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Memoriaren izenak. Errepresioa eta giza eskubideen urraketa Tolosan, Gerra Zibilean eta Lehen Frankismo garaian (1936-1945)

Herri guztietan daude gertakari historikoak, baldintzatzen dituztenak ez bakarrik gertaera horietan protagonista diren pertsonen oraina,
baita hurrengo belaunaldien etorkizuna ere. Horixe da, hain zuzen ere, Errepublika eta Tolosako Udal demokratikoa suntsitu zituen
1936ko estatu kolpearen kasua. Kolpearen ondoren Gerra Zibila etorri zen, eta lau hamarkadatan erregimen frankista eta eskubide
demokratiko eta zibilen ezabatzea.
Frankismoa amaitzean sortutako lehenbiziko Udal demokratikoak berehala kendu zituen gure kale eta plazetatik frankismoaren
aipamenak eta Trianguloa plazan zegoen monumentu frankista bota egin zuen. Tolosako alkate bezala goraipatu nahi dut Udal hartako
alkate eta zinegotziek egin zuten lana; eta ildo horretatik, gure babesa eman diegu ikerketa lanei eta liburu honen argitalpenari. Liburu
honek 1936 eta 1945 epealdian izandako errepresioa eta giza eskubideen zapalkuntza modu zuzen eta xehatuan erakusten digu.
Ehunka tolosar ageri dira protagonista bezala liburuan eta haien sufrimendua azaldu eta kuantifikatzen du; fusilamenduak,
kartzelaratzeak, kontzentrazio esparruak, errekisak, erbesteratzeak, kargutik kentzeak, nahitaezko mobilizazioak... horiek guztiak
pairatu zituzten Tolosako familiek. Horren aurrean, Udalak nahi izan du, lehenik eta behin, egia, gertatutakoaren errealitatea,
errebindikatzea. Gure historia ezagutzeko obligazioa geneukan eta hori Aranzadi Zientzia Elkarteari esker gertatu da.
Bestetik, justizia egin behar dugu gure historiarekin eta gure herriarekin. Arrazoi horrengatik erregimen frankista kondenatzeko
mozioak onartu ditugu aho batez; eta beste behin berretsi egin dugu giza eskubideen eta askatasun demokratikoen defentsa,
Gizakiaren aurrerabiderako ezinbesteko oinarri bezala.
Egia liburu honetan jasota geratu da, eta liburu hau, San Blaseko kanposantuan jarriko den monumentuarekin batera, espero dut
baliagarria izango dela konpontzeko, ahal den heinean, Errepublika defenditzen eta euskal herriaren askatasunen alde hil ziren
pertsonen oroitzapenaren duintasuna.

Jokin Bildarratz Sorron
TOLOSAKO ALKATEA
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Atzeko lerroan, ezkerretik eskuinera
Vicente Ponga Herrero: JSU-ko idazkaria, Rusia batailoi sozialistako sarjentua zen. Asturiasen hil zen gerra-frontean, 1937ko martxoan.
Felisa Ponga Herrero: Gipuzkoako hainbat herritan, Bizkaian, Kantabrian eta Frantzian erbesteratuta egon ostean, Katalunian geratu zen bizitzen.
Elicio Ponga Martínez: La Papelera Española-ko langilea eta UGTn afiliatua, frankistak Tolosara sartzear zirela bere hiru seme-alabekin Gipuzkoako eta Bizkaiko herri ezberdinetan babes
hartu zuen. Bere emaztea eta seme alabak Frantziarako bidea hartua zutelarik, 1937an bere seme Manuelekin Tolosara itzuli zen “ezer ez zuelako egin eta arazorik ez zuelako izango”.
Aita-semeak atxilotu eta beste 80 pertsonekin batera torturatu egin zituzten. 1937ko irailean Aian erail zuten.
Manuel Ponga Herrero: 1936an erbesteratuta egon ostean, 1937an aitarekin itzuli zen Tolosara. Bertan, Guardia Zibilak bere aitarekin batera atxilo eraman zuten. Tolosako Arteen eta
Ofizioen eskolan Falangeko eta Milizietako buruek gogor torturatu ostean, familiak bere jatorria zuen Leongo Villabraz herrira deserriratu zuten.
Lupicina Herrero Ponga: Bere amarekin batera erbesterako bidea hartu zuen.
Aurea Ponga Herrero: alabetan zaharrena, 1935/36ko gabonetan Andrés Súbtil Sanzekin ezkondu zen. Bere haurdunaldiak utzi zion artean, Rusia batailoiko gudaria zen bere senarraren
ondoan egon zen gerra frontean. 1937ko maiatzaren 24an, Bizkaian, La Cuadran haien alaba Maribel erditu ziren. La Cuadratik abiatu orduko, Aureak besoan metraila jaso eta horregatik
salbatu ahal izan zuen bere alaba. Bere alabarekin Kantabrian, Frantzian eta Katalunian erbesteratuta egon zen. 1937ko irailean bere senarra, Andrés Súbtil, fusilatu egin zuten.
Aurreko lerroan, ezkerretik eskuinera:
Ramón Ponga Herrero, 8 urte zituelarik erbesterako bidea hartu zuen amarekin batera.
Cesárea Herrero Pardo: Tolosa frankistek okupatu baino egun batzuk lehenago Lupicina, Ascensión, Ramón eta Agustín hartuta Bilborako bidea hartu zuen. Gerora, 1937ko uztailean
Santanderretik “La Habana” ontzian Frantziarako bidea hartu zuen. Bere senarra Elicio eta Andrés semea erail egin zituzten eta Vicente semea frentean hil zen.
Ascensión Ponga Herrero, bere anaia Ramón eta Agustinekin batera, hiru anai-arreba gazteenak izanik, amarekin batera Bilbon errefuxiatu ziren, handik Frantziarako bidea hartu zutelarik.
Andrés Ponga Herrero (Tolosako Alderdi Sozialistaren Herriko Etxea-n idazkaria eta Frente Popularreko komiteko kidea, Rusia batailoiko sarjentua zen, 1938ko apirilean preso hartu eta
gerra-kontseilu batean epaitu ondoren, 1939ko abenduan Donostian erail egin zuten.
Agustín Ponga Herrero 7 urte zituelarik erbesterako bidea hartu zuen amarekin batera.

Ponga Herrero familia.
datuak eta argazkia Ponga-Herrero familia
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“para pasar página,
primero hay que leerla.”
Louis Joinet1, ONU

“Asaba zarren baratza,
untzadun ormek esia,
eguzkiak len maitea...
Otzaldi zoro baten itzuli,
yoka nagokik atea” (...).
“Ta len ikusi-gabeko
zuaitz berri bat zegoan
erdian, guzien buru…
Aren gerizak erri-baratzak
ezin-hilkor egin ditu”.
Xabier Lizardi2, 1932

1

JOINET, L. (2009): “Informe final sobre la cuestión de la impunidad de los autores de violaciones de los derechos humanos”, ONU, 2009/03/09, in FALXA (2009: 201).
LIZARDI, X. (1932): Biotz-begietan, Bilbo, Imprenta y Litografía E. Verdes Achirica, 144. eta 152. or.

2
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Memoriaren izenak. Errepresioa eta giza eskubideen urraketa Tolosan, Gerra Zibilean eta Lehen Frankismo garaian (1936-1945)

1. ORRIALDEA PASA AURRETIK
“Goiz eder onetan erail bear nabe
txindor baten txintak gozotan naukela?
el naiten leyora begiok intz gabe…”
Lauaxeta, 1937
Hala idatzi zuen Lauaxetak, kartzela barruan, heriotza gogorraren
zain zegoela, goiz hartan. Heldu zen poetak iragarritako goiz hura
Gasteizko Santa Isabel hilerrira, Lauaxeta fusilatu zuten iparraldeko
hormara. 1937ko ekainaren 25a zen.
Indar sinboliko handia da Lauaxetaren fusilamenduarena. Euskal
kulturak, justizia sozialak eta demokraziak Espainiako II.
Errepublikaren garaian abiarazitako zabalkunde eta indartze bidea
eten zuen, beste gauza askorekin batera, faxisten matxinadak,
1936ko gerrak eta Francisco Francok gerraren ostean ezarritako diktadurak. Lauaxetaren erailketaren uneak galera hori laburbiltzen eta
irudikatzen du une tragiko bakarrean. Zabalkunde eta indartze bide
horretan eragin handiko egile eta eragilea izan zen Lauaxeta, eta urratu nahi zituen bide berriak ezagutzeko aukerarik gabe utzi zuten
berak aldez aurretik eder iritzitako goizean faxistek Santa Isabel hilerriko iparraldeko hormaren kontra jaurtitako balek (ERRAZKIN AGIRREZABALA, 2006: 79-83). Xamurtasun handiz idatzi zituen Estepan
Urkiagak bere azken hitzak. Kartzelako bere idatziek erakusten dutenez, Lauaxeta inolako damurik gabe eta ideietan tinko hil zen, eta baikor ageri zen etorkizunari begira ere, memoria baitzuen aldarri
“Azken oyua” poemaren azkeneko bi lerroetan:
“erri zintzo-onenak zaindu dagiala
il ginenon atsa, il ginenon ala”
Hego Euskal Herrian, 1936ko Gerra hasi ostean, 5.000 gizonemakume izan ziren fusilatuak. Geroztik, 75 urtetan, 5.000 gorpu
ahanzturan lurperatuta egon dira. Hizkirik, izen-abizenik, inizialik
gabeko 5.000 gorpu eta 5.000 bala. Hizkirik gabeko zenbaki hutsak.
Alabaina fusilatzeez eta euskal kulturaren, justizia sozialaren eta
demokraziaren atzeratzeaz gain, gerraren eta frankismoaren indarkeriaren adierazpenak era askotakoak izan ziren: jende multzoen atxiloketak, torturaren instituzionalizazioa, erailketak, desagertzeak,
kartzela baldintza doilorrak, kontzentrazio eta sarraskitze esparruetako zigorrak, obra publiko eta pribatuetan aritzeko preso politikoen esklabutza, ama errepublikazaleen umeen bahiketak, hautu politiko errepublikar edota iraultzailea zutenetatik haragoko kolektiboen jazarpena eta giltzapetzea, gorrien erakunde eta familien ondasunen konfiskazioa, herritarren umiliatze publikoak, lanpostuetatik
baztertzeak eta abar luze-zabala.
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Halere emakumeen eta gizonen kontrako zuzeneko indarkeria,
eraikinen suntsiketak eta terrorezko erregimen baten ezarpena ez ezik,
belaunaldi traumatizatua ere sortarazi zuen erregimen faxistak. Doluetenaldiak edo dolu-ezinak izan ziren belaunaldi horren oinarri; umezurtz, erbesteratu eta elbarrien esperientziak, edota biktimen ahotsak
isilarazten zituen gertaera historikoen bertsio inposatuak. Izan ere,
Gerra Zibilean zehar burututako giza eskubideen aurka egindako
bortxaketa eta izugarrikeria haiek 1936tik 1939ra bitartean ez ezik,
denboran areago luzatu baitziren. Matxinoek garaipena eurentzat
aldarrikatu ostean, errepresio gogorra burutu zuten garaituen aurka,
gerra beste metodo batzuen bidez jarraitzeko borondateari lehentasuna emanez. Diktadura garaian giza eskubideen aurkako bortxaketak
hainbat modutara eta bestelako intentsitatearekin gertatu zirela ahaztu
gabe, borrokaren oroitzapenak, orduan jazotako izugarrikerien gomutak, garaituen aurka jarraian zuzendutako errepresioaren gogorapenak,
bizirik iraun zuten gatazkatik bizirik ateratakoen memorian.
Frankismoak eszenatoki erdian ezarri zuen Gerra Zibila, liberalismoak eta demokraziak eragindako hondamendiaren helmuga eta
Espainiaren berpizkundearen abiapuntu gisa. Gerraren ikuspegia bi
gudalerro etsairen arteko talkaren arabera antolatu zitekeen: II.
Errepublika eta izu gorria zeuden alde batetik, Jainkoa eta Espainiaren
alde eroritakoen memoria eta Estatu Berriaren irudien goraipamena
bestetik. Honela, gerraren osteko urteetan, erregimen berriak gatazkaren interpretazio jakin bat inposatu zuen gizartean. Alde batetik, gerra
gorrien aurkako gurutzada modura goretsi zuen eta garaipena eta garaileen heroismoa behin eta berriro ospatu eta arrandiaz omendu zituen,
matxinadan parte hartu zuten taldeen leialtasuna ziurtatzeko oso lagungarriak baitziren horrelako ekitaldiak. Berrogei urtez, ofizialki, talde
batean bakar-bakarrik gertatu ziren hildakoak, Jainkoaren eta
Espainiaren izenean eroritakoenak ziren hilobi komunak, indarkeria
iraultzailea baino ez zen izan. Eta hori guztia oinarritzat hartuz abiatu
ziren memoriaren politikak.
Neurri hauek ez zetozen bat biktima errepublikazaleek eta
euren senideek jaso zuten tratamenduarekin, lehendik aipatutako
onuretatik kanpo gelditzeaz gain, 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 gabe, ildo horretatik bideraturiko ekintzek bortxakeria gehiago pairaraziko zizkieten beldurrez,
erregimenaren arrazoibide ofizialetik aldendutako memoria mota
ororekiko etsaitasun nabarmena erakusten baitzuen diktadurak.
Honela, Primo Levik memorizidio izenaz kontzeptualizatu zuena
burutzen saiatu zen diktadura frankista, garaituei berau ezartzeko
asmoz, propaganda autolegitimatzailerik zorrotzenaren bidez, eta
beldurraren eta isiltasunaren kultur jardunbide bat finkatuz.
Memorizidio bat, hortaz, bi zentzutan burutua, lehenik garaipenaren biktimen aurka, eta bigarrenik garaipena inposatzeko erabilitako bideak, indarkeriaren zama, zilegitzeko, alegia.
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Halako edozein gatazkaren ondoren egiten diren politikek beti
dute zerikusia gertatu diren giza eskubideen urraketak, ahal diren neurrian, konpontzearekin, edota konponezinak diren neurrian, berauek
aitortu eta berriro ez gertatzeko politikak eta neurriak bultzatzearekin.
Honela, Nazioarteko Zuzenbidearen arabera, gatazka osteko fasean
ondoko puntuak bete beharko lirateke: giza eskubideen apurketa guztiak argitzea edo egia ezagutzera ematea; erantzukizunak aldarrikatu
eta ebatzi edo justizia egin eta, ahal denean, sortutako kaltea konpondu, etorkizunean berriro gerta ez dadin adiskidetzea eskuratzeko
bidean. Gaurko egunean Nazioarteko Zuzenbideak giza eskubideen
bortxaketa larria pairatu duten biktimei ordainak ematera behartzen
ditu estatuak, funtsezko eskubideak jorratzen dituzten hainbat itunetan jasotzen den bezala. 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. Biktimek haien eskubideak beteak izateko jaso beharreko baliabide iraunkorrak, egia ezagutzeko, justizia izateko eta erreparazioa lortzeko zituzten eskubideak, ez dira bete.
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 75 urtez isilean jasandako mina eta bidegabekeria gutxienez moralki zuzentzeko ordua dela uste baitute. 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. Argitalpen honen bidez, biktimen
oinarrizko eskubidea den egiaren jakintzan sakondu nahi izan da,
biktima horien aitortza publikoa eginez. Izan ere, Orrialdea pasa
ahal izateko, irakurri egin behar baita. Eta orrialdea irakurri ahal izateko lehendabizi orrialdea idaztea ezinbestekoa da.
2. TOLOSA 1936-45: ORRIALDEA BETEZ
Tolosako Udalaren ekimenez, 2006. urtetik, Gerra Zibilak eta
Lehen Frankismoak (1936-45) Tolosan izandako ondorioak ikertzen
aritu da historialari, antropologo fisiko eta gizarte antropologoz osatutako Aranzadi Zientzia Elkarteko diziplina anitzeko talde bat,
Juantxo Agirre Mauleonen eta Mikel Errazkinen zuzendaritzapean.
Egitasmo hau Tolosako Udalak bultzatu eta lagundu du eta Eusko
Jaurlaritzaren Etxebizitza eta Gizarte Gaietako sailak eta Presidentzia
Ministerioak babestu dute. Ikerketaren xedea garai horretan Tolosan
gertatu ziren eta ahaztuta egon diren izugarrikeriak aztertzea izan da.
Horrenbestez, erantzuna eman nahi izan zaio biktimek dinamizatu
duten eta atzera begiratzea, iragana argitzea eta luzaroan ahaztuta
izan direnei justizia egitea eskatzen duen eskariari. Honela, 1936ko
Gerrako eta Lehen Frankismo garaiko biktimen senitarteko eta herri22

tar guztiei testuinguru historiko hori zientifikoki dokumentatzeko
bitartekoak eskaintzeko saiakera egin da. Aipatu helburua izan duen
egitasmo hau zazpi hankek sostengatu dute:
• Artxiboetan eskuratutako informazioarekin datu-base baten sorrera, errepresio motaren arabera antolatuta eta behar bezala korrelazioan
jarrita. Tolosakoak diren edo beren ekintzek Tolosarekin zerikusia duten
4.912 gizarte eragileren gaineko informazioa dokumentatu ahal izan da:
desagertutako pertsonak, kartzelatutakoak, gerra-kontseiluetan prozesatutakoak, Soldadu Langileen Diziplinazko Batailoietan sartutakoak, baztertutako maisuak, postutik kendutako apaizak, bonbardaketetan hildako zibilak, gerran hildakoak, errefuxiatuak, erbesteratutakoak, kontzentrazio esparruetan sartutakoak, espetxeetan hildakoak, kargugabetutako
udal langileak, klasifikatutako errekrutak, gerrako elbarriak,
Erantzukizun Politikoen Legearen ondorioz auzipetutakoak, ondasunak
konfiskatu zitzaizkienak... Datu base hau aplikazio informatiko exekutagarri batekin liburu honen eranskinean gehitu da DVD euskarrian.
• Gerraren garapenari eta haren ondorioei buruzko dokumentazioaren bilketa. Zentzu honetan burututako ikerlana liburu honen hirugarren kapituluan jaso da.
•Gerra Zibilean fusilatutakoen hobi komunen prospekzioa eta
mugaketa. Tolosan eta Tolosa inguruan kokatuta dauden 4 hobi komun
dokumentatu ahal izan dituzte Aranzadi Zientzia Elkarteko Antropologia
saileko ikerlariek: Monteskun, Aldaba Txikin, Albiztur eta Urkizu arteko
Olamuinon eta Izaskunen. Hobi hauetan deshobiraketa lanak egitea ez
bada baztertzen ere, oso zaila izango da halakorik egitea, obra mordoa
eta betelan asko egin baitira gune horietan (hobi hauen informaziorako
ikus IV.2 atala).
• Errepresioa jasan zuten biktimen edota horien zuzeneko senitartekoen testigatzen grabazioa. Ekintza honek bi jomuga izan ditu: alde batetik, burututako ikerlanak osatzea, eta bestetik, elkarrizketatuei merezi eta
behar duten aitortza eskaintzea. Denera 62 lekukotasun grabatu dira eta
anonimoak ez diren lekukotza emaileen zerrenda VIII. atalean eranskinean atxikitu da.
• Herritarrei arreta emateko bulegoa jartzea biktimen edota senitartekoen informazio eskaerei erantzuna emateko. Bulegoa Aranburu jauregian egon zen zabalik 2008ko martxoaren 3tik maiatzaren amaierara
arte. Tarte horretan, 144 gizon-emakumeri buruzko informazio eskaerei
erantzuna eman zitzaien; gerrako haurrak, exiliatuak, gerrako desagertuen senitartekoak, fusilatutakoen seme-alabak, frontean hildakoen senideak… izan ziren bertaratu zirenak, besteak beste. Batzuk ezezaguna
zuten informazioa jakiteko asmoz bertaratu ziren, besteak, informazioa
izanik ere jatorrizko agirien kopiak jasotzeko asmoarekin. Erantzuteko
metodologiari dagokionean, eskatzaile guztiei ondokoa bidali zaie:
informazio txosten bat, jatorrizko agiriaren eta bibliografiaren aipamenen kopia eta Tolosako alkatearen gutuna.
• Egitasmoaren hedapena omenaldi, argitalpen eta hitzaldi zikloen
bidez burutu da. Lehenik eta behin Mikel Errazkinek honako hitzaldiak
eta kongresu eta jardunaldietako komunikazioak eman ditu:
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-Laskorain Ikastolan, “Isilune luze baten ostean... Tolosa 1936-1945”
2005/04/18an; 2006/03/18an eta 2007/04/19an.
-Tolosako Udalean proiektuaren aurkezpena: 2007/12/26an eta
2010/10/14an.
-Frankismoaren biktimei eta haien senitartekoei egindako proiektuaren aurkezpena: 2008/02/27an eta 2010/07/10ean.
-“Isilune baten ostean... Tolosa 1936-45” hitzaldia Tolosako
Udaletxeko pleno aretoan 2008/12/02an.
-“Gurutzea, bandera eta ezpata. 1936ko gerrako garaileen memorialekuak Tolosan, lehen frankismo-garaian (1936-1945)” komunikazioa
Eusko Ikaskuntzaren XVII. Kongresuan, Gasteizen, 2009/11/20ean.
-“Euskal Herriko zenbait gizarte eta kultur gertakari aztertzeko proposamenak” komunikazioa Ankulegi Euskal Antropologia Elkartearen
XIII. jardunaldian, Donostian, 2010/04/16an.
“Tolosa 1936-1945. Historia eta Oroimena” zikloaren barruan
honako ekitaldiak antolatu dira:
-Mikel Ruedak zuzendutako “Izarren Argia” filmaren emanaldia,
2010/10/10ean.
-“Exhumando fosas recuperando dignidades-Hildakoak hilobietatik
ateraz, duintasunak berreskuratuz” erakusketa, 2010/10/22 eta
2010/10/30 bitartean.

⎯, SAIZAR, J. eta ZUBELDIA, L. (2008): 1936ko gerrako oroitzapenak Tolosaldean eta Leitzaldean, Tolosa, Galtzaundi Euskara
Taldea eta Tolosaldeko eta Leitzaldeko Hitza.
⎯ (2011): “Gurutzea, bandera eta ezpata. 1936ko gerrako garaileen
memoria-lekuak Tolosan, lehen frankismo-garaian (1936-1945)”,
in DEL VALLE, T. (et al.): Eusko Ikaskuntzaren XVII Kongresuaren
akta-liburua, Gasteiz, Eusko Ikaskuntza.
Era berean, aldizkarietan eta egunkarietan honako artikuluak argitaratu
dira:
ERRAZKIN AGIRREZABALA, M.: “Tolosa 1936-1945”, Bulletin of The
International Oral History Association, 17:2 zenb., 48. or.
⎯ :“Isilunearen ostean”, Tolosaldeko eta Leitzaldeko Hitza,
2008/03/02, 6.-7. or.
⎯ eta ZUBELDIA, L.: “Ahanzturaren zulotik egia azaleratzen”, “Herri
bat egiaren bila”, Galtzaundi, 277. zenb., 2008/04/11, 1. eta 7.-9. or.
⎯ :“Gerra-kontseiluak, errepresioa zenbaki handitan”, Galtzaundi,
278. zenb., 2008/04/25, 15.-17. or.
⎯ :“Euskara sutara bota nahi izan zutenekoa”, Galtzaundi, 279.
zenb., 2008/05/09, 17.-19. or.
⎯ :“Euskal idazleak erregimen frankistaren jopuntuan I”, Galtzaundi,
280. zenb., 2008/05/23, 19.-21. or.

-“Los fusilados” hitzaldia Francisco Etxeberriaren eskutik,
2010/10/28an.

⎯ :“Euskal idazleak erregimen frankistaren jopuntuan II”,
Galtzaundi, 281. zenb., 2008/06/06, 19.-21. or.

-“Emakumea Gerra Zibilean” hitzaldia Lourdes Herrastiren bitartez
2010/11/25ean.

⎯ eta ZUBELDIA, L.: “Gerraren gordintasuna begirada xamurretan”,
Galtzaundi, 282. zenb., 2008/06/20, 19.-22. or.

-Txaber Larreategik eta Josu Martínezek zuzendutako “Debekatua
dago oroitzea - Prohibido recordar” dokumentalaren emanaldia,
2010/11/26an.

⎯ :“Emakumeen eskubideak gerra-tokian”, Galtzaundi, 283. zenb.,
2008/07/04, 17.-20. or.

-“La represión de los funcionarios” hitzaldia Iñaki Egañaren eskutik,
2011/01/13an.

⎯ eta ZUBELDIA, L.: “Bilobak oroimen historikoa berreskuratzen.
Aitorpenik gabeko oinazea”, Galtzaundi, 284. zenb.,
2008/07/18, 1. eta 13.-18. or.

-Eskuarteko liburuaren aurkezpena, Mikel Errazkinen, Juantxo
Agirreren eta Francisco Etxeberriaren eskutik, 2011/02/24an.

⎯ eta ZUBELDIA, L.: “Martin Pozo Garmendia, Ezkaban hildako
tolosarra”, Galtzaundi, 327. zenb., 2010/07/21, 1. eta 8.-11. or.

-Herri omenaldia San Blas kanposantuan eta frankistek Tolosan
edo/eta Tolosakoak ziren fusilatutakoen, kartzeletan, kontzentrazio
esparruetan eta langile batailoietan hildakoen eta bonbardaketetan
hildako zibilen oroimenezko eskulturaren inaugurazioa,
2011/02/26an.
Bestetik honako artikulu eta monografiak argitaratu dira:
ERRAZKIN AGIRREZABALA, M.(2010): “Herritarren eguneroko ogia:
beldurra, gosea eta inbidia. Emozioak, indarkeria eta gizarte-egiturak
lehen franquismo-garaian (1936-45)”, Ankulegi Gizarte antropologia
aldizkaria, 14. zenb.
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• Eskuarteko liburu honetan, lehen ataleko sarreraren ondoren,
bigarren kapituluan modernizazio eta II. Errepublika garaian
Tolosan izandako gizarte, politika eta ekonomia aldaketa nagusienak aztertzen dira. Hirugarrenean 1936ko uztailaren 18ko altxamenduaren ostean piztu zen gerra Oria bailaran nola garatu zen deskribatzen da. Hurrengo kapituluan matxinatuak Tolosa okupatu ostean aplikatu zuten zuzeneko indarkeria politikoaren, sinbolikoaren eta
egunerokoaren agerpenak azaltzen dira. Bosgarrenean, frankistek
ezarritako Estatu Berriaren gizarte egiturak eta ordena eta egituratutako indarkeria aztertzen dira. Seigarren atalean gerrako garaileek
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frankismo garaian ezarritako memoria-politikak eta garaituek haien
memoria iraunarazteko baliatu zituzten bitartekoak aztertzen dira.
Liburuaren zazpigarren zatian erabilitako bibliografia, hemeroteka,
jatorrizko agirien artxiboak, lekukotza emaileak eta laburdurak gehitzen dira. Azken atalean, ikertu ahal izan diren 4.912 pertsonen dokumentazioa bildu den DVD euskarriko datu basearen aplikazioaren
eskuliburua txertatzen da. Era berean, liburuaren eranskin gisa, testuan zehar erreferentzia egiten zaizkien aktore sozialen zerrendak
batzen dituen taulak daude eskuragarri.
2.1. Aktore sozialen ikerketa
“Los nadies: los hijos de nadie, los dueños de nada.
Los nadies: los ningunos, los ninguneados, (…)
que no son seres humanos, sino recursos humanos
que no tienen cara, sino brazos
que no tienen nombre, sino número
que no figuran en la historia universal, sino en la crónica roja de la
prensa local.
Los nadies, que cuestan menos que la bala que los mata”.
Eduardo Galeano: “Los nadies”, 1989.
Ikerketa proiektu honen lehenengo hanka eta garrantzitsuena
dokumentazio fasea izan da. Fase honetan mota ezberdinetako
artxiboetara jo dute Aranzadiko Antropologia saileko ikerlari
ezberdinek: artxibo militarretara, kartzeletara, udal artxiboetara,
erregistroetara, polizia-artxiboetara... Dokumentazio bilaketa
honen helburua ez da soilik Gerra Zibilaren bilakaera ikertzeko
materiala biltzea izan; tolosarren historia sozialak hartu dira
jomuga. Horrela, datu base bat sortu da, 4.912 aktore sozialen
inguruko informazioa jaso duena. Aztertu diren aktore sozialak
Gerra Zibilean parte hartu zutenak (miliziarrak, soldaduak…) eta
gerran eta frankismo garaian zuzeneko indarkeria politikoa nozitu
zutenak (fusilatuak, frentean hilak, kartzelatuak, …) izan dira. Guzti
hauek tolosarrak (Tolosan jaioak edo 1936an bertan bizi zirenak)
edo haien akzio sozialak Tolosan jazo zitzaizkienak dira (Tolosan
fusilatuak, bertako kartzelan preso egondakoak…). 1936. urtean
Tolosak 12.306 biztanle zituela kontuan hartuta, osatutako datu
basean orduko populazioaren lagin garrantzitsua aztertu dela esan
daiteke. Dokumentazio fase hau burutzeko zailtasun handiena
metodologia garatzea izan da, bideak irekitzeko borroka juridiko
handia egin behar izan baita. Datuak ziurtatze aldera, bereziki jatorrizko dokumentazioari, batez ere artxiboetan jasotakoei, eman
zaio garrantzia3. Honakoak izan dira aztertu diren aktore sozialak:

AKTORE
SOZIALAK

Ikertutakoen
pertsona kopurua

Presoak eta epaiketa militarretan auzipetuak
Gerra kontseiluetan prozesatuak
Tolosar kartzelatuak
Kartzelatik ihes egindako tolosarrak
Tolosako Presondegian kartzelatuak
Tolosako Presondegian kartzelatutako tolosarrak
Prisioneroak
Kontzentrazio eremuetan zigortuak
Langile Batailoietan zigortuak
Langile Soldaduen Diziplina Batailoietan zigortuak
Zigortutako Langile Soldaduen Diziplina Batailoietan zigortuak
Gudariak eta miliziarrak
Mobilizatutako lehen miliziarrak
Euskal Armadako miliziarrak eta gudariak
Espainiar estatuan jardundako miliziar tolosarrak
Zauritutako miliziarrak
Gerran mutilatutako errepublikarrak
Espainiako II. Errepublikako Gobernuak desagertutzat jotakoak
II. Mundu Gerrako gudariak Gernika Brigadan
Matxinatutako bandoko soldaduak
San Miguel tertzioko Tolosa konpainiako lehen errekete tolosar boluntarioak
San Miguel tertzioko Tolosa konpainiako Tolosaldeko erreketeak
Kintetara deitutako soldaduak (1924-1941 erreenplazoak)
Bando nazionaletik errepublikarrera ihes egindakoak
Tolosako postu militarretako soldaduak
Erbesteratuak
Errefuxiatuak
Exiliatuak
Frantziako harrera zelaietan internatuak
Alemaniar Nazien kontzentrazio esparruetan zigortuak
Hildakoak
Errepublikarrek fusilatutako tradizionalista-karlistak
Fusilatutako errepublikar eta abertzaleak
Tolosan fusilatuak
Tolosako kartzelatik fusilatzera eramandako errepublikarrak eta abertzaleak
Borrokan hildako gudariak
Borrokan hildako matxinatutakoen bandoko soldadu eta erreketeak
Tolosan hildako gudariak
Tolosako odol-ospitalean/Sanjurjo ospitale militarrean hildako soldaduak
Kontzentrazio esparruetan hildakoak
Langile batailoietan hildakoak
Bonbardaketetan hildako zibilak
Tolosan bonben eraginez hildakoak
Arazketak edota kargugabetzeak
Kargugabetutako irakasleak
Alboratutako edota isundutako irakasleak
Tolosako Udaleko langile kargugabetuak
Apaiz zigortuak edota deserriratuak
Ondasunen desjabetzeak eta zigor ekonomikoak
Erantzukizun Politikoen Legearen arabera prozesatuak
Ondasunak desjabetutakoak

552
831
3
938
410
141
287
126
4
498
967
42
84
19
67
3
60
197
1.605
18
309
368
436
59
1
17
86
58
12
96
76
10
121
3
1
3
1
6
10
43
13
40
41

3

VIII. atalean eranskinean, 2006 eta 2010 artean aztertutako artxibo ezberdinetako fondoak atxikitzen dira.

24

Tolosaldea Historia Bilduma 16 / 2011

Memoriaren izenak. Errepresioa eta giza eskubideen urraketa Tolosan, Gerra Zibilean eta Lehen Frankismo garaian (1936-1945)

2.1.1. Eraildakoak eta hildakoak
Fusilatuak: Matxinatutako soldaduek eta erreketeek gutxienez 86
Tolosako sozialista, komunista, anarkista, errepublikar eta abertzale
asasinatu zituzten; Tolosan gutxienez eskualdeko 56 gizon eta emakume exekutatu zituzten eta Tolosako kartzelatik igarotako 12 preso
errepublikar ere fusilatu zituzten Gipuzkoako eta Nafarroako leku
ezberdinetan. Zoritxarrez, inoiz ez da jakingo frankistek eraildako
ezkertiar eta abertzaleen kopuru zehatza.
Borrokan hilak: Gudalerroan hildakoei dagokienean egitasmo
honetan 365 heriotza erregistratu ahal izan dira: 96 errepublikar eta
abertzale eta 73 matxinatutakoen bandoko soldadu eta errekete.
Tolosa inguruko gerra lerroetan, Errepublikaren alde borrokatutako 10
gudari hil ziren eta bertako Sanjurjo ospitale militarrean 1936-38
bitartean 121 altxamenduaren aldeko soldaduk galdu zuten bizitza.
Aferan jardun zuten bi bandoetan 16 urte zituzten Santiago Brell eta
Jesus Iraola hil ziren.
Presondegietan hilak: 10 gizon eta emakume tolosar izan ziren
kartzeletako baldintza gogorren eraginez hil zirenak, bederatzi ideologia errepublikarrekoak eta bestea tradizionalista eskuindarra.
Tolosako, Ondarretako, Bilboko Larrinagako eta Mutrikuko
Saturrarango presondegietan hildako tolosar gehienak tuberkulosiak
jota hil ziren.
Hildako prisioneroak: Kontzentrazio esparruetan zigortutako hiru
tolosar eta langile batailoietan lan behartuetan bortxaz aritutako beste
tolosar bat ere heriotzak eraman zituen.
Bonbardaketetan hildako zibilak: Frankistei laguntza eskaini zien
Kondor Legioak, Alemaniako Aire Armadak eta Italiaren Aire Armadak
hiru tolosar hil zituen bereizketarik gabeko bonbardaketetan:
Magdalena de Pedro Goñi Durangoko bonbardaketaren eraginez
(Basurtoko ospitalea, Bilbo 1937/04/06); José Luis Eraso Amondarain
Gernikako bonbardaketaren ondorioz (Muxika, Bizkaia 1937/04/27) eta
Dolores Baldomera Mujika Irazustabarrena (Turtzioz, Bizkaia
1937/07/29). Era berean, 1936ko abuztuaren 8an frankistek Tolosan
jaurtikitako bonbek Piedad Ladrero Pinedo 28 urteko andrea erail zuten.

2.1.2. Presoak eta epaiketa militarretan auzipetuak
Gerra-kontseiluetan prozesatuak: gutxienez 552 tolosar izan
ziren epaiketa militarretan prozesatuak. Defentsa eskubidearen bermarik ez zuten instruitutako larrialdiko sumarisimo hauetan era guztietako akusazioak leporatu zizkieten auziperatuei: erlijioa, Espainia,
instituzio eta gizarte armoniaren aurkako ideia desegileak izatea,
matxinadaren aurka borrokatzea, ideologia marxista edota abertzalea izatea... Berezitasunak aipatze aldera badira ondoko delituak
egotzi zitzaizkien tolosarrak: “gora Euzkadi!” edo “¡Viva la
República!” oihukatzeagatik auzipetuak izan zirenak, Ernioko erromerian ikurrinaren hiru koloredun zintak bularraldean ezartzeagatik
prozesatuak, karlistei “vais a perder la guerra” esateagatik epaitegi
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militarren aurrera eramanak izan zirenak, agintari berriak “behar
bezala ez agurtzeagatik” epaitu zituztenak...
Espetxeratuak: Denera 831 tolosar preso izan ziren kartzelatuak,
60 emakume eta 771 gizon, gehienak Tolosako Presondegian eta
Donostiako Ondarretako eta Santoñako El Duesoko presondegietan.
1938an, presoen dispertsio politika abiatzean, estatu guztian barreiatu zituzten euskal presoak, tolosar gehienak Puerto de Santa Mariara,
Burgosera, Redondelara... eraman zituztelarik. Aipagarria da hiru
tolosarrek lortu zutela kartzela ezberdinetatik ihes egitea.
Tolosako Presondegian kartzelatuak: Tolosan Justizia Plazako
Barruti-Presondegian 1936ko abuztuaren 11tik eta 1938ko amaiera
ingurura arte 938 emakume eta gizon egon ziren kartzelaturik.
Tolosako Espetxean Nazioarteko Brigadetan Espainiako
Errepublikaren alde borrokatzera etorritako poloniarrak, belgikarrak,
holandarrak eta errusiarrak egon ziren. Bestalde, nazionalek Tolosako
kartzelatik 152 preso errepublikar eraman zituzten Behobia-Pausuko
mugara, han errepublikarrek zituzten presoekin kanjeatzeko. Justizia
Plazakoaz gain 1936an behin-behineko kartzela egokitu zuten
Eskolapioetan eta 1938an behin-behineko kontzentrazio esparru bat
prestatu zuten zezen-plazan.

2.1.3. Prisioneroak
Prisioneroak eta presoak izaera ezberdinekoak ziren, prisioneroak askatasunetik ukatuak baina kartzelatu gabeak ziren, presoak
berriz, kartzelatuak eta teorian behintzat, ekinbide judizialak abian
zituztenak. Prisionero hauek kontzentrazio eremuetan, Langile
Batailoietan, Soldadu Langileen Diziplina Batailoietan eta
Zigorpetutako Soldadu Langileen Diziplina Batailoietan jardun ziren.
Kontzentrazio eremuak: Faxistek atzemandako geroz eta prisionero gehiago zituzten okupatuz zihoazen lurretan. Armada frankistarentzat arazo serioa bilakatu zen egoera hau, gerra egoeran hainbeste
gizon eta emakume kartzelatuta edukitzeko espazio gutxi eta hauei janedanak emateko bitarteko geroz eta urriagoak zituztelako. Horren
aurrean, sailkapenek garrantzia handia zuten antolaketa finko eta arautuak garatu zituzten. Sailkapen prozesu horren lehen ataria kontzentrazio eremuek osatzen zuten, izan ere, prisionero bakoitzaren iragan politikoa aztertzen zen, pertsona horien guztien arazketa gauzatu ahal izateko: alde batetik, beraien errespontsabilitateak argitzen ziren, eta bestetik, frankisten menpeko bizitza nolakoa zen irakasten zitzaien,
“Espainia berrian bizitzeko helburu hezitzaileak helaraziz”. Prisionero
kopuru izugarri horren doako eskulanaz baliatuko ziren gerragatik
eraitsita zegoen “Espainia berreraikitzeko”. Gutxienez 144 tolosar
izan ziren kontzentrazio esparruetan zigortuak, gehienak Miranda de
Ebron, Burgosen.
Langile Batailoiak: 1937ko martxoan, Prisioneroen Sailkapenerako
Orden Orokorra eman zuen Francok, eta horren arabera gerran harrapatutako prisioneroak lau talde handitan banatu ziren. Lehen taldea,
adictoek osatzen zuten, erregimen frankistaren alde atera zirenak edo
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“badaezpada ere protestatzen ez zutenak zeuden” eta hauek, adin
militarrean egonez gero, matxinatuen armadan borrokatu behar zuten.
Bigarrenean, desafectoak zeuden, erantzukizun politiko edota militarrik izan gabe ere errepublikar edo abertzale izatea haien delitu bakar
zutenak. Hirugarren taldean enkartatuak edo gerra-kontseiluetan prozesatutakoak zeuden, Errepublikaren aldeko erakunde edota armadan
erantzukizunak izan zituztenak; hauek espetxeratuak edota erailak izan
ziren. Azkenik, laugarrenean, delitu arruntak leporatu zitzaizkien prisioneroak sailkatu zituzten. Sailkatutako bigarren taldekoak izan ziren
Langile Batailoietara bidali zituztenak. Denera 287 tolosar izan ziren
Langile Batailoietan derrigorrezko lanak egitera behartu zituztenak.
Langile Soldaduen Batailoi Diziplinarioak: 1940an Langile
Batailoiak desegin eta Langile Soldaduen Batailoi Diziplinarioak
eratu ziren. Hauetara Langile Batailoietako prisioneroak eta 19361941 arteko kintetako gazte desafectoak izan ziren zigortuak.
Soldadutza berezia zen, erregimen berrian bizitzen hezteko soldaduska alegia. Tolosako Udalak 1940ko martxoaren 28an 1936tik
1941 urte arteko 574 tolosar errekluta sailkatu zituen: 315 adicto, 50
desafecto, 16 enkartatu eta non zebiltzan edo haien izaera ezagutzen
ez zuten 177 ezezagun. 126 desafecto tolosar Langile Soldaduen
Batailoi Diziplinarioetara izan ziren bidaliak.
Zigortutako Langile Soldaduen Batailoi Diziplinarioak: 1941etik
aurrera 6 Zigortutako Langile Soldadu Batailoi Diziplinario sortu
ziren, adin hori zutenentzat, baina baldintzapeko askatasunean edo
tasa fiskalak zigortuak zeudenentzat. Lau tolosar egon ziren hauetan.
Beraz, azken kasuan izan ezik, batailoi hauetako partaideak ez ziren
epaituriko edota espetxeraturiko presoak; besterik gabe desafecto
bezala sailkaturikoak baizik.

2.1.4. Soldaduak, gudariak eta miliziarrak
Miliziarrak eta gudariak: 1936ko uztailaren 18an ejertzitoaren
zati bat matxinatu eta ondorengo egunetan, Errepublikaren aldeko
498 gizon eta emakume tolosarrek konpainia ezberdinetan erresistentzia sareak antolatu zituzten. 58 herritarrek CNTek eta UGTek
antolatutako itzultzaile taldeetan jardun zuten. Urte bereko urrian
sortu berria zen Euzkadiko Jaurlaritzak Euskal Armada sortu zuen;
armada hau osatzen zuten batailoietan 967 gudari tolosarrek hartu
zuten parte. Gudari hauek Gipuzkoatik Asturias arteko bataila ezberdinetan aritu ziren borrokan. Era berean, espainiar estatuan 42 tolosar
miliziar borrokatu ziren errepublikanoen bandoan, horietatik gehienak, 36, Kataluniako gudalerro ezberdinetan. Orain artean 84 gudari
tolosar zauritu izana dokumentatu ahal izan da, gerra-mutilatu ziurtagiria 19k jaso zutelarik. Espainiako II. Errepublikako Gobernuak 67
tolosarren desagerpena aitortu zuen 1937ko abuztuan, gehienak
kartzelatuak eta gerra-kontseiluetan prozesatutakoak izan zirenak.
1939an Espainiako Gerra Zibila amaitzearekin bat, II. Mundu Gerra
hasi zen, bertan hiru tolosar gudarik jardun zuten indar aliatuen
alde borrokan Gernika Brigadan.
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Soldaduak eta erreketeak: Uztailaren 20an Leitzako plazan
Tolosaldeko eta Leitzaldeko errekete boluntarioek San Miguel tertzioko Tolosa konpainia osatu zuten, horien artean 60 tolosarrak zirelarik.
Gerora, eta Tolosara abuztuaren 11n sartu ondoren, eskualdeko 197
boluntario batu ziren erreketeen tertzio eta falangisten erregimentu
ezberdinetara. Hilabete batzuen buruan, eta ondoko kapituluan
xeheago azaltzen den bezala, 1924tik 1941era arteko erreenplazoetako edo kintetako gazte guztiak izan ziren bando nazionalera deituak, orotara 1.605 soldadu tolosar izan ziren borrokara behartuak.
Horietatik gutxienez hamabik gerra zauriak sufritu zituzten eta hauetako zortzik gerra-mutilatu izendapenarekin laguntza mota ezberdinak jaso ahal izan zituzten. Bando nazionaletik errepublikarrera ihes
egin zuten hemezortzi tolosarren kasua erregistratu ahal izan da, baita
gerra egoerak iraun artean Tolosako postu militar ezberdinetan 309
soldadu egon izana ere, batez ere Urkizuko postuan.

2.1.5. Erbesteratuak
Errefuxiatuak eta exiliatuak: Nazio Batuen Erakundeak gerra egoeran erbesteratutakoak bi taldetan banatzen ditu: errefuxiatuetan eta
exiliatuetan. Lehenak aktore sozialak estatu beraren barnean burututako erbesteratzea definitzen du, bigarrenak berriz estatuaz haratagokoa. Oso zaila da erbesterako bidea hartu zuten gizon eta emakumeen zerrendak egin eta hauen nondik norakoak deskribatzea, gehienek
gainean zuten horrekin eta “egun gutxietako kontua” izango zenaren
esperantzan ihes egin baitzuten. Artxiboetan milaka herritarren fenomeno hau dokumentatzen ez bada ere, gutxienez 368 tolosar errefuxiatuk eta 436 exiliatuk nozitu zuten erbestealdia.
Frantziako harrera zelaiak: 1939ko otsailaren inguruan, Gerra
Zibila amaitu aurretik, Katalunian zeuden milaka soldadu errepublikarrek erbesterako bidea hartu zuten. Hori dela eta, Frantziako gobernuak, erbesteratu uholde horri erantzuna emateko, Roussillonen,
Frantziako Mediterraneoko hondartzetan, hesiz inguratutako kanpalekuak egokitu zituen. Argelés sur Mer eta Saint Cyprien hondartzetan
gutxienez 59 tolosar egon ziren. Masifikazio izugarri horren aurrean,
Espainiako mugetatik gertu ziren zenbait harrera zelai eraiki zituzten
agintari frantziarrek. Horietako bat, Zuberoatik 4 kilometrora zegoen
Gursekoa, 1939ko martxoaren erdialdean hasi ziren eraikitzen.
Errefuxiatuak aterpetzeko azkartasunez eraiki behar izan zituzten 382
barrakoi haietan eta beste 46 zaintza lekuetan, kolektibo handienak
euskaldunek eta brigadistek osatu zituzten. 58 tolosar egon ziren
harrera zelai honetan.

2.1.6. Kargugabetzeak eta ondasunen desjabetzeak
Nazionalen garaipenarekin errepresioaren instituzionalizazioa
gertatu zen, matxinadaren aurka egin zutenak zigortzeko indarrean
ipini ziren lege berezi mordo batek islaturik. Horretarako gizonemakume guztiak araztuak izan ziren. Erantzukizun Politikoen
Legea eta Masoneria Erreprimitzeko Legea, esaterako, helburu erre-
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presiboekin erabili ziren legeetako bi baino ez dira. Legean jasotako
isun ekonomikoekin batera, Estatuko administrazioko funtzionarioen artean, judikaturan eta hezkuntza erakundeetan egindako
arazketa lana da azpimarratzekoa, batez ere maisu-maistrei, institutuko irakasleei eta ikastoletako andereñoei, udal langileei, Foru
Aldundiko langileei, enpresa publikoetako langileei eragin ziena.
Marko juridiko berriaren ondorioz, zigortuetako asko bizitzeko
baliabiderik gabe utzi zituzten, zokoratuta bizitzera behartuz.
Irakasleak: Altxamenduaren ondoren eratutako Estatu berriak,
bigarren hezkuntzako irakasle guztiak araztu zituen, erregimen
berriaren ideiekin bat egiten ote zuten aztertuz: haien ideologia eta
jarduera politikoa, sineskera eta praktika erlijiosoa eta profesionaltasuna ipini ziren ezbaian. Horrez gain, Tolosako Udalak 1936ko
urriaren 26an Junta-Asesora-Informativa de Enseñanza delakoa eratu
eta Tolosako irakasle guztien arazketa prozedura martxan jarri zuen
ondoko eskoletako irakasleen lan, erlijio eta politika jarduerak ikertuz: Eskolapioak, Eskola Nazionalak, Eskola Probintzialak, Eskola
Munizipalak, Bedaioko auzo-eskola, Auzotxikiako auzo-eskola,
Urkizuko auzo-eskola, Aldabako auzo-eskola eta Arantzazu eta
Izaskun euskal ikastolak. Orotara, euskal ikastolak ixteaz gain sei irakasle kargugabetu zituzten: 3 nazional, bi ikastolako andereño eta
irakasle probintzial bat. Horrez gain, hamar irakasle behin-behinean
alboratuak edota isunduak izan ziren.
Tolosako Udaleko langileak: Tolosako Udalak batzorde bat
izendatu zuen udal langile bakoitzaren ideologia eta Gerra
Zibilean izan zuten esku hartzea aztertzeko. 1936ko abuztuaren
11n eratu zen Udal Gestora berriaren iritzian erakunde berri
honentzat ideia desegokiak zituzten 43 udal langile kargugabetuak
eta udaletik kanporatuak izan ziren. Beste seiri zigor ekonomikoak
ezarri edota lanpostuaren maila jaitsi zieten. Agustin Uterga
Ugalde udaltzaina, uztailaren 18an udaltzainburu izendatu zutena
eta Euskal Armada eratzean Rusia batailoiko laugarren konpainiako kapitaina izan zena, kartzelatu, gerra kontseilu batean epaitu eta
fusilatu egin zuten.
Ondasunen desjabetzeak eta Erantzukizun Politikoen Legea:
Lege hau, eragin errektroaktiboarekin, 1934ko urritik Frente
Popularreko alderdi politiko eta sindikatuetan, erakunde abertzale eta
nazionalistetan, anarkistetan eta Movimiento Nacional zeritzonari
aurre egiten aritu ziren gizon-emakumeei zen aplikagarria.
Erlijioaren, aberriaren, instituzioen eta gizarte armoniaren aurka ideia
desegileak ereiten ibili zirenei eragiten zien. Legean jasotako isun
ekonomikoekin batera, 41 tolosarrei haien ondasun higiezinak desjabetu zizkieten. Era berean, Tolosako alderdi politiko nagusienen
egoitzak ere errekisatu egin zituzten: EAJ-PNVren Euzko Batzokiya,
IRren Centro Republicano eta PSOEren eta UGTren Casa del Pueblo.
Ildo berean oso aipagarria da altxamenduarekin bat egin zuten karlisten egoitza, Círculo Carlista zeritzona, alderdi falangista eta karlista
elkartu zirenean FET y de las JONS mugimenduaren alderdiaren
egoitza bilakatu zela.
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Apaizak: Eskualdeko apaiza abertzaleen zerrenda egin zuten elizagintari berriek, apaizak afiliatu edo abertzale itsuak, afiliatuak edota
jarraitzaileak ziren sailkatuz. Denera, hamahiru apaiz tolosar izan
ziren zigortuak edota desterratuak; horietako gehienek erbesterako
bidea hartu zuten. Gurutzadaren izenean altxatu zirenek hiru apaiz
tolosar ere fusilatu zituzten.
2.2. Esker onak
Lehenik eta behin, frankismo garaiko biktimei eta haien familiarteko guzti-guztiei eskerrak eman nahi dizkiet liburu honetan modu
ezberdinetan parte hartzeagatik (informazioa, testigantzak, argazkiak
ematen), egindako harreragatik eta erakutsitako interesagatik. Haien
laguntza ezinbestekoa izan da esku artean duzun liburu honek argia
ikus zezan. Emozioz betetakoak izan dira haiekin partekatutako
uneak eta marka ahaztu ezina utzi dute liburu honen idazlearen ikerkuntza lanean eta bizitza pertsonalean ere. Era berean, gogoan hartu
nahi nituzke proiektu honen ikerlana eta liburuaren idazketa burutu
bitartean haien testigantza eman edo dokumentazioa helarazi eta
liburu hau haien eskuetara iritsi aurretik hil diren Felicitas Pozo, José
León González eta Manuel Ponga.
Nabarmentzekoa da, era berean, Tolosako Udalak hasiera-hasieratik eman duen sostengua, hala Jokin Bildarratz alkateak, Andoni
Iturtzaeta kultura zinegotziak eta alderdi politiko guztietako zinegotziek
nola kultur saileko langile guztiek. Guztiei eskertu behar diet beren
laguntza eta proiektu honekin izan duten pazientzia, lanaren edukia eta
hura egiteko epea hasieran uste baino gehiago zabaldu da eta. Bide
batez Tolosako Udal Artxiboko adiskideek urte luzeetan egindako lana
goraipatu eta haiek erakutsitako prestutasuna eskertu nahiko nituzke,
Guadi Larrartek eta Mari Karmen Tolosak eskainitako laguntza eta animoak ordu luzeetako lana asko erraztu baitidate. Eskertzekoa da orobat Aranzadi Zientzia Elkarteko Antropologia, Arkeologia Historikoa
eta Etnografia sailetako ikertzaile eta lankideek egitasmo honek iraun
duen bost urtetan eskainitako irakaspen, datu, aholku eta laguntza
guztiak. Ezin ahaztu Gerra Zibilari buruzko ikerlanak helburu dituen
lan taldeko Francisco Etxeberriak, Lourdes Herrastik, Antxon
Bandrések, Iñaki Egañak, Aitzpea Leizaolak, Jimi Jiménezek, Santiago
Macíasek, Cristina Martínek, Pili Cobok, Estitxu Marzok edo Ana
Isabel Rodriguezek, Mertxe Labarak eta Aranzadiko administrazioko
gainerako lankide guztiek eskainitako laguntza. Baina batez ere ikerketa honetan zehar eta 2000. urteaz geroztik etengabeko irakasle eta
adiskide izan dudan Juantxo Agirrek eskainitako laguntza nabarmendu nahiko nuke. Bere eragiletza gabe liburu hau ez litzateke argitara
emango. Eskerrik asko, benetan, Juantxo.
Eskertu nahiko nuke baita ere ere Gizarte Antropologiako ikasketetan EHUko irakasle izan ditudan Margaret Bullenek, Iban Ayestak
eta Pío Pérezek ikerlan honetarako emandako laguntza eta unibertsitate eta ikerketa zentro ezberdinetatik aholku, datu eta irakaspenak
eman dizkidaten ikertzaile ezberdinak: Mikel Aizpuru, Fernando
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Mendiola, Patxi Juaristi, Pedro Barruso, Kepa Fernández de Larrinoa,
Antonio Ontañón, Amaia Lamikiz, Xabier Basterretxea, Xabier Lasa.
Ikerlanean lagundu didaten Amaia Bedialauneta, Oihane Zelaia eta
José Antonio Barquero ere eskertu nahiko nituzke. Baina batez ere,
ikerketari hasiera eman zitzaionetik dokumentazio lanetan etengabe
jardun duten Asier Artolaren eta Zaloa Urangaren lana azpimarratu
nahiko nuke. Gogoan hartu nahiko nituzke, lehen aipatutako
Tolosako Udal Artxiboko adiskideez gain, bost urte hauetan lana
hainbeste erraztu diguten artxibo eta erregistro guztietako artxibozain
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guzti-guztiak. Batez ere Abertzaletasunaren Agiritegiko Iñaki
Goiogana, Irargiko Roberto Kerexeta eta Donostiako presondegiko
Ramón. Eta baita testuen zuzenketan, testigantzen transkripzioetan,
itzulpenetan eta abarretan lagundu duten Maddi Sarasola, Ainitze
Etxaniz, Alaitz Zuriarrain, Oihane Tolosa, Nerea Ezenarro, Naiara
Zendoia, Mikel Artola, Beñat Maiz, Maitane Arbilla eta Lierni
Etxeberria ere. Azkenik, ez nituzke inolaz ere ahaztu nahi gurasoak,
senideak eta lagun guztiak ere, ikerketa ordu luze eta bakartietan
haien bultzada ezinbestekoa izan baitut.
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Tolosako Udal Artxiboa

II Errepublikaren aldarrikapena Tolosako udaletxean, 1931ko apirilaren 15ean.

Mikel Errazkin Agirrezabala

1. MODERNIZAZIOA
Modernizazio prozesua gizarte-, ekonomia-, politika- eta kultura-esparruetan, bizitzaren alor guztietan alegia, gauzatutako aldaketa prozesu luzea izan zen, XIX. eta XX. mendeetan gauzatua eta Karl
Polanyik eraldaketa nagusi gisa definitu zuena (1989). Prozesu
honen ondorioei dagokienean, besteak beste, komunitate tradizionalaren desegitea, erabaki pertsonalaren zabaltzea, fede dibertsitatea eta denboraren, batez ere, etorkizunaren, kontzientzia hartzea
ekarri zituen (BERGER, 1981). Modernizazioak gizabanakoaren
askatasun eta autonomiaren aldarrikapena zekartzan berarekin.
Merkatua izango zen, iraganarekin alderaturik inoiz ikusi ez ziren
mailetan, bizitza sozialaren esparru guztietara hedatuko zen elementua eta helburu horretara iristeko borroka egingo zuena.
Merkatuaren ekonomia kapitalista honen baitan, norbanakoa lehenesten zuen zuzenbidea, Estatu egiturak ekonomian parte hartzea
gaitzesten zuen pentsamolde ekonomiko liberalaren zabalpena,
lanaren etika berri bat, sistemaren oinarrien zerbitzurako kultura…
bultzatu zituen. Kapitalismoak jarduera ekonomikoa bilakatu zuen
gizakiaren eta gizartearen motor eta aldi berean jomuga nagusia.
Modernitateak bere aurreko komunitate tradizional definitu eta
kohesionatuari etengabeko ahultzea ekarri zion berarekin, non banakoek ordura arte elkartasun eta esanahia topatu izan zuten. Bere bultzada
handia Amerikaren aurkikuntzarekin kokatu ohi den kapitalismoaren
bilakabideak eta honek eragindako oinarri ekonomiko eta sozialen eraldaketak iraganeko komunitatearen funtsezko oinarriak, bere biziraupena bideragarri egiten zutenak, ezabatzera jo zuen. Mundu tradizionalaren ereduak, belaunaldiz belaunaldi transmititutako sentimendu
eta sineskerietan oinarritzen zenak, pertsona bakoitzari ondo definitutako paper bat ematen zion, baina erabaki pertsonalaren zabaltzearekin indibidualizazio prozesu bat gauzatu zen aldaketa hauen guztien
artean; banako askok gizarte modernoak eskaintzen zizkien aukerei
eta baldintza berriei erantzun behar zieten denbora luzez euren arbasoek eta gerora beraiek osaturiko gizataldearen eta komunitatearen
bizimodua izandakoa aldatuz. Era berean, modernizazioak mundu
ikuskera arrazional eta zientifikoago bat posible egin zuen non tradizioak bere indarra galduko zuen eta moralitatea jarrera indibidual bat
izatera pasatuko zen. Gizarte tradizionalaren zati ziren nekazari eta
artisauen proletarizazioa gauzatu zen modernizazioan eta industrigizarteak pentsamolde eta gizarte-egituren aldaketa ekarri zuen:
lantegietako lehiakortasuna eta produktibitatea lehenetsi eta jokamolde eta pentsamolde tradizionala alboratuz. Bestelako giza- eta
gizarte-balioen gainetik ikuspegi ekonomikoa gailentzea eragin
zuen (Polanyi, 1989).
Ferdinand Tönniesek modernizazioa Gemeinschaftetik
Gesellschafterako trantsizioa bezala definitu zuen, zeinak komunitatearen etengabeko galera bat suposatuko zukeen indibidualismoaren
mesedetan. Émile Durkheimentzat modernizazioa gizarte lanaren
banaketa hazkorraren emaitza izan zen. Solidaritate mekanikoa,
elkarbanatzen ziren aktibitate eta sinesmenetan oinarritzen zena, soli30

daritate organikoaren bidez ordezkatua izango zen pixkanaka, non
espezializazioak, pertsona bakoitza lan jakin bakar batean iaiotu eta
hezteak, gizabanakoak ekonomikoki elkarren menpeko eta dependiente izatea eragin zuen (MACIONIS eta PLUMMER, 2001: 642644). Max Weberren ustez, modernitateak sinesmen tradizionalak
munduaren ikuspegi arrazional batengatik ordezkatu zituen. Weber
beldur zen antolamendu arrazionalak ondorio deshumanizatzaileak
izango ote zituen (2003: 40-42). Masa-gizartearen teoriaren arabera,
modernitateak bizitza sozialak zuen esparruaren eskala areagotu
zuen eta gobernuaren nahiz bestelako antolamendu formalen papera handiagotu zuen lehen familiak edo bizilagunek gauzatzen zituzten funtzioetan. Dibertsitate kulturalak eta aldaketa sozial azkarrak
gizarte modernoetako pertsonek identitate egonkorrak eraikitzea eta
euren bizitzetan segurtasuna nahiz ziurtasuna aurkitzea zaildu zituzten (GIDDENS, 2006: 755-757). Klase-gizartearen teoriak kapitalismoa mendebaldeko modernizazio prozesuan elementu garrantzitsua
izan zela baieztatzen du. Modernitateak klase-gizartearen forma
hartu zuen, hierarkizazio sozial sakona zuen gizarte kapitalista batena, aberastasuna esku gutxi batzuetan biltzean inpotentzia sentimendu orokorrak eragiten zituena. Karl Marxek modernitatea kapitalismoak feudalismoaren gainetik lortutako garaipen bat bezala ulertzen
zuen. Gizarte kapitalista klaseen arteko gatazka sozial batean oinarriturik zegoela kontsideratzean, Marx aldaketa iraultzailearen alde
agertuko da berdinagoa izango den gizarte sozialista bat lortu asmoz
(MACIONIS eta PLUMMER, 2001: 644).
Modernizazioa, tradizioaren aurkako fenomeno bezala, denboran
eta espazioan desberdina izan zen Hego Euskal Herrian. Hori industrializazioa, modernizazioaren eragilerik nagusiena, lurralde batzuetan, Bizkaiaren eta Gipuzkoaren kasuetan, hain zuzen, Arabaren eta
Nafarroaren aldi eta modu berean eman ez zelako izan zen.
Hamarkadetan askoz ere aurrerago gauzatuko zen azken hauetan
lehen sektore ekonomikoa zen nagusi eta gizarte tradizionalak XX.
mendearen erdira arte edo iraun zuen. Lehenengoen artean ere diferentziak handi samarrak izan ziren, industrializazioa ez baitzen bietan
modu berean sartu, Bizkaian 1876-1900 artean, modu apurtzaile eta
fokalizatu batean agertu baitzen, eta Gipuzkoan, garai bertsuan eta
apalago hasi bazen ere bere garapenik nabariena 1900-1930 artean
burutuko baitzuen. Bilbon, aurreko egoerarekin eta probintziako gainerako herriekin eten bortitz bat suposatu zuen, iraultza moduko bat
izan zen. Gipuzkoan, berriz, prozesu gradual bat eta lurralde gehienean zehar zabaldu zen prozesu bat izan zen (CASTELLS, 1987).
Gipuzkoan modernizazioa XIX. mendean hasi bazen ere, hasiera
batean papera eta ehun edo oihal fabrikekin, prozesua mendearen
bigarren zatian mantsoa izan zen. Bere bizkortzea XX. mende hasiera arte ez zen gertatu, batez ere I. Mundu Gerraren urteetan. Beraz,
iraultza industrial hau ez zen, Bizkaian izan zen moduan, eten bortitz
bat izan, apurkako hazkunde ekonomiko baten eta gizarte aldaketa
ez bortitz baten prozesua baizik. Prozesu honetan tradizioaren eta
modernitatearen arteko nahasketa eman zen, baita ingurune landalaborariaren eta hiri-industrialaren arteko bizikidetza ere.
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Memoriaren izenak. Errepresioa eta giza eskubideen urraketa Tolosan, Gerra Zibilean eta Lehen Frankismo garaian (1936-1945)

Gipuzkoan, lehengaietan aberatsa ez zen lurraldea izanik
(Bizkairen kasuan bezala burdin mineralaren antzekorik ez zuen
eduki), ez zen kapital metaketa handirik gertatu, ezta pilaketa edo
kontzentrazio industrial handirik ere; sakabanaketa bere ezaugarririk
aipagarriena izan zen. Horrela, industriak probintzian zehar sakabanatu ziren, eta ibaiak zituzten bailaretan kokatu ziren batez ere, hauek
energia hidroelektrikoa lortzeko baliatuz. Zonalde bakoitzak ekonomikoki espezializatzera jo zuen: Oria paperaren industriaren zentroa
izan zen, Tolosa inguruan, Urola ehunarena, eta Deba ibaia metalurgiaren zentroa izan zen, Eibarko arma industria gailenduz. Honetaz
gain, Pasaiako portuarekin batera, probintziako porturik nagusiena izanik, beste gune garrantzitsu bat Hernani, Errenteria eta Irun inguruan
osatuko zen. Era berean, Bizkaiko siderurgiaren pareko sektore-buru
baten ausentzia nabarmendu zen, izan ere, Gipuzkoako industrializazioa sektoreen sakabanaketarengatik nabarmendu baitzen, aipatutako
hiru sektoreak garrantzitsuenak izanik (CASTELLS, 1987).
2. MODERNIZAZIOAK EKARRITAKO ALDAKETAK TOLOSAN
Tolosan, industrializazioak teknologia aplikatuaren alorrean sarturiko berrikuntzek ez ezik, XIX. mende erdialdeko bi gertaera
garrantzitsuk ere eragin handia izan zuten: alde batetik, Gipuzkoako
hiriburu izaerak (1844-1854 bitartean), eta bestetik, 1842an aduanak
kostara eta mugara lekualdatu izanak. Ordura arte Gipuzkoan libre
sartzen ziren atzerriko gaiei zerga jartzen zieten eta Tolosako aduana
kentzearekin Gaztelara eraman beharreko salgaiek ez zuten inongo
zergarik. Garapen industriala indartzeak Tolosako lehen fabrika handia, La Esperanza, eraikitzea ekarri zuen 1842an, Historiara paper
jarraia ekoizten zuen estatu espainiarreko lehen fabrika gisa igaro
dena, hala izan ez bazen ere. Zalduak gutxienez beste hiru ere kontabilizatzen ditu estatuan honen aurretik, eta lehena izatekotan Euskal
Herri mailan izango litzateke (ZALDUA 2000: 24), baina mito honek
historiografian eta maila herrikoiean bertan izan duen zabalpena
paper-industriak Tolosan eta bere inguruetan hartuko duen garrantzia
itzelaren islada izango da. Era berean, urte hauetan metalurgia eta
ehungintza eta batez ere txapelgintza jarduerak indartu ziren.
Honetaz gain, Compañía del Nortek XIX. mende erdialdean eraikitako Madril eta Irun elkartzen zituen trenak bultzada handia eman zion
Tolosako industrializazioari. Beste aldetik, Tolosak Gipuzkoa barneko
1842
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merkataritza erreferente nagusienetako bat izateari eutsi zion, larunbatero merkatua eta astelehenetan ganadu-azoka ospatuz. Honako
arloetan gauzatu ziren modernizazioaren garai berri honetan Tolosan
gertaturiko aldaketa nagusiak: urbanizazio eta populazio mailan,
garapen teknologikoan, komunikazio azpiegituren berrikuntzan,
merkatu ekonomiaren garrantziaren areagotzean eta zabalpenean eta
finantza sistema moderno baten garapenean.
2.1. Demografia
XIX. mendearen lehen erdialdean zehar Tolosan izandako biztanleriaren hazkunde handiaren ondoren, biztanleria absolutuaren beherakada bat eman zen mendearen bigarren erdian. Beherakada horren
arrazoi gisa alde batetik hiriburu izaeraren galera (1854) eta II.
Karlistaldia (1872-1876) aipatu daitezke. Dena den, Tolosak XX. mende
hasieran Gipuzkoan zuen garrantzia mantentzen zuen eta 1910ean,
biztanleria kopuruari dagokionez, laugarren herria zen Donostiaren,
Irunen eta Eibarren atzetik. 1 taulan eta 1. grafikoan ikus daitekeen
bezala, XX. mende hasieran Gipuzkoan eman zen demografia hazkundearen testuinguruan, Tolosako biztanleria ere hazi egin zen.
XX. mende hasierako populazioari dagokionean, nahiz eta hazkunde demografikoaren zati bat heriotza tasaren murrizketagatik izan,
ez da ahaztu behar Tolosa eta oro har Gipuzkoa probintzia gisa, XX.
mendeko lehen urteetatik, hartzaile izan zirela inmigrazioari dagokionez. 1900 eta 1920 arteko Gipuzkoako biztanleriaren hazkunde absolutuaren %20-25 inguru inmigrazioari dagozkio (CASTELLS, 1987:
162-167). Hazkunde horrek, batez ere, Tolosa bezalako herri industrializatuetan izan zuen eragina, inguruko nekazal herrietako biztanleria ere
jaso zutelarik. Nolanahi ere, Euskal Herritik kanpoko beste probintzietatik Gipuzkoara etorritako inmigrazioa ez zen Bilbo inguruan pairatutakoa
bezain bestekoa izan. Castellsen arabera, inmigranteen emaria ez zen
pisu propioa izatera iristeko modukoa izan eta biztanleria osoaren baitan
txertatuta egon zen. Hori dela eta, ez zen eman aurretik zeuden gizarte-egiturekiko eta harremanekiko haustura bortitzik zentzu horretan.
Aipatu autorearen arabera, herri-guneen hazkunde homogeneo eta
dibertsifikatu honek leku askotan nekazaritza- eta hiri-guneen arteko
inbrikatze bat ekarri zuen eta, horrekin batera, bi espazioen elkarbatzea, zeinak espazio tradizionalarekiko lotura zuten identitateezaugarri batzuk mantentzea posible egin zuen (1987: 167-181).
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1. taula: Tolosako biztanleriaren bilakaera XIX mendearen erditik XX mendearen erdira bitartean3.
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Tolosa bertako eta pasadizoko biztanle kopurua.
Bertan zeuden eta kanpoan zeuden biztanle tolosarren kopurua.
INE (2001): “Alteraciones de los municipios en los censos de Población desde 1842”, <http://www.ine.es/intercensal>.
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ondoan, zubi berri bat eraiki zen eta honen ondorioz Berazubi auzoa
eratu zen. Geroago, auzo berriak sortu ziren, esate baterako Bidebieta
eta San Blas auzoetako etxeak (ZAVALA eta GARMENDIA, 2007: 1415). Era berean, herritarrei eskainitako zerbitzu batzuk ere hobetu
egin ziren, hala nola, San Blaseko hilerria, hiltegia, Foruen Plazako
azoka, Zerkausiaren handitzea. Herri-eskolak 1907an zabalduak
izan ziren (GUÍA OFICIAL DE TOLOSA, 1922: 34) eta 1923an
Berazubiko estadioa eraiki zen, estatu mailako errautsezko lehenengo atletismo pista.
2.3. Banka eta finantza-sistema modernoa

1. grafikoa: Tolosako biztanleriaren bilakaera XIX. mendearen erditik XX. mendearen erdira
bitartean.

2.2. Hirigintzaren aldaketak
Modernizazioak nekazal eremuetatik hirietarako migrazioa eragin zuen. Populazioak, industrializazioak sortutako itxaropenek eta
gogo-berotasunak bultzaturik, lantegi berrietan lana lortu nahi izan
zuen. Nahiko eskulan izatea faktore garrantzitsua izan zen iraultza
hau garatzeko. Era berean, natur paisaian ere aldaketa nabarmenak
burutu ziren; besteak beste kultura modernoak giza helburuak ahalbidetzeko natura gizakiaren arabera menderatu eta egokitu behar zela
pentsatu baitzuen (Macionis ETA Plummer, 2001: 642). Tolosan ere
modernizazio garaian izandako biztanleriaren igoerak eraginda herriko hirigintzan aldaketa handiak eman ziren. Honela, 1845ean “Plan
para la edificación de las casas de esta villa de Tolosa” izeneko eraikuntza egitasmo berria onartu zuten, eraikin berriak, lerrokatzeak,
lursailak, etab. eta harresiz kanpoko eremuaren zabaltzea erregulatzeko. Bere aldamenean, Andia, Konbenio, Beotibar eta Koartel
kaleak eraiki ziren. Trenbideak, Tolosara iritsi zenean, hau da, 1864.
urtean, hiriaren itxura aldatu eta garrantzi handia hartu zuen hiriaren bizitzan. Vargas Markesen etxe berria egin zen, gerora
Aldundiaren egoitza eta Eskolapioak jasoko zituena, baita Beotibarko
pilotalekua eta Berdura plaza ere. Bestetik, Rondillako zelaiak kale
bihurtu ziren eta inguruko etxeekin batera Justizia Plaza eraiki zen.
Estolderia proiektu oso bat egin zuten, eta Ur eta Argiaren Udal
Zentrala martxan jarri zen, garai hartako herritarrek ur korrontea eta
argia etxean izateko (MARTÍN RAMOS, 1993).
1883ko Errege Agindu batek hiribilduaren planoaren erreforma
onartu zuen. 1923. urtean, Laskorain ibarraren zabaltzeari ekin zioten, zubi Berria, Foruen etorbidea eta inguruko beste kaleak eraikiz.
Azkenen zabalguneak San Frantzisko eta trenbidearen artean, eta San
Esteban auzoan zabaldu ziren. Laskoraingo ibarrean, zezen plazaren
4

Modernizazioak ekarritako beste bi aldaketa merkatuaren paperaren areagotzea eta finantza sistema berritzaile baten garapena izan
ziren. Lehenari dagokionean, gizartea eta bertako harremanak (salerosketakoak, lan harremanak,...) merkatuaren bidez arautzen hasi
ziren, batez ere eskariaren eta eskaintzaren legearen bitartez. Eta bestetik, banka modernoaren txertaketa gauzatu zen aldi honetan, besteak beste inbertsioak eta kredituak hedatuz. Gipuzkoan ez ziren Bilbao
edo Vizcaya bezalako banketxe handiak sortu, baina bai, Banco
Guipuzcoano (1899) bezalako banketxe ertain eta txikiak, eta baita
Tolosakoa (1911) edo Banco Urquijo Guipúzcoano (1920) ere.
Gipuzkoak probintziaz kanpoko kapitalak erakarri zituen, bizkaitarrak, madrildarrak eta katalanak batez ere, eta bertan gelditzen ziren
hauek, Aldundiak kudeatzen zuen kontzertu ekonomikoaren abantaila fiskalengatik.
XIX. mendearen erdialdera industria eta merkataritzaren etengabeko hazkundea eman zen. Gipuzkoan, atzerriko bankaz (Crédit
Lyonnais, Société Générale eta Le Comptoir National d’Escompte)
gain, Banco de Españaren, Banco Español del Río de la Plataren eta
Brunet edo Viuda de S. Lasquibar y Cª. bezalako banka partikularren
sukurtsalak baino ez zeuden. Kreditu-operazioak merkatarien bidez
gauzatzen ziren, zeinak Donostiako nahiz beste hirietako bankuen
eta Tolosako bezeroen arteko bitartekari lanak betetzen zituzten.
Gordailu funtsa zuen bankurik ez zegoenez, soldaten ordainketa
burutu ahal izateko, hamabostean behin langile bat diru bila
Donostiara bidaltzera behartuak egongo ziren bertako industrialariak.
Horrela, 1906. urtean Banco Guipuzcoanok, 1899an fundatua izan
zenak, sukurtsal bat ireki zuen Tolosan. Eskualde guztian emandako
jarduera ekonomikoen garapenaren ondorioz, bertako industrialari
batzuk Banco de Tolosa sortu zuten 1911an (BANCO DE TOLOSA,
1961: 7-12). Fundazio kontseiluaren lehen lehendakaria Gervasio
Aramburu izan zen eta bankuko lehen zuzendaria Bermeoko
Antonino de Elexpuru y Zabala. Bankuak, zeinaren eraikin soziala
Bidaurre edo Aranzale orubean kokatua zegoen, 1911ko apirilaren
10an ireki zituen ateak. 1925eko apirilaren 1ean Guillermo
Eizaguirre eta Adrian Lasquibar arkitektoek San Frantzisko ibiltokian
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eraikitako eraikin berriko bulegoak ireki ziren. Honakoak ziren
1929an Tolosan kokatuta zeuden banku eta banketxeen sukurtsalak4:
•
•
•
•
•

Banco de Tolosa: San Frantzisko ibiltokia 7.
Banco de Vizcayaren sukurtsala: Gorosabel kalea 2.
Banco de San Sebastiánen sukurtsala: Gorosabel kalea 6.
Banco Guipuzcoanoren sukurtsala: Gorosabel kalea 10.
Banco Urquijoren sukurtsala: Gorosabel kalea 52.

2.4. Teknologia berriak, komunikazioak eta garraiobideak
XIX. mendeko bigarren erdialdean, teknologia aplikatuan sarturiko berrikuntzek industria arlo berriak (kimika, elikadura...), lehengai
berriak (altzairua, aluminioa), aurkikuntza ezberdinak (eztanda motorea, bonbila, telefonoa...), finantza eta merkataritzarako teknika
berriak eta garraiobideen garapena bultzatu zituzten.
Indar eragileei dagokionez, Tolosako lehenengo industriak ur-jauziez sortutako energiaz baliatzen ziren euren errotak mugitzeko,
edota bestela, zurrategien moduko lantokietan odolezko indarra erabiltzen zuten, hau da, zaldien, behien, abereen indarra. XIX. mendearen azken laurdenean agertuko ziren lurrinez mugitutako makinak
eta, mendearen amaierarekin, elektrizitatea. 1893tik aurrera Tolosako
kaleak foku elektrikoez argiztatu ziren. Argiztapena, bai publikoa eta
baita pribatua ere, herriaren jabetzakoa zen zentral elektrikoak hornitzen zuen. Urte beretik aurrera, argi eta ur zerbitzuak herriaren gain
egon ziren. 1915ean probintziako telefonoak ehun abonatutik gora
zituen Tolosan (GUÍA OFICIAL DE TOLOSA, 1922: 33).
1864ko abuztuaren 15ean, Paris-Madril linea amaitu berriko,
lehen Norteko trena pasatu zen Tolosatik. Burdinbideko lanei 1858ko
ekainaren 22an eman zitzaien hasiera eta bost urtetan amaitu zuten
Beasain-Donostia arteko zatia. Trena bertatik pasatzeak hamar urtetan
zehar gertatutako amaigabeko proiektu, borroka eta zailtasun zerrenda baten azkenburua suposatu zuen. Gipuzkoako agintariek frantziar
estatuarekiko lotura probintziatik barrena (eta ez, hasieran pentsatu
bezala, Iruñeatik edota Aldudetik) egin zedin lan egin zuten (BANCO
DE TOLOSA, 1961: 55-57). Probintzia zeharkatzen zuen eta bide
zabala zeukan tren bakarra iristeak bultzada eman zien merkataritza
sare berriei. Garraiobide honek, distantzia geografikoak laburtzean,
mugikortasun fisikoa ahalbidetu zuen.
Bestalde, XIX. mende amaierako biztanlegoaren hazkunde handiak garraio eskariaren handitzea ekarri zuen, eta eskari hori ezin
zuen ase lurrunezko tren motelak. Honela, XX. mende hasieran
Gipuzkoako kapitalista talde batek Tolosa Donostiarekin elkartuko
zukeen tranbia bat eraikitzea bultzatu zuen. 1912ko abuztuaren 27an
lehendabiziko tranbiak iritsi ziren Donostiatik Tolosako Arrameleko
zubira. Kontzesioa enpresa belgiar batek lortu zuen eta lehendabiziko tranbiak ere hangoak ziren. Linea honetako trafikorik garrantziz5

koenetako bat merkantziena izan zen5. 1947an zerbitzua autobusen
bidez ordeztua izan zen eta 1948tik aurrera trolebusen bidez.
Bestalde, bidaiarientzako lehenengo automobila Iruñeako linean
ezarri zen eta Garrausen jabetzakoa zen. 1912. urterako autobusak
zaldizko kotxeak ordezkatzen hasiko ziren.
3. INDUSTRIAREN BILAKAERA
Industrializazioaren lehen fasean, hau da, XIX. mendearen lehen
erdialdean, lana antolatzeko bi sistema aritu ziren elkarrekin lehian:
alde batetik, industrializazioaren aurreko artisauen antolaketa eredua, eta bestetik, industrializazioak ekarri zuen ekoizpen modu kapitalista. Lehenari dagokionean, etxeetan edota dimentsio murritzetako
tailerretan burutzen zen ekoizpena oinarri zuen jarduera multzoa zen
batik bat. Ekoizpen malguan oinarrituriko eredu honek ez zuen teknologia aurreratuen behar handirik. Langile kualifikatuak eta lan jarduera anitzak egiten zituztenak ziren ekoizpenaren ardatza. Produktu
asko eta ezberdinak ekoizten zituzten merkatuaren eta eskariaren
aldaketetara errazago egokitzeko; produktu baten eskaria jaistean,
beste produktu bati ekiten zioten. Egitura oso hierarkikoa zen, maisu,
ofizial eta aprendiz edo ofizio-ikaslearen arteko harremanak gremioek (ofizio bereko maisuen elkarteek) erregulaturiko arau trinkoen
araberako elkartasun eta elkarlan lokarrietan oinarritzen ziren, eta
askotan maisuarenpeko bi artisau talde horiek beraien patroien etxeetan bizi ziren, lanaren eta bizitzaren dimentsio espaziala hainbeste
desberdintzen ez zenaren adierazgarri.
Bestalde, modernizazioarekin industri-gizartea garatu ahala beste
eredu bat hasi zen eratzen. Kapitalismoarekin ahalik eta etekin handiena, hau da, mozkin ekonomiko handiena lortzea bilakatu zen
gizabanakoaren helburua. Sistema honen planteamenduetan arrazionalitate ekonomikoa eta aurrerabide soziala elkarren ondotik zihoazen. Arrazionalizazioa, kalkulua eta eraginkortasuna bilakatu ziren
lema berri industri-gizartean. Eta horiek ziren lantokian lana antolatzeko irizpide berriak. Teknologia berriak agertzeak ahalbidetu zuen bereziki printzipio berri horiek industri ekoizpenean barneratzea (GARCÍA
INSAUSTI, 2005: 21). Familia mailako artisau lanetik industriaranzko
trantsizioa ez zen berehala eman. XIX. mende erdialdera sortutako
fabrika berriek lan eredu tradizionaletara moldatu behar izan zuten
eta patroi nahiz langile klasearen arteko lan-harreman berriak eragin
zituen lan molde tradizionalak ekoizpen modu modernoetan kokatu
nahiak. Kapitalistek, industriaren eta kapitalismoaren logika berrien
eskakizunei, hau da, irabaziari, produktibitateari... eutsi nahi zieten
bitartean, langileek justizia sozialaren inguruko borroka geroz eta egituratuagoei ekingo zieten. Bestetik, industri-gizarteak gizarte tradizionaleko bizimoldeak apurka- apurka aldaketara bultzatuko zituen.
Dena den, industrializazioan artisau erako industriek Tolosan jarduera handiarekin jarraitu zuten: igeltseroek, harginek, inprimatzaileek,

“Tolosa-Donostia tranbia elektrikoa 1911-48 Tolosa-Donostia tranvía eléctrico”, erakusketaren eskuorria, Tolosa, Tolosako Udala eta Asociación de Amigos del Ferrocarril de Gupúzcoa, 1988.
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okinek, etab. Esate baterako, Gorosabelek, XIX. mende erdialdean
Tolosan artisau lanean oinarrituriko bost zurrategi zeudela aipatzen
du (1956: 227-228). Gainera, Tolosako lehen fabrika handiak, La
Esperanzaren sorrerak, hainbat lantegi txiki eratzea bultzatu zuen:
oihalgintza, txokolate lantegia, txapelgintza, poxpolo ekoizpena,...
Instituzio gremiala legez aboliturik egon arren eta elkarte hauen bideragarritasun ekonomikoa jada krisian sarturik bazegoen ere, bere pisu
batez ere moral eta psikologikoak iraun egingo zuen kontzientzietan
eta berauen defentsa ez zen kasualitatez tradizioaren edota liberalismoaren aurkako kontrairaultzaren bultzatzaileen bandera bilakatuko.
Mendearen amaierarako, Tolosa Gipuzkoako industri-gunerik
garrantzitsuenetako bat zen eta bigarren sektore honetan 2500
pertsonek egiten zuten lan (SEGUROLA JIMÉNEZ, 1996: 201).

6
7

Datu esanguratsua da, kontuan hartzen bada 1900 urtean Tolosak
8.111 biztanle zituela; biztanleriaren heren batek gutxi gora behera
sektore industrialean jarduten zuen. 1903an industria jardueretan
516 gizonek eta 326 emakumek lan egiten zuten; 1904an 734 gizonek eta 474 emakumek; 1906an 840 gizonek eta 748 emakumek
eta 1929an 847 ziren industria aktibitateetan lan egiten zuten tolosar emakumeak6. Aldaketa sexu ezberdinetako kideek gizartean
jokatu beharreko paperaren zehaztapenerarte iristen zen beraz.
Batez ere, eta Tolosaren kasuan, papergintza, ehungintza eta metalurgia industrietan nabarmenduko zen industrializazioaren fenomeno berritzaile honek sorturiko lanpostuetan egingo zuten lan tolosar
hauek. XX. mendearen lehen hereneko Tolosako enpresa nagusienak 2. taulan atxikitzen dira.

IZENA

INDUSTRIA JARDUERA

HELBIDEA

SORRERA
URTEA

LANGILE
KOPURUA
7
(1928an)

Eusebio López
Ruiz de Arcaute y Cía., La Esperanza y La Providencia
Irazusta, Vignau y Cía., La Confianza, Papelera del Araxes
Antonio Elósegui
Segundo Calparsoro
Sesé y Cía., La Primitiva
Antonio San Gil y Ollo, Papelera La Guadalupe
Muguerza Hnos.
A. Arrue
Gregorio Irastorza
José Manuel Tellería
Limousin, Aramburu y Raguán
Arcaute y Cía.
Doussinague y Cía.
Pedro Otamendi
Laborde y Labayen
La Papelera Española
Andrés Gurruchaga
Soto, Tuduri y Cía., Papelera de Arzabalza
Hijos de Ildefondo Izaguirre
Francisco Marquiegui
Atanasio Irastorza
Viuda e Hijos de N. Zunzunegui
Labayen y Laborde
Mustad y Cía.
Pedro Otegui
Chacón y Ansorena
Juan Bandrés
José Mancisidor
Irastorza Hermanos y Cía.
J. Azurza Sociedad en Comandita
Arritegui Hnos. y Cía.

Argitaletxea eta kartoi ekoizlea
Paper jarraiaren ekoizpena
Papergintza
Txapel ekoizpena
Errementaria
Paper jarraiaren ekoizpena
Paper jarraiaren ekoizpena
Arte grafikoak
Ebanisteria
Sarrailagintza
Fundizioa
Papergintza
Paper iztukatuaren manufaktura
Pirineotako ehuna, artile-puntua eta zetaren prestaketa
Aroztegia
Arte grafikoak eta paperaren manufaktura
Papergintza
Inprenta
Paper jarraiaren ekoizpena
Karruaje eraikuntza
Zurratuen eta larruen ekoizpena
Zerrategia
Ebanisteria
Eskuilen eta margolarien brotxen ekoizpena
Ferratzeko iltzeen ekoizpena
Litografia
Aroztegia
Makinen konponketa
Papergintza
Mekanika eta burdinaren eta brontzearen fundizioa.
Gari-irin ekoizpena
Kalamu harilkatuen ekoizpena

Ibarko kondea 8
Larramendi 12
Txarama
Santa Maria kalea
Gorosabel 24
San Frantzisko 9
Santa Luzi auzoa
Gorosabel
Elosegi 58
Aroztegieta 20
Larramendi
Santa Klara 18
Olaberri, Larramendi 9
San Frantzisko
Gorosabel 45
Enperador 91
Illarramendi eta Olarrain

1750
1842
1855
1858
1864
1868
1870
1880
1885
1889
1892
1895
1895
1898
1898
1899
1900
1900
1904
1904
1905
1905
1906
1907
1907
1909
1909
1909
1911
1912
1913
1913

18
126

Usabal
Gorosabel 42
San Esteban auzoa
San Frantzisko 22
Errementari 26
Oria kalea
San Blas
Elosegi 16
San Frantzisko
Elosegi 70
Gorosabel 45
Laskorain 11
Larramendi z/g

224
65

95
46
62

548
64

63
38

TUA 330. k. eta 331. k.
Enpresetan lan egiten zuten emakumeen kopurua XX atalean atxikitzen da.
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IZENA

INDUSTRIA JARDUERA

HELBIDEA

SORRERA
URTEA

Goñi Hermanos y Cía.
Ramón Basagoitia
Gorostidi y Gozategui
Joaquin Iraola
Joaquín Azcolain
Santiago Zumeta
Pérot
Eduardo Zaragüeta
José Ostolaza
Cartonajes Limousin
Garmendia y Cía.
Tellaeche Euba y Cía.
Adolfo Llanos
Forja y Tornillería Vascongadas
Talleres Tolosa SA
Limousin Hermanos, “Luminia”, “Ibero”
Artes Gráficas Urbieta
Sociedad Arrendataria de Talleres de Manipulación de Papel (SAM)

Torloju ekoizpena
Tailer mekanikoak
Tailer mekanikoak
Errementaria
Ebanisteria
Eraikuntza elektro-mekanikoak
Tela metalikoak
Botilentzako lastozko estalkien ekoizpena
Konponketa Mekanikoak
Kartoizko kaxen ekoizpena
Zementu armatuko eraikuntza
Puntapaxa ekoizpena
Torloju zehatzak
Forja eta torlojugintza

Larramendi z/g
Larramendi z/g
Larramendi
Elosegi 16
Santa Maria 14
Gorosabel 36
San Frantzisko 20
Belate kalea
Errementari 43
Santa Klara 19
Gorosabel 30

1914
1916
1916
1918
1919
1919
1920
1920
1921
1922
1923
1923

Farmazia eta kimika produktuak
Artes grafikoak
Paperaren manipulazioa

Larramendi
Larramendi
Larramendi

LANGILE
KOPURUA
7
(1928an)

34

72

25
113
55
15
20
215

2. taula: XX. mendearen lehen hereneko Tolosako enpresa nagusienak8.

3.1. Paper-industria
Tolosan papergintzaren garapena gauzatzeko honako arrazoiak
aipatu daitezke: lehenik eta behin, burdinola tradizionala XVIII. mendetik aurrera krisian zegoen. Teknologia tradizionala zaharkitu egin
ziren ekoizpen teknika britainiar modernoen aurrean. Bertako metalurgian egur-ikatza erabiltzen zen eta Ingalaterrakoan, harrikatza.
Ingalaterran ekoizpena merkeago ateratzen zenez, hemengo burdinolek ezin izan zuten lehiatu ingelesen prezioekin eta honek alternatiba
berriak topatzea bultzatu zuen (ZALDUA 2000: 21). Bigarrenari dagokionez, Independentzia Gerrak eragindako zorrak arintzeko, udalak
bere irin-errotak salgai jarri zituen. Horrela, irin-errota hauek papererrota bilakatu ziren (ZAVALA eta GARMENDIA, 2007: 23). Eta hirugarrenik, Atharratzeko Juan de Ibarrak, irin-errotak zeuden tokian
aurreneko paper-errotak jarri zituen 1803an Alegian eta 1805ean
Ibarran. Lan egiteko eredu berri hau Bearneko errotetan ikasi zuen
(LABAYEN, 1947). Era berean, I. Gerra Karlistaren ostean, 1842an
Gipuzkoako barneko aduanak kendu eta kostara eta mugara lekualdatzeak merkatua handitzea ekarri zuen (GÁRATE, 1976). Bestelako
faktoreek ere asko bultzatu zuten jarduera honen garapena: Tolosan
zegoen tradizio industriala; lehengaien ugaritasuna, batez ere urarena
eta egurrarena; inbertsiorako kapitala, neurri handi batean Donostiatik
zetorrena, gutxi batzuen eskuetan kontzentratzea; frantziar jatorriko
kapitalen inbertsioa; eskulan ugaritasuna…

8

Gorosábelek aipatzen duenez, Tolosako lehen paperola 1817an
Igarondoko errotaren ondoan eraiki zen eskuzko paper-fabrika bat
izan zen, gerora 1826an lantegia eta ekoizpena handitzeko obrak
burutu zirelarik (1956: 229). Paper-errota hau geroago La Tolosana
paper-fabrika izango zenaren lurretan zegoen kokatuta. Bertan Juan
Antonio de Uranga tolosarrak finkatu zuen, Errota-txulo errotaren uremaria aprobetxatuz (BANCO DE TOLOSA, 1961: 77). Dena den,
papergintzaren aro modernoa 1842an hasi zela esan daiteke, La
Esperanza lantegia zabaldu zenean (GOROSÁBEL, 1956: 229-30).
Iberiar penintsulako paper jarraituaren lehenengo lantegitzat hartu
izan den hau, Gipuzkoako industrializazioaren lehen mugarri handitzat hartu daiteke (SEGUROLA, 1996: 198). Urteen poderioz, 8
paper-fabrika zabaldu ziren Tolosan eta beste 11 Tolosaldean (ZAVALA eta GARMENDIA, 2007: 22). Papergintza bailarako industria
nagusi bilakatu zen. Honen inguruan, beste industria osagarri asko
ireki ziren: galdaragintzako eta arte grafikoko lantegiak, inprimategiak, e.a. Gárateren esanetan (1976), paper-industriaren garapen
azkarrak batez ere hiru etapa izan zituen : 1841-1876, 1876-1900 eta
XX. mendea.
1841-1876 artean, aitzinean esan bezala, La Esperanza jarraieko
paper-fabrika, orduko industria tolosar ororen gainetik gailentzen zena,
sortu zen 1842an. Ondorengo urteetan beste fabrika garrantzitsu batzuk
sortu ziren, bai Tolosan bertan, eta baita inguruko herrietan ere. 1860.

TUA, 300. k, 301. k., 302. k., 330. k. eta 331. k.
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hamarkadan paper industria moderno hau nahiko finkatuta geratu
zen, alde batetik 9 paper-ola moderno eratu eta iraganeko paper-errota gehienak desagertu egin zirelako, nahiz eta oraindik ere eskuzko
paper lantegi batzuk jaio (ZALDUA, 2000: 25). 1855an, La
Confianzaren fundazioa izan zen finkapen hamarkada honen abiapuntua eta Tolosa estatu mailako paper ekoizpen zentro handitzat
ezarri zuena (SEGUROLA JIMÉNEZ, 1996: 199). Garai honetan lantegien handitzeak eta enpresen fusioak eman ziren.
1876 eta 1900 urteei dagokienean, Gárateren arabera, eskandinaviar herrialdeetatik inportaturiko egurrezko ore kimikoaren
erabilerak, trapua ordezkatuz, produkzioaren hazkuntza eta kostuen murrizketa posible egin zuen. Hazkunde hau enpresa kopuruaren handiagotze nabarmen bat eman gabe, baina bakoitzaren
kapitala handiagotuz, gauzatu zen. 80. hamarkadan paper enpresa berriak sortu ziren, esanguratsuenetarikoa La Guipuzcoana, 500
langilekoa, hiriko enpresarik handiena bilakatu zelarik (ARTOLA,
arg. gab.: 12-13). La Confianzak Papelera de Araxes izena hartu
zuen eta zabalkunde fase esanguratsua bizitu zuen, uraren indarra
aprobetxatzeko akueduktu eraikuntza handiak bideratuz. XX. mendean, Tolosako erdigunetik aldendutako Txarama auzoko gune
honetan industria-kolonia bat eratu zen, bere langileentzako etxebizitza, eskola eta kapera eta guzti (SEGUROLA JIMÉNEZ, 1999:
212). Bizkaiako enpresa ereduei kontrajarririk Zalduak aipatzen
duenez, hainbat autorek “eredu tolosarraz” hitz egiten dute, eredu
honek enpresa ertain-txikia, familia bati edo famili multzo txiki bati
lotua adierazten du (2000: 28). Halere, XIX. mendearen amaiera
aldera papergintzako krisia etorri zen, batez ere gainprodukzio
krisi bat, sektore honek Euskal Herrian, Katalunian eta Levante
aldean izan zuen hazkundea zela eta. Gainbehera hau gaindituz
enpresa batzuek handitzen jarraitu zuten, ia beti familia-kapitalismo izaerari eutsiz (ARTOLA, arg. gab.: 13).
Azkenik, XX. mende hasieran, 1901ean, sektoreko sozietate
garrantzitsuena sortu zen, La Papelera Española, aurretik zeuden
zenbait fabrika biltzen zituelarik, besteren artean Tolosako bi: La
Guipuzcoana eta Laurac-Bat. Horrela, La Papelera Españolak, herriko enpresa nagusia izango zenak, bi planta ezarri zituen Tolosan:
Illarramendin edo Iurramendin bata eta Olarrainen bestea (LABAYEN, 1947: 189-198). Sartutako teknologia berrikuntzak eta baliabideen optimizazioak La Papelera Española espainiar merkatuko
puntako enpresa bihurtzea eragin zuten9. Enpresa hau hamaika
fabriken batzetik osatu zen, gehiengoak Hego Euskal Herrikoak
ziren eta Bilbon bere egoitza soziala bazeukan ere Errenterian eta
Tolosan zituen lantegirik garrantzitsuenak. La Papelera Españolaren
Tolosako faktoriek, sektoreko beste enpresekin batera, probintziako
paperaren %34,9a ekoizten zuten 1914an (CASTELLS, 1987: 52),

zeinak, aldi berean, estatuko produkzioaren %34,57a suposatzen
zuen. I. Mundu Gerrak eragin positiboa izan zuen Gipuzkoako
paper-enpresetan, 1920an estatuko produkzioaren %60a ekoiztera
iritsiko baitziren (GARATE, 1976: 244). Gerra amaitzean, 1919. urte
amaieran, kartel bat eratu zen, Sociedad Cooperativa de los
Fabricantes de Papel izenekoa, zeinetan La Papelera Española eta
Gipuzkoako enpresa gehienen artean, Tolosako zenbait enpresek
parte hartu zuten: Ruiz de Arcaute y Cía.; Soto, Tuduri y Cía.;
Limoussin, Aramburu y Raguán; Sesé y Cía.; Papelera del Araxes;
Papelera Beotivar eta Vicente San Gilen La Guadalupe (GONZÁLEZ
PORTILLA, 1981: 173). Kartel honen helburuak prezioak uniforme
mantentzea eta enpresa berrien sorrera eragoztea izan ziren. XIX.
mendearen amaieran eta XX.aren hasieran paperaren manufakturan
lan egiten zuten beste enpresa berri batzuk ere sortu ziren Tolosan10:
Muguerza Hermanos, arte grafikoak (1880); Arcaute y Cía, paper
iztukatuaren manufaktura (1895); Laborde y Labayen, konfetti eta
litografia tailerrak (1899); Pedro Otegui, litografia (1909); Cartonajes
Limousin (1922); Urbieta, arte grafikoak, Sociedad Arrendataria de
Talleres de Manipulación de Papel (SAM)…

3.2. Ehun-industria
Lehenengo oihal industria modernoa Iurreamendi jauregiaren
lursailetan finkatuko zen 1845an Pedro Lesperut y Cía. firma baionarraren eskutik (GOROSÁBEL, 1956). Txapel ekoizpenak XIX.
mende erdialdera arte existitu ziren txapeldegietan zuen jatorria
(GARMENDIA LARRAÑAGA, 2007: 38-39). 1845ean artisau erako
lau txapel tailer zeuden gutxienez, zeinak negozio familiarrak izango ziren. Industrialariak ematen ari ziren moda aldaketez ohartu
ziren eta XIX. mende erdialdera txapel fabrikak fundatzen hasi
ziren. 1862an hiru zeuden: Bernardo Saint Boix, Natalio Irizar eta
Antonio Elosegui (ZAVALA eta GARMENDIA, 2007: 22). Azken
honen faktoria 1857 eta 1859 artean sortu zen, 46 langilerekin hasirik, mendearen amaierarako 200 izatera iritsi zen eta 1928an 224
langile zituen. Lortu zuen garrantzia industria kataluniarrak asebetetzen ez zuen eskaera zuen produktu batean espezializatzearen
ondorio izan zen (CASTELLS, 1987). Antonio Elosegik bere produktuak Frantziara, Ingalaterrara, Estatu Batuetara, Kubara eta
Filipinetara esportatzea lortu zuen, egunean 5.000 txapela ekoitziz.
Bestetik, Tolosan bazeuden lihoa ehotzen zuten ehundegi etxetiarrak, artisau industria izanik, izarak eta azpiko arropak egiteko
harizko tela gogorrak ekoizten zituztenak. Modu honetako ehundegi artisauak bi zeuden 1871an. Santa Luzia auzoan Antonio
Buenechearen izenean uraz mugitzen ziren hiru ehundegi zituen
tailer bat dokumentatua dago 1871an. Amaitzeko, 1898an sortuta-

9

Azpimarragarria da 1910ean estatu espainiarrean produzitutako paperaren %60a eta 1920an %79,6a La Papelera Españolaren fabrika guztien artean ekoiztea, 1922an estatuko paperindustriako kapital nominalaren %74a kontrolatzera iritsiz.
10
TUA, 301. k.
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ko Doussinague y Cía., Pirineotako ehuna, artile-puntua eta zetaren
prestaketa lanak egiten zituen fabrika ere Tolosako garrantzitsuenetako bat bihurtu zen, 1928an 62 langile izatera iritsi zelarik11.

3.3. Metalurgia
Tradizio handiko industria jarduera izan da Tolosan metalurgiarena, bertan burdin apur bat, basoak eta indar hidraulikoa zeudelako. Ospe handiko burdinolak kokatuta egon ziren Igarondon
eta Amarotzen. Honekin batera, armagintza ere garrantzizkoa izan
zen Tolosan; neurri handi batean mekanizazio gutxiko eskuzko
lanarekin burutzen zen eta maisu edo nagusiek, ofizialek eta ikasleek lan egiten zuten. Dena den, eskulangintzaz gain, 1630an
Errege Armategia jarri zen martxan Tolosan. Hirigunean sutegi asko
zeuden, Errementari kalean batez ere (GOROSÁBEL, 1956: 224227). XIX. mendean, kobre, burdinurtu eta burdin hariko lantegiak,
galdategiak eta beste zenbait lantegi sortu ziren. XIX. mendean
industriak jasandako bultzadarekin, eta burdingintzaren krisiak
paper-industriarako birmoldaketa ugari bultzatu bazituen ere,
Tolosan, bere maila apal bati eutsiz, ez zen burdinolen tradizioa
gelditu, Amarotzeko burdinolaren kasua albo batera utzita, non,
sistema zaharra eraldatu gabe, langileen kopurua eta ekoizpena
areagotzea lortu zen. Fabrika berriak garaiko beharrei erantzuna
ematen ahalegindu ziren. San Estebanen kokatutako burdinola
batek 1845ean 90 langile zituen eta 3200 burdin kintal ekoizten
zituen (BANCO DE TOLOSA, 1961). Kobrearen ekoizpenaren
sorrera Azcue burdinolan eman zen, zeina Ibarran errotua zegoen
baina, Gorosábelen arabera, 1820an Olarrainen kobre fabrika bat
fundatu zen, 1841erako 10 langile zituena. 1862an espezializazio
bereko bi fabrika agertu ziren Lorenzo Eraso eta Bonifacio
Guiberten izenean. Anoetako zubitik gertu, Gorosábelen arabera,
1842an alanbre eta puntapaxen fabrika bat sortu zuen Bernardino
Abello y Llanok, nahiz eta hiru urte beranduago itxita egon.
Beranduago, 1884an, Felix Yarzarenak ziren makinadun tailer
garrantzitsu bat eta fundizio bat aipatzen dira. 1862an José Agustín
Echeverríarena, José Manuel Echanizena eta José Miguel Urquiola
y Cíarenak aipatzen dira.
4. LANGILE ANTOLAMENDUA ETA LAN GATAZKAK
Modernizazio garaiko gizarte eredu berrian garai honi zegozkion elkartasun sareak eta integrazio sozialerako mekanismo
berriak eraiki ziren. Esate baterako, industri-gizarteak lanaren zatiketa funtzionala ezarri zuen. Lehen pertsona bakar batek ekoizten
zuen produktua, haseratik amaieraraino, artisau lanaren bidez;.
orain ekoizpen-prozesua hainbat zatitan banatu zen. Banaketa
horrek pertsonak elkarren osagarri bilakatzen zituen eta interde11

pendentzia-harremanak garatzeko beharra sortu zuen.
Gizabanakoek elkarren beharra zuten bizitzeko. Merkatuak bizitzaren aspektu ezberdinak erregulatzeko zuen pisua maila itzelean areagotu zen. Horrela, elkartrukea, iraganean oraingoan baino maila
apalagoan existitzen zena, bilakatu zen elkartasun harreman berrien
oinarri (GARCÍA INSAUSTI, 2005: 14).
Gizabanakoen edo giza taldeen arteko trukeak behar bezala
gauzatzeko arau sistema baten beharra zegoenez, helburu hori
kontratuek bete zuten. Iraultza liberalek sustatuko zuten errejimen
politikoa bera, hain zuzen, eskubide zibil eta politiko bereko hiritarren arteko kontratu sozial batean oinarrituko zen, teoriak behinik behin. Kontratuak hartuko zituen politika bezalako eskala handiko eremuetatik lan kontratu baterainoko esparru guztiak. Asmo
teorikoa argia zen: kontratua, pertsona independente eta autonomoen arteko borondatezko akordioa izanik, honen bidez giza
harreman justuagoak eraiki nahi izan ziren (CASTEL, 1997: 317).
Ez zen horrela gertatu, ordea. Kontratu harremanak botere eta autoritate gehien zuenari egiten zion mesede, bestea menpekotasun
egoeran utziz. Honela, ez zen eskubide eta betebeharrak adosteko
berdintasunezko tratu bat izan. Lan kontratuaren kasuan, langilearen eta kapitalistaren arteko botere harreman asimetriko horretan,
jabetza edo/eta kapital gehien zuena izaten zen garaile ateratzen
zena. Industri-gizartea, ondorioz, botere harreman asimetrikoetan
oinarritu zen.
Modernizazio garaian, askeagoa eta independenteagoa zen
norbanako langilea, kolektiboetan eta taldeetan antolatzen hasi
zen, alde batetik, elkar babesteko eta sorosteko helburuarekin, eta
bestetik, industri-gizarteak bere hastapenetan ekarritako lan-baldintza gogorrei erantzunak eman nahirik. Lan baldintza eskasek
lan eta gizarte arazo gehiago sorrarazi zituzten geroz eta langile
kopuru handiago batengan. Antonio Labayen abertzaleak honela
deskribatu zuen langile haietako askoren egoera (1947: 71):
“La sirena “iniciaba el desfile de los galeotes papeleros”, las
figuras más modestas, los obreros de “relevo” y las pobres
mujeres llamadas “traperas” que clasificaban los trapos viejos
entre polvos y parásitos. Jornadas de 12 horas (...). No se paraban las máquinas, ni domingos ni otros días festivos, a pesar del
acusado catolicismo de ciertos patronos. No escaseaban entre
la masa trabajadora los motivos de descontento, el ansia de
mejora, el hambre y sed de justicia social, pero aún las campañas de reivindicación obreras dirigidas por el socialismo en el
pimer cuarto de siglo no fueron tan enconados como en otros
medios”.
3. eta 4. tauletan XX. mendeko lehen urtetan Tolosan, gizonezkoek, emakumezkoek eta 16 urtez azpikoek zituzten soldatak atxikitzen dira eta 5. taulan oinarrizko elikagaien prezioaren bilakaera.

TUA, 300. k. eta 301. k.
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LANGILE MOTA

GIZONEN SOLDATAK
Gehienez
Gutxienez

EMAKUMEZKOEN SOLDATAK
Gehienez
Gutxienez

HAURREN SOLDATAK
Gehienez
Gutxienez

Industria arloko eskulangilea
Langile ofiziala
Nekazaritza langilea

4
6
2,50

1,75
2
1,50

1,25
1,50
1

2
2,50
1,75

1
1,25
0,75

0,75
1
0,50

3. taula: Tolosako eskulangileen eguneko soldatak 1907an (pezetatan)12
LANGILE MOTA

GIZONEN SOLDATAK
Gehienez
Gutxienez

EMAKUMEZKOEN SOLDATAK
Gehienez
Gutxienez

HAURREN SOLDATAK
Gehienez
Gutxienez

Industria arloko eskulangilea
Langile ofiziala
Nekazaritza langilea

4
5
2,50

2
2
1,50

1,25

0,75

1

0,50

2
3,50
1,75

1
1,25
0,75

13

4. taula: Tolosako eskulangileen eguneko soldatak 1913an (pezetatan)
ELIKAGAIA

UNITATEA 1914ko 1923ko
urtarrila apirila
1923ko
iraila

1929ko 1934ko 1935eko
urria
uztaila apirila
1930eko abendua urria
apirila

Gari ogia
Behi haragia
Ardi haragia
Bakailao lehortua
Patatak
Garbantzuak
Arroza
Ardoa
Esnea
Arrautzak
Azukrea
Olioa

Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Litro
Litro
Dozena
Kg
Litro

0,65
2,7
2,6
2,6
0,3
1,6
1
0,7
0,35
3,5
1,6
1,2

0,3
0,9
0,9

1,25
0,75
0,65
0,3
2,5
1,5

0,7
2,5
2,5
2
0,25
1,6
0,75
0,6
0,4
4,5
2,1
2,1

0,35
1,4
1,8
0,15
0,8
0,6
0,55
0,4
1,6
1,5
1,5

0,7
2,9
2,9
1,2
0,3
2
0,9
0,75
0,3
3
1,5
1,9

5. taula: Oinarrizko elikagaien prezioen bilakaera Tolosan 1914 eta 1935 artean (pezetatan)14

4.1. Elkarlaguntzarako sorospen erakundeak
Industri gizartea agertu aurretik, komunitateko kideek, auzokoek
eta familiek eskaintzen zien gizabanakoari elkartasuna, babes sozial
eta zerbitzu publikoen prestazioa. Modernizazio garaiko gizarte
berrian gizartearen, auzoaren eta familia tradizionalaren elkartasun
kateak ahuldu egin ziren eta gizabanakoa askeagoa bazen ere, aldi
berean babesgabeagoa ere bazen. Honela, garai berri honetako gizonak eta emakumeak babeserako eta elkarlaguntzarako instituzio
ezberdinak eratzen hasi ziren.
Eliza Katolikoak Erdi Arotik kofradien, ermandadeen eta abarren
sorrera sustatu izan zuen komunitatea osatzen zuten familiako kide
12

TUA,
TUA,
TUA,
15
TUA,
13
14

38

330.
330.
301.
301.

2. grafikoa: Oinarrizko elikagaien prezioen bilakaera Tolosan 1914 eta 1935 artean15.

eta auzokideen kohesioa eta babes soziala segurtatu eta arimen sufragioa edo otoitza bermatzeko. Ermandade hauek, elkarteko kide bat
hiltzen zenean, bere arimen alde otoitz egingo zuen kolektibitate bat
bermatzen zuten. Tolosan 1665ean sortu zen gisa honetako San
Antonio Abad ermandadeak, 1924an 261 bazkiderekin jarraitzen

k.
k.
k., 302. k. eta 303. k.
k., 302. k. eta 303. k.
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zuen. Dena den, Eliza XIX. mende amaieran ofizio eta gremioekin
erlazionatutako kofradiak eta ermandadeak eratzen hasi zen, berau
osatzen zuten bazkideen arteko elkartasuna eta sorospena bermatzeko asmoarekin. Testuinguru honetan sortu ziren Tolosan nekazarien
San Isidro eta zapatarien San Krispin eta San Zipriano ermandadeak
(ikus 6. taula).
Elizaz kanpoko elkarlaguntzarako sorospen erakundeei dagokienean, ezusteko egoera ezberdinetan, hau da, gaixotasun, istripu,
heriotza... kasuetan, langileei edo/eta bere familiartekoei laguntzeko
sortutzen ziren elkarteak ere XIX. mendearen amaieran hasi ziren
agertzen Tolosan. Esate baterako, 1900. urtean eratutako La Tolosana
paper-fabrikaren elkarlaguntzarako sorospen elkartearen estatutuetan
honako helburua zehazten zen17:
“socorrer a sus socios en caso de enfermedad con asistencia facultativa y medicamentos gratuitos y un socorro metálico diario que
consistirá en igual suma de lo que haya impuesto el socio”.
Gisa honetako elkarteak batez ere XX. mende hasieran sortu ziren.
Elkarlaguntzarako erakunde gehienak Tolosako fabrika garrantzitsuenetan eratu ziren han lan egiten zuten langileen babeserako. Elkarte
hauen zuzendaritza karguak lantegietako nagusiek betetzen zituzten,
langileek ordaindu beharreko ekarpen ekonomikoak haiek kudeatzen

zituztelarik. Gisa honetakoak ziren La Casualidad txapel-fabrikaren
(1869), La Tolosana paper-fabrikaren (1900), Laurac-bat paper-fabrikaren (1904), La Esperanza paper-fabrikaren (1904), Obreros de Soto,
Tuduri y Cía. paper-fabrikaren (1909), La Papelera Española paperfabrikaren (1910) eta abarren barnean jaiotako elkarteak. Dena den,
baziren artisauen eta abeltzainen elkartasunerako eratutako sorospen
erakundeak ere; esate baterako, Sociedad de Socorros Mutuos para
Artesanos Sociedad San Roque (1884), Sociedad Artesana de Obreros
(1904), Sociedad de Seguros Mutuos Contra la Mortandad del Ganado
(1905)... zeritzotenak. Hauei fabriketatik kanporakoak gehitu behar
zaizkie, adibidez, La Previsora (1900), La Unión (1908) edo baita alderdi eta sindikatu sozialistek eratutakoak ere: Sociedad Obrera de
Socorros la Fraternal (1905) eta Agrupación de Obreros Papeleros para
Socorros Mutuos (1922) (ikus 7. taula).
ERMANDADEAREN
IZENA

SORRERA
URTEA

BAZKIDE
KOPURUA 1924an

HELBIDEA

San Antonio Abad
San Isidro
San Krispin eta San Zipriano
Santa Barbara

1665/01/17
1872/04/07
1908

261
600

Santa Maria parrokia
Santa Maria parrokia

64

6. taula: Tolosako ermandade eta gremioen kofradiak 1924an16.

IZENA

ERAKETA DATA BAZKIDE KOPURUA (URTEA)

HELBIDEA

Sociedad de Obreros de la Fábrica de Boinas La Casualidad
Sociedad de Socorros Mutuos para Artesanos Sociedad San Roque
Sociedad de Socorros Mutuos de la Fabrica de Papel La Tolosana
Sociedad de Socorros Mutuos para Obreros La Previsora
Sociedad de Obreros de Madera
Sociedad de Socorros Mutuos de la Papelera Laurac-bat
Sociedad de Obreros de la Fábrica La Guipuzcoana
Sociedad Artesana de Obreros
Sociedad de Socorros para Obreros de la Fábrica de Papel de La Esperanza
Sociedad de Seguros Mutuos Contra la Mortandad del Ganado
Sociedad de Socorros Mutuos para Artesanos San Roque
Sociedad Obrera de Socorros la Fraternal
Sociedad de Socorros Mutuos La Unión
Sociedad de Obreros de Soto, Tuduri y Cía.
Sociedad de Socorros para Obreros de Illarramendi (La Papelera Española)
Caja de Socorros de las Fábricas de La Papelera Española
Sociedad de Socorros Mutuos de la Fábrica de Boinas La Casualidad
Agrupación de Obreros Papeleros para Socorros Mutuos
Sociedad Mutua de Socorros Alkar-laguntza
Mutualidad Obrera
Sociedad La Mutual de Obreros y Empleados Municipales
Asociación Mutua de Socorros de Obreros de Perot

1869
1884/02/05
1900/03/15
1900/05/15
1901
1904 (aipamena18)
1904 (aipamena)
1904 (aipamena)
1904/12/14
1905 (aipamena)
1905
1905
1908/03/28
1909/08/31
1910/12/18
1912/12/31
1917 (aipamena)
1922
1922 (aipamena)
1928
1932
1935

Enperador 19
Solana 3
Santa Klara 10
Solana 5, Rondilla 16, 3

186
110
125
100

(1904)
(1911)
(1904)
(1905)

73 (1904)
227 (1904)
105 (1904)
158 (1905)

Laurac-bat fabrika
La Guipuzcoana fabrika
Errementari 54
La Esperanza fabrika, Larramendi 12

58 (1913)
117 (1911)
218 (1911)
587 (1913)

Casa del Pueblo
Matadero 3, 1
Santa Clara 12
Illarramendiko fabrika
Illarramendiko fabrika

7. taula: Tolosan XIX. mende amaieran eta XX. mendearen lehen herenean eratutako elkarlaguntzarako sorospen erakundeak19.
16

TUA, 330. k.
TUA, 330. k.
Eraketa urtea ezezaguna bada ere urte horretan elkarte horren aipamenak dokumentatuta daude.
19
TUA, 300. k., 301. k., 302. k., 330. k., 331. k.
17
18
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4.2. Sindikatuak
Langile mugimenduari dagokionean, bere sorreratik bi ideologiplano ezberdinetan garatu izan zen. Alde batetik, eraldaketa sozialaren aldeko ideologiaren planoan, langile klaseari zegokion, batez ere,
erregimen sozial berria eraikitzea, justizia sozialarekin eta giza duintasunarekin bat zetorren gizarte eredu berria bat eskuratzeko borroka
zuzentzea. Beste aldetik, berriz, ideien planoarena baino apalagoa
zen egitasmoaren eremuan, eguneroko errealitatearekin erlazioa
zuten honako faktoreak eskuratzea edota hobetzea ziren helburu:
langileen bizi-baldintzak hobetzea, eskubide politikoen berdintasuna, kidetasun kontzientzia, existentzia ziurra eta klasekideen arteko
elkartasuna.
Tolosan langile klasearen ideologia berandu eta gatazka handirik
gabe apurka-apurka txertatzen joan zen. Horretan eragin handia izan
zuen bertako ideia kontserbadoreen presentziak, baina baita Asier
Artolak dion bezala Tolosako fabriken lanaren antolaketa ereduak ere.

Tolosako enpresa ertainak eta txikiak zirenak, kasu batzuetan, haien
dimentsioengatik iraganeko artisau tailerretatik ez ziren bereizten.
“Eredu tolosar” hau, familia-enpresen kopuruaren nagusigoan,
patroiarekin erlazio hurbilagoak izatean, ugazaben paternalismorako
joeran eta erlazio modu berrien sorreran,... oinarritzen zen. Aipatu
historialariaren hitzetan, faktore horiek zuten pisua langileek tradizionalistei botoa ematen zieten unean ikus daiteke (arg. gab.: 15):
“Langileria berri honek bere burua iraganeko artisau bezala ikusiko duen moduan, patroiak iraganeko jauntxo bezala ikusiko ditu.
Klientelismo modu berri hauen eraiketarekin botua “jauntxo” bati
fidelitatea adierazteko modu ere bilakatuko da”.
Gauzak honela, eredu tolosar horren testuinguruan lehen sindikatuak XIX. mende amaieran eratzen hasi baziren ere, batez ere mugimendu sindikala XX. mendean hasi zen eragina hartzen. 8. taulan
XX. mendeko lehen herenean Tolosan eratutako elkarte sindikalak
atxikitzen dira.

IZENA

SORRERA

BAZKIDE
HELBIDEA
KOPURUA (URTEA)

Sociedad de Resistencia de Oficios Varios
Porvenir Obrero
Sociedad de Artesanos de Obreros
Sociedad de Resistencia El Progreso
Maestros de 1º Enseñanza del Distrito de Tolosa
Asociación de Obreros de Tolosa
Sindicato Católico de Oficios Varios
Sindicato Católico de Obreros de Impresores y Litógrafos
Federación de Sindicatos Católicos de Obreras20
Centro Obrero de Señoras
Federación Local de Sindicatos Católicos de Obreros
Sindicato Libre Profesional
Sindicato Profesional Libre de Obreros Católicos Oficios y Profesiones Varias
Sindicato Único de Obreros Metalúrgicos
Sindicato Único de Trabajadores
Sindicato de Obreros Papeleros de la Región Vasco-Navarra
Sindicato Católico Obrero Libre
Sindicato Obrero Femenino Católico de Papeleras
Sindicato Obrero Femenino Católico de Boineras
Agrupación de Obreros Vascos
Federación Regional de Obreros Católicos de Guipúzcoa
Sindicato Obrero Femenino Católico de Oficios Varios
Federación Local de Sociedades Obreras
Federación Gráfica Española Sección de Tolosa
Sindicato Católico Libre
Sindicato Obreros Papeleros de la Región Vasco-Navarra
Sindicato Libre Profesional de Obreros Papeleros de Tolosa
Sindicato Metalúrgico de Guipúzcoa
Sociedad de Obreros Panaderos de Tolosa
Solidaridad de Obreros Vascos
Agrupación de Obreros Vascos de la Construcción

1901
1901
1905
1905
1905
1911/06/16
1913/12/08
1913
1913
1913
1913
1915/12/08
1916 (aipamena)
1919 (aipamena)
1919
1919
1920
1920
1920
1920
1920
1921
1921
1921
1923 (aipamena)
1923
1924
1924
1925
1930
1932

135 (1904)

Gorriti 3, 1; Emperador 25, Justizia 5

89 (1905)

Errementari 54

500 (1913)
60 (1924)

Zezen plazaren etorbidea, 1. etxea, beheko solairua
Santa María 4, 1

190 (1924)

Nagusia 14

112 (1923)

64 (1923)

Centro Obrero, Oria kalea, Laskurainburu etxea
Beotibar 7, 1
Elosegi 38, Dugiols 14

Gorriti 3, 1
Santa Maria, 4
Beotibar 7, 1
Beotibar 7, 1

20

Honako gremioko emakumeek osatzen zuten sindikatu hau: txapelgileek, papergileek, kapsula-egileek, eskuilariek eta lepokogileek, kaxagileek eta jostunek.
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IZENA

SORRERA

Agrupación de Obreros Vascos del Ramo de la Madera
Agrupación de Obreros Vascos Metalúrgicos
Agrupación de Obreros Vascos Papeleros
Federación Local de Solidaridad de Obreros Vascos
Federación Española de Obreros de la Industria del Papel y sus Derivados
Sindicato Católico Libre Profesional del Vestido y Tocado de Tolosa

1932
1932
1932
1932
1935
1935

BAZKIDE
HELBIDEA
KOPURUA (URTEA)

8. taula: XX. mendeko lehen herenean Tolosan eratutako elkarte sindikalak21.

4.2.1. Sindikalismo sozialista
Gipuzkoan, sindikalismo sozialista Bizkaian baino berankorragoa
eta arinagoa izan zen, industrializazioaren antzera. Bertan, bere zutaberik nagusienak Sindicato Papelero delakoa, Enrique de Franciscok
zuzentzen zuen Tolosako zentroa eta Sindicato Metalúrgico delakoa,
1920. urtean Toribio Echevarria buru zuen Eibarko arma sektorea atxiki
zitzaiona izan ziren. Gipuzkoan, I. Mundu Gerra bitartean, lan gatazkak oso urriak izan ziren, baina 1915. urtetik 1920. urtera nahiko ugaritu ziren, hazkunde ekonomikoarekin eta afiliazio sindikalaren kopuruen gehikuntzarekin bat eginez.
Sozialista bizkaitarrek 1890eko meatzarien greban izan zuten arrakasta zela eta Gipuzkoan zehar egin zituzten kanpainen testuinguruan,
Facundo Perezaguak 1891an Donostian eta Tolosan emandako mitinen
ostean eratu zen Tolosako Agrupazio Sozialista. José Beascoechea izan
zen bizitza laburra izan zuen Tolosako Agrupazio Sozialistaren presidentea (BARRUSO: 1991, 25). Ziurrenik, Tolosako ekintza sozialistaren
hurrengo kate-maila, 1901ean, Porvenir Obrero elkartea izango zen,
zeinak oso bizi laburra izan zuen. Urte horretan bertan legalizatu ziren
Sociedad de Resistencia de Oficios Varios delakoaren estatutuak. Elkarte
honek 1904an 135 bazkide zituen eta paper garrantzitsua bete zuen
1906. urte hasierara arte, bai langileen eskubideak bermatzeaz arduratzen zen Tokiko Gizarte Erreformen Batzarrari dagokionez eta baita
gai ezberdinen inguruko mitin eta batzar publikoen antolakuntzari
dagokionez ere. Izan ere, erakunde honek Tolosako Udalari hainbat
mitinetarako baimen eskaera luzatu zion (Maiatzaren 1a, Pariseko
Komunaren urteurrena) eta justizia sozialaren inguruan bertako kideek
hainbat aldarrikapen egin zituzten, batez ere ondoko gaien ingurukoak: gizarte legeen aplikazioa, elkartzeko eskubidea, gosetea, grebak….
Bestetik, Tolosako sindikalismo sozialistarekin erlazioa zuen Lanbide
Anitzen Elkarteak, UGTrekin lotura zuenak, 1902ko ekainaren 14an
Madrilen ospatu zen VII. Langileen Kongresuan parte hartu zuen22.
Bien bitartean, 1905eko martxoaren 4an, Tolosako Agrupazio
Sozialistaren estatutuak onartu ziren, nahiz eta erakunde honen sorrera
21

TUA,
TUA,
23
TUA,
24
TUA,
25
TUA,
22

300.
300.
300.
300.
300.

Eguigurenek 1902an kokatzen duen (1984: 30). 1907ko azaroaren
24an berriro ere Lanbide Anitzen Elkarteko estatutuak onartu zituzten,
baina ezin da jakin honen arrazoiak bere funtzionamendua etetearen
ondorio izan ziren ala ez. Ildo berean, Asociación de Obreros de Tolosa
izeneko elkartearen inskripzioa urte horretan burutu zen. Data honetatik aurrera, elkarte hau izan zen ekintza publikoen antolatzaile nagusia,
eta alkateari hainbat eskaera egingo zizkion Centro de Obrerosen edo
Langileen Zentroan zuen egoitzatik. Modu honetan Lanbide Anitzen
Elkartea izandakoaren bideari jarraitu zion erakunde honek. 1911ko
ekainaren 16an Tolosako Langileen Elkartea zezen-plazaren etorbideko, 1. etxearen beheko solairuan erregistratuta zegoen eta estatutuak
berriro onartu zituen, zeinetan erakundeak honako helburuak zituela
agertzen baitzuen23:
“mejorar moral y materialmente la situación de sus asociados
mediante el ejercicio de todos los derechos consignados en la constitución del estado; establecer lazos de solidaridad con todos los trabajadores asociados. Velar por el cumplimiento de las leyes que
beneficien a los trabajadores y reclamar la promulgación de aquellas otras que del mismo modo se consideren necesarias”.
1911an erakunde sindikal honek presidente Enrique de Francisco eta
idazkari Gregorio Esquide zituen. Nahiz eta jarduera sindikal sozialistak
zailtasun asko izan 1910eko hamarkadan, 1912ko greba arrakastatsuaren ondorioz Tolosako Langileen Elkartea garrantzia handia hartzen hasi
zen. 1912an burutu zen Tolosaren historiako lehen langile gatazka esanguratsua izango zena, probintzia osoko greba orokor baten baitan burutu
zena24. Tolosako karlistek “haizerauntsi iraultzaileak” iritsi zirela esango
zuten (VILLANUEVA TELLERIA, 1991: 37). Garai honetan elkarte sozialistak Avante egunkaria argitaratu zuen Enrique de Franciscoren gidaritzapean (EGUIGUREN, 1984:31-32). Tolosako Udalari jakinarazitako gutun
batean, 1913an, 500 afiliatu zituztela esaten zen. 1919an, Sindicato de
Obreros Papeleros de la Región Vasco-Navarra sindikatua sortu zen, eta
Tolosako delegazioak, 1923an, 112 bazkide akreditatu zituen Gizarte
Erreformen Tokiko Batzorderako hauteskundeetan25.

k., 301. k., 302. k., 330. k. eta 331. k.
k.
k. eta 330. k.
k.
k.
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Aitzinean esan bezala, Enrique de Francisco izan zen Tolosan
alderdi politiko eta sindikal sozialistak berrantolatu zituena. Bera
1878ko maiatzaren 1ean jaio zen Getafen. 1910ean Tolosara bertaratu zen, hemen Asociación de Obreros eta Agrupación Socialista fundatu zituelarik. 1915ean eta 1920an Tolosako zinegotzi kargua eskuratu zuen eta kargu horretan 8 urtetan aritu zen alderdi errepublikarreko hautagai gisa (VILLANUEVA, 32-35). Tolosako Udaleko zinegotzia izanik, 1917ko greba orokorra zela eta espetxeratuta egon zen.
II. Errepublika aldarrikatutakoan Gorte Konstituziogileetako (1931)
diputatua izan zen Gipuzkoa ordezkatuz eta 1936ko Gorteetako hauteskundeetan Fronte Popularraren Madrileko ordezkaria izan zen.
1932 eta 1935 artean PSOEko batzorde exekutiboko partaide izan
zen. 1934an Urriko Iraultzan parte hartzeagatik atxilotua izan zen
Francisco Largo Caballerorekin, Wenceslao Carrillorekin eta Pascual
Tomasekin batera. Gerra Zibilean Gerra Ministerioko Erosketa
Batzordeko lehendakaria izan zen (1936-1937) eta Agrupación
Socialista Madrileñako idazkari nagusia 1939 bitartean. Urte horretako otsailaren 1ean Frantziara igaro zen Largo Caballerorekin batera.
1944. urtetik aurrera PSOEren eta UGTren berrantolaketan parte hartu
zuen, PSOEko lehendakari eta UGTko lehendakariorde karguak
betez 1944 eta 1947 bitartean. Erbesteko Errepublikako Ekonomia
Ministroa izan zen José Giralen bigarren agintaldian (1946ko apirila/1947ko urtarrila). Frantziatik Mexikora erbesteratu zen, non
1957an hil baitzen (FUNDACIÓN PABLO IGLESIAS, 1993: 33-34).
4.2.2. Sindikalismo anarkista
Barrusoren hitzetan, Tolosan sortutako lehen ideologia ezkertiarreko erakundea anarkismoarekin loturikoa izan zen. I.
Internazionaleko Langileen Nazioarteko Erakundeak Donostian sekzio bat eratu eta bi urtera, 1873ko abenduan, Tolosan beste sekzio bat
ezarri zen (BARRUSO, 1991: 23). Baina badirudi I. Internazionalak
izandako gainbeherarekin geldialdi handia pairatu zuela anarkismoak Tolosan eta Hego Euskal Herrian. Garai hartako anarkista gehienek
fabriketan eskulangile gisa baino gehiago egiten zuten lan ofizio eta
artisau lanetan. Halere, ezin izan da dokumentatu Tolosan 1901ean
sortutako Lanbide Anitzen Elkartearen barnean jardun ote zuten.
Aipatu historialariaren hitzetan, XX. mendean UGTren konpetentzia anarkisten finkapenerako traba handia izan zen. 1913ko urriaren 25ean Centro Obrero delakoan mitin publiko bat ospatu zen
anarkisten erakustoki eta idealen defentsan, zeina Bartolomé
Martínezek bultzatu zuen. 1919an, Tolosako Udalaren agirien arabera, Sindicato Único Metalúrgicok hainbat jardueretan parte hartu
zuen, batez ere Talleres Tolosako iraileko greban. Bestetik, 1919an
Tolosako Sindicato Único de Trabajadores delako erakundea eratu

zen Tolosan, CNTri atxikia zegoena. Haren egoitza soziala Oria kaleko Laskurainburu etxean kokatutako Langileen Zentroan kokatua
zegoen eta bertako kideek mitin ezberdinak antolatu zituzten, nahiz
eta debeku ugari ere jasan26. Artolaren arabera, Tolosan anarkismoaren finkapenean honako faktoreek eragin zuten: alde batetik 1916ko
eta 1917ko abuztuko grebetan UGTrekin izandako elkarlanak, bestetik perezaguisten eta prietisten artean mugimendu sozialistan izandako barne zatiketak eta ondoriozko nolabaiteko ahultzeak, eta azkenik
Errusiako Iraultzak sortutako ideia iraultzaileen aldeko testuinguruak
(ARTOLA, arg. gab.: 18). Lirio Díezen hitzetan II. Errepublikaren
garaian Tolosako CNTren egoitza Agintari kalean kokatua zegoen.
Tolosako anarkismoaren liderra Galo Díez izan zen 1920ko eta
1930eko hamarkadetan. 1884ko urriaren 16an jaio zen Bilbon eta
bere seme Lirio Díezen hitzetan, maiz aldatu behar izan zuen bizilekua bere familia ugaria elikatzeko beharrak bultzaturik: Gasteizen,
Bilbon, Logroñon, Donostian eta Tolosan bizi izan zen. Tolosara iristerako estatu espainiarreko iparraldeko anarkista mitinlari garrantzitsua
zen, Bizkaian, Errioxan, Araban, Gipuzkoan eta Burgosen ezaguna
(IÑÍGUEZ, 2001: 186). Haren semearen hitzetan, nagusiki hizlaria
zen. Primo de Riveraren diktaduran zehar Tolosan bizi izan zen, Singer
josteko makinen enpresan kobratzaile moduan lan egin zuelarik.
Behin Errepublika ezarrita, 1931an Gipuzkoako CNT berreskuratzen
eta indartzen Manuel Pérezekin batera gogor lan egin zuen. Erakunde
hau, hilabete gutxi batzuetan, hamabi afiliatu izatetik milaka izatera
pasatu zen27. 1936ko gerraren hasierak Donostian harrapatu zuen
eta Tolosako Frente Popularraren komitean parte hartu zuen. Handik
gutxira Valentziara joan zen, eta bertan iparraldeko CNTa ordezkatu
zuen. CNTko Batzar Nazionalean idazkariorde karguan jarduera
burokratikoak egiten aritu zen. Valentziako Saler hondartzan hil zen
1938ko uztailaren 25ean. Bertsio ofizialaren arabera itota hil bazen
ere, bere aurka konspirazio bat egon zenaren ustea ere hedatu zen.
4.2.3. Sindikalismo katolikoa
Sindikatu katolikoen sorrera eta jarduera esparru katolikoko elkarlaguntza elkarteei loturik egon ziren, baina patroiek babesten zituztenez ez zuten indarrik izan gizarte ekintza eta gatazketan. Talde hauek
Sindikatu Katolikoen Tokiko Federazioan integratuta egon ziren,
zeintzuk 1913tik aurrera funtzionatu zuten adar ezberdinetako langileak bilduz. Lantegietatik kanpoko beren ekintza nagusiak formakuntza erlijiosorako hitzaldiak izaten ziren. Tolosako lehen sindikatu
katolikoa, Sindicato Católico de Oficios Varios izenekoa, 1913ko
abenduaren 8an eratu zen Santa Maria kaleko 4.eko 1. solairuan eta
1924an 60 bazkide izatera iritsi zen. Urte berean, inpresore eta litografoen sindikatu katolikoa eratu zen eta baita Federación de

26

TUA, 300. k., 301. k., 302. k., 330. k. eta 331. k.
PECIÑA, M.: “Anarquismo. Desde 1864/1939”, Auñamendi Eusko Entziklopedia: <http://www.euskomedia.org/aunamendi/21856?q=anarquismo&partialfields=fondo%3Aau%25
F1amendi&numreg=1&start=0>
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Sindicatos Católicos de Obreras zeritzon emakumeen sindikatua ere,
zeina honako gremioetako emakumeek osatzen zuten: txapelgileek,
papergileek, kapsula-egileek, eskuilariek eta lepokogileek, kaxagileek
eta jostunek. Gerora, honako erakundeak osatu ziren: Sindicato
Obrero Femenino Católico de Papeleras (1920); Sindicato Obrero
Femenino Católico de Boineras (1920); Federación Regional de
Obreros Católicos de Guipúzcoa (1920); Sindicato Obrero Femenino
Católico de Oficios Varios (1921). Aipagarria da Tolosan eratutako sindikatu katoliko gehienak emakumeei zuzendutakoak zirela.
1916tik aurrera, Langile Katolikoen Sindikatu Profesional Askearen
presentzia ere nabarmentzekoa da. Sindicato Profesional Libre de
Obreros Católicos de Oficios y Profesiones Varias delakoa 1916an
eratu zen. Talde hauek fabriken nagusiekiko zuten jarrera independentearekin bat etorriz, 1916 eta 1917ko grebetan parte hartu zuten.
Honek sindikatu katolikoekin norgehiagokan aritzea ekarri zuen.
1920an Sindicato Católico Obrero Libre eratu zen, zeinaren egoitzak
Elosegi kaleko 38an eta Dugiols kaleko 14an kokatuta zeuden28.
4.2.4. Sindikalismo abertzalea
Abertzaletasunari loturiko inspirazio katolikoko Euzko Langileen
Alkartasuna 1911an sortu zen. Erakunde hau 1920an osatu zen
Tolosan. Bertakoak Agrupación de Obreros Vascos izena hartu zuen eta
egoitza Gorriti plazako 3.eko lehen solairuan kokatu zuen. Urte horren
amaieran, lan arloko ekintza ezberdinak antolatu zituzten. 1923an 64
afiliatu zirela jakinarazi zuten Gizarte Erreformen Tokiko Batzordeko
hauteskundeetarako. 1930an Solidaridad de Obreros Vascos izena
hartu zuen talde honek eta 1932an gremio ezberdinetako sailak eratu
ziren Tolosan: Agrupación de Obreros Vascos de la Construcción,
Agrupación de Obreros Vascos del Ramo de la Madera, Agrupación de
Obreros Vascos Metalúrgicos, Agrupación de Obreros Vascos eta
Papeleros Federación Local de Solidaridad de Obreros Vascos29.
Mikel Aizpururen arabera, JEL batzaren eta Euzko Langileen
Alkartasunaren arteko lotura hasieran oso nabaria bazen ere, denbora-

rekin ahultzen joan zen. Era berean, ohiz kanpokoa bazen ere, ELAko
kideek geroz eta muturrerago joaz, greba batzuetan parte hartu zuten.
Lehenengoz, Tolosa-Donostia Tranbia konpainian egin zen greban
parte hartu zuten, 1920an (AIZPURU, 1995: 63-64). Sindikatu hau
Gipuzkoako 52 udalerritan zegoen ezarrita, nagusiki hiriguneetan eta
Gipuzkoako langile erakunde nagusia izan zen, 1936ko uztailean
16.000 kotizatzaile afiliatu inguru zituelarik (BARRUSO, 2006: 41-42).
4.2.5. Beste sindikatu batzuk
I. Mundu Gerrak eragindako oparotasun urteen amaieran, 1919an,
elkarteak osatzeko irakinaldia gertatu zen. Jada aipaturiko sindikatuen
ekintzak biderkatu egin ziren, eta hauez gain, beste sindikatu batzuk
ere sortu ziren, oso sektorializatuak eta kidetza zailekoak. Esaterako,
Tolosako Enplegatu eta Langileen Elkartea 1920an; Udaleko
Enplegatuen Sindikatua, zeinari buruzko albisteak 1921ean agertzen
diren edota Musikarien Sindikatua, 1923an martxan zegoena30.
4.2.6. Langileen elikadura elkarteak
Langileen artean eratutako beste elkarte mota bat elikadura hornigaietarako kooperatibena izan zen. Kooperatiba hauek bazkideei
eta bezeroei oinarrizko lehengaiak prezio egokiagoan hornitzea
zuten helburutzat. Esate baterako, San Jose Langile Katolikoen
Kooperatibaren estatutuetan honako helburua zehazten zen: “favorecer a los obreros asociados y al público, suministrar artículos de primera necesidad”. Tolosan eratu zuten gisa honetako lehena 1908an
eratu zuten sozialistek, Sociedad Cooperativa Obrera La Internacional
izena zuena31. Frankistak Tolosara sartzean, erakunde hau konfiskatu
egin zuten eta La Nacional izatera pasa zen (ikus XX atala)32. 9. taulan
XX. mendeko lehen herenean Tolosan eratutako elikadura kooperatibak atxikitzen dira. Bestetik, nahiz eta elikadurarekin zerikusirik ez
izan, etxe merkeagoak eraikitzeko kooperatibak ere eratzen hasi ziren
XX. mendeko lehen herenean. Tolosan, 1936an, Cooperativa de
Casas Baratas La Victoria zeritzona eratu zen.

28

TUA, 300. k., 301. k., 302. k. eta 330. k.
TUA, 301. k. eta 302. k.
TUA, 300. k., 301. k., 302. k.
31
Kooperatiba honen funtzionamenduaren inguruan ikus José Mari Villanuevak eta Pedro Barrusok José Fernández Iruritari egindako elkarrizketa. José Fernándezen aita, Casiano
Fernández erakunde honen arduradunetako bat izan zen (AGRUPACIÓN SOCIALISTA DE TOLOSA, 1991: 70-71).
32
Aipatu konfiskazioa gauzatzeko 1941eko martxoan Tolosako Alkateak Gipuzkoako Gobernadore Zibilari helarazitako gutunean honela deskribatzen zuen erakunde honen jarduera:
“En el año de 1909 [sic] se constituyó en esta localidad una Cooperativa popular de consumos denominada “La Internacional”, la cual funcionó en sus fines, año tras año, hasta la iniciación de la guerra, con notorio progreso, patentizándolo en brillantes resultados económicos. El Número de asociados que la integraban en el periodo de iniciación del Alzamiento,
aunque no puede precisarlo a ciencia cierta por no contar con datos fehacientes, oscilaría sobre los 350. La mayoría absoluta de ellos, por no significarlos en su totalidad, eran elementos que, a la vez, pertenecían como afiliados a la Casa del Pueblo; y a la vez, pertenecían como afiliados a la Casa del Pueblo; y, por ende, los puestos rectores de la administración y gobierno de esta Cooperativa, es decir su organismo directivo, lo absorvían en toda su extensión los individuos más destacados del Partido Socialista, en cuyo centro también
simultaneaban, algunos de ellos, con otros cargos directivos. Tan es así, que aunque esta Cooperativa se desenvolviere en sus operaciones y actividades dentro de un régimen jurídico
propio, sin embargo, en su base y esencia, por el nexo tan especial que mantenía con la Casa del Pueblo, era una filial de esta organización de tipo enteramente marxista, ideada y
constituida, bajo sus auspicios, para mejorar la condición económica social de los Socialistas”. 1936an erakunde hau honakoek osatzen zuten: presidentea Francisco Lopez (gerran
frentean hila); idazkaria: Luis Clemete; diruzaina: Primitivo Garcia (kartzelaratua); presidente-ordea Santiago Gonzalez (Gijonen nazionalek fusilatua); eta bokalak Daniel Pascual (frentean hila) eta Justo Peñafiel (kartzelaratua). TUA, 2002. k., 456 or., 1941/03/25, a.i.e.l.
29
30
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IZENA

ERATZE-DATA

BAZKIDE KOPURUA (URTEA)

Sociedad Cooperativa Obrera La Internacional
La Cosmopolita
Cooperativa San José de Obreros Católicos
Cooperativa Obrera de Consumo La Tolosana
Cooperativa de Consumo de Trabajadores de Tolosa

1908/09/16
1912/10/21
1911/06/10
1932
1935

294 (1924)
149 (1913)
252 (1913)

HELBIDEA
Herreros 46, Gorosabel 22, Elosegui 67, Dugiols 44
Herreros 26, 1
Santa Maria

9. taula: XX. mendeko lehen herenean Tolosan eratutako elikadura kooperatibak33.

4.3. Patronala
Patronalari dagokionean, Tolosako lehen elkartea, Sociedad de
Industriales Aurrera izenekoa 1904ko azaroaren 15an eratu zen
Solana kaleko bigarrenean. Elkarte honek 1905ean Idiakez plazako
leheneko beheko solairuan zuen egoitza eta 36 bazkide zituen.
Bertan Tolosako patroi gehienak biltzen zirela esan daiteke. Bere eragina garrantzitsua izan zen XX. mendearen lehen herenean Tolosan
eman ziren lan gatazketan.
Horrez gain, azpimarratzekoa da 1906an sortu zen paper ekoizleen elkartea, Sociedad de Defensa Asociación de Fabricantes de
Papel de Guipúzcoa zeritzona, zeinetan parte hartzen baitzuten
paper sektoreko Tolosako enpresa-gizon askok. 1905ean okinen gremioaren elkartea osatu zen, Sociedad Industriales Panaderos izenekoa eta 1920an Asociación Patronal La Tolosana izeneko elkartea fundatu zen, Idiakez plazako lehenean, baina ez dago hauek burututako
jarduerei eta haien bazkideei buruzko berririk34.
4.4. Lan-gatazkak
Lan aldarrikapenak aitzineko atalean azaldutako langileen antolakuntzaren ondorio izan ziren. Gatazka hauek, Tolosan, batez ere
XX. mendearen hasieran indartu ziren . Ildo horretan, 1902. urtean La
Guipuzcoana lantegiaren lehenengo greba gauzatu zen, zeinaren
bake soziala ez baitzen 1907. urtera arte iritsi. Félix Yarzaren tailerrean 1904-1905 artean ere gatazka laboralak egon ziren. 1907an,
gatazka ferratzeko iltzeak ekoizten zituen Mustad y Cían deklaratu
zen, baina honek ez zuen ondorio handirik izan.
Tolosan gizarte izaerako lehenengo iskanbila handia 1912. urtean
gauzatu zen. Urte honetako abuztuaren lehenaren eta irailaren bigarrenaren bitartean lehen greba handia jasan beharko du udalerri
honek. Herriko lantegi nagusia zen La Papelera Españolako couché
sekzioko langileak greban deklaratu ziren. Langileen aldarrikapenak
soldata finkoa ezartzea (2,5 eta 4 pezeten artean, kategoriaren arabera), soldatarik txikiena zutenenei soldata hobetzea eta kaleratuen

berronarpena izan ziren. Irailean, Enrique de Franciscok gidaturiko
greba lantegi gehiagotara zabaldu zen eta istilu ugari sortu ziren.
Berau konpontzeko beharrezkoa izan zen Gobernu Zibilaren bitartekaritza. 1913an tentsioak jarraipena izan zuen Langileen Elkarteak
Aurrera Elkarteari aldarrikapen berriak helarazi zizkiolako. Uztailean
greba orokor bat deitu zen, baina arrazoi ezberdinengatik ez zen
aurrera eraman. Gatazka honetan langileek erdietsitako garaipenak
haien bizi mailan hobekuntza handia ekarri zuen.
1913 eta 1916 artean, nabarmen murriztu ziren lan-gatazkak,
Doussinague y Cían eta La Papelera Españolan gertatutako mugimendu gutxi batzuk aipa daitezkelarik. Aldiz, 1916. urteak XX. mendeko
Tolosako historian mugarri berri bat markatu zuen. Urte honetan, eta I.
Mundu Gerraren ondorioz etenik zegoen itsasoko merkataritzak eragindako oinarrizko produktuen urritasun eta ondoriozko garestitzearen kontra protesta eginez, gatazka berri bat sortu zen, asaldura handia
ekarriko zuena. Tolosan ere lan-gatazka garrantzitsuak eman ziren, bai
herri mailakoak eta baita deialdi orokorren erantzun gisakoak ere.
Protesta honetara, sindikatu sozialistei eta anarkistei sindikatu katoliko
libreak batu zitzaizkien eta soldaten igoera, hauen asteroko ordainketa eta igandeetan libratzearen eskaria aldarrikatu zuten. 1916ko azarotik 1917. urteko urtarrilerarte iraun zuen gatazka luze hau tarteko,
Tolosako zezen-plazan herriko sukalde bat antolatzera iritsi ziren.
1916 eta 1920 urteen artean ondorengo lan-gatazkak nabarmendu
daitezke: 1916ko azaroa-abenduan Limousineko 3 langileren kaleratzeak ekarri zuen greba orokorra, 1916ko abenduaren 18an UGTk
eta CNTk elkarrekin deituriko greba orokor iraultzailea eta 1918ko
irailean Donostia-Tolosa arteko tranbian izan zen greba.
Europar gerraren bukaeraren ondoren, 20. hamarkadaren hasieran, krisi ekonomikoaren mamua hedatu zen. Langabeziak eta
patroien jarreraren gogortzeak herriaren ikuspegia ilundu zuten. Hala
eta guztiz ere, 1920. urteko apirilean, lanaren hitzarmen kolektiboa
sinatzea lortu zen Nicolás de Urgoiti La Papelera Españolaren eta
Enrique de Francisco Sindicato Papelero de Tolosaren ordezkarien
artean. Akordio honen fruitu nagusienak ondorengo hauek izan ziren:
enpresak baliozko interlokutore edo hizketakide bezala sindikatua

33

TUA, 300. k., 301. k., 302. k., 330. k. eta 331. k.
TUA, 300. k., 301. k., 302. k. eta 330. k.
Enpresen, sindikatuen eta Gobernadore Zibilaren arteko korrespondentziaren bitartekotza lana udalaren eskumena izanik, 1900 eta 1936 arteko Tolosako lan-gatazkei buruzko
dokumentazioa honako iturritik eskuratu da: TUA, 300. k., 301. k., 302. k.
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aintzat hartzea, eskubide politiko eta hiritarra errespetatzearen konpromisoa, bizi-kostua %10a igotzean soldata berrikusi behar izatea
eta ekoitzitako produktuaren tona bakoitzeko sindikatuari 10 pezeta
ordaintzea. Azken kantitate hau eraikin sozialak, mutualitateak, elkarte eta eskolak eraikitzera baliatu zuten sindikatu sozialistako militanteek. Patronalarekin eginiko akordio honek ordea haserrea piztuko
zuen anarkismoaren artean, eta akordio honen bidez ezarririko “bake
sozialari” anarkismoak biolentzia erakustaldi ezberdinekin erantzungo dio (ARTOLA, arg. gab.: 19).
1920tik aurrera Tolosan sindikalismo anarkista berragertu zen,
Sindicato Unico delakoak ordezkatua. Honek langile borrokaren beste
erreminta batzuk aurkeztea eta UGTren eta CNTren arteko tentsioa
handitzea ekarri zituen. 1921.eko urtarrilean Papelera Beotibarri su
eman zioten, langile batzuk kalera botatzearen eta gainerako langileek greba egin nahi ez izatearen mendeku gisa. Handik egun gutxitara,
sindikatu anarkistako zuzendaria Enrique de Francisco hiltzen saiatu
zen, Arrameleko zubian, gazte bat hila suertatuko zelarik atentatu
batean36. Estatutik edota patronaletik sustaturiko atentatu bat izatearen
susmoa ere zabalduko da, baina prentsak anarkismoa salatuko du
bereziki. Primo de Riveraren diktadurarekin, 1923. eta 1930. urte bitartean, ezpataren indarrean oinarrituriko bake politikoaren eta sozialaren garai “lasaia” irekiko da.
Alabaina, indar militarrak ezingo dizkio itsasoari mugak ipini.
“Pax primorriverista” honen baitan era guztietako tentsioen metaketa
burutuko da, arazoak, pilaketaren bidez, areagotu egingo dira, inongo adierazpen modurik ez dutelako. Tolosako sozialismoan gaztetze
bat emango da militante berrien sarrerarekin, gauzak geldirik ez zeudenaren adierazgarri. II. Errepublika izango da egoeraren eztanda
definitiboa, eta hau sustatuko duen oinarrizko sektore batek, langile
mugimenduak, bere garaipentzat ikusiko du, eta bere urrunagoko helburuetara iristeari ekin nahiko dio. Langilegoaren bizitza politiko eta
sindikala biderkatu egingo da eta Gipuzkoa mailan emango diren
gatazka oinarrizkoenak Tolosan euren itzulpena izango dute, greben
eta mobilizazioen tasak itzelki handituko diren urte gutxi hauetan.
Lehen zinegotzi sozialista eskuratuko da hirian. Langile erakundeak
indarrean daude, bizitza politikoaren areagotzea emango da aspektu
guztietan. Kolore guztietako erakundeak topatzen dira Tolosan eta
dirudienez probintziaz kanpoko immigrazioak ere nolabaiteko goraldia jasango du. Tradizioaren pisuaren aurrean errotik desberdina den
sektore tolosar bat ari da eratzen.
Sektore hau izango da hain zuzen ere 1934ko urrian protagonismoa hartuko duena. 34a urte beroa izango da zentzu askotan. 25
greba izango dira Gipuzkoa mailan urrirarte, eta langile erakunde
ezberdinek elkartasunerako joera gehiago erakutsiko dute.
Autoritateen aldetik langileak desarmatzeko aginduak iristen hasiko
dira. Auzi autonomikoak krisi politikoa eragingo du, Tolosako udalean
zuzenki eragingo duena, bertako zinegotzi nazionalistek bilkuretara

joateri uko egingo diotelarik. Krisi hau bete-betean dela, Urriaren 5an,
UGTren deialdiari jarraiki, estatu maila osoan greba iraultzaileari ekingo zaio eta filiazio sozialistako langile tolosarrek, une horietan euren
buruzagiei jaramon gutxi egin zieten zenbait anarkista eta ELAko kiderekin batera, Tolosa euren boterepean hartuko dute, hirirako sarbideak
itxiz, komunikabideen kontrolari ekinez, grebaren jarraipena kontrolatuz, etab. Azurza alkate karlistak ordea gogoz egingo du lana ahal
bezain pronto indar militarrak Tolosara bideratuak izan ditezen, eta
grebalarien indarrak indar, autoritateen erantzuna azkarra izango da
eta Tolosaren komunikazio honek hauek bertaratzea asko erraztuko du
geografiaren puntu guztietatik. Hala ere giroa ez da lasaituko. Egunero
(eta batez ere gauero) grebalarien eta indar militarren arteko tiroketak
izango dira. Gatazkaren saldoa hildako sindikalista gazte bat, hainbat
zauritu (prentsan orokorrean 4 aipatuko dira, prentsaren kontakizunetan ordea gehiago zenba daitezke) eta lehen une batean 26 atxilotu
gutxi gora behera, Tolosako gertakariengatik, prentsaren kalkulu hauek
askotan zalantzazkoak egin badaitezke ere. Bi hilabetetan zehar kontrol militarrarenpean aurkituko da Tolosa, erregistroek eta atxiloketek
jarraituko dute. Garaipenaren alde alaia probintziatik barrena
Gipuzkoa “birkonkistatu” duen ejertzitoak burutuko du, eta Tolosan
iraultzaileen aurkako blokea osatu duten Udalak eta enpresetako
patroiek ongi etorri gogotsua egingo diote. Haserreak nekez apalduko
dira ordea, eta Gerra hasten den unean 1934ko urriko porrota jasan
behar izan zuten grebalariek ongi oroituko dute hilabete batzuk lehenago jasan behar izan zutena, eta errebantxarako unea bilakatuko da
(ARTOLA, arg. gab.: 41).
5. JARDUERA POLITIKOA
Modernizazioak ekarri zituen aldaketen atzean ideologia berri
bat zegoen, liberalismoa. Pentsamendu liberalak gizabanakoaren
askatasun eta autonomiaren aldarrikapena ekarri zuen. Liberalak oro
har Estatu zentralismoaren aldekoak ziren eta aduanak aldatzearen
aldekoak, espainiar estatu mailako merkatuaren aldekoak baitziren.
Filosofia liberalaren pentsamendu ekonomikoaren ardatz nagusiak
askatasun indibiduala, jabetza pribatua, konpetentzia eta merkatua
izango ziren. Filosofia ekonomiko liberalak lege natural batzuk bazirela azpimarratzen zuen alor honi zegokionean: askatasuna eta jabegoa. Lege horiek betirako eta aldaezinak ziren eta ekonomia harremanak gidatzen zituzten. Gizakia bere buruaren jabe denez, bere
lanaren eta lan horren bitartez eraldatutako gaien eta lurraren jabe da,
eta gisa hartara jabetza pribatuaren defentsa egin zen (GARCÍA
INSAUSTI: 2005: 30). Alderdi Liberalak Tolosan enpresari eta lurjabe
batzuk bilduko zituen. Hauek XX. menderarte eutsiko diote botereari,
II. Karlistaldi osteko ofentsiba liberalaren (kasu honetan zeinu kontserbadoreko baten) olatuaren indarrari eutsiz, eta aurrerago euren aipamena izango badute ere, alderdien ondorengo zerrendaketa honetan
ez ditugu topatuko, ez baitzuten alderdirik izan, kontzeptuaren esana-

36

Ikus José Mari Villanuevak eta Pedro Barrusok José Fernández Iruritari egindako elkarrizketa: (AGRUPACIÓN SOCIALISTA DE TOLOSA, 1991: 70-71).
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hi modernoarekin ez behinik-behin: afiliatuak, egituraketa maila
jakin bat, herri sektoreak biltzen dituen aparatu bat; hauek ez ziren
izango eliteen barneko hegal desberdinak adierazten zituzten “alderdi” horiei zegozkien elementuak.
Aitzitik, Karlismoa Antzinako Erregimena aldarrikatzen zuen
mugimendu politiko legitimista antiliberal bat zen. Tradizioaren eta
foruen aldekoa, ondasun komunalak mantentzearen aldekoa eta liberalismoak ezartzen zuen pribatizazioaren aurkakoa. Iraultza liberalak
proposatzen zituen aldakuntzen kontrako erantzuna zen, aldakuntzak
ohiko jendartea deuseztatzen zuelakoan. Liberalismoaren eta tradizioaren arteko elkarbizitza eta tentsio uneen artean euskal abertzaletasuna eta sozialismoa sortu ziren. Mikel Aizpururen arabera, XX.
mendearen hasieran, nahiz eta karlismoa berrantolatu eta abertzaletasuna eta sozialismoa sortu, Tolosan ez zen oinarrizko aldaketa ideologikorik izan (1995: 22), seguruenik Eliza Katolikoaren eragin handiak pentsaera tradizionalari eutsi ziolako.
Villanuevak XX. mendeko lehen erdialdean, Tolosan, karlisten
presentzia handia azaltzeko hainbat arrazoi helarazten ditu. Haren
esanetan, Tolosan, tradizionalki industrialari eta nekazal jabe karlisten
(Eloseguitarrak, Caballero, Zavala…) talde indartsu bat egon zen, zeinak, kleroaren talde handi baten babesarekin, eliza, sindikalismo
katolikoa eta prentsa bezalako elementuen bidezko kontrol ideologiko nahiz mentala batetik, eta nekazaritza lurren errentarien nahiz
fabrika eta tailerretako langileen gaineko kontrol politiko zuzena bestetik, burutuko zuten. Zentzu horretan, erakunde politikoen (Udala
eta Aldundiaren) gaineko domeinua bermatua zuten ohizkoak ziren
hauteskunde-iruzurren bidez (1991: 36). Dena den, Aizpuruk karlismoak Tolosan zeukan nagusitasunaren ideia ezbaian jartzen du. Bere
iritzian, udal hauteskundeetako emaitzetan karlisten hautagaien eta
oposiziokoen arteko aldea txikia zelako (1995: 23).
5.1. Alderdi karlistak
I. Karlistaldiaren ondoren, alderdi karlista joera ezberdinetan
bananduta zegoen, eta karlismoak hogei urte baino gehiago behar
izan zituen bere egitura eta gizarte euskarria berrosatzeko. Elkarte
Tradizionalista izenarekin, mugimendu politikoa artikulatzea lortu
zuten, berriro ere esku-hartze kota altuak lortuz. II. Karlistaldiaren
ondoren, berriro ere karlismoak hainbat zatiketa jasan zituen.
Integristak sortu ziren, zeinak Carlosi liberalizatu izana leporatzen
zieten, batez ere auzi erlijiosoan. I. Mundu Gerraren baitan, zatiketa berri bat emango zen gerran borrokan ziren bandoetatik zeini
babesa eman behar zitzaionaren eztabaida sortu zenean. Jaimismoa
(aliatuen aldekoa) eta mellismoa (germanofiloa) II. Errepublikaren
baitan elkartuko ziren berriro ere, integrismoarekin batera,
Errepublika berriak suposatzen zuen aberrazio iraultzaileari aurre
egiteko. Alfontso XIII.a errege liberalarekin elkartzeko saiakeraren
bat edo beste ere egin zen, porrotean geratuko zena, eta don Jaime
de Borbon y Parmaren osaba, Alfonso Carlos, ipiniko zen karlismo
46

espainiarraren buru, bere heriotzaren ostean don Javier erregegaia
eta Fal Conde alderdiaren antolatzaile berria gailendu ziren arte.
Tolosan 1892ko urtarrilaren 7an Lealtad Guipuzcoana izeneko
erakunde karlista eratu zen, Dugiols kaleko 32.eneko lehenengo
solairuan. Erakunde honen estatutuetan honako helburua helarazten
zen: “facilitar las relaciones entre los que se hallan identificados con
la política que tiene por norma sus actos de defensa de Dios, Fueros,
Patria y la Monarquía tradicional y honesto recreo de los socios”.
Erakunde tradizionalista honek 1904an 222 bazkide zituen eta
1911an 321era iritsi zen. Tolosako Circulo Integrista zelakoa XIX.
mendearen baitan sortu zela pentsa liteke, Nocedal buru izan zuen
zatiketa honek hiri honetan hartuko zuen indarra ikusita, bere lehen
aipamenak 1922koak badira ere (GUÍA OFICIAL DE TOLOSA, 1922:
61) Tolosan Zirkulu Tradizionalista Kale Nagusian kokatua zegoen eta
1936ko Gerra Zibila hasi baino zerbait lehenago egoitza berria estreinatu zuen San Frantzisko ibiltokian.
Rodríguez Ranzen arabera, 1931an muturreko ahulezian zegoen
Gipuzkoako karlismoa, lehen aipatutako zatiketak medio hiru fakziotan banatuta zegoelako. Hala eta guztiz ere Gipuzkoako eskuineko
erakunde nagusia zen Comunión Tradicionalista (1994: 55). Erakunde
honek, Barrusoren arabera, modu argian bereizten diren bi garai izan
zituen II. Errepublikaren garaian. Alde batetik, 1931-1933 biurtekoan
zehar zabalkunde geografikoa eta alderdiaren berrantolaketa burutu
zituen. Eta bestetik, 1934tik aurrera, erregimenarekin borrokan zegoen ildo politikoarekin bat eginaz, eta elkartearen idazkaritza nagusira
Fal Conde iristearekin batera, elkarte tradizionalista honek garai berri
bati ekingo zion, erreketeak edo talde paramilitarrak antolatuz.
Gipuzkoan eratuta zeuden gainerako erakunde eskuindarrei dagokienean, 1936ko Gerra aurreko Tolosan, nahiz eta falangista gutxi batzuk
egon, FE y de las JONSek ez zuten inongo eraginik izan, ez eta URG
eta DVA erakundeek ere.
XX. mendeko Tolosako karlismoaren erreferentzia nagusiena Fidel
Azurza Aramburu izan zen. Bera tradizio karlista handiko tolosar familia
bateko kide zen, bere aita II. Karlistaldiko erreketen sarjentua izan zen
eta 1921az geroztik bere jaioterriko Círculo Tradicionalistako zuzendaria
izan zen, hain zuzen ere, 1892an bere aitonak, aitak eta hiru anaiak fundatu zuten erakunde karlistarena (EZQUIAGA, 1938). Gerra aurretik,
1934ko ekainaren 28an, Tolosako alkate izendatu zuten eta gerra ostean
bera izan zen frankismo garaiko lehen alkatea, 1936ko abuztuaren
11ren eta 1938ko apirilaren 27aren artean. Gipuzkoako Ahaldun
Nagusi karguan 1936ko irailaren 19aren eta urte bereko urriaren 19aren
artean egon zen eta 1937ko irailetik 1938ko abuztura bitartean FET y de
las JONSeko Buruzagi Probintzial kargua izan zuen.
5.2. Alderdi errepublikanoak
Rodríguez Ranzen arabera, II. Karlistadaren garaian, Donostiaz
gain, Eibarren, Irunen eta Tolosan ere antzeman ziren zentro errepublikanoen zenbait jarduera, ahal bezala antolatuak eta modu eskaseTolosaldea Historia Bilduma 16 / 2011
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an koordinatuak zeudenak. 1885. urtea, La voz de Guipuzcoa egunkariaren jaiotzarekin, urte klabea izan zen Gipuzkoako errepublikanismoaren berreraketan. Primo de Riveraren diktaduraren aurretik, gipuzkoar errepublikanismoa organikoki zatitutako mugimendu bat zen, politikoki modu eskasean kohesionatua, zeinaren barneko desadostasun sakonek eragotzi egiten zieten proposamen politiko bateratu eta argi bat formulatzea. Tokian-tokiko Komite errepublikanoak, Tolosakoa barne,
gehienetan Gipuzkoako probintziako Alderdi Errepublikanoarengandik
sortu baziren ere, antolakuntza probintzialeko proiektuak inoiz ez ziren
kausitu, euren jarduerak eta eragina baliogabeak izan baitziren
(RODRÍGUEZ RANZ, 1994: 106: 110).
Tolosan alderdi honen oinarria hiritarra zen gehien bat, dendariek, lanbide liberaletako jendeek osatzen zutena. Bertako Unión
Republicana erakundea 1904an sortu zena, San Frantzisko ibiltokian
kokatua zegoen. Juventud Republicana 1905ean sortu zen, Justizia
plazako laugarreneko lehen solairuan. 1910eko maiatzaren 31ean
Centro Republicano eratu zen, hain zuzen ere Justizia plazako 5.ean.
Azken erakunde honek 1904an 341 bazkide zituen eta 1913an 20337.
Primo de Riveraren Diktadurak murriztu egin zuen lehenagotik
berez murriztuta zegoen jarduera publikoa eta hogeigarren hamarkada hasieran banatutako indar errepublikanoen eragin politikoa. II.
Errepublikaren aldarrikapenak mugimendu errepublikanoen inguruko eraldaketa garrantzitsuak bultzatu zituen, zeinak bere eragin politikoa eta presentzia politikoa nabarmen areagotuko zituen
Gipuzkoan. Horrela, 1930ean eta 1931ako lehenengo hiruhilekoan,
indar errepublikanoen suspertzeak eta berrantolaketak Tolosa bezalako udalerrien inguruan eman ziren.
II. Errepublikan zehar Gipuzkoan estatu mailan gauzatutako zatiketa irudikatu zen, probintziako indar errepublikanoen organigrama
estatukoaren gisakoa bilakatu zelarik. 1931 eta 1936 bitartean probintzian lanean aritu ziren egitura organiko probintzialak eta tokiantokikoak, espainiar alderdi errepublikarrei loturikoak, honakoak izan
ziren: Agrupación al Servicio de la República, Partido Radical, Partido
Radical-Socialista, Partido Radical-Socialista Independiente, Izquierda
Radical Socialista, Acción Republicana, Izquierda Republicana, Unión
Republicana eta Partido Federal Ezquerra Vasca Federal (RODRIGUEZ
RANZ, 1994: 110-127). Izquierda Republicana alderdia, Manuel
Azañak zuzendutako Acción Republicana eta Marcelino Domingoren
Partido Radical Socialista Independiente alderdien fusioaren emaitza
zena, 1934an osatu eta berehala Gipuzkoan pisu handieneko aukera
errepublikarra bilakatuko zen (BARRUSO, 2006: 39). Tolosan XX.
mendeko mugimendu errepublikarraren bi erreferentzia nagusienak
Pedro Aguerri Vaquero eta Luis Castro Casal izan ziren. Era berean,
Hego Euskal Herrian, Izquierda Republicana alderdiaren kargudun

nabarmenetako bat Tolosan jaio zen Ramón María Aldasoro Galarza
izan zen.
Luis Castro Casal abokatua eta politikaria 1880ko ekainaren 18an
jaio zen Tolosan. Zaragozako Unibertsitatean egin zituen Filosofia eta
Letren ikasketak eta Madrilen doktoratu zen. Bien bitartean,
Zuzenbideko ikasketak hasi zituen eta Zaragozara itzuli zen ikasketa
hauek amaitzera; bertan lizentziaturako aparteko saria irabazi zuen
1903an. Bere bizitza profesionala Tolosako Cirilo Recondo abokatuarekin hasi zuen, beranduago, bere bulego propioa izatera iritsi
zelarik. Tolosako Zentro Errepublikarraren sortzailea izan zen, eta
geroago Udaleko zinegotzi hautatu zuten. Errepublikaren aldarrikapenarekin, Behin-behineko Gobernuaren garaian, Bizkaiko
Gobernadore Zibil izendatu zuten, eta beranduago, Gipuzkoako
Aldundiko Presidente. Azken kargu hau bi alditan eduki zuen,
1936ko hauteskundeak ospatu arte. Gerra Zibilarekin erbesteratu
egin zen eta 1940 arte Donibane Lohitzunen bizi izan zen. Urte batez
Donostiara itzuli zen bere familiarekin eta bertan atxilotu egin zuten,
Ondarretako espetxean egon zelarik egun batzuez. Tolosara itzuli zen
eta bere bizitza profesionalari ekin zion berriro, Donostiako
Abokatuen Elkargora itzuliz, zeinetan ideia errepublikarreko beste
abokatu batzuekin batera baja eman zitzaion38.
5.2.1. Ramón María Aldasoro Galartza (Tolosa, 1897-La Habana,
Cuba, 1952)
“bizitzan gertatzen diren gauzak adina
eragiten dute gertatzen ez diren gauzek
edo gertatu ezin direnek”
Ramón María Aldasoro, 1946
Ramón Aldasoro albaitari anoetarraren eta Gregoria Galartza
irundarraren seme, Tolosan jaio zen 1897ko otsailaren 20an.
Lehenengo ikasketak Tolosan burutu bazituen ere, batez ere bere
bizitza profesionala eta politikoa Bizkaian burutu zituen (ERRAZKIN
AGIRREZABALA et al., 2008: 137-139). Madrileko Unibertsitatean
zuzenbide ikasketak egin ostean, Bilbon bere bulego propioan jardun
zuen abokatu lanetan. Aldasoro doktorea Bilboko El Sitio elkarte liberaleko eta Eusko Ikaskuntzako kidea izan zen eta Bilboko El Liberal
aldizkarian hainbat kolaborazio lan burutu zituen39.
Errepublikazale, liberal eta autonomista honek aurkari politiko
handiak izan zituen bai komunista eta anarkisten artean eta baita
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abertzaleen artean ere. Bere jarduera politikoari dagokionean, Espainiako
II. Errepublikaren ernamuina izango zen Donostiako hitzarmenean parte
hartu zuen eta talde politiko errepublikazale zenbaitetako afiliatua eta
militantea izan zen: Partido Republicano Autónomo, Partido
Republicano Radical Socialista eta azkenik Manuel Azañak sortutako
Izquierda Republicana alderdian. Euskal Herriko Izquierda
Republicanaren sortzailea izan zen, eta besteak beste, Bilboko alkatea
izan zen Ernesto Ercorecarekin batera (JIMÉNEZ DE ABERÁSTURI,
1999: 963).
1931ko apirilaren 14ean Espainiako II. Errepublika aldarrikatu eta
hiru egunetara, Gipuzkoako Gobernadore Zibil izendatu zuten. Bere
arerio politikoekin zituen gora beherak areagotu egin ziren, kargu
honetan hartu zituen erabakiak zirela eta: alde batetik,
Errepublikarekin bat egiten ez zuten komunistek eta anarkistek sortutako iskanbilak gelditzeko behin baino gehiagotan polizia atera izan
zuelako40. Besteren artean, Juan Astigarribia Euzkadiko Partidu
Komunistako idazkari orokorra atxilotu eta kartzelatu zuen. Eta bestetik, EAJ-PNVren aldetik kritika gogorrak jaso zituen arlo erlijiosoan
burututako politikagatik. Gobernadore Zibilaren karguan zelarik,
berari egokitu zitzaion Luis Castro tolosarra presidente izango zuen
Gipuzkoako Aldundiko Gestora Batzordea eraikitzea ere. Bizkaiatik
Madrileko Gorte Legegileetarako diputatu izendapena ere erdietsi
zuen koalizio errepublikar-sozialistako kide izanik. 1936ko gerra hastean, bere gestioek lortu zuten Echeverría Novoa, Bizkaiko
Gobernadore Militarra, altxamenduaren kontra lerratzea. Bizkaiko
Defentsa Juntako kide ere izan zen41.
“Aldasoro’tar Erraimunda Mirena, egin ditun lanak sarigarriak dirala-ta, Euzkadiko bitarteko-jaurlaritzaren Salerosketa eta eraman-ekarri
zaingoaren Burukide izendatu det. Legeen arauz opa zaizkion eginkizunak beteaz, emango dituen aginduak, agintari eta erritar guztiei
bete ditzatela agintzen diet, zor zaion begirapena berari opatzen diotelarik. Gernika’n mila bederatzireun da ogeita amaseigarrengo urriaren zazpian emana”. Lerro hauek Euzkadiko Jaurlaritzaren 8. dekretukoak dira, Agirre lehendakariak Aldasoro Eusko Jaurlaritzako
Merkataritza eta Horniketa sailburua izendatu zuenekoa (LEKUONA
ILUNDAIN eta GARRIDO YEROBI, 2006). Gernikako haritzaren itzalean jaio zen Euzkadiko Jaurlaritzak gerrak Euzkadi autonomora ekarri zituen gaitzei aurre egin behar izan zien, Autonomi Estatutuak

eskaintzen zituen eskumenez baliatuz. 1936ko urritik 1937ko ekainera bitartean, Fronte Popularreko eta EAJ-PNV alderdiek osatu Euskal
Gobernu Autonomoa euskal bizitzaren iparrorratz bilakatu zen maila
guztietan, gerra aferetan zein eguneroko eginbeharretan42. Ramón
Aldasoro errepublikazaleak zuzentzen zuen merkataritza eta horniketa arloek garrantzia handia izan zuten (ANASAGASTI, 1986: III).
Aipagarria da Salamancako Centro Documental de la Memoria
Histórica delakoaren fitxategian politikari honek hemezortzi fitxa
informatibo dituela irekirik. Ildo beretik, Ferroleko artxibo militarrean
jasoa dagoen bi bilbotarren kontra abiarazitako 10.003/40 epaiketa
sumarisimoak zera dio Ramón Aldasoroz: ustez atzerrira ihes egin
zuela, sozialista destakatua izan zela [sic], Gobernu Errepublikarraren
ordezkari gisa jardun zuela gorriak nagusi ziren garaian, atzerrian,
Euzkadiko Gobernuarentzat gerrarako materiala erosteko xedearekin.
Ekintza masonikorik ez zitzaiola ezagutzen43.
Behin, gerra galdu eta Bizkaia faxisten eskuetan geratu zenean,
erbesterako bidea hartu behar izan zuen. Jaurlaritzako kontseilari
gehienekin batera Parisen erbesteratu zen. 1938ko azaroan José
Antonio Agirre Lehendakariak Ramón Aldasoro izendatu zuen sortu
berria zen Hego Amerikarako euskal ordezkaritzaren arduraduntzat.
Buenos Aireserako bidea hartu eta Amerika Latinoko hainbat estatutan jardun zuen Euzkadiko Jaurlaritzaren ordezkari moduan. Esate
baterako, bera hil aurretik lehendakariari idatzi zion azken txostenean, La Habanan 1951ko abenduaren 28an sinatutakoan44, Txileko,
Ekuadorreko, Kolonbiako, Venezuelako, Kubako eta Peruko egoera
politiko eta sozial gatazkatsuaren berri ematen dio, baita herri hauetatik barrena egindako bidaietan egindako gestioen informazioa helarazi ere. Bera hil ostean Ambrosio Garbizu eta Isaac LópezMendizabal tolosarrak izan ziren kargu horretan ordezkatu zutenak.
Bihotzeko baten eraginez, Ramón María Aldasoro 1952ko otsailaren 2an hil zen bakardadean, La Habanan, Cuban. Asociación
Vasco-Navarra de Beneficencia del Cementerio de Colóneko LauracBat panteoiko hobi batean eman zioten lur, izen abizenen inizialak
zituen kaxa xume batean. Bizitzak dituen paradoxak: berak kartzelatu zuen Astigarribiak eta biek hartu zuten parte lehen Euzkadiko
Jaurlaritzan. La Habanan bihotzekoa eman eta ospitalera eraman
zutenean, bere zaindaria Astigarribia izan zen. Berak lurperatu zuen45.
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Memoriaren izenak. Errepresioa eta giza eskubideen urraketa Tolosan, Gerra Zibilean eta Lehen Frankismo garaian (1936-1945)

1946an Buenos Airesen emandako hitzaldi bateko pasarte batean
zera irakurri zuen Tolosan jaiotako politikari honek (ALDASORO,
1946): “bizitzan gertatzen diren gauzak adina eragiten dute gertatzen
ez diren gauzek edo gertatu ezin direnek”. Hitzaldi berean saiatu zen
azaltzen II. Errepublikaren saiakera politiko eta soziala: “lehenengo
saiakera sendoa Estatuaren egitura orokorra aldatzeko, botere publikoa herritarren interesen zerbitzura egoteko beharrezkoak diren bideak zabalduz”. Politikari errepublikar honek esperantzaz betetako
garai hartan politika eta gizarte arloan aro gatazkatsua eta bortizkeriaz
betetakoa izan zela aitortzen zuen; besteak beste, langile klasearen
borroka, abertzale eta nazionalisten eskaerak... Aldasorok esan bezala, sekula ezingo da jakin ea gizartearen eta politikaren elkarbizitza
hobearen saiakera haiek emaitzarik izango zuten edo ez. Bere hitzetan: “lo que sé es que por no dejar pasar lo que debió pasar, pasó lo
peor”. 1936ko altxamenduak eta frankismoak, gerta zitekeen okerrena suposatu zuen, politika eta gizarte erreforma saiakera haiek eta
esperantzazko garai hartako politikari gailen haiek ahanzturan gelditu baitziren. Bizitzako gertakariek eragin betea izan zuten politikari
honengan (ERRAZKIN AGIRREZABALA et al., 2008: 138-139).
5.3. Euzko Alderdi Jeltzalea
1895ean jaio zen Sabino Aranaren eskutik eta fundatzailea hil
eta hurrengo urterako, 1904rako alegia, EAJk jada bazuen antolakuntza propioa Bizkaiko hogei eta Gipuzkoako bost herritan.
1906an ospatu zuen EAJk alderdiko lehen Asanblada nazionala, eta
honi, Manifestu programatikoaren argitalpenak jarraitu zion.
Antolakuntzaren hedapenarekin batera, EAJk bereziki garai biziak
bizi izan zituen, abertzaletasuna ulertzeko beste bi modu ezberdin,
Aberrirena eta Comunión Nacionalistarena, alderditik berezitu zirenean sortu zirenak. Primo de Riveraren diktadura garaian, bere zentroak itxi egin zituzten eta honen gidariek erbesteratu egin behar
izan zuten. Diktadura honen ondoren, bi sektoreak birbateratu egin
ziren. Rodríguez Ranzen arabera, 1936ko Gipuzkoako indar politiko nagusia EAJ izan zen zalantzarik gabe, bai 87 herritatik 67tan
lortu zuen inplikazioagatik eta baita hauteskunde deialdietan agerian utzi zuen giza potentzialagatik ere (1994: 80).
Tolosako Euzko-Batzokiya 1907ko ekainaren 27an sortu zen, San
Frantzisko ibiltokian eratu zelarik bere lehen egoitza. 1911an 35 bazkide zituen eta bere estatutuen arabera honakoa zen elkarte honen
helburua46: “fomento de la cultura vasca y el proporcionar a los socios
recreo y solaz honesto”.
Tolosako abertzaletasunak izan zuen pertsonairik esanguratsuena
Doroteo Ciaurriz Aguinaga (Tolosa, 1883-Donibane Lohitzune,

1951) izan zen. Tolosako Uri Buru Batzarreko eta Tolosako Euzko
Batzokiyako lehendakaria; Tolosako Udaleko zinegotzia eta alkatea
eta EAJko Euzkadi Buru Batzarreko lehendakaria izan zen 1935etik
1951rarte (LEIZAOLA, 1985).
5.4. Alderdi sozialista
1891ko ekainaren 19an egin zen Tolosan sozialismoaren lehen
agerpena, Facundo Perezagua sozialista bizkaitarrak mitin batean
parte hartu zuenean. Hilabete beranduago, 1891ko uztailean,
Tolosako lehen elkarte sozialista eratu zen, zeinak, garaiko beste
elkarteekin gertatuko zen bezala, ez zuen arrakasta handirik izango.
1902ko urtarrilean saiakera berri bat egin zen, eta orduan, organikoki finkatua eta politikoki sendotua geratu zen (BLÁZQUEZ, 1991: 13).
1910eko hamarkadan Tolosako sozialismoak indar handia hartu zuen
eta ondorengo urteetan jarduera sozialistak berebiziko garrantzia
izan zuen Tolosan. Enrique de Franciscok zuzendutako ekimen
ezberdinen bidez Tolosako Agrupación Socialistak eta Centro
Obrerok bultzada handia izan zuten. Villanuevaren iritzian, Tolosa
karlista eta katolikoan langile mugimendu sozialista bat sendotzea
ez zen ordura arte bere ezaugarri izango zen isolatze-politika baten
ondorio izan (obrerismoa, dogmatismo marxista, antolamendu
zurruna eta errepublikoanismoarekiko oposizio zuzena nabarmenduz). Hau da, bere finkapenak bat egin zuen PSOEk Prietoren sustapenaz burututako aldaketa politikoarekin, zeina sozialismoaren partetik errepublikanismoarenganako hurbilketa eta sentsibilizazio
demokratikoaren areagotze batez ezaugarritu zen (1991: 36).
1911n Tolosan lau erakunde sozialista zeuden antolatuta:
Agrupación Socialista, Juventud Socialista, Asociación de Obreros eta
Grupo Femenino. Eta egoitza zezen-plazaren etorbideko lehen etxeko
beheko solairuan kokatua zuten47. Casa del Pueblo zeritzon sozialisten
egoitzari dagokionez, hasiera batean Kuartel kaleko 8. zenbakiko lehenengo solairuan kokatu zen. 20ko hamarkadaren hasieran, PSOE,
UGT eta Sindicato Vasco-Navarroren militanteen ekarpen pertsonalen
bidez Pablo Gorosabel kaleko orube batez jabetu ziren, 1927an lehengo egoitza hori bertara eraman zutelarik. PSOE, UGT eta JSUko militanteez gain, bazkidearen figura ezarri zen, zeinak, ezarritako kuotaren arabera, aktibitate sozio-kulturaletan parte hartzeko eskubidea
izango zuen. Modu berean, tabernako zerbitzua zuten (BLÁZQUEZ,
1991: 17).
5.5. Eusko Abertzale Ekintza / Acción Nacionalista Vasca
1930. urte amaieran sortu zen, EAJtik banatu ziren bi korronteen,
Aberriren eta Comunión Nacionalistaren, bat-egitearen erantzun gisa.
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Bokazio errepublikarreko, kontzepzio laiko eta ez konfesionaleko
alderdi abertzale hau48 1930. urtean eratu zen Tolosan Acción Vasca
izenarekin. Alderdi honen jardueren, egoitzen eta bazkide kopuruaren inguruko informazio gehiagorik ez da dokumentatu ahal izan49.
Emeterio Arrese tolosar poeta izan zen alderdi honen fundatzaileetako bat50 eta alderdi abertzale honek argitara ematen zuen Tierra Vasca
agerkarirako euskaraz idatzitako poemekin hainbat kolaborazio egin
zituen (ikus V.13 atala). Bere burua langileen alderdi abertzale ezkertiartzat jotzen zuen erakunde honek, 1935ean, ezkerreko gainontzeko indarrekin batera, Frente Popularrean parte hartu zuen.
5.6. Alderdi Komunista
Gipuzkoako Federazio Komunista martxan zegoen Tolosan
1923ko abuzturako, Bizkaiko grebalariei elkartasuna adierazteko
antolatu zen mitinaren antolakuntzan ikusten den bezala51; halere
haien jarduera gehiagoren berri ezin izan da dokumentatu. Euzkadiko
Alderdi Komunista, Espainiako Alderdi Komunistaren (PCE) menpe
zegoena, 1935ean sortu zen Barrusoren arabera; nazionalitateei
dagokienez, III. Internazionalaren norabideei jarraiki, berehala lortu
zuen bere eragileei zegokiona baino arrakasta handiagoa (2006: 41).
5.7. Udalgintza
XIX. mende amaieran eta XX.aren hasieran, Tolosako Udala nagusiki zinegotzi liberal eta karlistez osatua zegoen (azken urteetan karlisten hegal jaimistaz), eta hauei zegokien alkatetza. Dena den, karlista integristek eta tradizionalistek ere bazituzten haien aldeko udal
ordezkariak. Hauteskundeen datuek aditzera ematen dutenez,
1899rarte Koalizio Liberala edota Alderdi Kontserbadorea izan ziren
botoen gehiengoa erdiesten zutenak52. Karlisten nagusitza, bere gorabeherekin, XX. menderarte ez zen finkatu53, hain zuzen ere, langile
mugimenduak eta alderdi abertzaleak ere indarra hartzen hasi ziren
garaietararte eta hauek jada hautesleriari euren alternatiba propio bat
eskein ziezaiekeen arte.
Liberalek euren oinarri soziala hiri burgesian zuten, karlistek eta
integristek burgesia txiki eta ertainaren interesak defendatzen zituzten
bitartean, zeintzuk produkzio modu tradizionalari atxikita jarraitzen
zuten eta garapen industrialaren eraginak kaltegarritzat hartzen zituz-

ten. Errepublikarren gizarte oinarria burgesia txiki urbanoak osatzen
zuen, baina langileengan ere eragina zuten. Euskal abertzaletasunari
dagokionean gehienak eragin karlista zuten familietatik zetozen eta
baziren liberalen edota errepublikazaleen artetik eratorritakoak ere
(AIZPURU, 1995: 37). Sozialisten aldekoak berriz, batez ere fabriketako eskulangileak ziren.
Tolosako udalean EAJk lehen zinegotzia, Luis Sesé, 1913an
erdietsi zuen (AIZPURU, 1995: 39-40) eta orduz geroztik karlistei
euren oinarri soziala kenduz joan ziren. Sozialistei dagokienean,
udal hauteskundeetan lehen aldiz, errepublikarrekin koalizioan,
1915ean aurkeztu ziren. 1915eko azaroaren 14ko hauteskundeetan
arrakasta handia izan zuten 2 zinegotzi lortuz: Félix Carrera errepublikarra bata eta Enrique de Francisco bestea. 1931n sozialistek herri
hauteskundeetarako hautagai propioa aurkeztu zuten, Pedro
Doctoriarena aukeratua izan zelarik (BLÁZQUEZ, 1991: 17)54.
II. Errepublikaren aldarrikapena garai historiko baten hasieratzat
hartua izan zen. Errepublikarren eta sozialisten artean poza oso agerikoa izan zen eta hurbiltzen ari zen eta abertzaleen artean ere ikusmina eta errespetua eragin zituen, batez ere gizarte- eta politika-alorretan errotiko aldaketen premia ikusten zelako. Errepublikaren hiru
koloreko bandera Eibarko udaletxeko mastan 1931ko apirilaren
14an, goizaldean, erregimen berria aldarrikatu ostean jarri zen55:
“Eibarren errepublikanuak jaubetu dira ta len ixan dira endore ta ziñegotzijak barrijari emon dautsoe udaletxia. Endoriak bakian ibilteko
guztiajai eskatu dautsi eta yente guztijak jai egin dau”.
Tolosako udaletxean bandera errepublikarra apirilaren 15ean
ezarri zen. Aurretik, Justizia plazako Círculo Republicano egoitzatik
Tolosako udaletxera manifestazioa egin zuten errepublikaren aldekoek. Musika banda batek udaletxeko arku nagusian Himno del Riego,
errepublikarren ereserkia eta Marseillaisea, Frantziako iraultzaren eta
errepublikaren ereserkia jo zituen eta Castro Casalek hitz batzuk
zuzendu zizkion bildu zen jende multzoari (Arturo San Vicente in
ERRAZKIN AGIRREZABALA eta SAIZAR AROSTEGI, 2008: 224).
Egun berean, errepublika aldarrikatu ostean, Tolosan Udal Kudeaketa
Batzordea eratu zen. Gestora hori lau zinegotzi errepublikarrek (José
Sasiain, Félix Carrera, José Alberto Labadia eta Pedro Aguerri) eta
Pedro Doctoriarena sozialistak eratu zuten, José Sasian izendatu zutelarik behin-behineko alkate. Batzorde honek hartutako lehen erabakia bando baten bidez herritarrei Errepublikaren aldarrikapenaren

48

“Informe sobre los principios fundamentales del partido [ANV]”, CDMH, 130. k, 7. exp, MF/R 1923, 1.-12. fol. Alderdi politiko honen sorreraren eta historiaren inguruan ikus:
RENOBALES, E. (2005): ANV, el otro nacionalismo, Tafalla, Txalaparta eta GRANJA, J.L. de la (1986): Nacionalismo y II República en el País Vasco. Historia de Acción Nacionalista
Vasca: 1930-1936, Madrid, CIS.
49
TUA, 331. k.
50
“Relación de afiliados de Guipúzcoa [ANV]”, CDMH, 191. k, 1. exp, MF/R 2001, 1.-4. fol.
51
TUA, 301. k.
52
AROZAMENA, AYALA, A: “Tolosa. Elecciones en el siglo XIX”, Auñamendi Eusko Entziklopedia, <www.euskomedia.org/aunamendi/140964/95519>
53
AROZAMENA, AYALA, A: “Tolosa. Elecciones 1900-1923”, Auñamendi Eusko Entziklopedia <www.euskomedia.org/aunamendi/140964/95528>
54
1907 eta 1923 artean Tolosa udal hauteskundeetan, Diputaziorako hauteskundeetan eta Gorteetarako hauteskundeetan izandako emaitzak eta analisietarako ikus (AIZPURUA, 1991: 39-58).
55
“Euzkadi’tik”, Euzkadi, 1931/04/15, 5. or.
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berri ematea izan zen. 1931ko maiatzaren 6an, II. Errepublikako
lehen Udala eratu zen, José Sasiain errepublikarra alkate izendatuz56.
Tolosako Udala 1931ko ekainaren 9an atxikitu zitzaion errepublikari, federala izan zedin eskatuz eta Tolosako zabalguneko kale bati
Errepublikaren etorbidea izena ezarri zioten uztailaren 2an57.
II. Errepublikaren aldarrikapena ekarri zuten 1931ko apirileko
udal hauteskundeei dagokienean, Tolosan, beste zenbait herritan
bezala, orduko hauteskundeak baliogabe utzi zituzten. 1931ko apirilaren 12an burututako hauteskundeetan 10. taulan atxikitako
emaitzak izan ziren. Dena den, Bloke Antimonarkikoko hautagaiek
Tolosako 3 barrutietatik bitan protesta bana aurkeztu zuten hautagai
eskuindarren eta abertzaleen aurka, industrialariek eta zenbait industriako teknikok euren langileak beren botua industrialari haien gogoko ziren hautagaiei ematera behartu zituztela eta. Honela, 1931ko
maiatzaren 31ean, Tolosako 1. eta 2. udal barrutietan bozak errepikatu egin behar izan ziren. Udal hauteskunde hauetarako Eskuin
Tradizionalistak eta EAJk Katoliko-foruzaleen blokea izeneko koalizioa osatu zuten. Aipatu blokeak 11 zinegotzi (botoen %59a) eta
Bloke Antimonarkikoak 2 zinegotzi (botoen %40a) erdietsi zituzten
aipatutako bi barrutietan (ikus 11 taula). Azkenean, 1931ko ekainaren
6an osatutako Tolosako udalbatza modu honetan banatuta geratu
zen: 8 karlista (5 tradizionalista, 2 integrista eta jaimista bat), 5 euskal
abertzale, 4 errepublikazale eta sozialista bat (RODRÍGUEZ RANZ
eta GARCÍA CAMPO, 1995: 133).
II. Errepublikaren garaiko udalgintzako urteak tentsio handikoak
izan ziren, dimisio, jazarpen eta kalapita asko izan zituztenak
SUFRAGIO BOTU
BOTU
ZINEGOTZI
KOPURUA58 KOPURUA KOPURUA (%tan) KOPURUA
ESKUIN TRADIZIONALISTA
3359
(Karlista tradizionalistak,
jaimistak eta integristak)
EAJ/PNV
2590
BLOKE ANTIMONARKIKOA
3088
(Errepublikazale eta sozialistak)

727

36,01%

11

579
713

28,68%
35,31%

2
4

10. taula: 1931/04/12ko Tolosako 3 barrutietako udal hauteskundeen emaitzak (RODRÍGUEZ
RANZ eta GARCÍA CAMPO, 1995: 127).
SUFRAGIO
KOPURUA

BOTU
BOTU
ZINEGOTZI
KOPURUA KOPURUA (%tan) KOPURUA

ESKUIN TRADIZIONALISTA+
4299
EAJ/PNV
BLOKE ANTIMONARKIKOA
2896
(Errepublikazale eta sozialistak)

870

59,67%

11

588

40,33%

2

11. Taula: 1931/05/31ko Tolosako 1. eta 2. barrutietako udal hauteskundeen emaitzak (RODRÍGUEZ
RANZ eta GARCÍA CAMPO, 1995: 131).

(RODRÍGUEZ RANZ eta GARCÍA CAMPO, 1995: 147-157). II
Errepublika garaian honakoak izan ziren Tolosako alkateak59:
• José Sasiain Arsuaga (errepublikarra): 1931/04/15
• Doroteo Ciaurriz Aguinaga (abertzalea): 1931/06/06
• Pedro Aguerri Vaquero (errepublikarra): 1932/07/21
• Juan Goiburu Aguirrebarrena (errepublikarra): 1932/07/26
• Antonio María Labayen Toledo (abertzalea): 1932/08/02
• Pedro Doctoriarena Ibarguren (sozialista): 1934/06/21
• Fidel Azurza Aramburu (karlista tradizionalista): 1934/06/28
• Pedro Aguerri Vaquero (errepublikarra): 1935/05/20
• Antonio María Labayen Toledo (abertzalea): 1936/06/07

Madrileko Gorteetako hauteskundeei dagokienean, II.
Errepublikan zehar, karlistek Tolosan zuten nagusitasunari eutsi zioten. Comunión Tradicionalista karlisten alderdiak 1933ko hauteskundeetan soilik galdu zuen Tolosan zuen hegemonia. Bozka hauetan
EAJk bere emaitzarik onenak erdietsi zituen. II. Errepublika garaiko
gainerako bi hauteskundeetan, hau da, 1931ko Gorte
Konstituzioegileetarako eta 1936ko Madrileko Legebiltzarrerako hauteskundeetan, karlistek osatzen zituzten koalizioek, Candidatura
Vasca Defensora del Estatuto eta Coalición Contrarrevolucionaria
koalizioek hurrenez hurren, irabazi zuten Tolosan (RODRÍGUEZ
RANZ eta GARCÍA CAMPO, 1995: 133-146). 12. taulan ikus daitekeen bezala, Gerra aurreko azken hauteskundeetan, 1936ko otsailaren 16an, Madrileko Gorteetarako egindako hauteskundetan
Karlistek parte hartzen zuten koalizioak irabazi zuen Tolosan, bozken
%38,30a jasota.
TOLOSA
GIPUZKOA
BOTU
BOTU
BOTU
BOTU
KOPURUA KOPURUA (%tan) KOPURUA KOPURUA (%tan)
KOALIZIO KONTRAIRAULTZAILEA 2.228
(Comunión Tradicionalista (CT),
Unión Regionalista GuipuzcoanaRenovación Española (URG-RE) eta
Derecha Vasca Autónoma (DVA)
EAJ/PNV
1.879
FRENTE POPULARRA (Izquierda
1.726
Republicana (IR), Unión Republicana
(UR), Ezquerra Vasca Federal (EVF),
Partido Socialista Obrero Español
(PSOE), Juventudes Socialistas (JJSS),
PC (Partido Comunista), UGT Unión
General de Trabajadores (UGT) eta
ANV Acción Nacionalista Vasca (ANV)

38,30%

45.095

33,04%

32,15%
29,53%

50.285
41.073

36,85%
30,10%

12. taula: 1936/02/16ko Madrileko gorteetarako hauteskundeen emaitzak Gipuzkoan eta Tolosan
(RODRIGUEZ RANZ, 1994: 667).

56

TUA, A-1-219,1931/04/15, 21. fol. eta TUA, A-1-219, 28. fol.
TUA, A-1-215, 1931/06/09, 183ifr. fol. eta A-1-220, 1931/07/02, 38. fol. Gerra Zibilean Errepublikaren etorbidea izendapena Nafarroako etorbidearenarekin ordezkatu zuten.
Hautagai-zerrenda bakoitzeko hautagaiei emandako sufragioen batura.
59
TUA, A-1-219tik A-1-229ra.
57
58
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6. ERLIJIOA
Tolosak modernizazio garaian oso herri katolikoa izaten jarraitu
zuen. Erdi Aroan eta Aro Modernoan eraiki ziren parrokia eta auzoetako eliza eta baselizei XIX. mende amaieran eta XX. mendearen
hasieran hainbat ikastetxe eta erlijiosoen komentuak gehitu zitzaizkien (ZAVALA eta GARMENDIA, 2007: 33-38): Eskola Pioen ikastegia (1886); Karitateko Jesusen Mirabeen komentua (1886); Jesusen
Alaben komentua (1888); Sortzez Garbiaren Ikastetxea (1903);
Sakramentu Txit Santuko Erlijiosoak (1907); Mariaren Bihotz
Garbiaren seme Misiolariak (1914) eta Hirutasun Txit Santuaren
etxea (1915).
Era berean, industrializazioa gauzatu zen garaian, Eliza
Katolikoak bultzatutako hainbat erakunde eratu ziren Tolosan: gremioen ermandadeak, kofradiak, ordenak... 13. taulan ikus daitekeen
bezala, tolosarren zati garrantzitsu bat Elizaren inguruko erakunderen
batean bazkidetuta zegoen XX. mendeko lehen herenean.
IZENA

ERATZE- BAZKIDE
DATA
KOPURUA
(URTEA)

HELBIDEA

Círculo Católico de San Juan Bautista
Circulo Católico de Obreros
Juventud Católica Social
Hermandad San Antonio Abad
Hermandad San Isidro Labrador
Hermandad del Gremio de
Zapateros San Crispín y San Cipriano
Hermandad Santa Barbara
Asoaciación Hijas de María
Orden Tercera de San Francisco
Nuestra Señora Dolores
Inmaculada Corazón de María
Infantes Corazón de María
Pía Unión Corazón de María
Nuestra Señora de Lourdes
Jueves Eucarísticos
Tránsito de San José
Apostolado de la Oración
Visita domiciliaria C. María
Asociación San Luis Gonzaga
Conferencia de San Vicente Paul (gizonak)
Conferencia de San Vicente Paul (emakumeak)
Congregación de Santa Rita
Asociación de Inmaculado Corazón de María
Asociación de la Virgen de Lourdes
Adoración Nocturna
Asociación Apostolado de la Oración
Congregación de la Buena Muerte

1899/11/21
1912/07/27
1918
1665/01/17
1872/04/07

35 (1904)
700 (1913)

Santa Maria 5, 1
Santa Maria 4

261 (1924)
600 (1924)

Santa Maria parrokia
Santa Maria parrokia

1908
67 (1924)
1190 (1924)
481 (1924)
1851 (1924)
750 (1924)
100 (1924)
150 (1924)
480 (1924)
396 (1924)
300 (1924)
1086 (1924)
775 familia (1924)
52 (1904)

Santa Maria parrokia
Santa Maria parrokia

13. taula: Eliza Katolikoaren erakundeak Tolosan, XX. mendeko lehen herenean60.

Dena den, existentzialismoaren eta marxismoaren eraginpean, eta
argien mendetik aurrera piztuko zen eliz-boterearen aurkako borroka
praktikoak lagun izan zituen liberalismoaren hegal ateista batzuen testigua hartuz, ideologia ezkertiarren artean erlijioaren kritika filosofikoa
handitzen joan zen. Anarkisten, sozialisten eta komunisten artean erlijioan
oinarrituriko mundu ikuskera ahultzen hasi zen, haientzat erlijioak egiaiturri eta errealitatearen definizio sozialaren eraikuntzarako instantzia
bakar izateari utzi zion. Honela, hauen artean mundua azaltzeko eta
ulertzeko, definizio sozial berriak eraikitzeko paradigma berri bat sortu
zen: giza arrazoia. Batez ere II. Errepublika garaiko Tolosan, apurkaapurka ezkontza eta hileta zibilak ospatzen hasi ziren eta garai honetan sortu ziren Tolosako Udalean erlijioaren eta udal ordezkarien arteko
bereizketaren egokitasunaren inguruko estreinako eztabaidak ere. Esate
baterako, II. Errepublika garaiko lehen Tolosako Udala eratu eta gutxira,
udal ordezkariek Korpus eguneko prozesioetan eta erlijio ekitaldietan
parte hartzearen edota San Joanetako jaien egitarauaren barruan erlijio
kutsuko ekitaldiak antolatzearen inguruko eztabaidak bultzatu zituzten
zinegotzi ezkertiarrek. Zinegotzien artean sinesmen katolikoa zutenak
gehiengo zabala osatzen zutenez, eztabaida hutsean geratu ziren aipatu
proposamenak. Beste aldetik, Doctoriarena zinegotzi sozialistak
Tolosako elizetan errepublikaren kontra helarazitako kontsignak
gaitzetsi zituen 1931ko ekaineko udalbatza batean61.

7. GIZARTE-, KULTUR- ETA AISIALDIRAKO ELKARTEAK ETA ZENTRUAK
Modernizazio garaian, Tolosan, lan eta politika giroko elkarteetara
ezezik, arreta gainerako alor askotara ere zabaldu zen: kirol ekintzak
ugaritu eta kirola ikuskizun bihurtu zen; zinema emanaldiek edo zezenketek, adibidez, jende asko eta asko erakartzen zituzten eta era guztietako elkarteak eratu ziren: kultura elkarteak, denbora pasakoak... Tolosako
aisialdiko erakunde nagusiena bertako kasinoa zen: “principal centro de
recreo (…) en la actualidad [1922an] han hecho importantes reformas
en este Centro que lo colocan a la altura de los mejores de la región”. Era
berean, kirolari lotutako hainbat erakunde ere sortu ziren. Tolosan
garrantzitsuenak ziren hiru klubek, Sportivok, Iberiak eta Uniónek,
elkartzea erabaki zuten, Tolosa Foot-ball Club izena hartuz. Era berean,
mendiko kirolei lotutako Ski Club eta Aralarko Adiskideak ere garai
honetan fundatu ziren. Bestalde, baziren haurren aisialdirako elkarteak
ere, besteak beste, Club de los Incas edota Arenas (Guía Oficial de
Tolosa, 1922: 61-63). 14. taulan Tolosan, XX. mendeko lehen herenean
sortutako aisialdi, kirol eta musika arloko elkarteak atxikitzen dira.
7.1. Euskaltzaletasuna
XX. mende hasieran kultura eta politika oso lotuta zihoazen eta
Primo de Riveraren diktadurapean debekatu egin zuten euskal abertza-

60

TUA, 330. k. eta 331. k
TUA, A-1-215, 1931/06/09, 183. fol. eta A-1-215, 1931/06/16, 220. fol.
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IZENA

SORRERA
DATA

BAZKIDE HELBIDEA
KOPURUA
(URTEA)

Sociedad de Recreo Lagun Artea
Charanga Igarondo
Centro Musical Tolosano
Denok bat
Casino Tolosano62
Sociedad Musical Diapasón
Sociedad Ski Club Tolosano
Centro Navarro de Tolosa
Tolosa Foot-ball Club
Club Sportivo Tolosa-Charama
Sociedad Musical La Lira Tolosana
C. S. Inca
Agrupación Musical
Etorri-Alai

1893/12/01
1900/07/18
1901/03/30
1904 (aipamena)
1904
1908/11/15
1909/03/01
1913
1920
1921
1922
1923 (aipamena)
1923 (aipamena)
1923 (aipamena)

89 (1904)
18 (1904)
335 (1904)
32 (1904)
129 (1904)
25 (1924)
50(1911)
85 (1913)

Justicia 6, 1, Gorosabel
Arostegieta 8, 1
Foru plaza, 1 (eraikin publikoa)
Elosegui 62, 1
Idiakez 1, 1
Gorriti 3, Gorosabel
Santa Clara 11
Elosegi 62

14. taula: Tolosako aisialdi, kirol eta musika inguruko elkarteak XX mendeko lehen herenean63.

XIX. mendetik, Tolosa erreferentzia nagusia zen guda aurreko euskal kulturaren berpizkunde-garaian. Euskara, herri-hizkuntza izatetik,
nazio-hizkuntza, bihurtzeko ahalegina eta erronka gihartu zen.
Testuinguru honetan aipagarria da Tolosarekin erlazionaturiko euskal
idazle kopuru nabarmena: Ramón Artola (Tolosa, 1831-Donostia,
1906); Patricio Antonio Orcaiztegui (Andoain, 1840-Tolosa, 1924),
Ramos Azcárate (Tolosa, 1847-1904), Valeriano Mocoroa (Tolosa,
1871-1941); Isaac López-Mendizabal (Tolosa, 1879-1977); José
Antonio Eizaguirre Aittola (Tolosa 1881-Donibane Lohitzune 1948);
José Antonio Irazusta (Tolosa, 1884-Lima, 1952); Nicolás Ormaetxea
Orixe (Orexa, 1888-Donostia, 1961); Jose María Aguirre Xabier Lizardi
(Zarautz, 1896-Tolosa, 1933), Antonio María Labayen (Tolosa, 18981994); Justo Mocoroa (Tolosa, 1901-Bilbo, 1990)…
Bestetik, Tolosako Ikastola 1922. urteko urtarrilaren 9an sortu zen
Tolosako Felipe de Gorriti plazan. Euskal Herri mailan Tolosako ikastola izan zen sortu zen lehenengotarikoa eta hauek izan ziren sortzailek: Ramón Larrañaga, Doroteo Ciaurriz, José Antonio Irazusta, Pepe
Eizagirre, Perico Lasquibar, Isaac López-Mendizabal, Xabier Lizardi,
Antonio Maria Labayen, Luis Sesé, e.a. Urrats ugari eman ondoren,
lekua, andereñoak eta lehendabiziko ikasleak bilatu zituzten. Eusko
Ikaskuntzari laguntza eskatu zitzaion eta honek laguntza eskaini zion
diru aldetik izan ezik. Lehen irakasleak honako hauek izan ziren:
María Dolores Arbilla eta Juanita Goicoechea. Gorritiko ikastolan haur
guztientzat tokirik ez zegoenez, Laskorain kalean beste gela bat ireki
zen. Gutxi gora behera 1930-1931 urteen artean ireki eta Gerra Zibila
etorri zenean itxi zen. Laskoraingo ikastolan lau andereño ibili ziren:
Isidora Mocoroa, Ignacia Munita, María Brau eta Modesta Segurola,
nahiz eta buru María Dolores Arbilla izan hemen ere. Hauetatik aparte ere, beste hiru andereño ere ibili omen ziren, baina ikasgai jakin bat
irakasteko: María Rezola, Teresa Saizar eta Pilar Sansinenea65.

letasunaren zabalkundea. Horregatik, kultura bihurtu zen politika egiteko bide; euskaltzaletasuna baimendurik zegoenez, bide hori aukeratu
zuten orduko euskaldunek, aberriaren alde lan egiteko. Orduko erakunde guztien artean, Euskaltzaleak erakundeak itzal berezia lortu zuen,
bera izan baitzen euskal kulturaren alde lanik sakonenak eta eragingarrienak egin zituena. 1927. urtean José Ariztimuñok, Aitzolek, osaturiko
erakundean parte hartze handia zuen Tolosako taldetxoa deitzen zuten
lagun taldeak: Antonio María Labayen, Nicolás Ormaechea Orixe, José
María Aguirre Lizardi, Isaac López-Mendizabal… Aitzolek euskal gizartean eragin handiko egitasmo kristau, abertzale eta euskaltzale bat gauzatzeko ametsa zeraman barnean eta, batez ere, gizarte-komunikabideetan eta irakaskuntzan eragiteko premia nabaritzen zuen, euskal kulturaren norabidea berak nahi zuen aldera gidatzeko. Aitzolen egitasmoak euskal gizartea eraikitzea eta bere nortasunaren kontzientzia osoki
hartzea zuen helburutzat, eta horretarako, erakunde euskaltzaleak eta
komunikabideak eragin zituen batik bat.

8. GIZARTE ALDAKETAK

Dudarik gabe, Tolosa erreferentzia nagusia zen guda aurreko euskal kulturaren berpizkunde garaian. Euskara, herri-hizkuntza izatetik,
nazio-hizkuntza, hau da, Euskal Herri edo Euzkadi nazio berriaren kultur hizkuntza bihurtzeko ahalegina eta erronka gihartu zen. Horren adibide zen, besteen artean, 1930eko martxoaren 9an Lizardik
Euskaltzaleen Biltzarrean euskal egunkari berriaren proiektua agertu
izana64: “Katolikoz gañera gure egunkaria euskozale sutsua izango litzake, au da, euskeraren alde ta euskaldunen eskubideen alde beti yokatuko lukena, naiz politika-alderdi gabekoa izan”. Ekimenak ez zuen aurrerabiderik egin, baina kezkak horretan zirauen 1937ko urtarrilean Eguna,
euskarazko lehen egunkaria, sortu bitartean.

1842tik 1936 arteko ia 100 urteak aldaketarenak izan ziren
Tolosan; memoriaren, gerraren eta teknologiaren mendea. Bizi eredu
tradizional batetik bizi molde industrial baterako trantsizio garai etengabea izan zen aro hau. Esperimentazio industrial horren ondoren
Tolosan aldaketa demografikoa emana zen. Bizi ereduaren aldaketak
berarekin, beste hainbat aldaketa bezala, demografiaren, eta oro har,
populazioaren hazkunde bat ekarri zuen. Kontutan hartu behar da
Tolosa baserrien eta artisau etxeen inguruan oinarritutako gizarte tradizio batetik zetorrela eta tradizio horri uko egin gabe, industrializazio indartsu baina orekatu bati ateak zabaldu zizkiola tamaina ertaineko hainbat fabrikekin. Familiaren inguruan antolatutako gizarte tra-

62

Elkarte honen estatutuen arabera hau zen bere helburua: “proporcionar a los socios un centro de agradable reunión, lectura de periódicos, obras científicas, literarias y artísticas
y de más distracciones”.
63
TUA, 330. k., 331. k, 300. k., 301. k. eta 302. k.
64
“Euskel-Egunkaria” in LIZARDI, X. (1934): Itz-lauz, Donostia, Euskaltzaleak.
65
GOIKOETXEA URDANPILLETA, B. eta DRABASA ARRUE, I. (2000): “Tolosa: Gerra aurreko ikastola (1922-1936)”, Euskonews & Media, 66. zenb., 2000/02/11-18.
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dizionalak familia bakoitzaren buruaskitasunean zuen funtsa. Eta
enpresen sarrerarekin buruaskitasunerako joera hori apurtu egin zen
eskulanaren eta soldatapeko lanaren sarrerarekin. Ez zen aldaketa
bakarra izan, sozialki gerora merkatu interesek gidatutako eredu
batek edo gizabanakoaren interesez gain hartu zuten bizimodu baterako igarobide bat ere eskaini zuelako enpresa munduak. Gizarte
espezializazio bat ere ekarri zuen aldaketak. Hori denboran zehar
garatuz joan zen prozesu bat izan zen. Horrek gizartean eragin zituen
aldaketa guztiekin.
Jorratutako lurrak emandako etekinetatik eta artisauen lanetik bizi
eta familia-etxearen inguruan biltzen zen garaiko antolamendu ohikotik herri egitura sendoago batetara eman zen bilakaera XIX. mendean zehar. Familia belaunaldi ezberdinak batzen zituen eredu hori
aldatu egin zen, familia nuklear batetara igaroz. Etxe berean bizi zen
familia kideen kopurua murriztu egin zen, antolakuntza modu berria
zela eta. Herriko bizi antolamendua ezberdina zen eta Tolosak antolamendu eredu modernoago bati heldu zion ondorioz. Nahiz eta,
hala ere, zenbait egiturak, fabrikek adibidez, familia eredukoak eta
belaunaldiz belaunaldi igaro zen tradizio batekoak izaten jarraitu.
XX. mende hasiera arte, gizabanakoaren inguruan baino, familiaren
inguruan antolatutako egitura zen Tolosakoa, nahiz eta familia egitura hori txikitu eta industria moldeetara egokitu zen. Baina aldaketa
prozesu hori ez zen bat-batean eman, XIX. mendearen erdialdean
hasi eta ia mende batean zehar garatu baitzen.
Tolosa, Gerra Zibilaren atarira ia mende bateko industrializazioarekin iritsi zen. Industrializazioak eragin handia izan zuen tolosarren
eguneroko bizitzaren hainbat aspektutan, baina garaiko gizartea
oinarritua zegoen balio-sistema suntsitu gabe. Beraz, lotura tradizionalak desagertzea eragin eta aldaketa erradikalak ekar zitzakeen indarrik ez zen existitu. Eboluzio mailakatu bat eman zen, zeinetan nekazaritza esparrua, esparru hiritar eta industrialak ordezkatu zuen, nahiz
eta hura ez guztiz desagertu eta bere portaera arauekin eragina izaten
jarraitu. Hau honela hainbat arrazoirengatik gertatu zen: alde batetik,
langileen immigrazioaren hazkuntza motela eta mailakatua izan
zelako eta bestetik, langile industrialen gehiengoa aldi berean baserritarrak izan zirelako edo nekazaritza inguruan bizi zirelako.
Gainera, Tolosan ez zen eraiki populaziotik horren nabarmen desberdindutako langile auzorik, Bilboko kasuan bezala. Industrializazioak
ez zuen lortu bizitzeko modu tradizionalarekin amaitzea.
Nekazaritza gizarteko lan tradizioak, diziplina zorrotz eta lanarekiko
leialtasun bilakatu ziren industria zentroetan, behintzat aldi baterako;
katolizismoaren eragin handiak ideia erradikalen zabaltzea ekidin
zuen eta harreman sozial egonkor eta harmonikoen mantenua ahalbidetu zuen hein batean.

tradizio honek bikain jakingo du bere errekurtsoetara moldatzen
(prentsa, alderdien egoitzak, aisiarako erakundeak, etab.). Tolosan tradizioa mantendu da, baina geroz eta gehiago izango du azaletik.
Enpresa ertainak, artisau gremioen itxura, liturgia, idiosinkrasia, mantentzen saiatuko badira ere honen oinarriak desagertzen ari dira.
Langileria modernoa sortu da Tolosan eta hasera batean motelagoa
bada ere, probintziaz kanpoko immigrazioak, II. Errepublika garaian
dirudienez, gora egingo du. Sektore berri bat sortu da Tolosan, tradizioak eta kontserbadorismoak duen hegemonia ez badu ere, pertsonaia berri bat suposatuko duena, eta era horretan, bere metodo eta
jokaera moduak erabiliz, bere presentzia nabarmenduko duena: langile mugimendua, edozein koloretakoa izanik ere. Bizitzaren esparru
berriak sortuko dira, erlijio kontuei ihes egiten dietenak, aisi moderno
bat. Sektore laiko eta ezker joerako hau, populaketaren portzentajea
esanguratsua izango ez bada ere, bere ahotsa uste baino indartsuago
zabaltzeko gai izango da. Frikzio berriak sortuko dira sektore berri
aktiboago honen eta denbora luzean zehar sektore hegemoniko izan
den eta horrexegatik lokartuago topatzen den sektore baten artean.
Gainera tradizioaren gailentze hau, eta Tolosaren kasuan bereziki karlismoarena, ez da uste dena bezain argia izango. Besteak beste, II.
Errepublikako udal eta Madrileko Gorteetarako hauteskundeak ikusten badira, zera ondorioztatu ahal da, Tolosan karlistek nagusi izaten
jarraitu bazuten ere herritar boto-emaileak gutxi gora behera karlisten,
abertzaleen eta ezkertiarren artean hiru herenetan banatuta zeudela.
Errepublikaren bilakaerak tentsio hau areagotuko du eta 1936ko
otsaileko hauteskundeetan estatu mailako zatiketa orokor hau termino politikoetan ere jada definiturik egongo da, eta Tolosak ezin izango du prozesu honetatik ihes egin. 1936ko uztailaren 18ko lehen tiroekin Tolosako kontraesan guztiek ere eztanda egingo dute, eta ez da
argi egongo zein sektoreri egokituko zaion boterearen makila berriro
ere eskuratzea.

Paradoxikoki ordea, tradizio honek iraungo badu, modernizaziora egokitzen bikain jakin izan duelako da. Iraganeko klientela tradizionalei alderdi moderno tradizionalistek kenduko diete lekua.
Masen protagonismoa izango duen egoera politiko berrien aurrean,
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Kutxa fototeka

Gerra-tokira zihoazen miliziar sozialistak Alegiako geltokian, 1936ko uztailaren amaieran.

Mikel Errazkin Agirrezabala

1. “MAÑANA HARÁ BUEN TIEMPO”
“Llegó hora derrumbamiento papanatas.
Viva España. Fidel”
Fidel Azurza, Iruñea, 1936/07/20
“Mañana hará buen tiempo”, zioen 1936ko uztailaren 17ko Diario
Vascoren azaleko albiste nagusiak. Errepublikaren aurka altxatzeko
Estatu kolpearen mezua zen (GONZÁLEZ GOROSARRI, 2009: 332).
Francisco Franco jeneralaren indarrak Espainiaren menpean zegoen
Marokoko iparraldean 1936ko uztailaren 17an matxinatu eta hurrengo
egunean hasi zen Espainiako Gerra Zibila (1936-1939). Uztailaren 18a
larunbata zen, ohiko merkatu eguna Tolosan, eta herritarren artean ziurgabetasun eta zalantza egoera piztu zen. Zerkausian kokatzen ziren
postuak inoiz baino urriagoak eta salerosketa produktuak ere inoiz
baino gutxiago ziren, Nafarroatik larunbatero etorri ohi omen ziren
saltzaile eta erostun asko ez zirelako hara bertaratu. Aitzitik ziurgabetasun eta zalantza egoera hori gizarte zibilean ez ezik agintari militar
eta politikoen artean ere nagusi izan zen.
Estatu kolpearen prestaketa luzea eta ongi antolatua izan zen.
Alabaina, 1936ko otsailean Frente Popularrak, ezkerreko alderdiak
batzen zituen koalizioak, Madrilgo Gorteetako hauteskundeetan irabazi izanak konspirazioa azkartzea eragin zuen. Matxinadaren prestaketan estamentu ugarik parte hartu zuen: Konstituzioak pribilejioak
urritu zizkion Elizak, armadaren zatirik kontserbadoreenak, patronalak eta lurjabe handiek eta erreforma politikoen aurkari eskuindarrek,
batez ere monarkikoek, falangistek eta karlistek. Nafarroan prestatu
zen konspirazioaren zati garrantzitsua, zenbait nafar protagonista
izan zituena hain zuzen ere. Hainbat agintari karlistaz gain, José
Sanjurjo militar iruindarra eta Emilio Mola Nafarroako Gobernadore
Militarra izan ziren matxinadaren gidarietako batzuk.
Hego Euskal Herriko lau hiriburuetako agintari militarrek bazekiten altxamenduaren berri aldez aurretik, baina denak ez ziren aldi
berean matxinatu, Nafarroa osoan eta Araba ia osoan Alzamientoaren alde agertu ziren; Bizkaian, gorabehera batzuen ondoren
Errepublikarekin bat egin zuten eta Donostian dudazkoa izan zen
egoera egun batzuetan. Altxamenduak, bestalde, babes garrantzitsua
izan zuen Tolosan, indar karlistak, boluntarioak, erreketeak eta tolosar falangista eta monarkiko gutxi batzuk armetan altxatu zirelako
militarrekin batera. Halere matxinada lehen unetik Tolosako milizia
sozialistek kontrolpean eduki zuten.
Tolosan eta Hego Euskal Herrian ondo errotutako karlismoak edo
tradizionalismoak paper garrantzitsua bete zuen Estatu kolpearen
prestaketan, batez ere Italiatik kontrabandoan ekarritako armaz hornitzen eta militarren eta karlisten arteko akordioa lantzen. Tolosan
horretarako erreketeak edo erakunde militarrak erabili zituzten:
gerra aurretik antolatutako karlisten talde militarrak ziren hauek.
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Sorreran, autodefentsa, eraikin erlijiosoak babestea eta kale eta karlisten egoitzen zaintza ziren erreketeen betebehar nagusiak. Halere,
II. Errepublikako hauteskundeetan Comunión Tradicionalista alderdi karlistak lorturiko emaitza positiboak bultzaturik, erakunde militarra indartzeko lanari ekin zioten. Taldeak berrantolatu eta armak
erosi zituzten, horretarako Mussoliniren Fascioaren laguntza izan
zuten, italiarrekiko ordain gisa konpromiso batzuk hartu zituztelarik.
Erreketeak gero eta antolatuagoak zeuden eta José María Raguán
Zubeldia zuten Tolosako erreketeen buruzagia. Uztailaren 18ko
Estatu kolpea prestatzeko Tolosako erreketea berrantolatu eta instrukzioak ugaritu egin zituzten. Nafarroan eta Tolosaldean instrukzioan
jardun zuten ehun bat eskualdeko gizasemek. Era berean, tolosar
sozialistek ere talde paramilitar bat antolatu zuten II Errepublika
garaian. Batez ere Iraultza-Batzorde hori izan zen matxinada militarraren lehen unetan Tolosako erresistentzia antolatu zuena.
1.1. Erreketeen eta altxamenduaren prestaketa
II. Errepublikaren aurkako jarrera nabarmenak bultzatuta 1931n
karlista nocedalistek (integristek) eta mellistek (tradizionalistek), don
Jaime buru izan zuen sektorearekin batera, euren indarrak bildu eta
Comunión Tradicionalista osatu zuten. Batasun horretan,
Errepublikaren aurkari nagusienak alderdiaren politika zentzu hortan
bideratzera pasa ziren, altxamenduaren eta indarkeriaren aldeko
jarrera hartuz. Honela, 1931ko abenduan II. Errepublikako lehenengo Gorteak eratzean, dekuria edo errekete izeneko erakunde paramilitarrak eratu zituzten alderdi karlista honetako kideek.
Erreketeen Nafarroako Delegatu Erregionala izan zen Antonio
Lizarza leitzarraren hitzetan, erreketeak ez ziren ausartu, 1932ko
abuztuko Sanjurjadan ofizialki parte hartzen, baina erbestetik orduan
matxinatutako Sanjurjo jeneral karlistari laguntza eman zioten, bere
memorietan idatzi zuenez, antolatzen hasia zen ejertzito karlistaren
buru izatera baitzetorren (1954: 21-22). 1932 amaierarako alderdi
karlista jazarpen plan konkretu bat osatzen hasi zen Sanjurjorekin
batera. 1933an Erreketea Nafarroan eta baskongadetako hiru lurraldetan berrantolatu zen, Ignacio Baleztena buru zutela. Apurka apurka, erakunde paramilitar hau estatu espainiarreko puntu askotan jaio
zen Espainiako erreketeen buru zen Varelaren zuzendaritzapean (IRIBARREN, 1945: 74-76).
Nahiz eta 1933ko azaroko Gorteetako hauteskundeetan eskuineko alderdiek irabazi eta tradizionalistek eserleku kopuru gehiago
erdietsi, Errepublikaren aurka Alfonso Carlosen jarraitzaileek zuten
konspirazioa ez zen gelditu (DEL BURGO, 1970: 70). 1934ko
martxoaren 31n Renovación Española zeritzon alderdi monarkikoko Antonio Goicoechea, ejertzitoko sektore monarkikoko Barrera
jenerala, Comunión Tradicionalistako Rafael Olazábal eta Antonio
Lizarza ordezkariek osatutako batzordea Mussolinirekin bildu zen
Erroman. Duceak italiarren laguntza agindu zion batzordeari, armetan
eta esku-dirutan, lau baldintza betetzearen truke: Errepublika kentzea,
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monarkia organiko bat ezartzea, Italiarekin laguntasun paktu bat egitea eta paktu franko-espainiarra salatzea (LIZARZA IRIBARREN, 1954:
35-36). Konspirazio militarraren planean armak Portugaletik,
Levanteko kostatik eta Urbasako mendikatetik sartzea eta erreketeen
entrenamendua Libian eta Cerdeñan egitea adostu zen.
1934ko apirilean Comunión Tradicionalistaren barruan zenbait
aldaketa gauzatu ziren, Rodeznoko Kondearen dimisioarekin karlista
integristei ateak zabaldu zitzaizkielarik. Orduan, erreketearen militarizazioari lehentasuna eman zitzaion, hautes-borroka baztertuz.
Honela, alderdi karlista borroka armaturako prestatzen hasi zen, erreketeen kontzentrazioekin, uniformeen banaketekin, instrukzio militarrekin, etab. 1934 amaieran hasi ziren gazte txapelgorriak Italiara joaten, sekretupean faxisten entrenamendu militar modernoa jasotzeko.
Nafarroako herri askotan, erdiko guneetan bereziki, baserritar gazteen
taldeak sortu ziren, ofizial erretiratu eta apaizek entrenatu zituztelarik.
Entrenamendu hauek publikoak ez baziren ere ez ziren ezkutuko
tokietan egiten (ARRARÁS, 1956, II, 353). Entrenamendu hauetako
asko Urbasako, Andiako eta Aralarko mendizerretan burutu ziren.
1935ean Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan boluntario karlisten prestaketa militarra indartu egin zen, tolosar askok parte hartu zutelarik.
1936. urtearen hasiera aldera, otsaileko hauteskundeen aurretik, prestaketa militarra areagotu egin zen, bereziki Nafarroan, lehen une batean karlistek euren aldetik konspirazio bat burutzeko asmoak baitzituzten. Erreketeen erakunde militarrak, kargu gorenetik txikienera, gisa
honetan antolatuta zeuden (LIZARZA IRIBARREN 1954: 36-37):
• Tertzioa: batailoi baten baliokidea zen eta hiru erreketez osatua zegoen.
• Erreketea: konpainia baten baliokidea zen eta hiru piketez, hau da, 246
gizonez osatua zegoen.
• Piketea: sekzio baten baliokidea zen eta 3 pelotoitan, 70 gizonez osatua
zegoen.
• Taldea: 3 patruilatan, 20 gizonez osatua zegoen.
• Patruila: eskuadra baten baliokidea zen eta Txapel Gorri izeneko 5
soldaduz osatua zegoen.

Gobernu errepublikanoak, Mola jeneralaren ekintzenganako zuen
deskonfidantza tarteko, azken hau Iruñeara bidali zuen. Iruñea gune
antierrepublikarra zen eta bertan, plaza militar hortako konspiratzaileekin kontaktatu zuen: Moscosorekin, La Lastrarekin, Vicariorekin, etab.
Dena den, Iruñeara iritsi zenean, Molarenganako deskonfidantza handia zegoen, batez ere, Karlistaldietan bere aitak eta aitonak karlisten
kontra borrokatu zutelako (IRIBARREN, 1945: 30).
Aurrez jada Sanjurjorekin kontaktuan zegoen Mola jenerala
Nafarroako erreketeen Batzordeko kidea zen Ignacio Baleztenarekin
elkarrizketatu zen 1936ko maiatzean. Orduko bileran, Baleztenak
8.400 karlista eskaini zituen prestatzen ari ziren altxaldirako (LIZARZA IRIBARREN, 1954: 85-86). Ekainaren 11n Mola eta Zamanillo,
Erreketeen Delegatu Nazionala, elkarrizketatu ziren. Altxamenduan
parte hartzeko karlistek zenbait baldintza jarri zituzten, Molari inongo graziarik egin ez zizkienak hain zuzen ere: besteren artean alder-
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di politiko guztien desegitea, karlistena barne; erakunde sindikal guztien desegitea; behin-behinean diktaduraren eta gorteen eraketa organiko eta korporatiboen aldarrikapena; militar batek eta
Tradizionalisten Batzarrak lehendik izendatutako bi zibilek osatutako
Direktorio baten ardura Zuzendaritza Politikoak izatea; erregimen
foralaren prestaketa eta mugimenduaren bandera bi koloretakoa edo
monarkikoa izatea (LIZARZA IRIBARREN, 1954: 92-94).
Altxamenduan erreketeek parte hartu zezaten burutu zituzten
negoziazioen arteko bilera garrantzitsuenetako bat 1936ko ekainaren
15ean burutu zen Iratxeko monasterioan. Bertan Fal Conde,
Comunión Tradicionalistaren Delegatu Burua, eta Emilio Mola, altxamenduaren zuzendaria, batzartu ziren. Molaren proposamenak (sufragio unibertsalez aukeratutako parlamentuaren eta errepublikar ezaugarria zuen diktaduraren, Elizaren eta Estatuaren arteko banaketa zuen
erregimenaren ezarpena, etab.) karlisten liderrak gogor arbuiatu
zituen. Une horretatik aurrera, eta altxamenduaren bezperararte, karlisten buruen eta Molaren arteko elkarrizketak asko ugaritu ziren.
Karlistek ezinbestekotzat jotzen zituzten hiru baldintzak (konfesionalitatea, antiparlamentarismoa eta bandera monarkikoa) onartu ez zirenez, 1936ko uztailaren 9an Fal Conderen eta Molaren arteko negoziazioak hautsi egin ziren (LIZARZA IRIBARREN, 1954: 97-100). Dena
den, altxamendu militarrean txapelgorriek izan zezaketen garrantziaz
jakitun zen Emilio Mola, Fal Conderekin zituen harremanak antzutzat
jo ondoren, Tomás Domínguez Arévalorekin, Rodeznoko kondearekin, jarri zen kontaktuan. Haren bidez, Molak Nafarroako Junta
Erregionalarekin jardun zuen bitartekorik gabe. Azkenean, uztailaren
12an bi puntu zituen akordio batera iritsi ziren bi aldeak: altxamendua
nagusitzen zenean bi koloreko bandera, hots, bandera monarkikoa
jasoko zela eta Nafarroako udaletako aginte postuetan karlistak ezarriko zirela. Hilaren 13an, Alfonso Carlosek, karlisten erregegaiak,
Molarekin ez kolaboratzeko agindu zuen. Baina ordurako karlisten
oinarriak Molarekin gerrara joateko prest zeuden, tradizionalisten agintarien baimenarekin edo baimenik gabe. Izan ere, Lizarza leitzarraren
arabera, karlisten babesa ez zen monarkiaren alde egiteagatik lortu,
errepublikarren aurka joateagatik baizik. Ikuspuntu hau hedatzeko kleroaren papera beharrezkoa izan zen. 1936ko uztailaren 14an, Molak
Sanjurjoren ekinbideak onartu zituen eta Sanjurjo jeneral nafarra
altxamenduaren buruzagi espiritual bezala onartzen zuen (1954:
106-113). Gauzak honela, erreketeen indarrak prest zeuden konspirazioaren buruen esanak jaso eta matxinadari ekiteko.
1936ko uztailaren 18an, hurrengo eguneko goizeko seietan, erreketeen unitate guztiak, uniforme eta armamentu osoarekin, Gaztelu
Plazako kuartelaren parean formatzeko agindua helarazi zuen matxinadaren zuzendariak. Uztailaren 19an Nafarroan gerra-egoera deklaratu zen eta hilaren 19 eta 20 bitartean, Pamplona, Santiago eta
Abarzuza tertzioak Madril aldera atera ziren eta Lácar, Montejurra,
Navarra, San Miguel, Virgen del Camino, Lesaca, Elizondo,
Roncesvalles eta Barranca tertzioak Gipuzkoara eta Bizkaira bidali
zituzten. San Miguel tertzioa izan zen Tolosaldera bideratu zutena.
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Tolosako eta Gipuzkoako erreketeek, miliziar sozialisten zaintza eta
erresistentzia jarduera zela eta, ezin izan zuten planifikatu bezala parte
hartu altxamenduan. Milizia errepublikar horien zaintzaren erruz,
aurretik instrukzio militarra jasoa zutenetatik soilik Tolosako 60 txapelgorri boluntariok milizia sozialisten kontrolguneetatik ihes egin eta
menditik barrena Leitzara iristea lortu zuten uztailaren 20an. Bertan
Erriberriko, Beireko eta San Martin Unxeko 93 txapel-gorrirekin eta
Berastegi eta Leitzako erreketeekin elkartu ziren. Bertako plazan,
eskualdeko erreketeek Tercio de Requetés San Migueleko laugarren
konpainia, Compañía de Tolosa bezala izendatu zena, osatu zuten egun
berean. Konpainia honen kapitaintzat Pantaleón Zavala Amunarriz
aldarrikatu zuten, kapitain kargurako prestatu zuten José María Raguán
Zubeldia errepublikazaleek uztailaren 19an atxilotu eta Tolosako
Barruti Presondegian kartzelatu zutelako. Tolosako errekete-burua
abuztuaren 1ean Donostiako Pasealeku Berrian exekutatu zuten beste
hamaika Tolosaldeko tradizionalistekin batera. Konpainia horrek lehen
ofiziala Martín Ezcurdia Otegui eta bigarrena Rafael Esnaola Orbaiceta
izan zituen. Bi buruzagi hauek, Pantaleón Zavala kapitaina bezala, frontean hil ziren (EZQUIAGA, et. al, 1939: 25-28).
Fidel Azurza Tolosako agintari karlista Nafarroako erreketeak
altxatzear zirela jakin orduko Iruñearuntz abiatu zen uztailaren
18an. Orduan, Tolosako alkateordea zen Azurzak, uztailaren 20an,
Iruñeatik Tolosara honako telegrama bidali zuen: “Llegó hora
derrumbamiento papanatas. Viva España. Fidel”. Tolosar karlista hau
uztailaren 25an Cabanellas jeneralarekin batzartu zen, azken honek
gerraren ingurumariaren berri eman ziolarik. Azurzak, hurrengo egunetan, Beasaingo okupaziotik aurrera, nazionalen tropak jarraitzen jardun
zuen. Ordizia frankisten mende geratu zenean Gipuzkoako Gerra-Junta
Karlistako presidente izendatu zuten eta frankistek Donostiara arteko
herriak okupatu ahala hauetako Udalen eraketan parte hartu zuen.
Abuztuaren 11n matxinoen eskutan geratu zen Tolosako herria eta egun
berean Rafael Latorre Roca koronelak Fidel Azurza Arambururen eskuetan utzi zuen Tolosako Udal Kudeaketa Batzordearen presidentetza.
Azken honek hautatu zituen erregimen berriaren agintaldiko zinegotziak.
Azkenik, altxatako militarrak Donostiara iristean, Azurza Gipuzkoako
Aldundiko presidente izendatu zuten (EZQUIAGA, 1938: 79-82).
1.2. San Migel tertzioko Tolosa konpainia
Nafarroako laugarrena zen erreketeen San Migel tertzioa; gainerako gehienak ez bezala, ez zen Iruñeatik atera zen zutabe baten ardurapean eratu, Leitzan elkartutako erreketeak elkartzean baizik. Bere hasierako eragileak ez ziren nafarrak bakarrik izan, berau Donostiako eta
Tolosako erreketeez ere osatu baitzen. Bere izendapenari dagokionean,
badirudi, Leitzako Baleztena familiako kide batek San Migelen irudiak
banatu zizkiela herrira iritsi ziren erreketeei eta tertzioak arrazoi horregatik hartu zuela izen hori. Aipatu erreketeen talde honek 1936ko uztailetik 1939ko irailerarte, hau da, miliziak deuseztatu zituen dekretua
argitara eman arte, jardun zuen (ARÓSTEGUI, 1991: 196-197). San
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Migel tertzioko laugarren konpainiak, nagusiki tolosarrez eratuta zegoenez, Tolosa izendapena hartu zuen.
Tertzio honen gerrako ibilbideari dagokionean, bertako erreketeek
Iparraldeko frontean eta Bruneteko batailan borrokatu zuten eta ondoren Levantera eta Kataluniara joan ziren. Erreketeen unitate honen
gerrako parte hartzea ondoko lau faseetan banatu daiteke
(ARÓSTEGUI, 1991 eta EZQUIAGA et al., 1938: 25-28):
• Lehenengoa aldia, estreineko borrokalariak Leitzatik kanpainara irten
eta tertzioa Ondarroan behin betirako eratu zen artekoa izan zen.
• Bigarren fasea estatuko Iparraldeko kanpaina litzateke.
• Hirugarren aldian, tertzioak 1938ko Teruelgo, Alfambrako eta Ebro
hegoaldeko kanpainako ekintzetan parte hartu zuen
• Azkenik, erreketeek 1938. urte amaieran, beraien azken kanpaina
hasi zuten Katalunian.

Lau izan ziren unitate organikoa osatzeko elkartu ziren erreketeen
jatorrizko nukleoak: Tutor zutabea; Imaz kapitainaren agindupean
Iruñeatik atera zen konpainia; Tolosatik eta Donostiatik ihes egindako
erreketeak eta Becerra komandantearen zutabea edo Beteluko zutabean sartu ziren erreketeen nukleoa. Nukleo hauek, Falange Españolako
boluntarioak, Goardia Zibila eta Ejertzitoko indarrak zutabe bakar batean elkartu ziren Latorre koronelaren agindupean. Batasun hau
Tolosaren okupazioa erdiesteko eman zen, uztailaren 25 eta 26an,
Belauntzan. 1936ko abuztuaren 11n unitate honek Tolosa okupatu
ostean, Latorre zutabea Iruretagoyena koronelak zuzendutako zutabe
nagusiago batean sartu zen. Azken zutabe honek, Nafar Brigadak sortu
ziren arte iraun zuen.
Rafael Latorre koronelaren agindupeko zutabeko konpainia
honen lehen operazioa Urton izan zen, 1936ko uztailaren 23an,
errepublikarekiko leial zirenek kontrolpean zuten mikeleteen postua haienganatuz. Konpainia hau abuztuaren 11n sartu zen Tolosan,
aurreko egunetan Izaskundik Aldabara arteko goiko posizio guztiak
menpean hartu eta gero. Tolosan San Miguel tertzioko ondoko txapelgorri boluntarioak sartu ziren1: Aguinaga Altuna, Pedro José;
Aizpurua Goñi, Félix; Albizu, Eugenio; Alcorta Hermoso, Ignacio;
Almandoz Echeverría, Miguel; Alonso Tolosa, José María;
Amantegui Usarralde, Agustín; Ansorena Imaz, Vicente; Arenaza,
Vicente; Arratibel, Félix; Arribas Madrazo, Guillermo; Artetxe
Aldanondo, Ramón; Buenechea Arreseigor, Gregorio; Chinchilla
Ceberio, Gregorio; Clemente Ramírez, Jesús; Conde, Esteban;
Corera; De la Fuente Alfageme, Eugenio; Digón Rezola, Alberto;
Elizarán, José; Esnaola Orbaiceta, Francisco; Esnaola Orbaiceta,
Rafael; Echeverría Echeverría, Pedro; Echeverría Matxinea, Gabino;
Ezcurdia Otegui, Martín; Ezcurdia Otegui, Teodosio; García Encino,
Vicente; Guerediaga; Guerediaga Muguerza, Alfonso; Goyena
Valencia, Justino; Goicoechea Olano, León; González Díez,
Nemesio; González Echeverría, Francisco; Gorospe Echeverría,
Manuel; Huarte Uriz, Miguel; Iraola Alberdi, Jesús; Jareño;
Querejeta Zubia, Elías; Labayen; López, José; Malumbres Olano,
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Isidoro; Narbaiza Morales, Nicolás; Pastor, José; Peciña Azanza,
José Angel; Raguán Zubeldia, Germán; Recalde Berrondo, Julio;
Rivera Goya, Guillermo; Sáez de Orozco López; Sáez de Orozco
López, Eugenio; Sagastume Almandoz, José; Saralegui Alduan, José;
Silva, Ricardo; Ustoa Irurzun, José Maria; Villate Pesga, José Luis;
Zavala Alcibar, Federico; Zavala Amunárriz, Pantaleón; Zavala
Amunárriz, Pedro María; Zavala Mendía, Jesús María eta Zavala
Mendía, José Javier. Konpainia hau borrokan ibili zen lekuetan
Juanita Alberdi eta María Goiburu margaritak artekaritza eta hornikuntza lanetan jardun zuten.
Behin Tolosa faxisten esku utzita, San Migel tertzioko Tolosa
konpainiak berrantolaketa bat izan zuen, haien lerroetara atxikitako
boluntarioekin eta mobilizaziora deitutako soldaduekin. Denera,
gutxienez eskualdeko 168 gizonezkok osatu zuten konpainia hau.
1936ko abuztuaren 15ean berrekin zioten fronteko borrokari,
Belabietatik eta Ollokiegitik igaroaz Andoain aldera abiatuz.
Andoain kontrolatu zutenean Hernanira joan ziren. Irailaren 6a
egun gogorra izan zen konpainia honentzat, Onddiko posizioan
baja asko izan baitzituzten. Donostiara karlistentzat sinbolikoa zen
Oriamenditik barrena sartu ondoren, Igeldotik Zumaiara eta
jarraian Oikia, Itziar, Lastur, Deba, Mutrikutik barrena Ondarrura
iritsi ziren urriaren 4ean. Sei hilabete egon ziren Bizkaiko herri
honetan. Hemen, komandante agintea Argiro Imazek hartu zuen.
Bizkaiko herri honetan San Miguel tertzioaren bandera bat opari
bezala jaso zuten (EZQUIAGA, 1938:71-75).
Bizkaia Eskoriatzatik erasotu zuten, ondoko egunetan
Otxandiora iritsiaz. Elorrio, Durango, Bilbo eta Kantabria igaro ostean Gijonera iritsi ziren. Belchiteko eta Ebroko batailetan ere parte
hartu zuten, gerraren amaieran, 1939ko apirilaren 1ean, Toledon
zeudelarik. Denera 253 tolosarrek parte hartu zuten karlistek
zuzentzen zituzten ondoko tertzio ezberdinetan: Barandallan,
Burgosen, Lácarren, Molan, Montejurran, Ntra. Sra. de Begoñan,
Ntra. Sra. del Caminon, Ntra. Sra. del Pilarren, Oriamendin, Ortiz de
Záraten, San Ignacion, San Marcialen, San Miguelen, Santiagon,
Valvaneran, Virgen Reyesen eta Zumalacárreguin.
1.3. Derrigorrezko mobilizazioa
Gerrak aurrera egin ahala, armada nazionalerako mobilizazio
militarraren deia gauzatu zen. Boluntario errekete eta falangistek
frontean ziharduten bitartean, derrigorrean gerrara deituak izan
ziren 1924tik 1941era bitarteko erreenplazoetako edo kintetako
gizonak. Gerrarik gabeko egoeran 21 urtetako gazteek osatzen

zituzten kintak, urte bakoitzean hiru hilero deialdiak burutzen
zituztelarik. Aldiz, gerra garaian, deialdi ezberdinetan 19 kinta izan
ziren deituak. 1936ko abuztuaren 2an dekretatu zen lehen erreenplazoen deialdia, hau da, 1933ko, 1934ko eta 1935eko kintetako
gizonezkoak izan ziren derrigorrean alde nazionalera joaterabehartutakoak. Bigarren deialdia, 1936ko erreenplazoari zegokiona,
1936ko abenduan burutu zen. Denera, 1936an 16 eta 33 urte arte
zituzten 1.605 tolosar izan ziren frankistekin borrokatzera deituak.
1938an Tolosako populazioa 12.775 biztanlekoa zen (UNIVERSIDAD DE VALLADOLID, 1938: 130-131), beraz, populazioaren
%12,56a nahitaez faxistekin borrokatzera izan zen behartua.
Kontuan hartuta 1930ean Tolosan 2.743 familia zeudela2, edozein
ideologia izanik ere, tolosar familia gehienetako kideetako kideren
batek bando nazionalean derrigorrez borrokatu behar izan zuela
ondorioztatu daiteke. 15. taulan eta 3. grafikoan Tolosan nazionalekin borrokatzera deituta soldadu joan zirenenen kopurua atxikitzen
da, mobilizatu zituzten deialdi militarren arabera sailkatuta.

Soldaduaren adina 1936an

Kinta edo deialdi militarra

Soldadu Kopurua

33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16

1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941

63
70
70
109
73
85
60
70
73
76
80
81
97
97
94
104
95
95

15. taula: nazionalekin borrokatu zuten tolosarren kopurua deialdi militarreka sailkatuta3.

1

EZQUIAGA et al. (1939); TUA, E, 5, 1; 2392. k.; 2389. k.; 2309. k.
INE (2001): “Alteraciones de los municipios en los censos de Población desde 1842”, <http://www.ine.es/intercensal>
TUA, E, 5, 1; 2392. k.; 2389. k.; 2309. k.
4
TUA, E, 5, 1; 2392. k.; 2389. k.; 2309. k.
2
3
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ko diru-laguntzak bildu zituzten. Baina prestatzen ari zen bezalako
mugimendu baterako behar adina diru lortzerik ez zuten izan.
Gainera, hainbat erakunde eta gizabanako sozialista ez zeuden
Iraultza-Batzordeari diruz laguntzeko prest, ez baitzuten
Errepublikaren kontrako altxamendurik aurreikusten.

3. grafikoa: nazionalekin borrokatu zuten tolosarren kopurua deialdi militarreka sailkatuta4.

2. MATXINADAREN ERRESISTENTZIAREN ANTOLAKETA TOLOSAN
1934ko urriko iraultzan parte hartzeagatik preso egon ziren militante sozialistak presondegietatik atera ostean, 1936ko apirilaren
hasieran, Tolosako Agrupazio Sozialistaren Batzordeak bere jarduerak
berrantolatu zituen. Indalecio Prietok faxistak sortzen ari ziren mugimenduaren asmoei buruz helarazitako txostenak, Juventudes
Socialistas Unificadas (JSU) erakundeko kideak hartzen ari ziren
gehiegizko protagonismoak eta beste egitate batzuek eraginda
Iraultza-Batzorde Sozialista bat sortzea erabaki zuten. IraultzaBatzorde hau PSOEko bi kidek, JSUko bi kidek, UGTko bi kidek eta
Claridad taldeko kide batek osatu zuten6. Pedro Barrusoren arabera,
Grupo Claridad delakoa Largo Caballeroren ideia erradikaletatik hurbil zegoen taldea zen eta JSUk, sozialismoaren sektore muturrenekoetatik hurbil egonik, gipuzkoar sozialismoaren zentrismoarekin talka
egiten zuen (1995: 161).
Batzorde honetako kideak, Donostiako alderdiko goi organoek
adierazitakoari jarraiki, Tolosako errepublikanoekin eta CNTrekin
hurbiltze-lan bat egiten saiatu ziren. CNT ekintza iraultzaile ororen
alde agertu zen, baina sozialistena ez-bezalako ikuspuntu batekin;
errepublikanoak, berriz, alarma premiarik gabe, halakorik piz zezaketen ekintza ororen aurka azaldu ziren. UGTko ordezkariak iritzi
berekoak ziren; hori dela eta, Iraultza-Batzordearen sektore gogorra
osatu zutenak batez ere PSOEko, JSUko eta Claridad taldeko kideak
izan ziren.
Gipuzkoako Iraultza-Batzordeari, Tolosakoari Zumarragatik
Andoaineraino zegokion ekintza-eremua esleitu eta gero, armak
eskuratzeko arazoa sortu zitzaion. Izan ere, Tolosako sozialisten
Herriko Etxeak diru-eragozpenak zituen. Armak eta munizioa eskuratzeko erakunde horien diru-kutxetako dirua eta militanteek jarrita-

Berehala telefono-etxeko zerbitzuak erabat kontrolatzeari ekin
zioten. Kontrol hau hain eraginkorra eta hain ondo antolatutakoa izan
zen, ezen, altxamendua uztailaren 17ko arratsaldean, ostirala,
Marokon hasi eta gaueko hamar eta erdietan horren berri jakiteko
aukera izan baitzuten. Gipuzkoan albistea zabaldu baino askoz lehenago jakin zuten berria tolosar sozialistek. Matxinada lehertu zenean,
erreketeez gain Tolosan antolatuta zegoen talde paramilitar bakarra
zen Iraultza-Batzorde honen jardunari esker, altxamenduak ez zuen
oihartzunik izan aipatu udalerrian. Geroago, CNTrekin harremanetan
jarri ziren eta anarkistek bat egin zuen aipatu ekimenarekin, baina,
cenetistek zeregin organiko bateratu orotatik bananduta jardun zuten.
Uztailaren 18ko matxinada leherturik, Tolosako miliziar sozialistek armatzeko ezinbestez behar zituzten armak emateko agindua
Gipuzkoako Gobernadore Zibilarengandik lortzea nekez baino ez
zen erdietsi. Matxinada ostean, Tolosan egoera kontrolatu nahi zuten
Goardia Zibilak ordena errepublikanoa gorde nahi zuten sozialistak
kaletik ibiltzea eragotzi nahi izan zuen. Claridad taldeko burua, aldi
berean Iraultza-Batzordeko burua ere bazena, arduratu zen Tolosan
ordenari eusteaz, bai eta Goardia Zibilaren aurka egiteaz ere, herriko
armategia erasoz hartzeko ekintza antolatu zuelarik, armak eta munizioak eskuratuz. Bien bitartean, Agrupazio Sozialistako buruak, hau
ere Iraultza-Batzordeko kide zenak, Gobernadore Zibilarekin elkarrizketatu, emate-agindu bat lortu eta Eibarrera jo zuen. Bertatik ekarritako 500 pistolek, herrian bildutako armekin batera, ordena errepublikanoa ziurtatzeko balio izan zieten batzorde honetako kideei.
Iraultza-Batzordeak, Goardia Zibilak agindutakoaren aurka, tolosar karlista nabarmenenak atxilotzeko agindua eman zuen.
Errepublikanoek eta abertzaleek atxiloketok gaitzetsi egin zituzten eta
bertako kartzelako buruak uko egin zion herriko eskuindarrak bertan
hartzeari. Beraz, sozialisten Herriko Etxea kartzela gisa erabili zen
hasierako uneetan eta berrogeita hamar karlista baino gehiago igaro
ziren handik, Claridad taldeko kideek atxilotuak gehienbat. Goardia
Zibila Herriko Etxean azaldu zen atxilotuak askatu eta Batzordekideak
atxilotzeko. Batzordeko buruak, Goardia Zibileko tenienteari aurre
eginez, herriko Frente Popularra osatzen zen bitartean Tolosan zegoen agintaritza bakarra Iraultza-Batzorde Sozialista zela jakinarazi
zion. Era berean, zera gehitu zion: Goardia Zibilaren segurtasun-indarrak berehala jarri behar zirela Iraultza-Batzordearen zerbitzuan edo
bestela kartzelan sartu eta epaitu egingo zituztela. Azkenean, tenientea eta bere indarrak Iraultza-Batzordearen esanera jarri ziren.

5

TUA, E, 5, 1; 2392. k.; 2389. k.; 2309. k.
Atal hau Barcelonan, 1938ko abuztuan, Pedro Doctoriarenak, Pablo Pascualek eta Francisco García Lavidek, Tolosako Agrupazio Sozialistako Komitekideek idatzitako honako
txostenean oinarritu da: “Memoria que presenta a sus afiliados el comité de la agrupación socialista de Tolosa, desde el mes de abril del año 1936 al mes de agosto del año 1938”.
Txosten hau bi artxibotan jasoa dago: Fundación Pablo Iglesias, Archivo de la Agrupación Socialista Madrileña 508-12 eta CDMH, Fondo Político Social de Barcelona, 522. k.
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Orduan, preso hartutako karlistak kartzelan sartu zituzten. Une hartatik aurrera errepublikanoek, abertzaleek eta Goardia Zibilak presioa
egin zuten haiek askatzeko.
Gauzak honela, ondoko egunetan Tolosako Frente Popularraren
Batzorde Iraunkorra eratu zen, honakoak izan zirelarik bertako ordezkariak7:
• Presidentea: Pedro Aguerri Vaquero (errepublikanoa).
• Pedro Doctoriarena Ibarguren (sozialista).
• José Valmaseda Portu (sozialista).
• Eugenio de Pedro Goñi (errepublikanoa).
• Santiago de Marquet Tejedor (abertzalea).
• Jesús Azcue Zabala-anchieta (abertzalea).
• José María Moraiz Artabe (abertzalea).

Dena den, Iraultza-Batzordeak berean ziharduen eta askotan erakunde honek iradokitzen eta ezartzen zuen Tolosako Frente
Popularraren Batzorde Iraunkorraren jarduera. Testuinguru horretan,
eskuindarren matxinadari hegalak moztu eta Errepublikaren aldeko
egoera orekatzeko, Iraultza-Batzordeak gogor jokatzea erabaki zuen.
Batzorde hau bere presidente Francisco García Laviden eta bere idazkari Andrés Subtilen bitartez, Gipuzkoako agintari militar eta zibilekin
harremanetan jarri zen. García Lavidek, Tolosako milizia sozialisten
buru ere bazenak, ekimen-plan bat proposatu zuen, IraultzaBatzordean onetsia izan zena. Beraz, Tolosako karlismoan gehien
nabarmendu ziren buruzagiak fusilatu, eskuindarren etxeetan miaketak egin eta armak, munizioak eta agiriak konfiskatu, berrehun
eskuindar baino gehiago kartzelan sartu eta Tolosan zeuden bi metrailadore bakarrak, Goardia Zibilaren kasernan ezkutatuta zeudenak,
eta hainbat fusil eta munizio ere haienganatu zituzten. 1936ko abuztuaren 1eko gau hartan bertan dimisioa aurkeztu zuen Frente
Popularraren Batzorde Iraunkorrak. Kide guztiek aurkeztu zuten dimisioa, baita bi sozialistek ere, gertatutakoaren aurka protestatzeko.
Ordu batzuk geroago, Frente Popularraren beste Batzorde
Iraunkor bat eratu zen, bertan hiru sozialistek parte hartu zutelarik:
Prudencio Garcíak, Agustín Urbistondok eta Andrés Subtilek. Pedro
Doctoriarena Tolosako Hornidura-batzordera eta José Valmaseda jarduera militarretara igaro ziren. Frente Popularraren Batzorde
Iraunkorrak bere iraupen laburrean mota guztietako aldaketak eta
gorabeherak bizi izan zituen. Irizpide-desberdintasuna zela eta, talka
ugari gertatu ziren bertako kideen artean.
1936ko abuztuaren 9an Tolosan Iraultza-Batzordea baino ez zen
geratu, Urtizberea mikelete-kapitaina buru zuela. Udalak, Antonio
María Labayen alkate abertzalea buru zuela, eta EAJko zinegotziek eta
Izquierda Republicanako eta Alderdi Sozialistako kideek herriaren

kontrola Iraultza-Batzordearen eskutan utzi zuten. Tolosa guztia zegoen setiatuta, gelditzen zen irtenbide bakarra Arrameleko zubia zen,
gauez, zeren egunez nazionalen supean egoten baitzen. Tolosa frankisten eskuetan geratu aurreko egunetan Donostiatik ez zen trenik iristen eta Tolosan ez zegoen udalerria defendatzeko ez miliziarrik, ez
fusilik, ez muniziorik. Den-dena eramana zegoen Altsasura.
Erretiratzeko agindua Iraultza-Batzordeak berak eman zuen, aurrez
agureak, emakumeak eta haurrak herritik ateratzeko lanak antolatu
eta gero. San Frantzisko kaleko barrikadetan hamahiru gizon baino ez
ziren geratu, haien artean batzordeko kideak eta Urtizberea mikelete-kapitaina, zalgurdien irteera ere antolatu zutenak, Tolosan ebakuatzeko inor geratu ez zen arte. 1936ko abuztuaren 11ko egunsentirako gutxi falta zenean, esnatu ondoren, gizon haiek, batzuk
zaurituta, Ordizia aldera abiatu ziren oinez.
Tolosa galdu ondoren, Iraultza-Batzordea desagertu egin zen, eta
kideek, Donostian jada, berrantolaketa lanei ekin zieten beste kide
batzuekin batera. Honela, estatuan sortutako lehenengo milizia gudarostea sortu zen: Rusia batailoia. Tolosako, Altsasuko, Beasaingo,
Andoaingo, Ordiziako eta beste herri batzuetako sozialistek eta
UGTko kideek bertan hartu zuten parte. Halaber, erakunde sozialista
berri bat sortu zen, Donostia eta Gipuzkoa ia guztia galdu ondoren.
Berregituraketa hau Rusia batailoian ziharduten Tolosako sozialistek
egin zuten Durangon. Bizkaian, Santanderren eta beste leku batzuetan errefuxiatuen egoerak sortarazten zituen arazoei erantzutea izan
zen erakunde horren helburua.
Tolosaren defentsan gutxienez 215 tolosarrek parte hartu zuten.
Gehienak sozialistek antolatutako milizietan, gerora Carlos Marx
izena hartuko zutenetan. Errepublikarrak eta anarkistak gerora Pablo
Sanz izena hartu zuen konpainietan jardun ziren eta Euskalduna izenarekin aritu ziren errepublikaren alde erresistentzia eta defentsa
lanetan jardun zuten miliziar abertzaleak8:
Miliziar sozialistak: Abalsos, Ricardo; Adan Martínez, José;
Aguado, Eleuterio; Aizpún Otegui, Juan; Alonso González, María
Anunciación; Alonso Marticorena, Lucio; Altuna Ubillos, Juan; Álvarez Laura, Luis; Álvarez Pascual, Felipe; Amatriain Sevine, Victoriano;
Ameama Fernández, Epifanio; Amenabar Ugartemendia, Ángel,
Amenabar Ugartemendia, Félix; Anso Andicoberria, José; Anta
Castaños, Alfonso; Aparicio Martínez, Rafael; Arbizu Madinabeitia,
Manuel; Arnedo Merino, Generoso; Arranz Barroso, Mariano;
Asensio Orueta, Eugenio; Ausín Echave, Julia; Avellanar Amunárriz,
Juan José; Ayala De La Parte, Heliodoro; Aznar Brianzo, Juvencio;
Bagües Balaguer, Miguel; Bahón Olarra, Mauricio; Barandiarán
Goizueta, Hilario; Benito Rosa, Francisco; Bizcarrondo Beraza,
Antonio; Blanco, Domingo; Borreguero Heredero, Faustino; Brell
García, Santiago; Bueno De Francisco, Fidel; Bueno Vallano, Hilario;

7

AHN, Fondos Contemporáneos, Causa General, 1334. k., 71. sorta, Tolosa, 129. or.
CDMH, PS Bilbao, 80. k., 88. k., 89. k., 90. k., 91. k., 94. k., 95. k.
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Bueno Vallano, José; Bueno Vallano, Julio; Calvillo López, Álvaro;
Cantera Zugarribay, Jesús; Celaya Celaya, Marcelino; Chicharro
Olgado, Eugenio; Chinchilla Ceberio, Domingo; Ciruelos García,
Francisco; Cobo Urizar, José; Corado Caballero, Andrés; Cuesta
Ontañon, Ángel; De Pedro Piñeiro, Ángel; Del Teso, Félix; Del Val
Landarbaso, Pedro; Díaz, Benito; Díaz Martínez, Vicente; Díez
Reguero, Jacinto; Doctoriarena Ibarguen, Daniel; Eceiza Basurco,
José; Eceizabarrena Múgica, José Ramón; Echeverría Chasco,
Victoriano; Eizaguirre Urcola, Ignacio; Eizaguirre Urcola, Marcelino;
Eraso Jiménez, Vicente; Fernández Ansorena, José María; Fernández
Ansorena, Pedro; Fernández Losada, Cándido; Fernández Palacios,
Juan; Floristain, Ángel; Fresno Fernández, Santiago; Gainz Iguarán,
Francisco; Galván Arrieta, Fernando; García, María; García Buzón,
Mariano; García Lavid, Francisco; García Lavid, Pedro; García
Mazo, Rafael; García Ortega, Clemente; García Pascual, Gregoria;
García Pascual, María; García Pascual, Pablo; García Rubio,
Faustino; García Rubio, Luis; García Salazar, Julia; García Salazar,
Tomás; Garciandía Ancín, Pilar; Gaztañaga Urrutia, Félix;
Goicoechea, Ramón; Gómez, Agustín; González, Prudencio;
González Calle, Emiliano; González García, Luisa; González Pérez,
Fernando; Goñi Larrainzar, Antolín; Güemes Oviedo, Ismael;
Guerrico Gabilondo, Fermín; Guibelalde Múgica, Juan; Guibelalde
Múgica, Víctor; Guillén Garayoa, Honorato; Guillén Tolosa, Juan
Bautista; Guiu Ortiz, Benito; Guiu Ortiz, José; Hernández, Tomás;
Hernández González, Balbino; Hernández Vara, Claudio;
Hernández Vara, Constantino; Herrero Pardo, Juan Manuel El
Moreno; Ibañez Zurbito, Marcelino; Igartua Azcune, Carlos; Iradi,
Julián; Iriarte Badiola, Rafael; Lallana Zugazua, José; Lanceta
Garayalde, Juan; Larrañaga Arza, José María; Larrayoz Vallejo,
Francisco; Larrayoz Vallejo, Juan; Larrayoz Vallejo, Victoriano; Lasa
Segurola, Santiago; Lauroba Celigüeta, Calixto; Lauroba Celigüeta,
Florencio; Lecea Larraza, Román; Lecuona Gordejuela, Enrique;
López, Delfín; López García, Julián; López Siglero, Julián; López
Urdiain, Martín; Lorences Echeverria, Saturnino; Martín Bernaldo de
Quirós, Ricardo; Martínez Gutiérrez, Máximo; Martínez Santamaría,
Deogracias; Mendiburu, Martín; Mendívil Echarri, Saturnino;
Merino Huerta, Castor; Mezquiaran Albiztur, Francisco; Michelena
Altuna, Enrique; Michelena Guelbenzu, José María; Michelena
Guelbenzu, Marcelino; Montelay Araneche, Lope; Morales Arbizu,
Mariano; Nadal Rodegal, Alfonso; Nuin Juango, Ignacio; Onésimo
Matute, Aurelio; Orcoyen Ugalde, Albino; Ordozgoitia Urrutia,
Estefanía; Pascual González, Pilar; Pascual Pineda, Daniel; Pascual
Pineda, Paula; Pereiro Quesada, Juan; Pérez Santamaría, Ana; Polo
Arrieta, Pablo; Ponga Herrero, Andrés; Ponga Herrero, Aúrea; Ponga
Herrero, Vicente; Prieto Álvarez, Manuel; Prieto González, Jesús;
Rodríguez Villamediana, Esteban; Salazar Alberdi, José; San

Sebastián Aguirre, Alfredo; San Sebastián Aguirre, Atanasio; Sánchez
Lluvia, César; Sánchez Ojanguren, Gaspar; Sancho García, Esteban;
Señas Bedoya, Dionisio; Simón Sagárzazu, Bibiano; Súbtil Sanz,
Andrés; Sueiro Serrano, Tomás; Tinajas Yarza, Manuel; Ugarte
Villamayor, Luis; Ulayar Zaro, Ángel; Urbistondo Recarte, Agustín;
Usón Serón, Ramón; Uterga Ugalde, Agustín; Valdés Alonso, Tomás;
Valmaseda Portu, José; Vitoria Lacilla, Domingo; Zubillaga García,
Florentino eta Zumalacárregui Zufiaurre, Francisco.
Miliziar errepublikano eta anarkistak9: Alda Gonzalo, Álvaro;
Altube Basauri, José; Aranzadi Zapirain, José; Asturiano Martínez,
José; Ayerbe, Jesús; Ayestarán Calparsoro, Alejandro; Ayestarán
Calparsoro, Ángel; Ayestarán Calparsoro, Antonio; Ayestarán Tolosa,
Félix; Azurmendi Bidaola, Francisco; Azurmendi Bidaola, Lorenzo;
Barroso Lafuente, Juan; Cipitria Goicoechea, Celestino; Cipitria
Goicoechea, Esteban; Cipitria Goicoechea, Gerardo; Clavero
Ugartemendia, José; Colmenero Otegui, Julián; De Miguel, Pedro;
Echaniz Lasarte, Manuel; Eiztegui, Eusebio; Felipe de la Concepción,
Emeterio; García, Ángel; García López, Manuel; Gorostegui,
Victoriano; Hernández, Luis; Inchaurrondo Múgica, Víctor; López,
Manuel; Moratinos, Francisco; Rezola Arana, Gregorio; Ribeiro,
Luis; Rúiz Ibiricu, Miguel; Santaolalla Goñi, Rafael Enrique; Sanz
Arnáez, Pablo; Sares, Luis; Yarza Ortiz, Ramón; Yarza Ortiz De
Zárate, Eugenio; Yarza Ortiz De Zárate, Marcelino; Zabala Elorza,
Emilio; Zabala Elorza, José María; Zubeldia Rezola, Juan eta Zumeta
Orestia, Rogelio.
Miliziar abertzaleak10: Brau Imaz, Manuel; González Iraola, Pedro
Ignacio; Guimón Álvarez, José Joaquín; Martija Carasatorre, José León;
Martija Carasatorre, José María; Recio Olano, Juan; Tellería Elizarán,
Antonio; Zabala, Juan; Loinaz, José María eta Zurro Maestro, Ángel.
2.1. Tolosaldeko karlisten fusilatzeak
Errepublikaren aurkako Estatu kolpea matxinoek abian jarri ostean, erresistentzia helburuarekin antolatutako ezkertiar alderdien miliziek uztailaren 19 eta 26 artean Tolosako 78 eskuindar atxilotu eta
Justizia Plazako presondegian giltzaperatu zituzten. Gehienak uztailaren 23an Santa Maria parrokiako igandeko meza nagusitik irtendakoan atzeman zituzten. Horietako 64 gizon eta emakume abuztuaren
10ean Donostiako Ondarretako presondegira eraman zituzten
(EZQUIAGA, 1938: 19-20). Tolosako eta Ondarretako kartzeletan
preso egon zen Simón Ezquiagak, Tolosa en el Glorioso Alzamiento
liburuan argitara eman zuen bere egunerokoan, honela deskribatu
zuen kartzela batetik bestera nola eraman zituzten (1938: 27-28):
“La plaza de la Justicia, ofrece un aspecto triste, que parece cubrir
con la mortaja de pena, todo el espacio. Amenazas, insultos,

9

CDMH, PS Bilbao, 64. k.
Irargi, 319. roiloa eta 320. roiloa.
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improperios de todas clases. Los camiones son de pescado, con
su chapa de hierro, sin una sola ventanilla (…). Los frente-populistas blasfeman, destilan odio por sus bocas y sus ojos. Cada uno
de los tipejos asquerosos nos mira como eligiendo su víctima, en
nuestra violenta entrada a Ondarreta. Los tiranos “manda-más”
son incapaces de frenar los ímpetus canallescos y rastreros de la
plebe, y ésta tira golpes a diestro y siniestro, confundiéndose con
los condenados al nuevo suplicio. Suenan bofetadas y otros excesos de los chulos, despojando a los infelices presos de mantas y
otras prendas, en medio de un griterio ensordecedor, amenazando volverían a segar nuestras vidas; y a beber nuestra sangre.
¡Locura de sanguinarios!”.
Gehienek Donostian bertan askatasuna erdietsi zuten, aldiz,
gutxi batzuk, frankistak Donostia okupatu ostean Bilboaldeko presondegietara eraman zituzten. Donostiako Ondarretako Lurralde
Presondegira eraman ez zituztenak fusilatu egin zituzten 1936ko
abuztuaren 1ean Donostiako Pasealeku Berrian. Pedro Barruso ikerlariak ezkertiarrek gauzaturiko biolentzia tipologia ezberdinetakoa
izan zela aditzera ematen du, horien artean ohikoena justizia espontaneo bezala definitu duena egikaritu zutelarik. Bere hitzetan, ordena publikoaren kolapsoak indarkeria bolada iraultzaile bat eragin
zuen. Altxamenduaren ondorioz osatutako batzorde, milizia eta
faxismoaren aurkako taldeek parte hartu zuten. Hau da, matxinatutako indarrek kontrolik gabeko ekintzei, matxinatutako indarren
aurrerapenei eta kontrolpean zuten lurraldeetan gauza zituzten
jazarpenei emandako erantzun gisa egikarituak. Tradizionalistak eta
karlistak izan ziren errepublikazaleek burututako errepresioaren biktimak. Hauen asasinatzea ere testuinguru horretan ulertu daiteke
(BARRUSO, 2005: 50-64).
Fusilatze hauek gerraren bilakaeran interpretatu behar dira.
Matxinoentzat Beasain puntu estrategiko bat zen, behin Goierriko
herri horretara haien zutabeak iritsita, Tolosa jo-puntuan izango
baitzuten. Beasainen defentsan erresistentzia sare garrantzitsu bat
antolatu zenez, borroka bortitzak burutu ziren bertan. Behin herri
honen kontrola haienganatu zutenean, faxistak gogor jazartu ziren
errepublikarekiko leial zirenen eta herritar zibilen aurka. Hogeita
hamar bat pertsona fusilatu zituzten, tartean baita tradizionalista
bakarren bat ere (ELIZONDO, 1993a: 56-75 eta 1993b: 43-53).
Oldarraldi honek milizia ezkertiarren justizia espontaneoa bultzarazi zuen. Gauzak honela, inongo kontrolik gabe, hainbat miliziarrek,
abuztuaren 1eko gauean, Tolosako presondegitik 12 eskuindar esan-

guratsu Donostiara eraman zituzten: José Caballero Orcolaga
Tolosako alkate ohia eta zinegotziam José María Raguán Zubeldia
Tolosako errekete-burua eta ingeniari industriala, Pedro Caballero
Insausti zinegotzia eta industriala, Rufo Andoño zinegotzia eta paper
fabrikako langilea, Eulogio Nuñez Pérez delineatzailea, Julián Portu
Lahermosa eskulangilea, Gabriel Herranz García saltzailea, Patricio
Muruzábal Pagadizábal komisio-hartzailea, Antonio Zunzunegui
Aramburu La Constancia egunkari eskuindarraren erredaktorea,
Victoriano Goya Gómez bulegaria, José Burgui Goizueta bulegaria
eta Pablo Lasquibar Irazusta Albizturko Udaleko idazkari-kontuhartzailea11. Guzti hauek aipatu gauean bertan Donostiako
Pasealeku berrian exekutatu zituzten. Preso hauen erailketa zela eta,
Tolosako Frente Popularreko Batzorde Iraunkorrak dimisioa eman
zuen, ordezkari sozialistek barne, eta Gipuzkoako EAJ-PNVk ere
gogor gaitzetsi zuen ekintza hura. (BARRUSO eta RODRÍGUEZ
RANZ, 1995: 173-176).
Donostia inguruan matxinoak burutzen ari ziren sarraskien
erantzun gisa, irailaren 4ean Antonio Elósegui Larrañaga Markesa,
Elósegui txapel-fabrikako enpresari eta Tolosako Udaleko zinegotzia,
Hondarribiko Guadalupeko gotorlekuan12 eta irailak 8an, Joaquín
Ezquiaga eskulangilea eta honen 16 urtetako Ignacio Aizpurua Goñi
Donostiako Pasealeku Berrian, erail zituzten. José Etxeandia apaizak
idatzirik utzi zuenez, azken bi hauek Donostiako Aizpurua anai falangistak asasinatzen zituztelakoan hil zituzten (1945: 345). Azkenik,
Saturio Eyara Casi, Tolosako sindikatu katolikoen presidentea, eta Juan
Martín Ezcurdia Lizaso eskulangilea, Bilboko El Carmelo presondegian
1937ko urtarrilaren 4ean ordena publikoak kontrolatu ezin izan zituen
hainbat miliziarren jazarpenean hil ziren13. Alde nazionalekoek alemaniar Aire Armadaren laguntzaz burututako bereizketarik gabeko bonbardaketen erantzuna izan zen jazarpen hori.
Eskualdeko hamazazpi eskuindar hauen gorpuak lurperaturik
zeuden hobiak irekitzeko baimena eman zuen erregimen berriak
eta tolosar martiriei zegokien Tolosako San Jose panteoian ehortzi
zituzten ondoren. Hildakoen senideek erreparazio moral gisa
Estatuaren indemnizazioak jaso ahal izan zituzten, eskoletako
matrikulak ordainduz, estankoen kontzesioak jasoaz edota babes
ofizialeko etxeen esleipena eskuratuz. Azkenik, Causa General izeneko makro-ekimen judiziala jarri zuen abian erregimen faxistak,
gerra hasi zenetik alderdi errepublikanokoek eragindako hilketak
eta kalte materialak kontabilizatu eta haien ardurak ikertzeko helburuz14 (ikus VI.3. atala).

11

TUA, 3767. k, 1. Tolosako hilerriko hobiratze-liburua, 146. fol.; ACSS, Polloe hilerriko hobiratze-liburua, 1935/04/01-1937/05/22, 60. fol.; TEZ, heriotzen akta liburua, 33. t.,
170/1936 eta hurrengoak; TPA, 24. parrokiako heriotzen erregistro liburua 1933-1937, 220ifr. fol.; TUA, alkatearen irteera erregistro liburua, 1035/37, 1937/11/19; ECHEANDIA
(1945: 346); EZQUIAGA (1938: 22-25); EZQUIAGA (et al.,1939: 20); UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (1938: 130-131).
12
LOYARTE (1944: 176-194); ECHEANDIA (1945: 346); EZQUIAGA (1938: 22-25); EZQUIAGA (et al.,1939: 20); UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (1938: 130-131); TUA, 3767. k, 1.
Tolosako hilerriko hobiratze-liburua, 213ifr. fol.; TEZ, heriotzen akta liburua, 33. t., 132/1936 ; TPA, 24. parrokiako heriotzen erregistro liburua 1933-1937, 146ifr. fol.
13
TUA, 3767. k, 2. Tolosako hilerriko hobiratze-liburua, 22. fol.; TEZ, heriotzen akta liburua, 33. t., 132/1936 ; TPA, 25. parrokiako heriotzen erregistro liburua 1937-1944, 81ifr.82. fol.; ECHEANDIA (1945: 346); EZQUIAGA (1938: 22-25); EZQUIAGA (et al.,1939: 20); UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (1938: 130-131);
14
AHN, Fondos Contemporáneos, Causa General, 1334. k, 71. exp.
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3. GERRA ZIBILA ORIA BAILARAN
“Ni naiz ni, -dio- alargun zoroa!
Senar ta iru seme batean galdua...
Aien oiak oztu dizkik, guda madarikatua!”
Bel-beltzez yantzi, illeak aske utzi,
Egunaz gau egin ta gauaz irrintzi...
“Non dira beste zoro oiek, gudan nai zutenak hasi?”
Telesforo Monzon, “Alargun zoroarena”, 1940
Mola jeneralak altxamendurako diseinatu zuen planean,
Gipuzkoako borrokak azkar amaituko zirela aurreikusi zuen. Hala
ere, bazekien zitekeena zela ezkerreko miliziei aurre egin behar
izatea, batez ere Deba bailaran eta hiriburuan. Hori zela eta, hiriburuko altxamenduan parte hartu zutenei laguntzeko, Gipuzkoara
hainbat indar bidaltzea aurreikusi zuen zuzendariak. Hartara, frantziar
estatuaren eta Gipuzkoaren arteko muga kontrolatu ahal izango zuen.
Emilio Molak Iruñeatik abiatuko ziren hiru zutabe antolatzea erabaki
zuen. Lehenak, garrantzitsuenak, Bidasoako haranetik egingo zuen
aurrera muga kontrolatu eta, Irun hartu ondoren, Donostia inguratu
ahal izateko. Bigarren zutabeak Orian zehar egingo zuen aurrera
hiriburua ekialdetik inguratu ahal izateko. Amaitzeko, azken zutabeak bi ibai horien arroak bereizten dituzten mendiak zeharkatuz
egingo zuen aurrera. Operaziorik garrantzitsuena Bidasoako haranean barrena egin beharrekoa zen, operazioa haren helburuak oso
zehatzak baitziren (ARRARÁS, 1940, VII, XXX: 246-248). Helburu
haiek lortu ahal izateko Nafarroan hiru zutabe antolatu zituzten.
Zutabe haiek beren komandanteen izena hartu zuten:
Beorleguirena, Cayuelarena eta Latorrerena, hain zuzen ere. Hiru
zutabeetan garrantzitsuena Beorlegui koronelaren gidaritzapean
Bidasoako bailaran behera aurreratuko zena zen.
Donostian matxinadak hasieran jasan zuen porrotaren ondorioz, Oria ibaiaren ibarretik aurreratu behar zuten zutabeek zeregin
hori lehenbailehen betetzeko agindua jaso zuten. Iruñeatik Irungo
muga aldera aurreratuz zihoan Beorleguiren zutabearen kasuan
bezala, matxinatuak bidean aurkitu behar zituzten herrien tradizio
karlistak hauen alde jokatuko zuenaren ustekoak ziren. Ideia hau
buruan, hiru zutabe abiatu ziren Iruñeatik. Helburua Tolosan elkartzea
zen, Nafarroa Tolosarekin lotzen zuten hiru bideetatik joanez. Errepide
hauek Etxegarate, Lizarrusti eta Azpirotzeko mendateak gurutzatzen
zituzten Gipuzkoan, Idiazabaldik, Ataundik eta Lizartzatik sartuz,
hurrenez hurren. Bestetik, bigarren mailako errepideen bitartez,
Leitzatik abiatuz, Urtoko mendatea gaindituz eta Berastegitik barrena jaitsiz ere iritsi nahi zen Tolosara15.

3.1. Leitza-Berastegiko eta Betelu-Lizartzako zutabeen erasoak
Tolosara sartu zen zutabeetako bat, Tutor zutabea zeritzona,
Leitzatik barrena Berastegiko bailaratik sartu zen. Unitate honen
lehen indarrak uztailaren 19an atera ziren Iruñeatik eta ondorengo
egunetan Berastegi eta Leitzako zutabea zeritzoneko laurogeita
hamahiru errekete batzu zitzaizkien. Iruñeako irteera hau arratsaldeko ordu bietan burutu zela dirudi eta hala izanez gero, Gerra Zibilaren
hasieran Iruñeatik irtendako lehen indar karlista izango litzateke.
Espedizioan parte hartu zuten erreketeak Erriberrikoak, Uxuekoak,
San Martin Unxekoak eta Beirekoak ziren eta hauek guztiak hilaren
19an iritsi ziren Iruñeara (AROSTEGUI, 1991: 198).
Iruñeatik Leitzara autobusez mugitu ziren, ahal bezain isilenen,
eta sakristauaren proposamenez etsaiaren aldeko aita-gureak errezatu zituzten (AROSTEGUI, 1991: 199). Leitzara hilaren 19ko arratsaldean iritsi zirenean bertako boluntario berriak batu zitzaizkien eta
Baleztenatarren etxea espedizioaren buru jarri zen (SILVIA BALEZTENA in ERRAZKIN eta SAIZAR, 1998: 160-162). Hilaren 20an indarrak
hiru taldetan banatu ziren. Taldeetako bik Huitzi eta Betelura jo zuten
eta hirugarrena, egun batzuk beranduago, Urtoko porturantz abiatu
zen. Egun horretan bertan San Migel tertzioaren bigarren kontingentea batu zen. Nafarroaren eta Gipuzkoaren arteko mugan dagoen
Urtoko zubia okupatzea zen operazio militarraren lehen helburua.
Bertan, errepublikarrekiko leialak ziren mikeleteen postu bat zegoen,
eta erreketeek marxista eta separatistatzat hartu zituzten. Tutorrek
gidatzen zuen taldeak ondorengo egunetan egin zuten Urtoko postuaren aurka (EZQUIAGA et al., 1939: 25). Hauei Tolosako errekete
taldea gehitu zitzaien, Pantaleón Zavala erreketeen ofiziala buru
zuena. Ordu batzuen ondoren Leitzara iritsi zen beste hemezortziko
talde bat, Donostiatik ihesi, bertako Loiola kuartelean izan zen altxamenduaren porrotaren ondoren. Gipuzkoar erreketeak Tutorren zutabera sartzea bibaka eta gerrako abestiak kantatuz ospatu omen zuten.
Orduan eratu zen San Migel tertzioaren laugarren konpainia, Tolosa
konpainia bezala ezagutua izan zena (ARÓSTEGUI, 1991: 198-199).
Tutor, bere 150 lagunekin, Urtoko postua erasotzen saiatu zen.
Hilaren 21eko erasoan postu horretan tiroketa gogorrak izan eta gero
zutabea Leitzara itzuli zen. Hilaren 22an Urto zaintzen pasa zuten
eguna eta hilaren 23an, berriz, eraso erabakiorra burutu zuten
(EZQUIAGA, 1938: 71). Goizeko hamaiketan bertako eskoletan
gurutzeak ezarri eta bandera errepublikarra erre zuten bertako plazan. Baleztena familiaren eta Tutorren hitzaldi sutsuak ere izan
ziren. Txistua jo eta Oriamendi eta Gernikako Arbola abestiak abestu
zituzten. Era berean, Viva Cristo Rey eta Navarra contra Rusia oihukatu
zuten eta eguerdiko ordu batak aldera Urtoruntz jo zuten. Hiru taldetan
banatuta erasotu zuten Tutorrek, Villanuevak eta Zavalak zuzentzen
zituzten talde hauek. Zazpi hildako izan ziren eta bost errepublikar preso

15

“La Campaña de Guipúzcoa (julio-septiembre de 1936) y Vizcaya según los archivos de la guerra de Liberación”, Irargi, 04.04, 2.-3. or.
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hartu zituzten. Horretaz gain pistola batzuk, mosketoiak, errifleak eta
eskopetak ere hartu zituzten (ARÓSTEGUI, 1991: 200). Erreketeari bere
lehen hildakoa kosta zitzaion, Nafarroako lurretan hil zuten bakarra izan
zen: Joaquín Muruzabal, San Martin Unxekoa (EZQUIAGA, 1938: 72).
Behin Urto okupatu zutenean, gipuzkoar lurretara sartu ziren eta
Berastegitik gertu dauden harkaitz batzuen inguruan pasa zuten gaua.
Uztailaren 24ko gauean, erresistentzia handirik gabe, sartu ziren
Berastegin. Orduan, Tutor zutabearen ekintzen egutegiari jarraituz,
Argimiro Imaz kapitainaren agindupeko erreketeen errefortzuak
Berastegira iritsi ziren. Horrela, berrehun eta laurogei errekete baino
gehiago ziren ordurako Tutorren zutabeko soldaduak. Uztailaren
25ean faxistek Belauntza okupatu zuten, fusilen bidezko borroken
ondoren (EZQUIAGA, 1938: 72-73). Barrusoren arabera, espero zitekeenaren aurka, Berastegi inguruko borrokak oso gogorrak izan ziren
eta gerra konbentzional bateko kontzeptu guztiak aplikatu ziren borroka haietan. Horren erakusgarri ziren Latorrek diseinatutako hegaleko
mugimenduak eta artilleriaren prestakuntzaren ondoren infanteriak
eraso egitea. Teknika menperatzen zutenez eta beren armek potentzia
gehiago zutenez, matxinatuek hamar egun nahikoa izan zituzten
Tolosa arrisku larrian jartzen zuen kokalekua lortzeko. Kokaleku hartatik beste zutabe batzuekin bat egin zezaketen Errepublikaren aldekoen egoera larriagotuz (BARRUSO, 2006: 213-214).
Betelun kokatutako zutabeari dagokionean, inguru hartako lehen
ekintzak uztailaren 22an gertatu ziren. Beteluko defentsaren eta zaintzaren ardura Ramon Vicondoa kapitainari eman zitzaion. Kapitain honek
hogeita bat errekete nafar eta Falangeko hirurogei gizon baino gehiago zituen bere eskura. Uztailaren 22an Aralarko mendikatea 40 gizonekin arakatu ondoren, talde txiki bat San Migeleko santutegian geratu zen eta gainerakoek Betelu aldera jo zuten. Vicondoaren gizonak
hilaren 23an abiatu ziren Gipuzkoa aldera Iruñeatik iritsitako errekete eta falangista talde baten laguntzaz16. Arratsaldean ekin zioten bideari eta bi lurraldeen artean zegoen mikeleteen etxeraino iritsi ziren.
Hilaren 25ean, 90 falangista eta 45 errekete gehiago zituzten euren
artean, baita apaiz boluntario bat ere, Manuel Iriarte alegia. Hauei
Balda tenientea buru zuen Siziliako 8. zenbakiko batailoiko konpainia bat ere batu zitzaien. Lizartza egun horretako hamabi eta erdietan
okupatu zuten. Aurrerapenak Leaburu ingururaino jarraitu zuen, non
errepublikanoen erasoa gauzatu baitzen (EZQUIAGA, 1938: 73).
Hilaren 26a Leaburutik gertu pasa zuten eta bertan jakinarazi zitzaien
Tutorren eta Becerraren zutabeen kargu egin zela Latorre koronela17.
Hurrengo egunetan Lizartzatik Tolosara bidean jarraitu zuten. Bide
hartan Berastegiko errepidetik barrena aurrera zihoan Tutorren zutabeari eman zioten beren laguntza.
Beteluko edo Becerra komandantearen zutabea osatzen zuten
erreketeen izenak eta jatorria zehaztea oso zaila da. Arósteguik dioe-

nez, Betelun zeuden lehen defendatzaileak ez zeuden Vicondoa
kapitainaren menpe, baizik eta Checa ingeniarien komandantearen
menpe. Fiterokoak eta Iruñeakoak izan zitezkeen errekete hauek,
gero Vicondoaren aginduetara pasa zirenak. Beteluko talde hau San
Migel tertziora bildu zen laugarren indarra izan zen (1991: 203).
Uztailaren 26an, Tutorren eta Becerraren nukleoak Belauntza eta
Leaburu inguruan zeudenean hurrenez hurren, Tolosaren okupazioa
helburutzat zuen operazioen ziklo berri bati hasiera eman zitzaion.
Tutor egun hartan zehar iritsi zen Leaburu ingurura Belauntzatik eta
Latorre teniente koronelak hartu zuen bi zutabeen gidaritza.
Uztailaren 28an jarri ziren bi taldeak harremanetan (EZQUIAGA,
1938: 74). Hori lortu nahi zuen Latorrek inguruko operazioen kargu
egin zenetik. Hilaren 29an artilleria sekzio batek indartu zuen taldea.
Gauzak horrela, uztailaren 30ean Latorrek Leaburu erasotzeko agindua eman zien bere gizonei. Erasoa artilleriaren bonbardaketarekin
hasi zen. Artilleriaren suak infanteria babesten zuen eta infanteriaren
erasoak eragindako nahasmenak Latorreren gizonek herria okupatzea
ahalbidetu zuen (BARRUSO, 2006: 215). Egun horretan Latorrek hirurehun eta laurogeita sei errekete zituen bere agindupean, baita tropa
erregularrak, falangistak eta zenbait goardia zibil ere. Txaramako
mendietara iritsi ondoren, Tolosako erdigunetik gertu egonda ere,
Tolosaren okupazioa hilaren 11rarte luzatu zen, horren arrazoiak,
Arósteguiren arabera, bi izan ziren: alde batetik, errepublikarren erresistentzia handia, eta bestetik, Latorreren akats taktikoa (1991: 204).
Latorre Leaburun kantonatuta geratu zen eta bertan egin zioten
eraso Errepublikaren aldeko hegazkinek. Hala ere, Tolosa erasotzeko
kokagune egokian zegoen. Beasain-Tolosa errepide nagusitik zetorren Cayuelaren tropen zain zegoen. Ondoko atalean ikusiko den
modura, hura iristean Tolosa erabat inguratuta geratu zen. Hurrengo
egunetan, artilleria gehiagoren laguntzaz, Otsabio edo Altzomendi
okupatu zituzten. Abuztuaren 7tik aurrera hegoaldetik zetozen
Cayuela koronelaren zutabeekin batera aritu ziren eta egun hartan
bertan hartu zuten Alegia. Ordutik aurrera, bi zutabeek batera, Tolosa
inguruko auzoak erasotzeari ekin zioten (EZQUIAGA, 1938: 74-75).
3.2. Matxinatuen aurrerapena Goierrin barrena
Matxinatutako indarren Goierriko zutabea hiru unitateren elkarketak eratu zuen. Lehen unitatea, 1936ko uztailaren 19ko arratsaldeko bostetan, Pablo Cayuela teniente koronelaren gidaritzapean,
Lizarratik Altsasurantz abiatu zen. Unitatea Lizarran goarnizioa zuen
Batallón de Montaña Arapiles nº 7 izeneko batailoiko bi konpainia,
metrailadore sekzio bat, makina osagarriak eta transmisio-makinak
eta Falangeko eta Erreketearen unitate banak osatzen zuten. Tropa
hauek uztailaren 20an Altsasu hartu zuten haien menpean18.
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Cayuelaren tropa taldea Altsasutik Etxegaratera eta hemendik barrena
Idiazabalera joan zen. Bigarren unitatea, Albizu komandantearen
ardurapekoa zena, Cayuelaren indarrekin batera Altsasura bertaratu
zen eta hilaren 20an Otzaurtetik barrena Zegamara eta Segurara sartu
zen, ondoren Cayuelaren tropekin Idiazabalen elkartzeko asmotan.
Hirugarren eta azken unitatea, Malcampok zuzendua, Iruñetik abiatu zen eta tren militar batean garraiaturik Etxarri-Aranatzera joan
ziren, Lizarrustitik barrena Atauneraino sartzeko helburua baitzuten19.
Cayuelaren aginduetara zegoen taldea, hiruretan nagusiena zena,
uztailaren 25eko arratsaldeko lauretan abiatu zen eta inongo trabarik
gabe eta egun berean Idiazabalen sartu ziren. Egun hartan bertan,
gauez Lizarrusti zeharkatu ondoren, Malcampo Ataunen sartu zen
inguru hartan zeuden tropekin harremanetan jarriz. Hurrengo egunean, uztailaren 26an, Malcampok Lazkao hartu zuen inolako erresistentziarik gabe20. Cayuelaren helburu nagusia Beasain hartzea zen.
Herri industrial hartan, beste hainbat herritan gertatu bezala, defentsa
ez zegoen behar bezala antolatuta eta miliziano gehienak Donostian
ari ziren borrokan. Hala ere, agintari errepublikarrek, herriak zuen
garrantziaz ohartuta, miliziano talde bat bidali zuten Goierriko herri
hartara. Izan ere, Oria bailarako sarrera zen Beasain eta hura galduz
gero Tolosa arriskuan zegokeen (BARRUSO, 2006: 212).
Cayuelak hiru taldeen eraso bateratua proposatu zuen.
Malcampok herriaren eskuin hegaletik egin zuen aurrera, Albizuk
erdialdetik eta Cayuelak ezker hegaletik. Hilaren 26an borroka gogorrak izan ziren Beasain inguruan, Eibartik iritsitako milizianoen eta hiru
talde haien artean. Erasotzaileen kopurua kontuan hartzen badugu, ez
da harritzekoa milizianoek hirigunera, atzera, egin behar izana.
Uztailaren 27an Goardia Zibilaren kapitainaren esanetara zegoen
erresistentzia garaitu ostean, Cayuelaren tropak Beasainen sartu ziren.
Milizianoei laguntzeko zutabe bat bidali zuten arren, ezin izan zuten
ezer egin. Beasain kontrolpean izatea, ikuspegi militarrari zegokionez,
oso interesgarria zen matxinatuentzat, izan ere, haien eskuetan zeuden
Gipuzkoaren hegoaldearen eta Araba eta Nafarroaren arteko komunikazioak bermatzea ahalbidetzen baitzuen (EGIDO, 1993: 89-95).
Beasaingoa izan zen altxamenduaren ostean Gipuzkoan sortutako lehenetako bataila handienetakoa. Honek frankisten artean mendeku gosea ekarri eta hirurogei bat pertsona fusilatu zituzten, garaiko
agirien arabera. Nabarmentzekoa da gainera, eraildako pertsonetako
batzuk, karlistak zirela. Horrez gain, erreketeek aurkitutako guztia
arpilatu zuten, ofizialek bertan behera utzitako etxeetan aurkitutako
gauza eta arropak eramateko baimena eman baitzieten soldaduei.
Gerraren lehen aldian erreketeek okupatzen zituzten herrietan
ezartzen zuten kontrolik gabeko errepresioaren erakusgarri da
Beasainen gertatutakoa (ELIZONDO, 1993a: 56-75 eta 1993b: 43-53).

Beasain haien kontrolpean hartu ondoren, militar matxinatuak,
uztailaren 29an, Ordizia erasotzen hasi ziren. Ordizia hilaren 29an
okupatu zuten baina, hurrengo egunean, milizianoek berreskuratu
egin zuten ostera. Borroka hartan hildako asko izan ziren, batez ere
errepublikarren alderdian21. Barrusoren arabera, hilaren 30ean
Montaud jeneralak, Gipuzkoako Komandante Militarrak, pertsonalki
ikuskatu zuen Oriako frontea eta 31n Ordiziako sektoreko kapitain
berriari, Eduardo Urtizberea mikeleteen kapitainari, zera agindu zion,
mikelete, goardia zibil eta miliziano guztiak batu eta zutabe berriak
antolatzeko etsaiak Ordiziatik igaro ez zitezen. Urtizbereak agindua
bete eta hiru zutabe antolatu zituen, bakoitza 100 bat gizonez osatua.
Gizon haietako batzuk fusilak zituzten baina, gehienek, pistolak eta
ehizako eskopetak zeramatzaten. Metrailadore eta mortero bakarra
zuten. Gizon eta arma haiekin okupatu zituen Ordiziako ekialdeko
hegaleko baserriak, ibaitik gora eginda zeudenak, eta ur-deposituak
(2006: 216-217).
Nazionalen tropak errepublikarrenen kopurua bikoizten zuen;
Cayuelak 800 gizon inguru zituen bere aginduetara, denak inguruetako zutabeetan borrokan ari zirenak. Soldadu gehiago izateaz gain, militarrek arma hobeak eta gehiago ere bazituzten. Gainera, erasotzaileen
tropak soldadu erregularrek osatzen zituzten, beraz, borrokarako prestakuntza hobea ere bazuten (ARÓSTEGUI, 1991: 264). Hala eta guztiz
ere, Barrusoren hitzetan, milizianoen antolakuntza eskasa izan zen
defentsa-planak arrakastarik ez izatearen arrazoi nagusia (2006: 217).
Cayuelak Ordizia abuztuaren lehenean okupatu zuen22: “quebrantando grandemente al enemigo hasta las 16 en que, dada la
orden de avance, se tomó Villafranca entre el clamoroso entusiasmo
de los vecinos de la villa”. Hurrengo egunean Ordizian bertan ezarri
zen Gerrako Junta Karlista, presidentetzat eta idazkaritzat hurrenez
hurren Fidel Azurza eta José Aramburu tolosar tradizionalistak izendatu zituztelarik. Junta hau arduratu zen frankistak menderatzen ari
ziren lurraldeetako antolamendu administratibo eta politikoaz (DEL
BURGO, 1970: 260).
Abuztuaren 4an Cayuelak defentsarako ekintza berriak jarri zituen
abian. Bere soldaduak, ordurako 1.000 inguru zirenak, bi zutabetan
banatu zituen. Bi zutabeetako batek, Aldir komandantearen gidaritzapean, Oria ibaiaren ezker aldetik aurrera zihoanak, Itsasondo ingurua ikuskatu zuen. Ibaiaren eskuin aldetik Baeza kapitaina Zaldibia, Abaltzisketa
eta Gaintza aldera zihoan eta bertatik egin zieten eraso kanoiekin.
Errepublikaren aldekoek defentsa-lerro bat ezarri zuten Tolosa babestu
ahal izateko, Tolosa baitzen Oria bailarako giltza. Defentsa-lerro hura
Alegian, Orendainen eta Gaintzan eta Tolosarako errepidearen alboko Aldaba mendian kokatuta zegoen. Gaintza hartzea helburu
garrantzitsu bilakatu zen eta Ordiziatik egin zioten eraso. Horrez
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gain, Aldabatik Oriako bailaran iparraldetik sartzeko bidea itxi zuten
Errepublikaren aldekoek.
Lerro hura gainditzea zen erasotzaileen helburu nagusia. Helburu
hura lortzeko, Cayuelak, abuztuaren 5ean, bere tropak banatu behar
izan zituen. Aldir komandantearen aginduetara zegoen zutabearen
misioa Aldaba okupatzea zen eta egun hartan bertan lortu zuten
beren helburua. Gual komandanteak gidatzen zuen zutabearen egitekoa, bestalde, Gaintza eta Orendain okupatzea zen. Azken haiek
artilleriaren erasoa jasan behar izan zuten23:
“La Columna del Comandante Gual tuvo que detenerse en
Gainza, donde fue continuamente hostilizada por numeroso enemigo que trataba de cortar comunicación con Villafranca, sin conseguirlo. Sufrió un intenso fuego de cañón del 15,5, teniendo en
la operación un muerto, cuatro heridos y dos contusos”.
Abuztuaren 6an González Unzalu komandantearen aginduetara
zeuden 250 falangistek osatutako zutabeak bat egin zuen Gual
komandantearen gizonekin. Egun hartan bertan, miliziano errepublikarrek Tolosa aldera atzera egin ondoren, nazionalek Gaintza hartu
zuten. Borroka gogor hartan hildako bat eta bost zauritutako izan
zituzten erasotzaileek. Errepublikarren defentsa-lerroa suntsituz,
Alegian, hurrengo egunean, abuztuaren 7ko goizeko hamar eta erdietan sartu ziren nazionalak24. Horrela, erasotzaileek Tolosa inguruko
tontor guztiak mendean zituzten eta Tolosa babesik gabe geratu zen
(BARRUSO, 2006: 219).
3.3. Tolosako azken erasoa
Tolosa nahiko egoera txarrean zegoen, uztailaren 28an frankistek
errepublikarrei harrapatu zizkien bi mezu hauek erakusten duten
moduan. Alde batetik, Tolosako Frente Popularraren Komite
Iraunkorreko presidentea zen De Pedrok, Galo Díez anarkistari
zuzendutako oharrean zera ematen zion aditzera25: “hace una llamada a todos los hombres aguerridos y con armamento y municiones
para que vayan a combatir a nuestras fuerzas que tratan de ocupar
Tolosa que consideran ellos llave de la provincia”. Eta bestetik,
Alegiako IR alderdiaren presidentea zen Jesús Galarragak Agrupazio
Sozialistako buruzagiaren jarrera arbuiatzen zuen:
“ha huido dejando abandonado el partido y sus clientes pues es
médico; también ha huido la farmaceútica y consideran el panorama triste y desconsolador estando dispuestos a resistir los 20
hombres que allí están”.
Abuztuaren 3an Jesús Larrañaga komunista beasaindarra buru
zuen Defentsarako Juntaren Gerra Komisariotzak Tolosara joango zen

zutabea antolatu zuen. Santiago Zamuz, Carlos Siniestra, Emilio
Gandoy eta Luis Bermejo izendatu zituzten zutabe berriaren buruzagi eta haiek Gómez Buillanen aginduetara zeuden. Errefortzu haiek
bidali arren, errepublikarrek ez zuten erasotzaileak gelditzerik izan
(BARRUSO, 2006: 220).
Aurreko bi ataletan azaldu bezala, uztailaren 30az geroztik
Leaburu inguruko posizioak Latorreren tropek kontrolatzen zituzten.
Posizio hau Tolosa erasotzeko kokagune egokia zen. Bestetik,
Cayuelaren gizonak Beasaindik Tolosara bidean zihoazen, abuztuaren 7an Alegian sartu zirelarik. Ordutik aurrera bi zutabeek batera,
Tolosa inguruko auzoak erasotzeari ekin zioten.
Abuzturen 9an, Latorreren ardurapean ziharduten Tutor komandantearen gizonak Belabietara igo ziren. Posizio hau inongo erresistentziarik gabe okupatu zuten, eta beranduago baita Izaskungo ermita ere. Honela, Uzturre eta Izaskungo hegaletan ezarri zuten Tolosako
azken defentsa-lerroa. Lerro haren helburua, San Blasko hilerriaren
inguruan ezarritakoarekin batera, herria hego-ekialdetik iritsi zitezkeen erasoetatik babestea zen (EZQUIAGA, 1938: 74-75).
Bestetik, Cayuela teniente koronelaren ardurapekoak ziren soldaduez osatutako Giral zutabea goizeko zazpi eta erdietan Albiztur
aldera abiatu zen. Aipatu zutabearen helburua Albiztur eta Tolosa
arteko mendietatik barrena Tolosako tren geltokira iristea zen.
Arratsaldeko lauretan Iraustegiko baserrietara iritsi ziren, baina ezinezkoa izan zuten aurrez prestatutako ofentsiba betetzea (URGOITIA, 2001, I: 312). Azkenik Latorreren zutabea Leaburu aldera abiatu
zen, Ibarra eta Tolosako lehen etxeak okupatuz. Bertan miliziar errepublikarrek ahal zuten moduan eutsi zioten nazionalen aurrerapen
honi. Aipatu Latorreren zutabeak hamabi baja izan zituen, horien
artean Kondeko aldapan hil zen Ingeniarien komandantea zen José
Fernández Checa (EZQUIAGA, et al., 1939: 48). Egun horretako
borrokaldien berri gisa honetan eman zuen Frente Popular zeritzon
egunkari errepublikarrak26:
“En el sector de Tolosa las hostilidades por parte del enemigo
comenzaron al iniciarse la madrugada. Los destacamentos facciosos atacaron desde las zonas de San Blas, Gaztelu, Leaburu y
Charama, donde se hallan distribuídos por fracciones, y hostilizaron con alguna intensidad. Desde nuestras posiciones se replicó al
ataque manteniendoseles a raya. En diez minutos, los retenes de
repuesto ocuparon los puntos señalados de antemano y con una
réplica enérgica. Durante el día el tiroteo fué mucho más débil y
no produjo ninguna inquietud. Por la tarde nuestra artillería se
emplazó en situación estratégica y bombardeó las posiciones enemigas de los montes. Uno de nuestros aviones puso en fuga a un
aparato faccioso que intentaba aproximarse a nuestra zona, y este
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hecho levantó grandemente la moral ya espléndida de las fuerzas
adictas y de los combatientes populares, restableciendo el sosiego
de la población civil. Según nuestros informes, el fuego de nuestra
artillería produjo considerable efecto en el campo faccioso. El
Comité del Frente Popular de Tolosa recomienda a los vecinos que
cuando se anuncie la presencia de un avión faccioso se refugie en
los portales y zonas bajas de los edificios, con objeto de evitar los
efectos de cualquier otra acción criminal que quisiera cometer”.
Hilaren 10ean, Imaz konpainiak Uzturre mendia hartu zuen, errekete bat galdu zuelarik bertan. Arratsaldez iritsi ziren erasotzaileen
lehen abangoardiak Tolosa ingurura. Geltokia eta La Papelera Española
okupatu zituzten eta errepublikarrek beren hegazkinetatik bonbardatuz erantzun zieten27. Egun hartan bertan errepublikarren indarren egoera larria zenez, Gipuzkoako Defentsarako Juntak Tolosa gauez hustea
erabaki zuen eta horretarako beharrezko aginduak eman zizkioten
Urtizberea kapitainari, bera baitzen Tolosa defendatzen zuen sektoreko buruzagia. Horrez gain, tropak Villabonara atzeratzeko eta, buruzagiek Urnietan aurreikusitako lerroa ezarri artean, bertan behin-behineko erresistentzia-lerro bat ezartzeko agindua ere jaso zuen
Urtizbereak. Agindutako guztia gau hartan bertan bete zuten28.
San Blas eta Izaskun inguruak babesten zituztenek herrira atzeratu behar izan zuten Foruen zubiraino eta San Frantzisko kaleko barrikadetan ezarri zuten defentsaren azken lerroa. Erasotzaileek, herriari
aurrez aurre eraso egin beharrean, Oria ibaiaren ibilgua jarraitu zuten
tropak inguratu eta inguruetako muinoak hartzeko asmoz. Azkenik,
abuztuaren 11ko goizeko hamaiketan hegazkinen eraso etengabeen
artean, okupatu zuen Tolosa Cayuelaren zutabeak29:
“por la mañana continuó el avance de nuestras fuerzas que entraron en Tolosa (las vanguardias) entre las aclamaciones y vítores de
la población. El resto de las fuerzas quedo ocupando las alturas
que dominan la población, en servicio de seguridad. Durante el
avance de nuestras tropas a Tolosa, la aviación enemiga bombardeó con insistencia a las Columnas y a la papelera Española,
donde teníamos fuerza propia. Sufrimos dos bajas leves”.
Nazioarteko bi kazetarik frankistek Tolosa okupatu zuten ondoko
egunen inguruan beraien testigantzak argitara eman zituzten. Esate
baterako, George Steer, The Times egunkari ingeleseko gerra-korrespontsalak honakoa utzi zuen idatzita (2002: 41): “El comandante carlista llegó a pie hasta la alcaldía y se encontró con las sobras de la
comida de los oficiales del Frente Popular. Se hicieron unos cien pri-

sioneros y dudo que se les tuviera mucho tiempo esperando”. Eta bestetik, André Zwingelstein kazetari eta publizista frantziarrak 1936ko
abuztuaren 11ren ostean Tolosa zein egoeratan geratu zen deskribatu
zuen30 (ZWINGELSTEIN, 1936: 218-219):
“Yo no preveía por cierto en ese día soleado de mayo donde yo asistía a un mitin socialista-comunista de Tolosa en fiesta -que yo vería
tres meses más tarde-, la desgraciada pequeña ciudad bajo la sombra pobre de la guerra civil. Los rojos vienen de replegarse en la
dirección de San Sebastián, seguidos de cerca por la vanguardia del
ejército nacional. Los incendios se dispersan todavía por encima de
los tejados de su lluvia de polvo y humo. A la entrada de la ciudad;
dos casas acaban de consumirse y muestran sus negras vigas tal
como los miembros palpitantes de un cuerpo martirizado. Las ruinas de toda clase cubren la calle principal: fusiles, ropa, cartucherías, papeles, piezas de vajilla. Los estuches de los cartuchos todavía
brillan. A lo largo de los edificios: los regueros de cristal provenientes de ventanas pulverizados por las balas. La muerte parece experimentar todavía alrededor de ellos. Y las lagrimas se mezclan con
las sonrisas de los habitantes febrilmente ocupados en adornar sus
ventanas con la bandera nacional. Esos que no poseen de oro y rojo,
cuelgan el blanco, porque el blanco significa que se está con el
Gobierno de Burgos, contra la bandera púrpura de Moscú”.
Cayuelaren gizonek hurrengo egunetan, hau da, abuztuaren
12an, 13an eta 14an, beren posizioak finkatu zituzten. Abuztuaren
12an erreketeek bi kamioi blindatu eta herrira gerturatu ziren sei miliziano atzeman zituzten. Egun haietan zehar hegazkinek behin eta
berriz bonbardatu zituzten okupatzaileak baina bonbardaketa haiek
ez zuten eraginik izan.
Tolosa konkistatu ostean, Gipuzkoako hego-mendebaldean borrokan ari ziren indarrak berrantolatu zituzten. Tolosan bat egin zuten bi
zutabe nagusiak, Cayuelaren agindupean Beasaindik iritsi zena eta
Latorrek Berastegiko bailaran zehar gidatu zuena, abuztuaren 14an
Iruretagoiena koronelaren aginduetara jarri zituzten, une hartan bera
baitzen Oria bailarako ekintzen arduraduna31. Ekintza militarrek bi helburu nagusi zituzten. Garrantzitsuena, Oria bailaran aurrera egin eta
Andoainera iristea zen, horrela Oiartzun inguruan zeuden tropekin bat
egin eta Donostia inguratu ahal izateko. Bigarren helburua Tolosa ziurtatzea zen. Bigarren helburu hura lortzeko Azpeitira zihoan bidea
moztu zuten, bertan Azpeitiko Defentsa Juntaren ardurapeko abertzaleak defentsa-lerro bat antolatzen ari baitziren. Iruretagoienak Tolosa
inguruan babesteko agindua eman zion Gonzalez Unzaluri, zehatza-

27

“Diario de Operaciones de la Columna del Teniente Coronel Cayuela”, AGMAV, 2677. K, 23B karp, 4.-5. or.
AGMAV, 1217. k., 3. karp., 1. dok., 11. or.
“Diario de Operaciones de la Columna del Teniente Coronel Cayuela”, AGMAV, 2677. K, 23B karp, 6. or.
30
Ideologia oso kontserbadorea zuen André Zwingelstein 1936an bi aldiz egon zen Tolosan. Estreinako bisitan maiatzaren 1ean Tolosan sozialistek eta komunistek elkarlanean
prestatu zuten martxan eta mitinean egon zen. Aipatu mitinean Santiago Carrillo komunistak eta Enrique de Francisco sozialistak hitz egin zuten (ikus “La mobilisation rouge de
Tolosa” atala (1936: 40-56)). Bigarren aldiz, hiru hilabete beranduago, 1936ko abuztuan bertaratu zen nazionalen menpean zegoen Tolosara. Bertan errepublikarren biktimak ziren
hainbat karlista elkarrizketatu zituen (ikus “Chantage, meurtre et viol” kapitulua (1936: 218: 223).
31
“Diario de Operaciones de la Columna del Teniente Coronel Iruretagoyena”, AGMAV, 2677. K, 17 karp, 1.-2. or.
28
29
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go esateko Urkizun, bertatik Azpeitirako errepidea kontrolatu baitzezakeen eta handik abiatu baitziren pixkanaka inguruko tontor gehienak hartzen ari ziren gudari abertzaleak.
Bitartean, errepublikarrek atzera egin zuten Andoain aldera.
Bertan Buruntza-Santa Barbara-Oriamendi-Santiago Mendi ardatzean oinarritzen zen defentsa antolatzen ari ziren Errepublikaren aldekoak. Ardatzak Astigarraga-Errenteriakoarekin bat egiten zuenez, aurkariei aurre egiteko fronte homogeneo bat osatu zuten. Hilaren 16an
hasi ziren Andoain inguruko ekintzak. Latorre bezperan Berastegira
joana zen eta Leitzarandik ari zen gerturatzen. Latorreren bi taldeak,
Becerra eta Tutorren aginduetara zeudenak, San Estebango ermitaren
ingurura iritsi ziren. Horrez gain, kamioi blindatuak errepide nazionaletik herriko sarreraraino iritsi ziren, baina, tiroketak zirela eta, gelditu egin behar izan zuten32. Artean Cayuelak ezker hegaletik egin
zuen aurrera eta Zizurkil, Aduna eta Sorabillara iritsi zen. Hirugarren
zutabeak, Gonzalez Unzalurenak, Bidania aldera jo zuen. Bertan
Azpeititik zetozen milizianoekin topatu ziren eta, errefortzuak jaso
zituzten arren, Tolosara atzera egin behar izan zuten beren posizioak
ziurtatzeko. Andoain hilaren 16ko gauean hustu zuten errepublikarrek. Hurrengo goizean sartu zen herrian kamioi blindatuen zutabea
eta Tutorren tropak Urnietarako errepidearen inguruko muinoetan
kokatu ziren (BARRUSO 2006: 222-223).

zen, Zarautz eta Zumaia alderako Beasain eta Tolosako bideak
(EGAÑA et al., 1998, IV: 75-88).
Gipuzkoan errepublikar legalitatea defendatzeko osatutako unitate inprobisatuak hasiera batean milizia izenarekin ezagutu ziren.
Mota eta kolore politiko guztietakoak zeuden, talde moduan egituratuak lehendabizi, talde buru izenekoek zuzentzen zuten. Militar erregularren erako egitura bat mugatzen zuten kasuan, elkarte edo batailoi moduan egituratuta zeuden (VARGAS ALONSO, 2001a: 416).
Mobilizazioaren kontrola buru profesionalek eramatea ezinezkoa
zenez, ez baitzegoen nahikorik, milizia batailoien formazioa erakunde politiko-sindikalek egin behar izan zuten bertako boluntario taldeekin, uztailetik aurrera borrokara batu zirenekin hain zuzen ere.
4.1. Tolosarrak lehen milizia konpainietan
Matxinadari aurre egiteko 1936ko uztailaren eta abuztuaren artean 503 tolosar boluntario mobilizatu ziren ondoko erakunde politiko
eta sindikalek antolaturik: UGTk, PSOEk, JSUk, CNTk, IRk, EAJ-PNVk,
PCEk, ELA-STVk eta EAE-ANVk. Horien guztien artean egokien antolatuena eta jendetsuena zena Francisco García Lavidek zuzentzen
FILIAZIOA

KONPAINIAREN IZENA

MILIZIAR KOPURUA

Carlos Marx
Intendentzia
Guillermo Torrijos
Largo Caballero
Meabe
Pablo Iglesias
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5
5
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9
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5
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7
14
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4
4
4

UGT+PSOE+JSU

4. EUSKAL ARMADAREN ANTOLAKETA
Aurreko atalean esan bezala, matxinadaren aurrean Gipuzkoan
ziurgabetasun eta zalantza egoera nagusitu zen lehen egunetan (CHIAPUSO, 1977). Testuinguru hartan, Gipuzkoako defentsak eta bereziki
Irungo mugak garrantzi handia hartu zuen. Helburu horrekin DefentsaJuntak eratu ziren. Gipuzkoan antolatutako Defentsa-Junten artean
nagusiena Donostiakoa zen, 1936ko abuztuan eratu zen eta Miguel
Amilibia sozialista zuen presidente eta Jesús Larrañaga komunista Gerra
Komisario. Gipuzkoako komandantzia militarra militar profesional
baten eskuetan geratu zen, hain zuzen zalditeriaren komandantea zen
Antonio Sanjuanen eskuetan, honek matxinatuek hildako Augusto
Pérez Garmendia ordezkatu zuelarik. Sanjuanek militar profesionalez
osatutako Estatu Nagusiaren babesa izan zuen. Hauek izan ziren alderdiek eta sindikatuek antolatu zituzten milizianoekin batera
Gipuzkoaren defentsa zuzendu zutenak (AMILIBIA, 1978).
Donostiakoaz gain, Gipuzkoan beste bi Defentsa-Junta eratu
ziren: Eibarkoa eta Azpeitikoa. Sozialisten kontrolpean antolaturiko
Eibarkoa Juan de los Toyosek zuzendu zuen eta Zumarraga, Arrasate
eta Mutrikura hedatu zen bere kontrol eremua. Aldiz, abertzaleek
antolatutako Azpeitikoa Cándido Saseta militarrak zuzendu zuen.
Azpeitiko Loiolan kokatutako base militarrean euskal abertzaleen
miliziak eratu ziren. Bere misioa etsaiaren aurrerapena blokeatzea

IR
Pablo Sanz
Comité IR
CNT
Milicias CNT
La Buena Voluntad
Cocinas campañas
Compañía Amor
Protección Dinamiteros
Explosivos Guipuzcoa
EAJ-PNV
Lehen boluntarioak
Euskalduna konpainia
Azpeitiko Euzko Gudaroztea
EAE-ANV
Euzko Indarra
Lehen boluntarioak
ELA-STV
San Andrés

16. taula: Tolosako lehen miliziar ezkertiar eta abertzale kopurua antolatutako konpainien arabera33
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“Diario de Operaciones de la Columna del Teniente Coronel Iruretagoyena”, AGMAV, 2677. K, 17 karp, 1.-2. or.
CDMH, PS Bilbao, 64. k., 80. k., 88. k., 89. k., 90. k., 91. k., 94. k., 95. k.

33

Tolosaldea Historia Bilduma 16 / 2011

69

Mikel Errazkin Agirrezabala

zuen Carlos Marx konpainia izan zen, batez ere UGTko eskualdeko
afiliatuez osatua. Parte hartu zuten miliziar guztien kopurua eta izenak
(ikus DVD, 11.2. atala) ezin badira jakin ere, gutxienez 505 boluntario
mobilizatu ziren. 16. taulan eta 4. grafikoan Tolosako lehen miliziar
ezkertiar eta abertzale kopurua, antolatutako konpainien arabera, atxikitzen da.

berean, intendentzia lanetan beste 18 tolosar jardun ziren milizia
sozialistetan, Guillermo Torrijos, Largo Caballero, Meabe eta Pablo
Iglesias konpainietan bosna tolosarrek parte hartu zutelarik. Tolosako
Carlos Marx milizia batez ere bertako sozialistek eta ugetistek osatu
bazuten ere, tartean baziren errepublikar eta abertzale batzuk ere.
Konpainia honek Tolosa inguruan uztailaren 30etik abuztuaren
erdialdera baja garrantzitsuak izan zituen eta Beasainen altxatuek
miliziak ezustean harrapatu zituzten eta bertako zenbait kide haien
esku geratu ziren preso, laster fusilatuak izan zirenak. Irungo borrokan
ere azkenerarte heldu ziren, bertan baja asko izan zituztelarik34.
Gipuzkoan eratu ziren beste hiru batailoi Uníos Hermanos
Proletarios eta JSUren Dragones eta Amuategui izan ziren. Azken bi
hauen jatorria Arrasaten eta Eibarren topatzen zen. Batailoi hauek
Donostiara heldu ziren altxamendu militarrari kontra egiteko eta María
Cristina Hotelaren asaltoan hartu zuten parte; uztailaren amaieratik irailaren hasiera artean Beasain eta Tolosa-Alegiako fronteetan, eta Irungo
San Martzialen ere aritu ziren (VARGAS ALONSO, 2001a: 422-423).
4.3. Milizia abertzaleak

4. grafikoa: Tolosako
lehen konpainien
filiazioa %tan, miliziarren
kopuruaren arabera.

4.2. Milizia sozialistak (PSOE-UGT-JSU)
Gipuzkoako Juventudes Socialistas Unificadasen (JSU) unitaterik
garrantzitsuena Rusia batailoia izan zen. Hau izan zen estatuko iparraldeko fronteetan batailoi izena hartu zuen lehen milizia unitatea.
Gipuzkoan zuen bere oinarria eta bere jatorria. Tolosatik Donostiara
altxamendua geldiaraztera joan ziren miliziekin elkartu zen.
Gipuzkoako hiriburuan Loiolako kuartelen inguraketan aritu ziren,
gero Tolosara itzuli ziren han taldea berrantolatzeko. Miliziar hauei
etsaiaren aurrerapena galaraziz Ormaiztegiko zubibidea dinamitatu
zutenak gehitu zitzaizkien. JSUren unitate hau Tomas Meabe eta
Carlos Marx konpainiek sortu zuten, Donostiako eta Tolosako talde
antifaxistek hurrenez hurren.
Gero Largo Caballero eta Pablo Iglesias konpainiak osatu ziren.
Talde miliziano garrantzitsuenak Donostia, Pasaia, Oria, Tolosa eta
Altsasutik zetozen (FERNÁNDEZ IRURITA in VILLANUEVA eta
BARRUSO, 1991: 82-84).
Carlos Marx konpainia izan zen Tolosaren defentsa antolatu
zuena eta konpainia hau izan zen bertako lehen miliziar boluntario
gehien batu zituena, 238 tolosarrek parte hartu baitzuten bertan. Era

1936ko abuztuaren 8an, EAJ, ELA, ENB eta GMBko delegatuek
Euzko Gudarostea sortu zuten Azpeitin, ondoren Gerra-Batzordea osatu
zutelarik: Telesforo Monzon (EAJ), Salbador Aranburu (ELA), Lino
Lazkano (ENB), Mikel Alberdi (GMB) eta Gorteetako EAJren diputatuek,
Manuel Irujok eta Jose Maria Lasartek, hain zuzen. Euren helburua
Euskal Miliziak antolatzea izan zen. Gerora, Gerra-Batzordea aldatu
egin zen Gerra Komitearen osaketan ANV sartu zenean Tomas
Mitxelenarekin. EAJ Migel Jose Garmendiak ordezkatzen zuen, GMB
Mikel Alberdik, lehengo ordezkaria hil egin baitzen, eta azkenik,
Cándido Saseta ezarri zuten Komandante Militar gisa. Buru gisa zerbitzu
militarra egina zuten gutxietako batzuk, behin-behineko alferez izan
zirenak, eta mikeleteak jarri zituzten (SEBASTIÁN GARCÍA: 315-340).
Hau guztia euskal abertzaletasunaren buru profesionalik ez zegoelako
egin zen. Azpeitin egon zen bururik garrantzitsuena Saseta izan zen,
Ejertzitoaren kapitaina. Helburua gerrillen ejertzito bat sortzea zen,
bakoitzean 7 gudari eta kabo batekin. 10 gerrillekin konpainia bat
osatzen zen, gehienetan herri berekoak zirelarik (VARGAS ALONSO,
2001b: 305-307). Azpeitin gutxienez EAJko 25 tolosar elkartu ziren
Euskal Milizietan parte hartzeko. EAJ-PNVko hainbat militantek, haien
alderdiko buruzagien irizpideetatik harago, Urtoko eta Illarratzuko
defentsan ere parte hartu zuten (EGAÑA et al., 1998, IV: 111-112)
Euskalduna izeneko konpainia osatuz35.
Gudarien lehenengo uniformea mendigoizaleen alkandora, mil
rayas galtzak, mendizaleen botak eta txapela izan ziren. Intsignia gisa
tertziopelo zati beltz bat eramaten zuten, San Andresen hegal urreztatuarekin. Tenienteek arantzezko bi hegal urreztatu zeramatzaten,

34

CDMH, PS Santander, 13. k., 1. exp. eta 102. k., 18. exp.
Azpeitiko Euskal Milizien inguruan ikus José León Martijaren elkarrizketa (ERRAZKIN eta SAIZAR, 2008: 206-211).
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kapitainek hiru, eta komandanteak zortzi puntadun urrezko izarra.
Armamentua eskasa eta era guztietakoa izan zen: ehizarako eskopetak, fusil metrailadorek eta morteroak, hodien kurbadurarekin egindako lehergailuak… Munizioa ere eskasa zen eta batzuetan ez zen
zeuzkaten fusilentzako egokia. Armamentua lortzeko honakoak egiten zituzten: ehizarako armak bildu, Eibar eta Bizkaiko Defentsa
Juntetara joan, Frantzia eta Kataluniatik ekarri eta Frente Popularrera
eta CNTra zihoazenak lapurtu. Irailaren amaieran fusilak iritsi ziren
Txekoslovakiatik, eta Elgetako borroka irabaztea lortu zuten.
Armamentuaren arazoa orokorra zen altxatuen kontrako indarretan
(VARGAS ALONSO, 2001a: 416-417).
Euskal abertzaletasunaren bestelako korronteetako miliziei dagokienean, hau da, EAE-ANVren, EMBren eta ELA-STVren kasuetan
(VARGAS ALONSO, 2002: 517-547), ANVren indarren artean borrokan zuzenean inplikatutakoak Euzko Indarrako miliziak izan ziren,
bertan Euzko Abertzale Ekintzako gipuzkoar militantziaren zati handiak parte hartu baitzuen. Afiliatu batzuk Donostiako borroketan
hartu zuten parte, besteak beste María Cristina Hotelean, Gran
Casinon, eta Loiolako kuarteletan borrokatuz. ANVko miliziak
Donostiako Hotel Loyolan batu ziren Euzko Indarra izenarekin, eta
abuztuaren 25erako Tolosa-Villabonako, Donostiako eta Oiartzungo
gudalerroetan hartu zuten parte, besteak beste Belabieta-Uzturreko
lerroaren defentsan parte hartu zutelarik. Vargas Alonsoren arabera,
lehenengo agintaria Placer izan zen, eta izenari dagokionez berriz,
Euzko Indarra elkartetik hartu zuten, Donostiako Abuztuaren 31 kalean kokatuta zegoenetik (2005: 418). Aipatutako miliziak, izen bera
eramango zuen batailoiaren aurrekoak, Irun eta Zubeltzuko borroketan nabarmendu ziren. Honela, ANVk batailoi bat osatu zuen
Donostian UGT, PSOE, Izquierda Republicana, Partido Comunista de
Euzkadi eta Juventudes Socialistas Unificadasekin batera. Bitartean,
Euzko Gudarostearen zati bat osatu zuten Azpeitin. EAE-ANVren
milizietan 14 tolosar abertzalek borrokatu zuten.
Euzko Mendigoizale Batza (EMB) miliziari dagokionez, euskal
mendigoizale abertzaleek Gerra Zibilaren garaiko milizia txikienetariko bat osatu zuten (VARGAS ALONSO, 2002). Gipuzkoan, mendigoizaleak Azpeitiko Euskal Milizietara batu ziren, euren burua, Miguel
Alberdi García telegrafista tolosarra, izan zelarik lehenengo hildakoa.
Heriotza hau abuztuaren 16an gertatu zen Bidanian, erreketeak
behin Tolosa haien menpean hartu ondoren, Azpeiti alderako erasoa
burutzen ari zirela36.
ELA-STVko talde gipuzkoarrek ordena publikoa mantentzeko
goardietan hartu zuten parte hainbat herritan, eta ondoren Eusko
Alderdi Jeltzaleak antolatutako Euskal Milizietan, hasiera batean sindikatuak berak ez baitzuen miliziarik zuzentzea pentsatu ere egin

(VARGAS ALONSO, 2002). ELAren San Andrés konpainian gutxienez
lau tolosarrek hartu zuten parte37.
4.4. Milizia errepublikanoak
Izquierda Republicana (IR) alderdiaren gazteria sailera afiliatutako errepublikanoek bete zituzten nagusiki alderdi honen konpainiak.
Haiek osatu zituzten Gipuzkoako fronteetara abiatuko ziren IRko
lehen taldeak, eta asko alderdiaren batailoietako aginte postuetan ibiliko ziren gero. Honela IR euskalduneko erakunde milizianoari
Milicias de la Juventud de IR izena eman zitzaion. Gipuzkoako errepublikanoen miliziek era bereko gune ugetistak osatu zituzten.
Honez gain, nafar asko ibili ziren bertan. Milicias Azaña deiturikoen
lehen ekintzak, gero Euskal Ejertzitoko 20. batailoia osatuko zutenenak, Donostia kontrolatzeko borroketan izan ziren. Gero, Irun-San
Martzialen indarra hartzen ari ziren nafarrei kontra egitera joango
ziren. (VARGAS ALONSO, 1994: 398-410) Nabarmendu zen beste
talde bat Grupo Pablo Sanz izan zen, Tolosako IRrena. Errepublika
legitimoaren defentsan mobilizatu ziren gainerako tolosar gehienek
Izquierda Republicanaren Pablo Sanz konpainian, CNTko milizietan
eta PCEko taldeetan parte hartu zuten38.
4.5. Milizia anarkistak
Gipuzkoan altxamendua hasi zenean, CNT errepublikaren
defentsan atera zen lehenetariko erakundea izan zen. Matxinatuak
Donostian eta Loiolako kuarteletan garaitu zituzten eta anarkistek
garrantzi handia izan zuten Amarako auzoan erresistentziaren alde
egindako ekintzetan. Larramendi kalean CNTko sindikatuak izan
ziren Loiolako kuarteletatik zetozen altxamenduko tropen kontra
aritu zirenak, eta berdin altxatuek indarra hartu zuten eraikinak bereganatzeko borroka egin zutenak ere (Hotel María Cristina, Gran
Casino…). Honela, aipatutako kuarteletan zegoen armamentua anarkisten eskuetan geratu zen neurri handi batean. Era berean, CNTko
Milizia Antifaxistek Gipuzkoan garrantzia izan zuten Nafarroatik zetozen nazionalei aurre egiteko garaian (CHIAPUSO, 1977).
CNTko milizia taldeek partaideen jatorriaren araberako herri izenak hartzen zituzten, Milicias CNT de San Sebastian edo Milicias CNT
de Renteria gisako izenak. Donostia, Tolosa, Errenteria eta Oñatiko
guneekin hainbat konpainia osatu ziren, Irun eta Gipuzkoako ekialdean nabarmendu zirelarik. Iraileko atzera-egitearen ostean Bizkaiko
talde anarkistekin ibili ziren CNTren Sacco y Vanzetti batailoian
(VARGAS ALONSO, 1996: 259-261). Tolosarrekin osatutako Sacco y
Vanzetti batailoiaren CNTren konpainia Pablo Sanzek gidatzen
zuen39. Pablo Sanz Beasaingo borroketan nabarmendu zen. 23 erre-
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TEZ, 36. h.a.l., 61/1944 zenb, 1944/03/17; CDMH, leg 1741, tom 7; fol 388; PS Madrid; CDMH, leg B-13392, exp 5, fol 7.
ELA/STVren milizien inguruan ikus Arturo San Vicenteri egindako elkarrizketa (ERRAZKIN eta SAIZAR, 2008: 224-227).
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kete hartu zituzten preso 7 milizianorekin soilik aritu ziren ekintza
batean. Tolosa erori zenean bera izan zen bertako bankuen diruaren
leku-aldaketa zuzendu zuena, etsaiak hartzea saihestuz (VARGAS
ALONSO, 2001a: 428).

4.6. Milizia komunistak
Vargas Alonsoren arabera, Euzkadiko Alderdi Komunistak, estatuko gainerako komunisten bidea jarraituz, talde miliziano baten sorrera bultzatu zuen gerraren aurretik. Talde honen izena Milicias
Antifascistas Obreras y Campensinas (MAOC) zen, eta Euskadiri
dagokionez Gipuzkoan zituzten talde batzuk Altxamenduaren aurretik (2001a: 425). Gatazka lehertu zenean MAOCren erregimentua
antolatu zen Gipuzkoan, geroago alderdiaren agindupeko batailoi
bihurtu zelarik. MAOCren lehen batailoia Larrañaga batailoian egokitu zen. Izena, batailoiko burua eta Gipuzkoako Gerra Komisarioa
zen Jesús Larrañagarengatik hartu zuten. Bertako miliziarrek, abuztuan, Oiartzun, Tolosa, Irun, Errenteria eta Usurbilen borrokatu zuten
MAOCko konpainietan antolatuta. Gipuzkoako MAOCko beste konpainia batzuk Rosa Luxenburgo batailoian sartu ziren (VARGAS
ALONSO, 1994: 398-447).

4.7. Euzko Gudarostearen eraketa
1936ko urriaren 1ean Madrilgo Gorteek Euskal Autonomi
Estatutua onartu zuten aho batez. Horren bidez Euskal Estatuak
legeak egiteko, administratzeko eta epaitzeko eskumena zuen, eta
bere lege, eta dekretuak ondorengo esparruetan gauzatu zitzakeen:
Euskal Herriaren konstituzio eta erregimen autonomikoan,
Justiziaren antolamendu eta administrazioan, zerga eta ekonomi
erregimenean, Euskadiko bizimodu eta politika ekonomikoan,
segurtasun publikoa eta defentsa, polizia, armada eta itsas armadan,
osasungintzan eta higienean, irakaskuntzako maila eta espezialitate guztietan, gizarte eta lan legerian, gutxienez langileriak lortu eta
Espainiako legeriak berretsitakotik abiatuta, ongintzan, herrilanetan, barruko komunikazioetan, legeria zibil, hipotekario, prozesal
eta notarialean40.
Eskumen horiek tarteko eta batez ere gerra egoera horrek hala
eraginda militarki lurralde autonomo gisa jokatzen ari zen lurraldeak izaera legezkoa erdietsi zuen. Urriaren 8an, Gernikako
Juntetxean, “Jaungoikuaren aurrean apalik, Euzko lur gañian zutunik, Asabearen gomutaz” José Antonio Agirre Euzko Jaurlaritzaren
lehen Lehendakari izendatua izan zen. Hego Euskal Herrian Euzko
Jaurlaritza eratu zenetik gerrak iraun arteko bederatzi hilabeteetan
Agirre lehendakariak gidatu zuen gerraren ondorioz Bizkaira mugatu zen Euzkadi autonomo hura.

Euzko Jaurlaritzaren egiteko nagusietakoa Euskal Armada osatzea
izan zen; horretarako ia hutsetik egituratu behar izan zuen guztia.
Garaiko agirien arabera 40.000 soldaduk osatzen zuten Armada,
nahiz eta dokumentazio lanak erakutsi digun oso puztutako kopurua dela. Miliziar eta gudari hauek 68 infanteria- eta metrailadorebatailoi eta 21 zerbitzu-, intendentzia militar-, zulatzaile-, artilleria, osasungintza-, bitartekari- eta transmisio-batailoietan antolatuak
zeuden, ideologiaren arabera eratuak (Frente Popularreko alderdiak, CNT eta EAJ-PNV). Euzkadi leialean gelditu ziren buruzagi
militar apurrekin kintoak erreklutatuz eta matxinadari aurre egin
zien alderdietako milizianoak berrantolatuz faxistek zekarten armada profesionalari aurre egiten saiatu ziren (CHUECA, 2009: 37-40).
Arlo militarrean Euskal Armada ia-ia independente bezala aritu
zen. Defentsa arduradunek beren eskuetan zituzten bitarteko urriak
ahal bezain ongi baliatzen saiatu ziren, gudariek ezinbestekoak
zituzten munizio, tresna, arma eta abarrez hornitzeko armak erosiz
eta baita ekoitziz ere. Euskal Armada, soldadu kopuruaren aldetik
etsai frankistekin ia parekagarria bazen ere, suntsipen ahalmenari
zegokionez oso ahula zen, artilleriari eta hegazkineriari zegokionez
batik bat. Gobernu errepublikanoak ezin izan zuen Euskal
Armadara hegazkinak bidaliz lagundu, eta ondorioz, inpotentzia
sentsazioa jasan zuten gudarien artean ezinegona sortu zen.
Euskal Armadan gutxienez 805 tolosar gudari (Tolosan jaio
edota bizi zirenak) jardun ziren, ideologia ezberdinetako batailoietan. Tolosar gudari bakoitza zein batailoietan aritu zen DVD.ko
11.2. taulan atxikitzen da. 17. taulan ikusi ahal den bezala, gudari
gehienak JSUren Rusia batailoian, Euzko Gudarosteko 8.ean aritu
ziren (%29,9). Bestetik, Tolosako anarkistak batez ere Sacco y
Vanzetti batailoiean, errepublikarrak Azaña Gipuzkoa zeritzonean
eta EAJkoak Itxarkundian eta Loyolan jardun zuten. Tolosar gudarien %43a alderdi sozialistak, UGTk edo JSUk zuzentzen zituen
batailoietako batean mobilizatu zen; %20a batailoi anarkistetan,
%9a errepublikanoetan, %7a abertzaleetan, etab. (ikus 5. grafikoa). Tolosar gudarien adinari dagokienean, gudarien gehiengoa,
%74a, 16 eta 30 urte artekoa zen, gudarien 10etik 3, 21-25 urte
artekoa zelarik (ikus 6.grafikoa). Beraz ulertzekoa den bezala, tolosar gudari gehienak ezkongabeak ziren (%61) eta instrukzio militarrik edota soldaduzkarik egin gabeak. Haien lanbideei dagokienean, batez ere industria sektoreko eskulangileak ziren gehienak
(ikus 7. grafikoa). Gudari guztien arteko %55ak paper eta metalurgia fabriketan lan egiten zuen. Bestetik, gudarien %13a langile ofizialak ziren. Tolosan bizi ziren gudari horien %68a Tolosan bertan
jaioa zen eta Tolosaz kanpoko Gipuzkoako udalerriren batean jaiotakoak %10a ziren. Gipuzkoaz kanpoko lurraldeei dagokienean,
Tolosan bizi ziren gudarien %8a Nafarroan jaiotakoa zen (ikus 8.
grafikoa).

40

Lizarrako Estatutua, laugarren idazpurua, 15 art.: Euzkadi’ko Agintaritzaren egunerokoa, 1. zenb., 1936/10/09, 3. or., <http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/bopv_20?c&f=19361009&s=1936001>
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BATAILOIAREN
IZENA

BATAILOIAREN
ZENBAKIA
FILIAZIOA GORPUTZA

TOLOSAR GUDARI
KOPURUA

RUSIA
SACCO Y VANZETTI
AZAÑA-GIPUZKOA
MALATESTA
ITXARKUNDIA
INGENIARIAK 1
INTENDENTZIA MILITARRA
LARRAÑAGA
SANITATE MILITARRA
ZULATZAILE-MINATZAILEAK

8
12
20
36
17

JSU
CNT
IR
CNT
EAJ/PNV

3

PCE

235
88
57
21
21
19
18
17
16
15

EUZKO INDARRA-ANV 2
LOYOLA
SASETA
AMUATEGUI
MAOC-GIPUZKOA
OLABERRI-ANV1
CASTILLA
BAKUNIN
KARL LIEBKNECHT
LENAGO IL
PABLO IGLESIAS
GUILLERMO TORRIJOS
CNT 7
DURRUTI
AMAYUR
PRIETO
JAZARPEN KARROAK
DIZIPLINARIOA
DRAGONES
MADRID

23
18
53
35
60
6
27
21
26
33
42
67
65
51
19
24

EAE/ANV
EAJ/PNV
EAJ/PNV
JSU
PCE
EAE/ANV
JSU
CNT
PCE
Jagi-Jagi
UGT
UGT
CNT
CNT
EAJ/PNV
UGT
Zerbitzuak

64
22
32

JSU
UGT

Infanteria
Infanteria
Infanteria
Infanteria
Infanteria
Zulatzailea
Infanteria
Infanteria
Osasun Militarra
Zulatzaileak eta
minatzaileak
Infanteria
Infanteria
Metrailatzaileak
Infanteria
Infanteria
Infanteria
Infanteria
Infanteria
Infanteria
Infanteria
Infanteria
Infanteria
Infanteria
Infanteria
Infanteria
Infanteria
5
Infanteria
Infanteria
Infanteria

14
11
11
10
10
9
9
8
8
8
7
7
7
6
5
5

6. grafikoa: Tolosako gudarien adina.

5
5
3

17. taula: Tolosar gudarien kopurua batailoika41.

7. grafikoa: Tolosako gudarien lanbidea.

5. grafikoa: Tolosako gudariek
parte hartu zuten batailoien
filiazioa %tan, miliziarren
kopuruaren arabera.

8. grafikoa: Tolosako gudarien jaioterria.

41

Gudarien zerrenda ikus DVDko II.1 atalean.
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tu ziren, batez ere 1937ko apirileko matxinoen ofentsiban. Eta bestetik, aipagarria da baita ere, Euzko Gudarostearen Komandantea zen
Cándido Sasetaren agindupean Asturiasen borrokatu zuten Rusia
batailoiko gudariek ere baja asko izan zituztela. Gipuzkoako
defentsari dagokionean, Oria bailarako eta Bidasoako batailetan
izan zituzten aipatu batailoiek hildakorik gehienak.

9. grafikoa: Tolosako
gudarien egoera zibila.

4.8. Tolosako defentsan edota frontean hildako Tolosako gudariak
Frontean hildako Euzko Gudarozteko gudariei dagokienean, 88
tolosar hil ziren Errepublikaren eta Euzkadi autonomoaren alde
borrokan ari zirela. 10. grafikoan ikus daitekeen bezala, hildako gudari gehien izan zituzten batailoiak filiazio sozialistakoak izan ziren; ez
da ahaztu behar Tolosako gudari gehienak UGT-PSOE-JSUren batailoietan jardun zutela. Heriotza gehienak Bizkaiko gudalerroan gerta-

11. grafikoa: frentean hildako tolosarren edo/eta Tolosan hildako gudarien heriotzaren lurraldea.

10. grafikoa: frentean hildako tolosarren edo/eta Tolosan hildako gudarien batailoien filiazioa.

X14. grafikoa: frentean hildako tolosarren edo/eta Tolosan hildako gudarien heriotzaren data.

IZENA
AGUIRRE GOROSTARZU, JOAQUÍN
ALBERDI GARCÍA, MIGUEL "PINOCHO"
ALTUBE BASAURI, JOSÉ
ÁLVAREZ FLORES, RAMÓN
ÁLVAREZ PASCUAL, FELIPE
ANDUEZA IRACHETA, JESÚS
ANITUA UNAMUNO, PABLO
ANTOLÍN FERNÁNDEZ, JESÚS
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JAIOTERRIA

ADINA BIZITOKIA

BATAILOIA

HERIOTZA DATA

HERIOTZA TOKIA

Alegia
Madrid
Oñati
Tolosa
Tolosa
Artaxoa, Nafarroa
Tolosa
Tolosa

27
29
28

Sacco y Vanzetti (CNT)
Euzko Mendigoizale Batza (EMB)
Sacco y Vanzetti (CNT) eta Azaña-Gipuzkoa (IR)
Euskal Miliziak
Rusia (JSU)
Rusia (JSU)
Herri Miliziak (UGT)
Rusia (JSU)

1937/04/30
1936/08/16
1937/04/30

Lemoa, Bizkaia
Bidania
Goroño mendia, Bizkaia
Madrid
San Pedro de Nora, Asturias
Otxandio, Bizkaia
Basurtoko ospitalea, Bilbo.
Rañeces, Asturias

20
20
27

Tolosa
Tolosa
Tolosa
Tolosa
Tolosa
Tolosa
Eibar
Tolosa

1936/11/02
1937/04/04
1936/10/30
1936/11/02
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IZENA
APARICIO MARTÍNEZ, RAFAEL
ARDANAZ ALZORRIZ, GUMERSINDO
ARÓSTEGUI BERAZA, JOSÉ
ARRUTI ARISTIMUÑO, ANTONIO
ARRUTI PEÑA, JOSÉ
AVELLANAL AMONÁRRIZ, LORENZO
AYALA DE LA PARTE, MARTÍN
AYESTARÁN CALPARSORO, ALEJANDRO
AYESTARÁN CALPARSORO, ILDEFONSO
AYESTARÁN TOLOSA, FÉLIX
AZCÁRATE ALZURRUN, JUAN
AZNAR BRIANZO, FERNANDO
AZURMENDI BIDAOLA, FRANCISCO
BARTOLOMÉ SOLERA, EMILIO
BAZTARRICA LARRAÑAGA, JUSTO
BELDARRAIN BARANDIARÁN, JOSÉ
BIELSA HIGUERA, ÁNGEL
BORREGUERO HEREDERO, FAUSTINO
BRAVO GARCÍA, PRUDENCIANO
BRELL GARCÍA, ANTONIO
BRELL GARCÍA, SANTIAGO
BURUGAIN IBARRECHE, FIDEL
CANTERA RUIZ, BIENVENIDO
CARMONA CLEMENTE, JOAQUÍN
CARRERA GOICOECHEA, FRANCISCO
CERECEDA MERINO, JUSTO
CHICHARRO OLGADO, EUGENIO
COLLADO LASA, SANTIAGO
COLOMO LANDA, JUAN
DISCRETO LAITA, DOMINGO
ECHECOPAR LARRAÑAGA, MARTÍN
ECHEGOYEN ESTRADA, DOROTEO
ECHEVARRÍA CHASCO, MARTÍN
EIZAGUIRRE ARANA, EUGENIO
ELUSTONDO ARRIZABALAGA, FRANCISCO
FERNÁNDEZ ALEJOS, PABLO
FERNÁNDEZ BERROETA, MARCIAL
FERNÁNDEZ PALACIOS, ÁNGEL
FERNÁNDEZ PALACIOS, GREGORIO
FERNÁNDEZ ZUBELZU, SANTIAGO
FLORISTAIN , ÁNGEL
GARATE AZPIAZU, LUIS
GARCÍA GUILLARTE, FÉLIX
GARCÍA LAVID, PEDRO
GARCÍA ORTEGA, CLEMENTE
GARMENDIA GATO, GERMÁN
GARMENDIA SARASOLA, JOSÉ
GIL GORRÁIZ, CARLOS
GOENAGA CEBERIO, JUAN
GOICOECHEA LÓPEZ DE ZUBIRIA, JULIÁN
GONZÁLEZ ARREGUI, PABLO
GONZÁLEZ CALLE, EUGENIO
GOÑI IZA, JOSÉ
GOÑI VALMASEDA, FRANCISCO
GUILLÉN TOLOSA, JUAN BAUTISTA

JAIOTERRIA

ADINA BIZITOKIA

BATAILOIA

HERIOTZA DATA

HERIOTZA TOKIA

Tolosa
Marcilla, Nafarroa
Alegia
Arrasate
Tolosa
Aranguren, Orozko, Bizkaia
Tolosa
Carmen de Areco, Argentina
Tolosa
Tolosa
Gares, Nafarroa
Villanueva del Talled, Zaragoza
Tolosa
Tolosa
Tolosa
Ataun

18

1936/11/02
1936/08/09

San Pedro de Nora, Asturias
Tolosa

24
37
19
16
29
26
17
32
17
26
21
36
20
30
27
29
18
25
19

1937/08/14
1936/09/12
1938/05/16
1937/04/22
1937/04/18
1937/04/16
1936/09/27
1937/05/07
1937/06/16
1936/09/27
1936/12/03
1937/04/05
1937/04/30
1937/06/19
1936/11/02
1937/01/21
1937/05/29
1936/10/31
1937/03/18
1936/11/02
1936/10/17
1936/09/25
1937/04/21
1936/12/04
1937/04/30
1937/04/06
1937/05/13
1937/02/23
1938/06/09
1936/07/30
1936/09/25
1937/04/05
1936/09/03

Otaños, Cantabria
Donostia
Amorebieta, Bizkaia
Udala, Arrasate
Bilboko odol ospitalea
San Luis ospitalea, Bilbo
Markina, Bizkaia
Basurtoko ospitalea, Bilbo
Bilbao, Bizkaia
San Migel, Elgoibar
Ubidea, Bizkaia
Otxandio, Bizkaia

Altsasu, Nafarroa
Alesanco, La Rioja
Tolosa
Tolosa
Tolosa
Tolosa
Tolosa
Tolosa
Alesanco, La Rioja
Tolosa
Tolosa
Urnieta
Tolosa
Tolosa
Murillo el Fruto, Nafarroa
Tolosa
Tolosa
Tolosa
Tolosa
Madrid
Madrid
Tolosa

21
22
29

Rusia (JSU)
Larrañaga (PCE)
Azaña-Gipuzkoa (IR)
Guardia Civica (CNT)
Itxarkundia (EAJ)
Itxarkundia (EAJ)
Celta (CNT)
Sacco y Vanzetti (CNT) eta Azaña-Gipuzkoa (IR)
Sacco y Vanzetti (CNT)
Pablo Sanz (IR)
Isaac Puente (CNT)
Ingeniariak I
Pablo Sanz (IR)
Azaña-Gipuzkoa (IR)
Itxarkundia (EAJ)
Sacco y Vanzetti (CNT)
Malato (EAJ)
Rusia (JSU)
Azaña-Gipuzkoa, (IR)
Castilla (JSU)
Rusia (JSU)
Komandantzia Militarra
Rusia (JSU)
Larrañaga (PCE)
Sacco y Vanzetti (CNT)
Castilla (JSU)
Rusia (JSU)
Sacco y Vanzetti (CNT)
Malatesta (CNT)
Amuategui (JSU)
Euzko Indarra (EAE)
Madrid (UGT)
Carlos Marx (UGT)
Herri Miliziak
Itxarkundia (EAJ)
Bala Roja (UGT)
Mendi-batailoia 2
Sacco y Vanzetti (CNT)
Larrañaga (PCE)
Saseta (EAJ)
Carlos Marx (UGT)

Villaverde-Turtzioz, Bizkaia
Otxandio, Bizkaia

Tolosa
Tolosa
Tolosa
Matapozuelos, Valladolid
Tolosa
Tolosa
Iruñea, Nafarroa
Tolosa
Altsasu, Nafarroa
Altsasu, Nafarroa
Tolosa
Etxarri Aranatz, Nafarroa
Tolosa
Tolosa

27
17
20
31
22
21
33

1937/08/01
1936/12/04
1937/08/14
1936/08/10
1936/11/30
1936/09/02
1937/02/21
1936/10/21
1937/06/18
1936/08/18
1937/08/13
1936/07/24
1936/07/23
1936/07/26
1936/09/05
1937/06/14
1937/06/13
1937/02/21
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25
53
19
29
20
28
20
23
19
27
22
23
23
35

17

32
19

Tolosa
Marcilla, Nafarroa
Tolosa
Tolosa
Donostia
Tolosa
Bilbao, Bizkaia
Tolosa
Tolosa
Tolosa
Tolosa
Tolosa
Tolosa
Tolosa
Tolosa
Tolosa
Tolosa
Altsasu, Nafarroa
Tolosa
Bilbao, Bizkaia
Tolosa
Tolosa
Tolosa
Tolosa
Tolosa
Tolosa
Tolosa
Tolosa
Tolosa
Tolosa
Tolosa
Elgoibar
Tolosa
Tolosa
Tolosa
Tolosa
Tolosa
Tolosa
Tolosa
Tolosa
Tolosa
Donostia
Tolosa
Tolosa
Tolosa
Tolosa
Tolosa
Altsasu, Nafarroa
Altsasu, Nafarroa
Tolosa
Tolosa
Tolosa
Tolosa

Sacco y Vanzetti, EG-12.b, (CNT)
Carlos Marx (UGT), EG
Itxarkundia, EG-17.b, (EAJ/PNV)
Ingenieros 1, EG

Milicias IR
Amuategui, EG-35.b, (JSU)
Rusia, EG-8.b (JSU)

Bilbao, Bizkaia
San Pedro de Nora, Asturias
Aramaio, Araba
Amurrio, Araba
San Pedro de Nora, Asturias
Elgeta
San Pedro de Nora, Asturias
Avilés, Asturias
Durango, Bizkaia
Etxebarria, Bizkaia
Elosu, Araba
Gernika, Bizkaia
Udala, Arrasate
Larrabetzu, Bizkaia
Asturias
Teruel
San Blas, Tolosa
Durango, Bizkaia
Otxandio, Bizkaia
Irun

Tolosa
Hospital de Basurto, Bilbao, Bizkaia
Irun
San Claudio, Asturias
San Pedro de Nora, Asturias
Bilbao, Bizkaia
Tolosa
Karrantza, Bizkaia
Berastegi
Tolosa
Tolosa
Tolosa
Hospital de Basurto, Bilbao, Bizkaia
Larrabetzu, Bizkaia
Monte de los Pinos, Asturias
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IZENA
GUIU ORTIZ, JOSÉ
HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, BALBINO
HERNÁNDEZ RANERO, CONSTANTINO
HERNÁNDEZ RANERO, LUCIO
IMAZ OTADUI, JESÚS
INCHAURRONDO MÚGICA, VÍCTOR
IRIARTE BADIOLA, JACINTO
JAUREGUI OTADUI, MANUEL
LADRERO , ALFREDO
LARRAYOZ VALLEJO, BASILIO
LARRAYOZ VALLEJO, FRANCISCO
LAUROBA CELIGÜETA, CALIXTO
LECEA LARRAZA, ROMÁN
LIZARRAGA BENGOECHEA, EVARISTO
LÓPEZ URANGA, ANDRÉS
MICHELENA GUELBENZU, JOSÉ MARÍA
MUGUERZA SASIETA, JUAN
MUÑOZ FERNÁNDEZ, CECILIO
MURGA MUNILLA, ALEJANDRO
NÚÑEZ TETTAMANZY, RAMÓN
ORTIZ AIZPURU, AMADOR
PASCUAL PINEDA, DANIEL
PASCUAL PINEDA, MIGUEL
PÉREZ EGEA, LUIS
PONGA HERRERO, VICENTE
RETENAGA GARATE, RICARDO
REZOLA ARANA, GREGORIO
ROS MIRANDA, JOAQUÍN
RUBIO HERNÁNDEZ, GREGORIO
SÁNCHEZ LLUVIA, MANUEL
SANTA OLALLA LÓPEZ, JOSÉ
SANTAOLALLA GOÑI, RAFAEL ENRIQUE
SANZ ARNÁEZ, PABLO
SEGURA URBIZU, MARIANO
SIMÓN SAGÁRZAZU, BIBIANO
TOMÉ ALFAGEME, LEANDRO
UGARTE GOICOECHEA, JOSÉ ANDRÉS
URBISTONDO RECARTE, AGUSTÍN
URDÍROZ HERNÁNDEZ, JOSÉ
URIBARRI GALDEARRA, PEDRO
URTIZBEREA IBACETA, DONATO
YARZA ORTIZ DE ZÁRATE, EUGENIO
ZUBELDIA IRIONDO, RAFAEL
ZUMETA MAYOR, LUIS

JAIOTERRIA

ADINA BIZITOKIA

BATAILOIA

San Juan de Mozarrifar, Zaragoza
Medina del Campo, Valladolid
Gueñes, Bizkaia
Gueñes, Bizkaia
Tolosa
Urrestilla, Azpeitia
Tolosa
Tolosa
Tolosa
Juslapeña, Nafarroa
Tolosa
Zentroniko, Nafarroa

25
37
40
32
31
29
25
22
11

Carlos Marx (UGT), EG
Carlos Marx (UGT), EG
Rusia, EG-8.b (JSU)
Carlos Marx (UGT), EG
Itxarkundia, EG-17.b, (EAJ/PNV)
Pablo Sanz (IR)

Tolosa
Tolosa
Durango, Bizkaia
Elgoibar
Gomecerrain, Soria
Tolosa
Tolosa
Ranera, Burgos
Cantimpalos, Segovia

27
25
23
37
36

Tolosa
Tolosa
Tolosa
Tolosa
Tolosa
Korella, Nafarroa
Madrid
Tolosa
Tolosa
Tolosa
Lizarra, Nafarroa
Donostia
Villamayor de Campos, Zamora
Alkiza
Tolosa
Villabona
Tolosa

20
21
24
24
23
31
24
27
23
30
33
36
36
33
30
24

Tolosa
Sarriá, Barcelona

21
29

26
38
42

25
29
32

Tolosa
Tolosa
Tolosa
Tolosa
Tolosa
Tolosa
Tolosa
Tolosa
Tolosa
Tolosa
Tolosa
Tolosa
Tolosa
Bilbao, Bizkaia
Tolosa
Tolosa
Tolosa
Tolosa
Tolosa
Bilbao, Bizkaia
Tolosa
Tolosa
Tolosa
Tolosa
Tolosa
Eibar
Tolosa
Bilbao, Bizkaia
Tolosa
Tolosa
Arrigorriaga
Tolosa
Tolosa
Tolosa
Tolosa
Tolosa
Tolosa
Tolosa
Tolosa
Legazpi
Tolosa
Tolosa
Gallarta, Bizkaia
Tolosa

Milicias Populares
Carlos Marx (UGT), EG
Rusia, EG-8.b (JSU)
Carlos Marx (UGT), EG
Rusia, EG-8.b (JSU)
Milicias Vascas

Rusia, EG-8.b (JSU)
Milicias JSU
Sacco y Vanzetti, EG-12.b, (CNT)
Malatesta, EG-36.b, (CNT)
Carlos Marx (UGT), EG
Rusia, EG-8.b (JSU)
Sacco y Vanzetti, EG-12.b, (CNT)
Rusia, EG-8.b (JSU)
Amuategui, EG-35.b, (JSU)
Pablo Sanz (IR)
Largo Caballero, EG-01.b, (JSU)
Sacco y Vanzetti, EG-12.b, (CNT)
Rusia, EG-8.b (JSU)
Sacco y Vanzetti, EG-12.b, (CNT)
Sacco y Vanzetti, EG-12.b, (CNT)
Sacco y Vanzetti, EG-12.b, (CNT)
Durruti, EG-51.b, (CNT)
Carlos Marx (UGT), EG
Amuategui, EG-35.b, (JSU)
Pablo Iglesias, EG-42.b, (UGT)
Amayur; EG-19.b, (EAJ/PNV)

HERIOTZA DATA

HERIOTZA TOKIA

1938/04/03
1936/09/10
1936/08/13
1937/04/04
1936/09/01
1937/08/28
1937/04/30
1936/08/09
1937/06/19
1936/12/14
1937/02/21
1936/12/13
1936/12/11
1936/10/21
1937/02/21
1937/05/03
1937/05/28
1936/08/05
1937/04/30
1937/05/16
1936/10/02
1936/10/02
1937/05/22
1937/03/07
1937/04/19
1937/06/13
1936/12/03
1937/06/14
1936/08/15
1937/04/30
1937/04/30
1936/12/03
1937/06/01
1937/10/22
1936/07/27
1936/12/12
1936/09/10
1937/04/24
1937/02/27

Allepuz, Teruel
Lleida
Jaizkibel, Lezo
Donostia
Olaeta, Otxandio, Bizkaia
Irun
Santander, Cantabria
Frente del Norte
Hospital de Cruz Roja, Donostia
Galdakao, Bizkaia
Elosu, Araba
San Claudio, Asturias
Elosu, Araba
Ubidea, Bizkaia
Markina, Bizkaia
San Claudio, Asturias
Hospital de Basurto, Bilbao, Bizkaia
Hospital de Basurto, Bilbao, Bizkaia
Ordizia
Sollube, Bermeo, Bizkaia
Hospital de Basurto, Bilbao, Bizkaia
Arrate, Eibar
Arrate, Eibar
Dima, Bizkaia
San Claudio, Asturias
Kalamua, Eibar
Larrabetzu, Bizkaia
Nafarrete, Araba
Galdakao, Bizkaia
Irun
Ajuria, Bizkaia
Zugaztieta, Bizkaia
Nafarrete, Araba
Hospital de Basurto, Bilbao, Bizkaia
Gijón, Asturias
Donostia
Legutio, Araba
Jaizkibel, Lezo
Berriz, Bizkaia
Oviedo, Asturias

1937/04/04
1936/09/25

Asturias
Otxandio, Bizkaia
Durango, Bizkaia

Pablo Sanz (IR)
Milicias Populares

18. taula: Frontean hildako gudariak.

5. ERBESTERATZEA
Lehenengo tolosarren erbesteratzea Tolosa erori ondotik gertatu
zen, 1936ko abuztuaren 11n, batez ere Gipuzkoako kostaldeko
herrietara eta Behobia eta Hendaia lotzen dituen Santiago zubia igaro
eta Lapurdira jo zutelarik. Pare bat astetako kontua zenaren ustean,
76

gainean zutenarekin ihes egitea besterik ez zitzaien geratu. Irun frankisten esku geratu zenean, eta muga erregimen berriaren eskuetan
zegoela, Bizkairako bidea hartu zuten errefuxiatu gehienek; errazionamendu liburuxkei jarraituz egindako deserriratu errolda baten arabera, Bizkaira heldutako gipuzkoarrak 60.000 inguru ziren (kopurua
handiago izango zen ziurrenik).
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5.1. Gerrako haurrak
Gerra Zibilak eragindako exodorik nagusiena 1937ko martxoaren
eta ekainaren azken aldera bitartean gertatu zen. Bizkaiko portuetatik
Frantziara, Britainia Handira, Sobiet Batasunera eta Belgikara abiatu
ziren milaka euskal umeren exodoa. Frankisten bonbardaketak gero
eta gogorragoak zirenez, Euzkadiko Jaurlaritzak, bere Gizarte
Laguntza eta Kultura sailaren bitartez, ebakuatzeko eta herrialde haietan eratutako udaleku, aterpetxe eta ikastetxeetan babesteko aukera
eskaini zien 30.000 umeri. Erbestea izan zen hamarnaka mila euskal
herritarrek eta ehunka tolosarrek jasandako ondorio bortitzenetako
bat, atzerriratzeak herria eta belaunaldi oso bat markatu zituelarik.
Euzkadiko Jaurlaritzak berak, jada erbestean zegoela, honelaxe zion:
“Euzkadiren exodoa, bere lurraldea galdu ostean, historiaren beste
uneetan eta beste herriekin alderatuaz, nekez berdindu daitezkeen
ezaugarrietara iritsi da” (CHUECA eta FERNÁNDEZ, 1997: 205-210).
Haurrak erbesteratzeko lehenengo espedizioa 1937ko martxoaren 20an abiatu zen, Frantziako Oleroneko uharteko Maison
Heureusera; gero, atzetik izango ziren beste asko, gehienak 1937ko
maiatzaren 6tik aurrera, frankistek euskal lurralde autonomoaren
aurka erasoa hasteaz batera, eta 1937ko apirilean Alemaniako Aire
Armadak, naziek, Bizkaiko 33 udalerri bereizketarik gabe bonbardatu ostean. Matxinatutako indarrek abertzale eta errepublikanoen
aurka hartutako errepresalia neurriak tarteko, eta egoeraren larritasuna ikusirik, hainbat gurasok haien seme-alabak denboraldi bat erbestean igarotzea hobetsi zuten, egoera militarraren gordintasunetik eta
elikagai urritasunetik urrun bizitzeko aukera izan zezaten.
Elkartasunerako Europako erakunde humanitarioen laguntza,
Comité d’Accueil aux Enfants d’Espagne eta Comité National
Catholique d’Accueil aux Basques, eta itsas armada britainiarrak La
Habana, Goizeko Izarra eta Ploubazlanec itsasontziei itsas armada
frankisten etengabeko jazarpenetik zaintzeko emandako babesa,
funtsezkoak izan ziren espedizio horiek ondo burutzeko. Euzkadiko
Jaurlaritzaren Gizarte Laguntza, Kultura eta Justizia sailek abiarazitako antolaketak ume haietako askorentzat erbestea leunagoa izan
zedin ahalbidetu zuen.
Gerrak Euskal Herrian iraun zuen bitartean, batez ere Bilbotik
1937ko maiatzean eta ekainean, milaka haur erbesteratu ziren.
Bizkaia, Gipuzkoa eta Arabako gerrako haurren elkarteak 30.000
ume ebakuatu zituztela kalkulatzen du: 4.000 Ingalaterrara, 3.000
Belgikara, 2.000 Sobiet Batasunera eta Frantziara 10.000 baino gehiago (ARRIEN, 1988 eta 1991).
5.1.1. Esteban Larrayoz eta Paqui eta José Ibarguren gerrako haurrak
Paquita Ibarguren Doctoriarenak 77 urte ditu, bere anaia Josek 79
eta Esteban Larrayoz Vallejok 86. 1936an ordea 5, 7 eta 14 urte zituzten. Gerrak haurtzaroa lapurtu zieten. Tolosako beste haur askok
bezala, beraiek ere tropa frankistek okupatutako herritik deserrira alde
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egin behar izan zuten babes bila. 72 urte igaro diren arren, oraindik
ere, gerraren gordintasuna ikus daiteke beraien begietan.
Ibargurendarren eta Larrayozen istorioak oso ezberdinak dira.
Paqui eta Jose anai-arrebek Frantziara egin zuten ihes familiarekin
batera. Tolosa 1936ko abuztuaren 11n hartu zuten erreketeek.
Ibarguren sendiak uztailaren hondarrean egin zuen ihes. “Trena hartu
eta Donostiara joan ginen lehenik, handik Debara mugitu ginen eta
gero Bilbora. Hemen hilabete batzuk egin genituen. Bertan ginela jaio
zen gure lehengusina bat. Bizkaiko hiriburutik Gernikara ere mugitu
ginen, bertan baitzegoen gure aita”, azaldu du Paquita Ibargurenek.
Gernika bonbardatu baino lehenago izan ziren bertan. Beraiek ez,
baina euren aita sarraskiaren lekuko izan zen. Bilbotik Kantabriako
Maliañora jo zuten. Bertan sei hilabete igaro ondoren, Frantziara eraman zituzten itsasontzia hartu zuten Santanderren. “Ikatza garraiatzen
zuen itsasontzi bat zen, jende asko pasa zuen Espainiatik Frantziara”.
Ibarguren sendiaren bidaia ez zen batere lasaia izan. Cervera kruzero
espainiarraren mehatxupean itsasoratu ziren. Azken honek zelatari
lanak egiten zituen jendez betetako itsasontziak Frantzia eta beste
lurraldeetara ez alde egiteko. “Denak sotoan ezkutatuta ginen.
Tentsio une hartan, giroa baretzeko gure izeba Pilarrek Boga-boga
abestu zuen. Aingeruen pareko ahotsa zuen, ondo gogoratzen naiz”,
dio Paquik.
Bretainiako La Roselle herrian lehorreratu zen Tolosako familia
hau. Hemendik, Château de Loirrera jo zuten. Hirurehundik gora izan
ziren aldi hartan aipatutako herrian babesa hartu zutenak. Horietatik
asko tolosarrak. “Oso ongi zaindu gintuzten. Eskolara joaten ginen
frantsesez idazten eta hitz egiten ikasteko. Primeran egon ginen
Frantzian”, diote biek. 1937ko irailean, erbestean zeuden exiliatuei
Espainiara itzultzeko aukera eman zieten. Batzuk Frantzia utzi zuten
Espainia okupatuan ondo egongo zirela pentsatuz. Ibarguren sendia
bertan geratu zen hainbat arrazoi tarteko. “Gure ahizpa txikia
Frantzian ginela hil zen, Paqui ere operatu berria zen eta gure amona
gaixorik zegoen. Herriko alkateak gure egoeraren berri zuen eta bertan geratzeko aukera eman zigun”, kontatu du Josek. 1939ko maiatzaren 28an hartu zuten Ibargurendarrek itzulera txartela, irailean, II.
Mundu Gerra lehertu baino lehen. “Gure aitak Santoñako espetxean
preso egon eta gero aske geratu zela abisatu zigun. Aitarekin elkartzeko etorri ginen”. Irun eta Hendaia lotzen dituen Santiago zubitik sartu
ziren Euskal Herrira. “Zubia zeharkatu baino lehen emakume guztiei
jantzita zituzten prenda gorriak ibaitik behera botarazi zizkieten.
Paquik oso maitea zuen jertse gorri bat bota behar izan zuen”, kontatu du Josek. “Eta gero zer eta falangista guztiak txapel gorriarekin ikusi
behar! Hau amorrua!”, jarraitu du umoretsu Paquik. Muga igaro
zuten guztiak pabiloi batean sartu zituzten. Han egon ziren aita
beraien bila joan zen arte.
Nahiz eta erbesteak ahizpa txikiaren heriotza eta amonaren gaixoaldia ekarri, oroitzapen onak dituzte Frantzian igarotako denboraz.
“Gainera gu haurtxo batzuk ginen orduan, ez ginen une oro bizi
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genuen arriskuaz jabetzen. Sirenek bonbardaketak izango zirela iragartzen zutenean korri egiten genuen bai, baina erdi jolasean”.
Oso bestelako istorioa da Esteban Larrayoz tolosarrarena.
Hamalau urteko mutikoa zela, gerrak bere familiarengandik aldendu
zuen. Erreketeek Tolosa hartu zuten egunean, Esteban herriko kaleetan jolasean zebilen oraindik. “Zerkausi inguruan igerian ari ginela
balak euria bezala erortzen ziren Izaskun aldetik”, kontatu du. Balak
ez ezik bi bonba ere erori ziren zerutik. “Bat trenbidearen inguruan
zeuden baratzetara erori zen. Bigarrenak Ibarrara joateko zubia jo
zuen. Zubi honetan kanoi bat zegoen eta pentsatzen dut horregatik
zuzendu zutela lehergaia puntu honetara”. Bigarren bonba honen
kaskiloa etxean gordeta du Larrayozek. Bala zaparrada horren erdian,
Esteban, bere arreba eta ama kamioi batean sartu zituzten, koltxoi
batzuk gainera bota eta Donostiara eraman zituzten. Donostia ere ez
zen leku segurua eta egun gutxiren buruan Zestoara abiatu ziren trenez. “Hemendik Bilbora jo genuen. Etxe erraldoi batean sartu gintuzten. Familia bakoitzari logela bat eta Casinoan jan ahal izateko kupoi
bana eman ziguten”. Etxe horretan tolosarrak ziren denak. Hilabete
mordoxka bat igaro zituzten Esteban eta bere senideek Bilbon.
Hiriaren aurkako bonbardaketak bertan harrapatu zituen. “Lagun
batekin kalean nenbilela hasi ziren sirenak jotzen eta bonbak
erortzen. Polizia bati jarraitu genion sotano batean ezkutatu ginen
arte. Inoiz beldurrik pasa badut orduan izan zen”. Bere bi anai
zaurituta gertatu ziren ezbehar horretan. Hori ikusirik itsasontziz
Ingalaterrara bidali zuen amak. La Habana itsasontzian 2.000
haurrekin batera itsasoratu zen tolosarra. Estebanena ere tentsio handiko bidaia izan zen. Gauean, ozeanoaren erdian zeudela, ontziaren
motorra geratu egin zen. “Ikusten duzu hango argi hori? Cervera kruzeroa da. Eta ikusten dituzu beste bi argitxo horiek? Gu babestera
datozen itsasontzi ingelesak dira”, azaldu zion marinel batek.
Arazorik gabe lehorreratu ziren Ingalaterrako herritxo batean. Handik
Londresera joan zen Esteban. “Etxe erraldoi batean hartu genuen
babesa. Ingelesak gu ikustera hurbiltzen ziren, jatekoa eta dirua ematen ziguten. Gu ere nahiko bihurriak ginen. Azkenean, etxean ginen
50 lagun helduenak Harley herrira bidali gintuzten”. Hemen bere
amarekin kontaktuan jartzea lortu zuen Estebanek. Frantziako
Tolosan izeba moja bat zuen eta honek jarri zuen bere amarekin
harremanetan. “Tolosara bueltatu nahi nuen galdetu zidan amak
eskutitz batean, eta nik baietz esan nion noski”.
1938an, gerra amaitu baino lehen itzuli zen Larrayoz. Irungo
Santiago zubitik sartu ziren estatu espainiarrera. Hemendik Bilbora
eraman zituzten. “Han zeuden ama guztiak bere umeen zain. Nire
ama ordea ez zen nire bila etorri eta komentu batera eraman ninduten”. Ama Esteban semea non zen jakin bezain pronto joan zen hura
jasotzera.
Erbestean igarotako urteak baino gogorragoa izan zen herrian
bizitutako gerraostea. Gerra hasieran jantzitakoarekin joan baziren
gerra amaitzean soilik jantzitakoarekin geratu ziren. “Ez genuen ezer.
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Dena eraman zuten: altzariak, jantziak, dirua. Aitak bi ohe eta erratza
erosi zituen berriz ere bizitzen jarri ahal izateko”, kontatu dute
Ibarguren anai-arrebek. Egoera berarekin egin zuen topo Esteban
Larrayozek. “Etxea hutsik topatu genuen. Udaletxera joan nintzen
gure ondasunak non zeuden galdetzera. Joan zaitez zezen plazara,
han daude soberan geratu diren altzariak, esan zidaten”. Gerrak izututa Tolosarren ia erdiak alde egitean, etxeetako altzari eta ondasun
baliotsuenak eraman egin zituzten; inork nahi ez zituen tresnak eta
bestelakoak berriz zezen plazan pilatu zituzten.
Ibargurendarrak Tolosarrak izan arren Ikaztegietan jarri ziren
bizitzen. “Ezagunak ginen herrian eta fama txarra genuen “gorriak”
izateagatik”. Ondasunak galduta, errazionamendu garaiei aurre
egin behar izan zieten. Orduko familia handietako aho guztiei jaten
eman ahal izateko familia buruaren soldata ez zen nahikoa. “Lanean
hasteko ordea Falangean izena eman behar zenuen, bestela ez zizuten inon lanik ematen”, dio Josek. Estebanek ez du baldintza hori
gogoratzen. Albizturko baserri batean morroi aritu ondoren eta denbora puska bat Zaragozan eman ondoren, azkenean Tolosan bertan
aurkitu zuen lan postu bat. “Bitartean, hilko ez baginen jana behar
genuen. Tolosan hiru etxetan dohainik ematen zuten jaten. Egungo
Batzokiaren inguruan Sese txaleta zegoen. Hara joaten zen nire ama
otarra hartuta janari eske”. Bestalde, herritar guztiak derrigortuak zeuden zerbitzu soziala betetzera. Paquita Donostiara joaten zen alemaniar baten alabarekin ping pongean jolastera. 1945an Frantziara joan
nahi izan zuen ikasketak egitera. Ez zioten utzi gutxieneko zerbitzua
bete gabe zuelako.
5.1.2. Catalina Letamendi Albisu
Catalina Letamendi Albisu Tolosan jaio zen 1912an. 12 anai-arrebetan gazteena zen. Karlista zen bere aita karlista, eta Catalinak berak
EAJren Batzokiak antolatutako jardueretan parte hartzen zuen eta
bere anaiak ideologia guztietakoak ziren. 1936ko uztailaren 18ko
altxamenduak Tolosan harrapatu zuen eta handik Donostiara joan
zen. Gipuzkoako hiriburua nazionalek okupatu zutenean, Bilbora
joan zen. Bertan, ekainaren erdialdera arte egon zen, frankistak hara
sartu bitartean. Orduan Santander aldera joan zen hango kaitik
Frantziara erbesteratzeko. Berak utzitako memoria idatzietan honela
deskribatu zuen Frantziarako bere erbesteraldia:
“Todo el mundo corrió a esconderse donde pudo, el barco izó la
bandera inglesa y salimos “echando chispas” para alta mar
donde no terminó el peligro porque apareció amenazante el
“Cervera”. Nuestro barco, que era una carbonera y tenía tripulación de raza negra, llevaba dos buques de escolta; uno por
delante y otro por detrás. El “Cervera” no pudo hacer nada. En
nuestro barco iban unos hombres de Eibar a trabajar a una fábrica de armas de Valencia. Los escondieron en las bodegas y no los
vi más en todo el viaje.
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Después de tirar los bultos y equipajes a la bodega, a la gente nos
metieron en un agujero. Unas se mareaban y a mi se me movieron las
tripas por lo que tuve que ir en busca del servicio que estaba a la vuelta. Yo iba balanceándome y los hombres me gritaban ¿A dónde va esa
mujer? El servicio era una caja de madera y yo pasando un mal rato y
haciendo equilibrios. No entré más en el agujero porque estaba de
asco y pasé el resto de la noche en cubierta. Cuando amaneció todo
el mundo estaba en cubierta. No comimos más que pan y queso.
La segunda noche la pasamos atracados en la ría o bahía de Burdeos.
Las primeras que salieron a tierra fueron las parturientas. En los dos
días que duró la travesía de Santander a Burdeos nacieron dos niñas
y no sé como lo pasaron y que parto tuvieron, pues que yo supiera
a bordo no iba ningún médico. Seguro que se les adelantó el parto
por el susto que a todos nos dieron los aviones franquistas que aparecieron cuando estábamos en el puerto de Santander. De tierra llegó
una canoa de la Cruz Roja y, como decía, las primeras personas a las
que se llevaron fueron las que habían dado a luz. Después salieron
las familias de los empleados de Correos pues la compañía de correos francesa se había hecho cargo de ellas. Entre este grupo, ahora
mismo, le estoy viendo a mi prima Nico saludándome desde el tren
que les llevaba a su punto de destino. Nosotras estuvimos un tiempo
en el barco hasta que nos sacaron y llevaron a un almacén donde
personal de la Cruz Roja repartían leche y pan. Yo recogí un bote del
suelo, lo limpié bien y lo utilicé para beber la leche. Con lo escrupulosa que era no se como pude hacer eso. Tengo que decir, también,
que no he vuelto a comer más queso en mi vida, probablemente por
el recuerdo que me quedó de mi exilio en Francia.
A las cuatro de la tarde llegó un tren. En los vagones había letreros
con el destino y en el nuestro ponía Ausser. Allí nos metieron, nos dieron la comida: una lata de sardinas, que nos tocaba a tres, el queso
de bola y un trozo de pan; también nos dijeron, chapurreando el castellano, que a las ocho nos darían una sopa caliente.
Por fin echó a andar el tren y no paró hasta la mañana siguiente. Nos
volvieron a dar bolsas con la misma comida y seguimos recorriendo
Francia hasta la madrugada del día siguiente. Por lo visto no nos quería nadie. Esa madrugada nos bajaron a unas cuantas y nos metieron
en una casa solitaria para pasar lo poco que quedaba de noche.
Amaneció y cuando Dios quiso apareció la Comisión. Repartieron a
la gente y a nosotras tres (a Cecilia, Bárbara y a mi nos tomaban
como si fuéramos familia, quizá porque las tres íbamos de luto) nos
trasladaron a un pueblo que se llamaba Sann.
Nos instalaron en unas escuelas donde había treinta niñas y dos
monitoras. Era una sala larga llena de catres donde dormíamos sin
sábanas y con sacos de dormir y había una cocinera- Llegó el primer

sábado y nos llevaron a la feria y allí nos compraron de todo, hasta
zapatos. Esto no lo hicieron los de la Comisión oficial, sino los comunistas por iniciativa propia. A los pocos días vinieron a lavarle la cara
a las paredes de la escuela (...)”.
5.2. Frantziako Kontzentrazio esparruak
1939ko otsailaren inguruan, Gerra Zibila amaitu aurretik,
Katalunian zeuden milaka soldadu errepublikarrek erbesterako bidea
hartu zuten. Hori dela eta, Frantziako gobernuak, erbesteratu uholde
horri erantzuna emateko, Roussillonen, Frantziako Mediterraneoko
hondartzetan, hesiz inguratutako kanpalekuak egokitu zituen. Argelés
sur Mer eta Saint Cyprien hondartzetan gutxienez 59 tolosar egon
ziren. Masifikazio izugarri horren aurrean, Espainiako mugetatik gertu
ziren zenbait Harrera Zelai eraiki zituzten agintari frantziarrek.
Horietako bat, Zuberoatik 4 kilometrora zegoen Gursekoa, 1939ko
martxoaren erdialdean eraikitzen hasi ziren (CHUECA, 2007). Oso
azkar eraiki behar izan zituzten 382 barrakoietan errefuxiatuak aterpetzeko eta beste 46 zaintza-lekuetan kolektibo handienak euskaldunek eta brigadistek osatu zituzten. 58 tolosar egon ziren harrera zelai
honetan42.
Bestetik, 1911ko uztailaren 30ean jaio zen Enrique Zudaire gudari tolosarra nazi alemaniarren kontzentrazio esparruetan egon zen
internatuta. 1944ko maiatzaren 24an Frantzia okupatuan kokatutako
Compiègneko Stalagean egon zen askatasungabeturik. Hemendik
Alemaniako Neuengammeko kontzentrazio esparrura deportatu
zuten 1944ko maiatzaren 24ean, bere kontzentrazio zenbakia 31971
izan zelarik43.
5.3. Bereizketarik gabeko bonbardaketak
Frankistei laguntza eskaini zien Kondor Legioak, Alemaniako Aire
Armadak, hiru tolosar hil zituen bereizketarik gabeko bonbardaketetan. Horietan lehena Magdalena de Pedro Goñi, ezkondua eta lau
seme-alaben ama, Durangoko bonbardaketaren eraginez Basurtoko
ospitalean, Bilbon, 1937ko apirilaren 6an hil zen44. Bigarrena, José
Luis Eraso Amondarain, Gernikako bonbardaketaren ondorioz
Muxikan, Bizkaian, hil zen 1937ko apirilaren 27an. Bere alaba
Concepción Erasoren hitzetan, Amarotzeko papelerako bulegoan
aritu ondoren Gerra Zibila zela eta Tolosatik alde egin zuen familiarekin. Euskal Herriko hainbat herritan egon ziren erbesteraldian.
Heriotzaren egunean Muxikan zuen bere bizilekua eta bertan lurperatu zuten. Erbesteko Tolosako Alkateak, Pedro Aguerrik, sinatutako
agiriaren arabera, sarjentu kargua zuen gudaria zen José Luis Eraso.
Bonbardaketaren egunean errefugio batetik bestera zihoala hanka
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AN. Fichero de internados en el campo de concentración de Gurs. Abertzaletasunaren Agiritegia. Sabino Arana Fundazioa. F-32.
BERMEJO, B. eta CHECA, S. (2006: 458); Abertzaletasunaren Agiritegia. Sabino Arana Fundazioa“Fichero de Gudaris formado por la Delegación de Euzkadi en Cataluña”, F-9-A.
AHPV, “Registro Central de Fallecidos en Campaña, civiles muertos”.
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batean jasotako zauriaren ondorioz hil zen, 39 urterekin45. Azkenik,
Dolores Baldomera Mujika Irazustabarrena Turtziozen, Bizkaian, hil
zen 1937ko uztailaren 29an46. Era berean, 1936ko abuztuaren 8an

frankistek Tolosan jaurtikitako bonbek Piedad Ladrero Pinedo 28 urteko andrea erail zuten47. Piedad Ladrero, Germán eta Doloresen alaba
zen eta Miranda de Ebron 1908ko abuztuaren 16an jaio zen.

45

AHPV, “Registro Central de Fallecidos en Campaña, certificaciones de fallecimiento”; AHPV, “Registro Central de Fallecidos en Campaña, falleciemiento de civiles”; Muxika-IbarruriGorozikako erregistro zibila: “39 años, Fallecido en el bombardeo de Guernica, el día 27/04/1937. Enterrado en el cementerio de Mugica el día 28/04/1937”.
46
Artzentales eta Turtziozeko erregistro zibila, heriotzen akta liburua, 1937/07/29.
47
Tolosako erregistro Zibila, heriotzen akta liburua, 156/1980 zenb. (1980/11/30).
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Tolosako Udal Artxiboa

Tolosako Justizia Plazan kokatutako Barruti Presondegia eta Epaitegia.

Mikel Errazkin Agirrezabala

1. INDARKERIA
“Colas para pasar el improvisado puente,
colas para el pan y carne...
Comercio agarrotado.
Sensación de agotamiento, de pobreza.
Porvenir nublado: lamentaciones.
Perspectivas de represión, odios, espionajes,
delaciones, angustias, lágrimas, muertes...”
Alfonso Mª Moreno, 1937/06/21
Indarkeria eta bere agerpenak historian zehar konstanteak izan
diren gizarte jarduera eta oinarrizko gizarte egituren aldaketen abiapuntu izan dira, besteak beste (ARÓSTEGUI, 1994: 17-20). Ferrándiz
eta Feixáren arabera, indarkeria botere harremanekin eta harreman
politiko asimetrikoekin erlazionatuta dago. Honez gain, badu loturarik kulturarekin eta hau lotzen den mikro eta makrogizarteetako menderatze egiturekin ere (2004: 149-150). Arósteguiren arabera, indarkeriaren definizio orokorra ondokoa da (1994: 30):
“toda resolución, o intento de resolución, por medios no consensuados de una situación de conflicto entre partes enfrentadas, lo
que comporta esencialmente una acción de imposición, que
puede efectuarse, o no, con presencia manifiesta de fuerza física”.
Ferrándiz eta Feixáren iritziz, indarkeriei eta kulturei buruz ari
garenean, gatazkak konpontzeko bakebideak ez diren bideez ari gara
hitz egiten, baita hauen kultur modulazioez ere. Praktika hauek bideratzen dituzten kodigo sinbolikoetan, aldaketa eta elkartrukaketa prozesuetara helduak daudenak etengabe. Ikuspuntu honetatik, indarkeriaren azterketa antropologiko bi bereiz daitezke (2004: 154): indarkerien kulturen ikerketa eta kulturen indarkeriena.
Indarkeriaren kulturaren ikerketa indarkeria jarraibideen (erabilera, ohiturak, errituak, irudiak…) eta instituzio kulturalen (erakundeak,
botereak, azpikulturak, sarea…) azterketa da. Honi lotuta, indarkeriaren erabilera legezko eta legez kontrako erabilerarako kodigoetan
oinarritzen den egitura moduan ulertzen da, izan pertsonen artekoa
nahiz autoezarria. Aldiz, kulturaren indarkeriaren analisia, indarkeriaren presentziarena, instituzioetan edo eremu kulturaletan oinarritzen
da. Indarkeria hau politikoa edo egunerokoa izan daiteke, estrukturala
edo mikrosoziala, fisikoa edo sinbolikoa, agerikoa edo ez-agerikoa,
esperimentatua edo irudimenezkoa.
Indarkeria moduak sailkatzerakoan, giza eta gizarte zientzietatik,
historikoki izaera politikoko indarkeriari eman izan zaio garrantzia
gehien, gatazketan eta gizarte egituren aldaketa prozesuetan zeresan
handia izaten duelako. Baina, indarkeria aztertzerakoan, pertsonei,
duintasunari eta biktimen balioaren aurka gauzatutako eraso eta oldarrei ere begiratu beharko litzaioke (SCHEPER-HUGHES eta BOURGOIS, 2004: 1). Honela, Bourgoisek lau indarkeria mota bereizten
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ditu: zuzeneko indarkeria politikoa, egituratua, sinbolikoa eta egunerokoa (BOURGOIS, 2005: 13-14). Alabaina, indarkeria mota ezberdinak elkarrekintzan daude; hau da, indarkeriak mota bat bakarrekoak dira. Era berean, aipatu antropologoaren arabera, azken hiru
indarkeria agerpenak ikusezinak dira, zuzeneko indarkeria bistakoa
den bezala.
• Zuzeneko indarkeria politikoak agintari ofizialek edo haien aurkariek helburu definituekin baliatzen dituzten eraso fisikoekin eta beldurraren hedapenarekin du zerikusia. Horien artean aipagarriak dira
ideologia, mugimendu edo estatu politiko baten izenean gauzatzen
diren errepresio militar, tortura polizial eta erresistentzia armatuak.
Honela, indarkeria politikoaren guneak kontrolatu nahi dituzten norbanakoen, erakundeen, entitateen, taldeen edo alderdien helburua
gobernuari dagozkien esparruetan hartutako erabakiak manipulatzea
litzateke. Honez gain, baita Estatua konkistatu eta mantendu edo eraldatzeko indarkeria kontzienteki erabiltzea edo berau erabiltzeko
mehatxua egitea litzateke (GONZÁLEZ CALLEJA, 1999: 122). Honela
definitzen du indarkeria politikoa Arósteguik (1994:44): “toda acción
no prevista en reglas, realizada por cualquier actor individual o colectivo, dirigida a controlar el funcionamiento del sistema político de una
sociedad o a precipitar decisiones dentro de ese sistema”.
• Indarkeria egituratua gizarte egitura ekonomiko eta politikoek
edo gizarte instituzioek eragiten duten zapalketa da, min fisiko edo
emozionalak eragiten dituena (BOURGOIS, 2005: 13) edota oinarrizko beharrizanei erantzun gabe apurka apurka indarkeria gauzatzen
duena (GALTUNG, 1981). Bougoisen iritziz, menderatze sistemarekin
gizataldeak ekonomikoki esplotatu eta politikoki zapaltzen dira.
Indarkeria egituratuaren adibidetzat jotzen ditu nazioarteko ustiapenerako merkataritza akordioak nahiz, lan baldintza, kartzela sistema
eta haurren heriotza tasa izugarriak. Galtungek (1981: 91-96) pertsona konkretu bati bideratzen ez zaion edo zeharkakoa den indarkeria
gisa definitu zuen indarkeria egituratua.
• Indarkeria sinbolikoa indarkeria ez fisikoa litzateke. Hau da, haren
menpekoei ikusmolde bat ezarri asmotan, subjektu menperatzaileak
erabiltzen duen zeharkako indarkeria gisa ulertzen da. Bourdieuren arabera (2000), jakintzaren eta sentimenduen arteko elkarrekintzaren bitartez gauzatzen da, menpean daudenen onarpenari esker. Bere iritziz,
umilazioak, gizarte desberdintasunen legitimazioak eta barneratutako hierarkiak dira sexismoa, arrazakeria eta botere klasearen barne
adierazpenak.
• Eguneroko indarkeria, izenak berak adierazten duen moduan,
norbanakoen artean egunero gauzatzen den indarkeria da, izan pertsonen artekoa, etxe barnekoa edo delinkuentziazkoa. Scheper-Hughesen
(1997) arabera, norbanakoaren bizi esperientzietan jazotzen diren
basakeria txikiak eta komunitatearen izua ohiko bihurtzen dira, indarkeriaren ethos edo sen komunak sortuz.
Zimmermannen arabera, indarkeria, indarra, bortxa, boterea eta
izua elkarrekin erlazioan dauden gizarte kategoriak dira, sarritan elka-
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rren arteko mugak ezartzea zaila delarik (1983: 13-15). Indarkeria politikoaren helburu nagusienetakoa boterea erdiestea da. Boterea instituzionalizatzean agintarien eta agintepekoen arteko zatiketa gertatzen
da. Haien arteko harremana autoritatearen printzipioak arautzen du,
hots, zigorraren beldurrez obedientzia, borondatezkoa edo derrigortua, lortzeko gaitasuna. Autoritatearen printzipio hori indarkerian oinarritu daiteke, indarkeria hori legezkoa izan ala ez. Estatu guztiek dituzte indarkeria politikoaren baitan koka ditzakegun oinarrizko baliabide
batzuk, beren autoritatea inposatzeko erabiltzen dituztenak.
1.1. Indarkeria eta boterea
Antropologia politikoarentzat boterearen esanahiak izaerarekin
eta indarkeriarekin duen erlazioa ikergai garrantzitsua izan da eta
hala izaten jarraitzen du. Antropologia politikoa, gizarte antropologiaren espezialitate gisa, ez zen 1940. urtera arte aztertu eta II. Mundu
Gerraren ondorenera arte ez zen garatu. Botere politikoaren egitura
hau kultura guztietan ote dagoen zehazten saiatu ziren. Horrez gain,
arau, ohitura eta baloreen artean sortzen diren gatazka prozesu zenbaiten emaitza gisa ere identifikatu zuten.
Max Weber soziologoak horrela definitu zuen boterea: “gizon
batek edo gizatalde batek euren borondatea aginte-ekintza batean
gauzatzeko aukera duenean, nahiz eta beste parte-hartzaileen erresistentzia izan” (2005: 170-192). Beraz, Weberren ustez, boterea nahi
den hori lortzean datza, nahiz eta besteak aurka izan. Weberren tesiak
jarraitzaile anitz izan ditu, bortxa-boterea eta autoritatea dutenen
arteko bereizketa egiten baitu. Izan ere, haren iritziz, boterearen
forma gehienak ez dira indarkerian soilik oinarritzen, autoritate forma
bati esker legeztatzen dira. Boterearen inguruko Max Weberen ideia
autoritatearen maila desberdinen arteko bereizketan oinarritzen da:
tradizionala, karismatikoa eta arrazional-legezkoa1.
Gizarte egituren eta boterearen arteko erlazioari dagokionean, talde
baten azken helburua, oro har, oreka biltzea dela defendatzen zuen
Max Weberrek, gizarte instituzioak estatikoa izateari utzi eta oreka berri
horretara egokitzen zela ondorioztatuz. Gizarte instituzio eta ekintza
jakin bakoitzak adierazitako funtzio bat du; esaterako, taldeak berak
erritual erlijioso batek zertarako balio duen azaltzen duenean. Baina,
estalitako funtzio bat ere badu, hain zuzen ere, sistemaren osotasunari
zentzua ematen diona. Premisa hauen arabera, analisia, funtsean, britainiarren Afrikako kolonietan egin zen. Evans-Pritcharden Nuertarrak
(1978) lana da adibidetako bat. Obra hauetan, tribuen arteko gatazka
talde handia batzen duen egitura dela defendatzen du (funtzio estalia),
etengabeko lehiakortasunak guztiz aurkakoa nahi duela dirudien arren
(funtzio manifestua) (LEWELLEN, 1985: 87-90).

Analisi politikoaren prozesuari dagokionez, Swartz, Turner eta
Tudenen ustez (1994), antropologia politikoa helburu kolektiboak
lortzeko boterearekiko borroka eta boterea bereganatzen dutenek
erabilitako formaren azterketa da. Cohenek (1979), boterea besteen
jarreran eragina izateko edota ekintza garrantzitsuen kontrolean eragina izateko gaitasun bezala definitzen zuen eta botere pribatu (aita
bat bere etxean) eta botere publikoa (politikan erabiltzen dena)
bereizten zituen. Botere independentea botereaz baliatzen den norbanakoaren gaitasunean oinarritua dagoela defendatzen zuen eta
menpeko boterea edo botere dependentea, aldiz, botere independentea duen batek boterea beste pertsona baten esku uzten duenean.
Azkenik, indarrean oinarritutako bortxa-boterea eta herriaren baimena duen botere adostua ere azalduz ituen.
Funtzionalisten antzera, gatazken teoria aztertu duten antropologoek egiturek gizartean duten garrantzia azpimarratzen dute. Honen
funtzionamendua azaltzeko eredu global bat ere proposatzen dute.
Korronte honen jarraitzaileek behin eta berriz azpimarratzen dute
banaketen garrantzia soziala. Horrela, boterea, desberdintasun eta
borrokan zentratzen da. Bakoitzaren interesen atzetik doazen talde
desberdinez osaturik dagoela defendatzen dute. Hauen existentziak
etengabeko gatazka suposatzen du, baita talde batzuek beste batzuek
baino etekin handiagoa ateratzea ere. Gatazkaren teorikoek talde
nagusien eta menpekoen arteko tentsioak ikertu dituzte, kontrol erlazioak nola ezartzen eta iraunarazten dituzten ulertu nahian.
Gatazkaren teorian eragin handienetako izan duen ikuspuntuetako bat marxismoarena da, klaseen arteko gatazka azpimarratzen du
korronte honek. Marxen ideia garrantzitsuenen hainbat interpretazio
egitea posible da eta horren lekuko dira, gaur egun, jarrera teoriko oso
desberdinak hartzen dituzten eskola ezberdinak. Marxismoak erabateko aldaketa politiko baten programa egitea du xede, horretarako
gizarte zientzia ezberdinen azterketen analisia eta erreforma politikoaren nahasketa egiten duelarik.
Hala ere, gatazken teoria guztiek ez dute ikuspegi marxista, izan
ere, gatazken teoriko batzuk Weberen eragina jaso dute.
Dahrendorfek (1979) zioen pentsalari funtzionalistek gizartearen
alderdi bakarra hartzen dutela kontutan: armonia eta adostasuna
dagoen bizitza sozialarekin erlazionatutakoa. Gatazka eta zatiketaren eremuek garrantzia handiagoa dutelakoan zegoen.
Dahrendorfen esanetan, gatazka, nagusiki, gizabanako eta talde
bakoitzak duen interes desberdinen ondorioz sortzen da. Marxek
interes aniztasun hori klaseen terminoan ikusten zuen, baina
Dahrendorfek autoritate eta botere zabalago batekin lotzen zuen.
Gizarte guztiak autoritatea dutenen eta normalean autoritatearen-

1

Autoritate tradizionala aspaldian ezarritako arau kulturalak errespetatzean datza. Autoritate karismatikoa ordea, tradizioa iraultzean datza. Menpekoek euren liderrari dioten mirespenean
oinarrituta dago, mirespena sortzen duten ezaugarriak dituela uste dute. Weberen iritziz, iraganeko gizarte gehienak autoritate tradizionalen egitura zuten, aldizka karismatikoekin txandatuz. Weberek zioenez, mundu modernoan autoritate tradizionala autoritate arrazional-legezkoarekin ordezkatua izan zen. Botere hau arauen bidez eta legalki aldarrikatuak diren arauez
legitimatua da. Erakunde eta burokrazia modernoetan eta gobernuan ikus dezakegu, Weberek gizarte baten politika zuzentzen duen erakunde formal bezala deskribatzen zituen horietan
(2005: 170-192).
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gandik aparte ikusten direnen artean banatzen dira, agintarien eta
aginduak jasotzen dituztenen artean.
Oso bestelako ikuspuntu bat Stephen Lukesek (1985: 19-27) proposaturikoa da, hau da, boterearen egitura tridimentsionalaren ideia
deiturikoa. Lehenengo dimentsioak boterea gatazka behagarri batean
erabaki egokiak hartzeko gaitasun gisa ulertzen du. Hala ere, Lukesen
ustez, boterearen kontzeptua hau baino askoz zabalagoa da.
Boterearen bigarren dimentsioa erabakitzen den gaiaren inguruan
kontrolatzeko duen gaitasunarekin lotzen du. Honekin zera esan nahi
du, boteredun gizabanako edo taldeak erabil dezaketela, baina ez
erabakia hartuz, baizik eta besteei alternatibak mugatuz. Honela, prozesu politikoan zenbait kexa tartean sartzea saihesten da. Era berean,
Lukesek boterearen hirugarren dimentsio bat ere bereizten du, desiren
manipulazioa deitzen diona. Hau da, boterearen egiteko nagusia besteek zugandik nahi duten hori lortzea Hau da, besteek zuk nahi
duzun hori lortzea, euren pentsamendu eta desirak kontrolatuz jarrera hori ziurtatzea. Lukesen iritziz, honek ez du zertan garunaren garbiketa adierazten. Gure desirak era dotoreago batean manipulatuak
izan daitezkeela uste du. Boterea dimentsio desberdinetan banatzean, Lukesek Weberek baino definizio osatuago bat ematen dio botereari: A Bren gainetik jartzen da, bere ekintza edo erabakiek Bri bere
interesen aurka eragiten diotenean.
Foucaultek zioen boterea ez dela biltzen Estatua bezalako instituzio batean, boterea ez dela talde batena bakarrik, eta botereari buruzko lehenagoko ereduak identitate finko batean oinarrituak daudela.
Boterea duten taldeak erraz identifikatzen direla zioen, esaterako,
klase gidaria marxistentzako edo gizonak feministentzako.
Foucaultentzako ordea, botereak gizarte interakzioaren esparru nahiz
instituzio guztietan jokatzen du, eta pertsona guztiek erabiltzen dute.
Foucaulten ustez, boterea eta ezagutza oso lotuak daude, eta elkar elikatzen dute2. Foucaulten ideiek geroz eta sona handiagoa hartu dute
antropologia politikoa bere gatazken inguruko teoria sinpleak baztertzen joan den heinean. Esaterako, Marxismoaren interpretazio ekonomikoa baztertu eta identitatean oinarrituriko gatazka politikoen formak indarra hartu duen heinean. Generoarena eta sexualitatearena
ere horren adibide litzateke (1980). Foucaulten teoriak lehen aipaturiko botere autoritarioaren eta bortxa-boterearen arteko zatiketaren teoria behera botatzen du, boterea erlazio sozial guztietan dagoela esaten
baitu, ez soilik menperatzaileen esku. Foucaulten boterearen kontzeptuak kontzeptu politikoa zabaltzen du. Kritikoek botereak duen jokabide umila azaltzen duten arren, ejertzitoan eta klase sozialetan biltzen
den boterea gutxiesten duela baieztatzen du. Delitugintzari, gorputzari, eromenari eta sexualitateari buruzko idatzietan, kartzelak, ospitaleak
eta eskolak bezalako instituzio modernoen agerpena ikertu zituen, eta
herriaren kontrol eta jarraipen sozial handia egin dutela defendatu.

Norbanakoaren askatasunaren inguruan, ideia ilustratuek beste alderdi bat dutela erakutsi nahi izan zuen, diziplina eta zaintzarekin erlazionatua. Erakunde modernoei dagokienez, boterearen, ideologiaren eta diskurtsoaren inguruko ekarpen garrantzitsuak egin zituen
Foucaultek.
Boterearen eta indarkeriaren arteko erlazioari dagokionean,
Giddensen arabera bi botere mota bereizi beharko lirateke: botere
eredugarria eta diziplina boterea. Zuzenbide estatuek botere eredugarriarekin indarkeria lurpeko zigor gisa baliatzen dute, izan litekeenaren mehatxu gisa legitimitatetik aplikatuz. Aldiz, estatu sistema
absolutistetan, propioa den diziplinazko boterea, irakaspen eta eredu
gisa, erantzun posible guztiak ekidinez inposatu nahi da; honela zigorren erakustaldi publikoa gauzatzen da, men egitea bilatuz (GIDDENS: 1982: 81-90 in MIR CURCÓ, 1999: 119).
1.2. Frankismo-garaiko politizidioa
Gerra Zibilaren hasiera hasieratik frankistek indarkeriaren erabileran oinarritu zuten euren legitimazio soziopolitikoa, bai gerra
fronteetan baita erretaguardian ere. Gauzak honela, altxatutakoek
elkarrekin erlazionatuta zeuden bi helburu nagusirekin erabili zuten
indarkeria. Alde batetik, botereaz baliatu eta gizarteko ordena,
ordena juridikoa, kulturala, ekonomikoa, lan mundukoa eta genero
sistemak finkatzeko helburuarekin sortu zituzten larrialdi eta disuasio prozesuetan (EIROA, 2006: 417-418 eta MIR, 1999: 115-145).
Bestetik, erregimen demokratikoarekin, hots, II. Errepublikarekin
amaitzea zen helburua eta horretarako ezinbestekoa zuten gerra irabazi eta disidenteak desagerraraztea (REIG TAPIA, 2006: 525-527)
edota erregimen berriarekiko jarrera argiegirik erakutsi ez zutenak
atxikitzea.
Beraz, 1936ko uztailean altxatutakoen helburua II. Errepublikako
eredu demokratikoarekin apurtu eta Estatu berriaren ordena soziopolitiko eta ekonomikoa ezartzea izan zen. Francok ondoko hitzekin
defendatu zuen baliatuta indarkeria: “cirugía de urgencia (...) [para]
desarraigar los errores y dejar limpio el solar para construir un nuevo
edificio”, erregimen frankista zimendatuko zuen orube berri eta garbia alegia3. Ildo horretan, Justo Mocoroa tolosar eskolapioak idatziz
utzi zituen memorietan, matxinatutakoen esanak ere bildu zituen:
“La gente adicta al movimiento subversivo justificaba todas aquellas barbaridades, diciendo que era “una operación de limpieza”
indispensable para la salvación de España. He oído muchas veces
aplicar el caso al símil del miembro gangrenado que se hace necesario amputar antes de que intoxique el organismo. (...) “es
menester extirpar el mal de raíz”, o bien: “hay que hacer que no
quede ni semilla” (MOCOROA in BARANDIARAN, 2005: 107).

2

Adibidez, mediku bati eskatzen zaion ezagutzari esker, ospitalea bezalako instituzio determinatu batean boterea izango du bere praktikak gauzatu ahal izateko. Medikuei, osasunaren eta
gaixotasunen inguruko ezagutza zabalena izatearren, boterea ematen zaie eta euren gaixoengan autoritatea aldarrika dezakete.
“Franco ante las fuerzas económicas y sindicales de Barcelona”, 1942/01/28: El caudillo en Cataluña, Madrid, Vicesecretaría de Educación Popular, 1942, 34. or.

3
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Aipatutako bi helburu horiek eragiten zuten indarkeria praktikara
eramateko orduan bi faktorek erabateko eragina izan zuten. Alde
batetik, Espainiako armadak lehenagotik zuen borrokaldietako eskarmentuak eta, bestetik, Tolosaldean hilabete eskasean errepublikarrek
eta abertzaleek gauzatutako erresistentziak izan zuen indarrak eta
tolosar tradizionalisten kontra errepublikarrek baliatutako bortxakeriak eragindako mendeku nahiak ere eragina izan zuen.
Nazional izenekoek burutu zituzten indar ekintza asko eta asko,
XX. mende hasieran, Afrika Iparraldean, armadak izandako esperientzia kolonialetan oinarritu ziren, lurralde konkistatuan indar okupatzaile baten moduan jokatuz. Tropa espainiarrek kabila marokoarren kontra izandako borroketan, etsaia basatitzat hartu zuten, inolako eskubiderik ez zioten aitortzen eta arma kimikoetatik hasi eta edozein arma mota erabili zuten (AIZPURU et al., 2007: 103). Gauzak
honela, militar kolpistek, inongo neurririk gabe, erabateko bortxakeria eta izua erabili zuten altxamenduari aurre egin ziotenen kontra.
Esate baterako, “El pasado, Azaña y el porvenir. Las tragedias de nuestras instituciones militares” liburuan Molak honela defendatu zituen
militarismoaren balioak:
“El militarismo, donde existe, constituye en sí una sociedad que
desarrolla una civilización, es decir, una moral. Esta moral tiene
por finalidad el engrandecimiento de la Patria por un sistema simple: la guerra. Este sistema podrá no ser de recta justicia y aun no
estar de acuerdo con las teorías filosóficas contemporáneas, pero
lo que no cabe la menor duda es que un sistema de derecho natural: el derecho de la fuerza, puesto en práctica por los hombres
desde los remotos tiempos de las tribus hasta los actuales de las
naciones y los imperios, en que ya declinan las doctrinas democráticas. Los pueblos que, por considerarse débiles, degeneran
hasta carecer de ambiciones, se tragan de buena fe el anzuelo de
la democracia y del parlamentarismo; en cambio, las grandes
potencias hacen de la democracia y del parlamentarismo pudorosas prendas de un lúcido traje de etiqueta bajo las cuales ocultan sus verdaderas ambiciones” (MOLA, 1940: 945-946).
1936ko uztailaren 17an Espainiaren Marokoko kolonietan hasita eta uztailaren 18an penintsulara hedatu zen altxamendua egun
gutxietako kontutzat aurreikusi zuten matxinatu ziren militarrek.
Alabaina, ustekabeko erresistentzia antolatuak hasierako plan horiek
atzerarazi zituen. Tolosan, uztailaren 17ko gauean bertan, Juventudes
Socialistas Unificadas-eko miliziak antolatu ziren eta, harik eta, abuztuaren 11an, matxinatutakoek Tolosa mendean hartu zuten arte,
borroka gogorra izan ziren altxatutakoen eta erresistentzia antolatu
zutenen artean; bi bandoetan artean baja dezente izan zirelarik.
Borrokak uste baino luzeago izateak eta errepublikarrek ideologia
karlista zuten 17 tolosar fusilatu izanak mendeku gosea areagotu
zuen. Mendeku nahi horren erakusle Ignacia Marquetek Jose Miguel
Barandiarani emandako lekukotza da. Haren hitzetan, Tolosako
hamabi eskuindar fusilatu izana jaiotzez garestarra zen Agustin
Uterga Ugalde El Chato ezizeneko udaltzainari egotzi zioten:
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“Su cabeza estaba puesta a precio por los rebeldes: si traían vivo,
2.000 pts.; si muerto, 1.000 pts. Por fin dos requetés fueron a buscarles a Santoña donde El Chato había caído prisionero, y el día
de su llegada ha sido festejado en Tolosa. Le trajeron a las 6 ½ de
la tarde, le llevaron a la Comandancia, fue interrogado, le apalearon de suerte que sangraba por todo el cuerpo; pero nada sacaron de él. De allí le llevaron a la cárcel donde también le apaleaban, y el público estaba indignado de los ayes que de la calle se
oían. Han dicho que ha sido fusilado con otros dos hombres y dos
mujeres”. (MARQUET in BARANDIARAN, 2005: 105).
Errepublikarren erresistentzia gauzatu zutenen mendeku nahia
jarraian aipatuko diren bi testigantza idatzietan irudikatzen da. Alde
batetik, Gomá kardinalaren eskutitzetan jasoa geratu zen idatzietan
zioenez, “cuando se acaba de conquistar la ciudad de San Sebastián
después de la resistencia durísima de los nacional-comunistas: justicia
rápida y ejemplar” (ANDRÉS-GALLEGO eta PAZOS, 2001: 4-20).
Bestetik, Justo Mocoroa eskolapio tolosarrak idatzirik utzi zuen lekukotzan honakoa dio:
“la animosidad contra las personas que tardó un tiempo en hacerse visible, se conviertió poco a poco, a medida que se prolongaba la resistencia en los frentes, sobre todo en el de Guipúzcoa, en
odio franco y persecución encarnizada contra el nacionalismo y
contra toda especie de características vascas” (MOCOROA in
BARANDIARAN, 2005: 336-337).
Frankismoaren izaera politikoa zuzeneko indarkeria politikoan,
egituratuan, sinbolikoan eta egunerokoan oinarritu zen. Armen bidez
boterea eta nazioarteko onarpena erdietsi ondoren, Estatu frankistak
ez zuen errepresioa alde batera utzi eta boterean irauteko baliatu
zuen, gerrak iraun zuen artean garatutako garbiketa ideologikoari
jarraipena emateko ere erabili zuen. Prozesu hartan berebiziko
garrantzia, baina ez erabatekoa, izan zuen zuzeneko indarkeria politikoak. Gerra irabazi zuen erregimenak ezarri zuen sistema errepresiboan ohikoak izan ziren erailketak, torturak, atxiloketak, espetxeratze
bidegabeak, jabetzen espoliazioak… Baina ez zen indarkeria mota
bakarra izan, ohikoak izan baitziren estortsio ekonomikoak, isunak,
garbiketa profesionalak, lan esparruko esplotazioa… Bestetik, familiatik bertatik hasi eta kalera eta lanera hedatu ziren errepresioa,
legezko hertsapena eta gizarte-kontrola, guztia izpirituaren formakuntzarekin eta ideologia frankistarekin zipriztinduz. Emakumeek eta
gizonek irain publikoak jasan behar izan zituzten, hala nola, errizinoolioa edanaraztea, ile-mozketak, eraso sexualak eta abar luze bat.
Frankismoak garaituen heriotza zibila eragiten zuten ekintzak bilatu
zituen (GONZÁLEZ CORTÉS, 2008: 154-155).
Juliáren hitzetan, altxamenduaren ondorengo Espainian, indarkeriaren erabilera berariaz egindakoa, sistematikoa eta instituzionalizatua izan zen. Eta, azkenean, Estatu berriaren eraikuntzarako
objektu bilakatu zen (JULIÁ, 1999: 26). Indarkeria politikoaren lehen
egiteko nagusienetakoa boterea erdiestea izan zen. Boterea instituzionalizatzean agintarien eta agintepekoen arteko zatiketa gertatu
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zen eta haien arteko harremana autoritatearen printzipioak arautu
zuen, hots, zigorraren beldurrez obedientzia, borondatezkoa edo
derrigortua, lortu zuten. Autoritatearen printzipio hori indarkerian
oinarritu daiteke, indarkeria hori legezkoa izan edo ez. Estatu guztiek
dituzte indarkeria politikoaren baitan koka ditzakegun oinarrizko
baliabide batzuk, beren autoritatea inposatzeko erabiltzen dituztenak. Baliabide horien artean hiru bereiz ditzakegu: errepresioa, kontrol soziala eta legezko bortxa (GONZÁLEZ CALLEJA, 2000: 365).
• Errepresioa, esparru politiko, ideologiko edo sozialari dagokionez,
boterean daudenek desegokitzat jotzen dituzten jokabideen aurrean kontrolerako eta zigortzeko mekanismoak erabiltzean datza.
Mekanismo horietan, indarkeria fisikoa edo psikologikoa, nahiz
jokabide publiko edo pribatuak erabil ditzakete. Azken baliabide
honek kontrol sozialarekin erlazio zuzena du.
• Kontrol sozialaren baitakoak dira gizarte batek edo gizarteko talde
batek bere kideen izaera eta jokabideak taldearen bizimodura
moldatzeko erabiltzen dituen ekintza tresna guztiak, bai positiboak baita negatiboak ere. Ekintza tresna horien helburua, taldeko
kideen jokabideak moldatzeaz gain, gizartearen arauetatik
aldentzen diren jarrerak galaraztea eta ekiditea ere bada.
• Legezko bortxa litzateke estatuak, indarkeriaren bitartez, gizartearen ordena mantentzen duenean eta indarkeria horrek biztanleriaren gehiengoaren eta marko arauemailearen eta juridikoaren onarpena duenean.
Matxinatuek, batez ere, hiru gizatalde jarri zituzten berariaz antolatutako indarkeriaren eta izu-ikararen jomugan. Batetik, gobernu
errepublikarraren aldekoak edota Estatu berriaren ideologiarekin bat
egin ez zutenak. Bestetik, altxamenduaren alde jarrera garbiegirik
hartu ez zutenak eta, azkenik, altxatutakoen erresistentzia saiakera
posibleak eteteko asmoz erretaguardian zeudenak. Hiru talde horiek
osatzen zituztenen artean alterizazio zurrun bat ezarri zuten frankistek: gu eta besteak ondo bereiztea. Hau da, Espainiaren berpizkun-

dearen alde borrokatzen ari ziren Nazionalak eta liberalismoak eta
demokraziak eragindako hondamendiaren arduradunak ziren
abertzaleak, errepublikarrak eta anarkistak taldekatzea4.
Honela, 1936ko apirilean, matxinadaren prestaketa lanetan ari zela,
Emilio Mola jeneralak “Instrucción Reservada nº 1” famatuan idatzita
utzitako jarraibideak berariaz antolatutako errepresioaren erakusgarri
dira. Haren hitzen arabera, Altxamendua gauzatu eta gerra egoera deklaratu ostean ekintzak izugarri bortitza behar zuen izan, arerioa lehenbailehen gutxitzeko, lehen helburuak ere seinalatu zituen: mugimendurekin bat egiten ez zuten alderdi politiko, elkarte eta sindikatuetako zuzendaritzei zigor eredugarriak aplikatu behar zitzaizkien, asaldura sortzeko
xedea duten mugimendu edota grebak ekiditeko5. Honela, uztailaren
19an, Iruñean, alkateekin burututako bilera batean, nagusitasun sentsazioa hedatzeko beldurra erein behar zela aldarrikatu zuen Molak, eta
eskrupulurik eta zalantzarik egin gabe haiek bezala pentsatzen ez zuen
oro ezabatu behar zela ere esan zuen6. Matxinadaren hasiera ondoren,
altxatutako militarrek urgentziaz emandako zortzigarren aginduan, izuikara bultzatzea, aurkariak erail eta hauen erakundeak desegiteko eskumena jasotzen zen7. Honakoa jasotzen zen Movimiento-aren kontrakoak zirenen aurka epaiketa sumarisimoak egin ahal izateko militar matxinatuek agindutako 2. dekretuan (GARRIGA 1981: 34):
“La Junta Suprema Militar de Defensa de España, como primer
acuerdo dispone:
1. Serán pasados por las armas, en trámite de juicio sumarísimo
(…) cuántos se opongan al triunfo del expresado Movimiento
Salvador de España, fueren los que fueren los medios empleados
a tan perverso fin.
2. Los militares que se opongan al Movimiento de Salvación iniciado serán pasados por las armas por los delitos de lesa patria y
alta traición a España.
3. Se establece la obligatoriedad de los cargos y quienes, nombrados,
no lo acepten, caerán en la sanción de los artículos anteriores.”

4

Esanguratsuak dira Francisco Franco generalak altxamendua hasi eta gutxira, 1936ko uztailaren 27an, Tangerren Chicago Daily Tribuneko Jay Alleni egindako adierazpenak: “- “Nosotros
luchamos por España. Ellos luchan contra España. Estamos resueltos a seguir adelante a cualquier precio.”
- Allen: “Tendrá que matar a media España”, dije.
Entonces giró la cabeza, sonrió y mirándome firmemente dijo:
- “He dicho que al precio que sea”.
Es decir –afirma Allen- que “estaba dispuesto a acabar con la mitad de los españoles si ello era necesario para pacificar el país” (JULIÁ, 1999: 25).
5
“Producido el movimiento (Base 5ª) y declarado el Estado de Guerra (…) se tendrá en cuenta que la acción ha de ser en extremo violenta para reducir lo antes posible al enemigo, que
es fuerte y bien organizado. Desde luego, serán encarcelados todos los directivos de los Partidos Políticos, Sociedades o Sindicatos no afectos al Movimiento, aplicándose castigos ejemplares a dichos individuos para estrangular los movimientos de rebeldía o huelgas” (DE LA CIERVA, 1969: I, 771). Ricardo de la Ciervak (1969: I, 771) Servicio Histórico Militarreko (egun
AGMA artxiboan) Fernández Cordón legajoan jasota dago (AGMA, AGL, CGG, A31, L4, C8) “Instrucción reservada nº 1” dokumentua. Reig Tapiaren arabera, egun, legajo horretan ez dago
dokumentu hori, nahiz eta Fernández Cordónek sinatutako dokumentu gehiago jasoak egon (1995: ). Ildo berean, matxinada Espainiaren Marokoko kolonietan antolatzeko 1936/06/24ko
jarraibideetan zera jasotzen zen: “Que el Movimiento ha de ser simultáneo las guarniciones comprometidas y desde luego de una gran violencia. Las vacilaciones no conducen más que al
fracaso” (DE LA CIERVA, 1969: I, 771).
6
“Es necesario propagar una atmósfera de terror... cualquiera que sea abierta o secretamente defensor del Frente Popular debe ser asesinado”. El alcalde de Villaba manifestó sus dudas. Mola
le espetó: “Todo aquél que dude, ampare u oculte a alguien del Frente Popular será también pasado por las armas” (ITURRALDE, 1956-60: 89). Emilio Mola jeneralaren hitzak biltzen dira
bere idazkaria zen José María Iribarrenek idatzitako memorietan6: “En este trance de la guerra yo ya he decidido la guerra sin cuartel. A los militares que no se han sumado a nuestro Movimiento,
echarlos y quitarles la paga. A los que han hecho armas contra nosotros, contra el Ejército, fusilarlos. Yo veo a mi padre en las filas contrarias y lo fusilo” (IRIBARREN, 1937: 292)”.
7
“…OCTAVA.- En el primer momento y antes de que empiecen a hacerse efectivas las sanciones a que de lugar el bando de Estado de Guerra, deben consentirse ciertos tumultos a cargo de
civiles armados para que se eliminen determinadas personalidades, se destruyan centros y organismos revolucionarios”.
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Memoriaren izenak. Errepresioa eta giza eskubideen urraketa Tolosan, Gerra Zibilean eta Lehen Frankismo garaian (1936-1945)

Julián Casanovaren arabera, ondokoak izan ziren Estatu guztian
zehar errepresio frankistaren dimentsio orokorrak: 100.000 erailak
gerrak iraun zuen artean, 50.000 gehiago gerraren amaieratik 1949ra
bitartean, 500.000 preso kartzelatan eta kontzentrazio esparrutan,
450.000 errefuxiatu 1939ko lehen hiru hilabeteetan (2004: 8).
Gauzak honela, aurkari politikoa ezabatzeko baliatutako prozesua
definitzeko politizidioa (RODRIGO, 2008: 42), garbiketa politikoa
(CASANOVA, 2002: 44) eta genozidioa (LEDESMA 2009: 178)
kontzeptuak erabili izan dira.

“Borraremos vuestros nombres que serán malditos por generaciones de generaciones. Desterraremos al maestro que, en los mapas,
marcaba con una raya verde ese artificio de Euzkadi. Desterraremos
al sacerdote que se negaba a celebrar las fiestas tradicionales del
pilar y de Santiago. Desterraremos al boticario que dentro de la botica tenía un poco de conspiración contra España; cuando no fusilaremos a todos aquellos que los principales responsables de esta
locura y de esta mancha de la más negra ingratitud que cubre el
mapa de la tierra vascongada” (EGAÑA, 2009: 7).

Esate baterako, González Callejak politizidio kontzeptua darabil
Gobernu edo Estatu batek arrazoi politikoengatik, jakinaren gainean
eta aurrez prestaturik, hilketak kontzeptualizatzen baditu (2006).
Haren hitzetan, politizidioetan biktimen, erregimen edota talde dominatzaileen posizio hierarkiakoengatik edota oposizioarengatik definitzen dira8. Gehien errepikatu den kontzeptua garbiketa politikoa
izan da, honela definitu izan delarik:

Bestetik, Pedro Barruso (2005: 112) historialariak Gipuzkoako
errepresio estrategia bat-bateko errepresio espontaneoaren eta erakundeetatik zuzendutako errepresio arautuaren artean sailkatzen du.
Sailkapen hori ikertzaile ezberdinek ere egin dute, esanahi bera eman
dioten hainbat kontzeptu erabili dituztelarik. Bat bateko errepresioa
definitzeko eta izendatzeko ondoko hitzak erabili dira: kontrolik
gabeko indarkeria, bereizketarik gabeko errepresio itsua, beroan
hedatutako izua, errepresio irregularra, espontaneoa, kontrolik gabekoa, arbitrarioa, ilegala, justizia ofiziosozkoa, paseokoa, informala,
paralegala... Kontzeptu hauekin ondoko eredu errepresiboa definitzen
da: “modelo represivo que es ajeno a la voluntad del poder constituido y/o que se contrapone a otras manifestaciones de la violencia de
carácter 'legal'” (PRADA RODRIGUEZ, 2004: 132). Erakundeetatik
zuzendutako errepresio arautuari dagokionean, errepresio instituzionalizatua, juridifikatua eta arautua kontzeptuak erabili izan dira.
Adjektibo hauekin arau legal batean oinarrituz gauzatutako errepresioa eman nahi da aditzera, beti ere, arau horien legitimitaterik eza
kontutan hartuta, noski. Aizpururi jarraituz (2006: 103), ezin da
bereizketarik gabeko errepresio itsuaz hitz egin. Haren iritziz, militarrak, tradizioz eta ohituraz, oso uzkur azaldu ohi zirelako zerbait
garrantzitsua inoren esku uzterakoan eta are gehiago inkontrolatuen
ardurapean. Goi agintaritzaren onespenik gabe izandako saio gutxi
batzuk berehala etenarazi ziren bide ezberdinak erabiliz. Era berean,
Tolosako kasuan batez ere hiru arrazoi gehitu behar dira:

“La limpieza política constituye una dinámica de homogeneización política de la población de un territorio por medio del uso de la
fuerza o la intimidación contra personas pertenecientes a grupos identificados como enemigos políticos. Es un concepto más amplio que el
de “politicidio”, al incluir la eliminación de cargos institucionales, y es
distinto al de limpieza étnica porque las campañas de aniquilación no
se realizan por los rasgos culturales o biológicos de las víctimas”
(CRUZ, 2007: 549)9.
Halere, lan honetan politizidio kontzeptua erabiliko da, hau da,
diskurtso franquista propioan sorburua ez zuen jarduera politiko eta
ideologiatik aldentzen zenari zuzendutako indarkeria izendatzeko
modu orokor gisa. Politizidio kontzeptuan indarkeriaren ezaugarri
ezberdinak biltzen dira. Javier Rodrigoren arabera: “Que la violencia
apareciese de manera súbita, flamígera en esas jornadas de julio de
1936 no quiere decir, sin embargo, que las violencias fuesen iguales,
equiparables o proporcionales. (...) su asimetría se comprueba tanto
en la forma de su ejecución como en su extensión territorial, temporal
y cuantitativa” (2008: 42).
Donostia frankisten esku geratu eta gutxira, 1936ko irailaren
13an, Gipuzkoako Gobernadore Zibil izendatu eta 1936ko urriaren
7ra arte kargu horretan egon zen Ramón Sierra Bustamanteren hitzek
ondo islatzen dute erregimen frankistaren politizidioaren nahia:

• Lehenik eta behin, Tolosa menpean hartu ostean, kontrol izugarria burutu zuten agintari militar eta politikoek. Hiribildu honetan, gainerakoetan bezala, agintari politikoak militarrek izendatzeaz gain,
Udal Kudeaketa Batzordeko agintari berriak Gipuzkoako Junta
Karlistako kide berberak ziren. Fidel Azurza, batzordeko presidentea,

8

Autore honek politizidio mota ezberdinak ematen ditu aditzera: “politicidios retributivos, dirigidos contra los antiguos grupos dominantes o influyentes por resentimiento de sus pasados
privilegios o abusos; politicidios represivos, dirigidos contra partidos y movimientos implicados en actividades opositoras; politicidios revolucionarios, dirigidos contra el enemigo político o
de clase al servicio de nuevas ideologías revolucionarias y politicidios represivos/hegemónicos contra grupos étnicos o nacionales implicados en actividades opositoras” (GONZÁLEZ CALLEJA, 2006). Bestalde, indarkeria kolektiboa ondoko lanean aztertzen da: TILLY (2007).
9
Idazle beraren arabera: “Por haberse producido en los cinco continentes, la limpieza política no es un producto exótico, característico de una población e historia específicas: al contrario,
ha sucedido hasta hoy en el “patio trasero” de la civilización judeo-cristiana. Sólo en el siglo XX se han producido masacres considerables en alemania, Argentina, Bielorrusia, Bosnia, Chile,
Croacia, El Salvador –y otros países centroamericanos–, España, estados Unidos, Finlandia, Francia, Georgia, Gran Bretaña, Grecia, Hungría, Italia, Letonia, Lituania, México, Polonia, RusiaUnión Soviética, Serbia, Ucrania, Yugoslavia, además de las cometidas por el gobierno británico en la India, el francés en Argelia, en norteamericano en Vietnam e Irak, o el israelí en Gaza
y Cisjordania, etc.” (CRUZ, 2007: 549). Ildo berean rafale Cruzen arabera garbiketa politikoa hiru prozesurekin erlaziotatu dago: “a) un proceso de democratización en el que existe un
enfrentamiento principal entre un grupo –populista, obrerista, religioso o nacionalista- que realiza demandas incompatibles de soberanía sobre otro grupo; b) uno o varios procesos de escalada en el enfrentamiento debido a crisis políticas, que lleva a los agentes al intento de aniquilación del adversario cuando con anterioridad esa estrategia no se había producido; y c) una
vez iniciada la campaña de aniquilación, ésta adoptará rasgos diferentes según la/s crisis política/s desencadenada/s, las capacidades de los agentes, así como la identificación del enemigo a batir” (2007: 550).
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Gipuzkoako Junta Karlistako presidentea zen, baita matxinada osteko
Gipuzkoako Ahaldun Nagusia ere.
• Bestetik, militarrek Tolosa posizio estrategikotzat zuten; militar
sare garrantzitsuak mugarritzen zuen herria. Postu militar garrantzitsu
bat kokatzeaz gain, 1937ko abuztura arte martxan egon zen Sanjurjo
Ospitale militarra ere, Urkizuko postu militarrari ere gerra amaitu
ostean ere eutsi zitzaion. Beraz Tolosa militarizatutako udalerria zen.
• Azkenik, testigantzen arabera, instituzio berrietako agintariak
edota hauetatik oso gertukoak ziren pertsonak, nola familia-kideak
hala instituzioetako langileak, egoten ziren fusilatze pelotoietan,
herritarrak atxilotzerakoan, galdeketak burutzerakoan, presoak lekuz
aldatzerakoan eta gainerako indarkeria adierazpen ezberdinetan.
Azpimarragarria da, Tolosan, errepresioa militarrek, erreketeen talde
armatuek, bertako falangista urriek eta udal langileek gauzatu zutela,
guztia militarren, agintarien eta Gerrako Junta Karlistaren erabateko
kontrolpean bazegoen ere.
Beraz, ondoriozta daiteke burututako fusilatze ugari horiek, batez
ere 1936ko abuztura eta azaro erdira artekoak, eta gainerako errepresioen gauzatzeak ez zirela inolako kontrolik gabe egin, aurretik hartutako erabakiak ziren eta agintarien ezagutzarekin eta oniritziarekin egin
ziren. Aldiz, ongi antolatutakoak eta hierarkizatuak zeuden eta definitutako estrategia baten zerbitzura gauzatu ziren. 1936ko uztailaren
18an Estatuko zenbait probintziatan eta uztailaren 28an gainerakoetan,
matxinatutako militarrek deklaratutako gerra egoeraren10 babesean
antolatu zen errepresioa. Gerra egoera deklaratu eta berresten zuen
bandoan errepresio horren jomugan zeuden herritarrak zein ziren ematen zuen aditzera: armak zituztenak, matxinatuei babesa ematen zietenak, Altxamenduaren aurkako adierazpenak egiten zituztenak edo
matxinadaren alde ateratako militarrak, milizianoak, funtzionarioak
eta abarrak iraintzen zituztenak, altxatutakoen interesen aurkakoa
komentarioak egiten zituztenak, autoritate berrien baimenik gabe
bilerak, hitzaldiak edo antzeko ekitaldiren bat antolatzen zutenak…

eguna. Egun horretan bertan hasi eta 1944. urte amaiera arte burutu
ziren errepublikarren, abertzaleen eta anarkisten kontrako fusilatzeak. Garai hartan egindako hilketa hauetako asko goizean goiz eta
herriguneetatik urrun zeuden lekuetan egin ziren, kasurik gehienetan
heriotza haien egiaztagiririk bat ere utzi gabe. Biktimen senitartekoek
zailtasun handiak izaten zituzten heriotzak egiaztatzeko edota hilobi
komunetan lurperatuak izan ziren gorpuzkinak aurkitzeko. Ezin da
jakin zehatz-mehatz zenbat herritar erail zituzten. Alde nazionalekoek 86 tolosar fusilatu zituzten gutxienez, bai Tolosan bai udalerritik
kanpo ere. Era berean, 58 gizon-emakume izan ziren gutxienez,
Tolosan frankistek asasinatu zituztenak.
Exekutatutako tolosar guztiak azaltzen diren zerrenda bat osatzeko zailtasunak handiak dira. Alde batetik, frankistek fusilatu zituzten
gizon-emakumeen erregistrorik ez zutelako egin eta erregistro zibil
eta parrokialetan ez direlako hauen izen abizen guztiak jasotzen.
Bestetik, errepresio frankistari buruzko gai askotan bezala, gizonemakumeen erailketei buruzko agiriak desagertu egin dira artxibategi
ezberdinetatik, seguruenik horrela gerta zedin pentsatutako estrategiaren ondorioz. Tolosako fusilatuen zerrenda egiteko Tolosako erregistro zibila, hilerriko hobiratzeen erregistro liburua, parrokiako
heriotzen akta liburua, Sancho de Beurko elkartearen artxiboa eta
Alcalá de Henaresen Archivo General de Administración artxiboa
aztertu dira. Halere ikerketaren oinarrian Aranzadi Zientzia Elkarteak
2002az geroztik burututako ikerlan ezberdinak egon dira.

2. FUSILATZEAK

Fusilatzeei dagokienez, Tolosaren kasua berezia izan zen; gatazkan zehar, bi aldeak giza eskubideen aurkako bortxaketa eta nazioarteko giza zuzenbidearen aurkako ekintzen erantzule izan baitziren.
Hasieran, miliziar ezkertiarrek zenbait tolosar tradizionalista atxilotu
eta hauetako 17 erail zituzten. Baina, horren erantzuna are eta gordinagoa izan zen, izularri beroko garaian, Tolosaldeko muino eta bidebazterrak, eta batez ere, San Blaseko hilerria gorpuz betez. Kopuruei
eta fusilatzeen testuinguruari dagokienez, konpara ezinak dira frankistek eta errepublikarrek burututako fusilatzeak. Tolosar eskuindarren erailketen testuingurua oso dokumentatua dago; nortzuk atxilotu
zituzten, zein presondegietara eraman zituzten, noiz eta nortzuk fusilatu zituzten, baita noiz eta non hobiratu zituzten ere. Hauen senitartekoek biktima bezala zituzten eskubideak -egiaren ezagutza, justizia eta erreparazio morala- bermatuak izan zituzten. Aldiz, II.
Errepublikaren aurka altxatu zirenek fusilatutako errepublikar eta
abertzaleen kopuru zehatza jakitea ezinezkoa da. Gaitza da haien
asasinatzeen historia dokumentatzea, eta are zailagoa hobiratzeen
data eta tokiak ikertzea. Gaur egun, ez dago eragozpenik altxatutakoen aldean egon zirenek jasan zuten indarkeria ezagutzeko, baina
askoz ere zailagoa da alde errepublikarrekoen sufrimendua neurtzea
eta azaltzea.

1936ko abuztuaren 11a izan zen Nafarroa ipar-mendebaldetik
zetozen matxinatutako erreketeek udalerria kontrolpean hartu zuten

Egitasmo honetan dokumentatu ahal izan diren kasuak zati txiki
bat baino ez dira benetan gertatu ziren guztiekin alderatuz gero.

Azkenik, Aizpuruk esan bezala, ez du zentzurik gerrako operazioak
eta zapalkuntzarekin zerikusia zutenak bereizteak, txanpon beraren
alde biak baitira (2006: 100). Honela, matxinatuek aurrera egin ahala,
herriak okupatu ahala, toki horiek defendatzen ari ziren errepublikazaleen, abertzaleen eta anarkisten kontra ez ezik, aitzinean aipatutako
hiru gizataldeak osatzen zituztenen aurka ere ezarri zituzten neurri
zapaltzaile haiek. Gainera, ez da ahaztu behar, 1936ko uztailean deklaratutako gerra egoera indarrean egon zela gerra amaitu eta ia hamarkada bat beranduagora arte ere, hau da, 1948 arte.

10

Miguel Cabanellas, Junta de Defensa Nacionaleko presidentearen bandoa, BOJDNE, 3. zenb., 1936/07/30, 1.-2. or.
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Ignacio Olabeaga Doktrina Kristauko anaien kongregazioko kideak
1936ko azaroaren 15ean idatzi txostenean aipatzen duenez, autoritate militarrek fusilatutako 113 lagun lurperatu zituzten Tolosan (OLABEAGA in BARANDIARAN et al.: 2005: 92). Kontuan hartu behar da,
lehen aipatu bezala, Tolosan azaroaren bigarren hamabostaldiaren
eta 1944. urtearen artean fusilatzeek jarraitu zutela. Beraz, baieztatu
daiteke, Tolosan 113 lagun baino gehiago fusilatu zituztela nazionalek. Garai hura bizi izan zutenen lekukotasunetan biltzen denez, erreketeen jomuga errepublikarrek fusilatu zituzten halako hamar exekutatzea zela zabaldu zuten herrian. Beste zenbait kasutan berriz, fusilatu izana dokumentatu ahal izan bada ere, gertakari hori non, noiz
eta zein testuingurutan burutu zen ezin izan da jakin. Horren adibide
dira Erantzukizun Politikoen legearen arabera prozesatuta egon ondoren asasinatu zituzten honako tolosarrak:
• Jesús Farinas Carbellán11.
• Secundino Fernández Andrés12.
• Pedro Fernández Ansorena Lizarran jaioa izan arren, Tolosan
bizi zen 27 urteko Rusia batailoiko Pablo Iglesias konpainiako sarjentua. 30 urtetako gartzela zigorrera kondenatua izan eta gero fusilatu
zuten13 (ikus gerra-kontseiluei dagokien atala).
• Manuel Fernández Bermejo Bilbon jaio eta Tolosan bizi zen 23
urtetako mekanikari ezkondua. IR-ren Azaña Gipuzkoa batailoiko
miliziar gisa gerran parte hartu zuen eta Belchiten, Zigortutako
Langile Soldaduen Diziplina Batailoiean prisionero gisa bortxazko
lanetara behartu zuten14.
• Cándido Fernández Corbajo15.
16

• Victorino Fernández Ledesma .
Fusilatuak, itoak, hil arte jipoituak, urkatuak, hil arte bortxatuak…
erailketak gordinkeria handiarekin burutu ziren. Guzti horren bi adibide
besterik ez dira jarraian kontatuak. La Gaceta del Norte egunkariak argitara eman zuenez, Leocadio Bustamante tolosarra “garrote vil” delakoaren bidez hil zuten Derion 1937ko abenduan. Natividad Hernández
emakume anarkista, aldiz, 1940ko uztailaren 27an Donostian fusilatu
ondotik bi egun ezberdinetan hobiratu zuten Polloeko hilerrian, uztailaren 27an eta 30ean. Gordinkeria horren testigantza dira Xabier
Garikano eta Tomás Alonso tolosarren honako hitzak:
“Goatze naiz ni mutikoxkorra nitzala, nola itezituen ta ze furgoneta ibiltze zituen, hoi re bai, Arozena panaderiko furgoneta ematen zuen. Panaderiko furgoneta konfiskatuta emate zuen.
Kanposatu aurrean, elizan ikusten dezu ola gurutze bat ba han

garbitze zituzten ta beste batzuk jota hartu ta paretan kontra
mendi aldea. Izaskungo elizan atzian de akatu zituen, Hernaniko
batzuk hil zituzten, bat nere aitan launa zan. Izaskungoa eta
hemen jakinduzan ikeragarrizkoa gertatu zala, Iturraldek ta begik
eta mingainak eta denak kendu zizkioten bati. Bai. Euxebio eta
haren familia pasatze zianian asesinos esaten zioten ta harrapatu
zuen kotxian utzitako arrastoagatik ta geo horrek jarri zun Rondilla
kalian mertzeri bat ta geo elizatik ez zan ateratzen, eun guztia elizan zeon”. (Tomas Alonso eta Xabier Garikano).
Gordintasun hitzak dira Justo Mokoroa eskolapioak José Miguel de
Barandiaranek hala eskatuta idatzitako memorietan transmititzen
zituenak ere. Tolosako apaiz euskaltzalea Iruñean harrapatu zuen gerraren hasierak. Honako hitzak idatzi zituen berak ikusitako fusilatzeen
ondorioak deskribatzeko:
“Los cadáveres quedan enterrados, o más o menos cubiertos, en
sitios despoblados, sin ninguna cruz ni símbolo funerario; mezclados unos con otros y grandes montones, es casi imposible
saber dónde para cada cual. Además estas ejecuciones se rodean
del más absoluto e impenetrable misterio; en las cárceles no se
guarda registro de los ejecutados; sus nombres aparecen en las listas con la nota de “puesto en libertad”; de suerte que sólo por eliminación y por conjetura se podrá saber el día de mañana el
número de ellos; además es frecuente prohibir el luto a los familiares; esquelas y anuncios del funeral; tan sólo por excepción se
habrán permitido en alguna localidad” (MOCOROA in BARANDIARAN, et al., 2005: 110).
Ildo berean, fusilatu zituzten zenbaiti hil aurretik konfesioa hartu
zieten erlijiosoen testigantzak ere jaso zituen Justo Mocoroak. Esate
baterako, Larrainzar kaputxinoak, 1936ko irailaren erdialdean,
Lizarra inguruko eremuetan, ehun eta hogeita hamar lagun baino
gehiago nola fusilatu zituzten kontatu ziola azaltzen du:
“Él fue llamado para asistirlos y volvió horrorizado de aquel cuadro, que, según me dijo, le pareció un anticipo parcial del día del
juicio. Fue en la media noche. Llegados al lugar señalado de antemano, donde ya estaba praticada una gran fosa para enterrar los
cadáveres, se hizo bajar de los autobuses a los sentenciados, atados de tres en tres, y se les dio un plazo de quince o veinte minutos para que dijeran todos en alta voz su confesión. Me dijo el P.
Capuchino que aquello fue un espectáculo indescriptibles: gritos,
imprecaciones, clamores de angustia y de desesperación.
Después se les hizo pasar por delante del sacerdote afin de recibir
la absolución; y a medida que la recibían, se les daba orden de

11

AGA, Sección Justicia, 292. k.
AGMG, BDST, 1141. k.; AGA, Sección Justicia, 292. k.
13
CDMH, Legajo B-1634, 15. fol.; CDMH, S.M., 1202. karp., 103. fol.; AIRMNF, f. Santander, (s.n.)/38; AGA, Sección Justicia, 292. k.
14
CDMH, B-1169 leg., 4-15 fol.; CDMH, f. Santander, 105. karp., O s., 1. lib., 2383 fol.; TUA, E, 5, 1; AGA, Sección Justicia, 292. k.
15
AGA, Sección Justicia, 292. k.
16
AGA, Sección Justicia, 4134. k.
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avanzar caminando, hasta que a ciertos pasos de distancia eran
sucesivamente tumbados a balazos” (MOCOROA in BARANDIARAN et al., 2006: 109).
Mokoroa oso kritiko azaldu zen erreketeek eta falangistek errepublikarrak erailtzerakoan erakutsitako amorruarekin eta gorrotoarekin.
Gogor arbuiatu zuen, sarri askotan, erlijioaren alde borrokan ari ziren
horiek fusilatu zituztenei azken igurtzia edota aitormena ere ukatu
zietelako:
“Más de una vez he oído a requetés, mozos abrutados y jactaciosos, referir sus hazañas homicidas y las mil peripecias a que da
lugar la caza de ciertos sujetos de mayor cuidado. Y era sencillamente horrible escuchar, al fin de casi todas sus historias, a manera de estribillo: “el caso es que a esos tíos les hacemos un favor:
porque después de las trastadas que han hecho en su vida, mueren con todos los Sacramentos y van derechos al cielo, gracias a
nosotros; cosa que nosotros mismos quizá no consigamos, cuando llegue nuestra hora”... (…) Aun esto de que se les procuraba llevar los santos Sacramentos a las infelices víctimas, no siempre era
verdad, por lo menos tratándose de los falangistas. De estos es voz
corriente en Navarra y en Logroño que han matado a muchísimos
sin permitirles confesarse a veces aún tratando de acercarse a los
reos algún sacerdote caritativo, y lo que es peor también ensañándose con los desgraciados, de palabra y de obra, antes de ejecutarlos” (MOCOROA in BARANDIARAN, et al. 2006: 108 eta 107).
Fusilatutako asko hilerriko zati ez konsagratuan edo zibilean
hobiratu zituzten, edota tradizio kristauean ohikoa den buruz gorako
posizioan beharrean, buruz beherakoan. Hobi batzuetan, gorpuen
gainean, harlauza handiak ere jarri izan zituzten, oztopoak ezarri
nahiean edo. Kasu hauetan, fusilatzaileek bi aldiz gaztigatu nahi izan
zituzten errepublikarrak, alde batetik erailez eta bestetik tradizio kristauan ohikoak ziren erritualak saltatuz, honela arimen zeruratzea
oztopatuz. Guzti honen adibide da Aurori Urbizu andrearen testigantza, lehenik bere aitona nola fusilatua izan zen kontatzen du eta
ondoren bere amonaren dolu-ezintasuna eta garaileen irainak nola
bizitu behar izan zituen:
“-¡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
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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, txondorzulo 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 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…”.
2.1. Nazionalek eraildakoen soslaiak
1936ko udazkenean, Gipuzkoan izandako fusilatzeak aztertu
dituen Mikel Aizpuru historialaren aburuz lau ziren frankistek beren
esku geratzen ziren errepublikarrak hiltzeko jarraitutako estrategiak
(2007: 100). Eredu teoriko hori tolosarren fusilatzeak edota Tolosako
fusilatzeak aztertzeko egokia dela iritzita, aztergai diren erailketak
honako kategoriatan banatu dira:
• Frontean atzeman eta bertan fusilatuak, erresistentzia errepublikazalearen aurrean mendekua hartuz. Tolosa inguruan kokatzen diren
lau hilobi komunetan gisa honetan hildakoak daude hobiratuak.
• Etxean bertan atxilotuak, gorri-separatista eta marxista izateaz susmagarriak zirenak eta tolosako hilerrira eraman zituztenak bertan
exekutatzeko.
• Tolosako edo Ondarretako kartzelara eramaten zituzten atxilotuak
eta egun batzuk han eduki ostean askatasun agiria eman eta fusilatzera eramaten zituztenak Donostiara, Oiartzunera, Berara edota
Hernanira.
• Berme judizialik gabe atxilotuak gerra-kontseiluetan prozesatu eta
heriotza zigorrera kondenatu ostean hil zituztenak Ondarretan,
Santoñan, Santanderren eta Burgosen.
Lau kategoria hauetako fusilatzeen testuinguruak eta kasu konkretuak atal honetako 2.2, 2.3, 2.4 eta 2.5 puntuetan aztertzen dira.
Bestetik, nazionalek eraildako Tolosako sozialisten, anarkisten,
abertzaleen eta errepublikarren soslaiari dagokionean, lehenik eta
behin aipatu beharra dago fusilatuen %54,6a 21 eta 35 urte artekoa
zela, hauetako %28,4ak 26 eta 30 urte artean zituelarik (ikus 19.
taula eta 10. grafikoa). Gazte talde hau gerra-lerroetan atzeman
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ondoren fusilatu zituztenek eta gerra-kontseiluetan heriotza zigorrera kondenatu ondoren eraildakoek osatzen dute. Bestetik, 36 eta
55 urte artekoak fusilatuen %32,2a ziren. Hauen artean, batez ere,
“ezer egin ez zutelako” ustean, fusilatzeko arriskurik ez zutenaren
ustean, Tolosan geratu eta bertan atxilotu eta eraildakoak daude.
Batzuk kartzelatik pasa gabe fusilatu zituzten eta beste batzuk,
aldiz, Tolosako edota Ondarretako presondegietatik pasa ostean.
Adin-tarteak

Fusilatu kopurua

Fusilatu kopurua (%tan)

16-20
21-25
26-30
31-35
36-40
41-45
46-50
51-55
56-60
61-65
66-70

6
10
23
11
8
8
5
5
3
1
1

7,4%
12,3%
28,4%
13,6%
9,9%
9,9%
6,2%
6,2%
3,7%
1,2%
1,2%

19. taula: Fusilatutako tolosarren adin-tartea

10. grafikoa: Fusilatutako tolosarren adin-tartea.

11. grafikoa: Fusilatze urteen araberako tolosar fusilatu kopurua.

Fusilatze-data

Fusilatu kopurua

1936/07
1936/08
1936/09
1936/10
1936/11
1936/12
1937/01
1937/02
1937/03
1937/04
1937/05
1937/06
1937/07
1937/08
1937/09
1937/10
1937/11
1937/12

1
15
6
12
15
0
0
1
0
0
1
1
2
4
3
3
0
2

21. taula: Fusilatzeak gertatutako
hilabeteen araberako tolosar
fusilatu kopurua.

20. taulan eta 11. grafikoan ikus daitekeen bezala, dokumentatu ahal izan diren fusilatze gehienak gerraren hasieran gauzatu
ziren, batez ere, 1936an eta 1937an, guztira fusilatzeen %85,7a.
21. taulan eta 12. grafikoan nabarmentzen den bezala, gehien bat,
lehen hilabeteetan gauzatu ziren fusilatzeak.
Fusilatze-data

Fusilatu kopurua

Fusilatu kopurua (%tan)

1936
1937
1938
1939
1940
1941

49
17
2
6
1
2

63,6%
22,1%
2,6%
7,8%
1,3%
2,6%

20. taula: Fusilatze urteen araberako tolosar fusilatu kopurua.
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12. grafikoa: Fusilatzeak gertatutako hilabeteen araberako tolosar fusilatu kopurua.
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Tolosan bizi ziren eraildakoen jatorriari dagokionez, %37a
Tolosan jaioa zen eta, soilik, %6a Tolosaldean jaioa. Fusilatu guztien
%32a Tolosaldea ez besteko Hego Euskal Herriko lau lurraldetan
jaioa zen eta %25a, estatuko beste lurraldeetan jaio ondoren, Tolosara
bizitzera etorritakoek osatzen zuten (ikus 21. taula eta 13. grafikoa).

Jaioterria

Fusilatu kopurua

Tolosa
Nafarroa
Gipuzkoa
Tolosaldea
Araba
Bizkaia
Madrid
Errioxa
Segovia
Leon
Estatuko beste lurraldeak

29
11
7
5
4
3
3
3
2
2
9

21. taula: Tolosan bizi ziren
fusilatuen jaioterriaren
araberako fusilatze kopurua.

Fusilatze lekua

Fusilatu kopurua

Fusilatu kopurua (%tan)

Tolosa
Berastegi
Leaburu
Elduain
Andoain
Donostia
Oiartzun
Aia
Hernani
Araba
Asturias
Cantabria
Bizkaia
Nafarroa
Burgos
Ezezaguna

33
1
1
1
1
9
5
2
2
2
1
5
4
4
2
13

38,4%
1,2%
1,2%
1,2%
1,2%
10,5%
5,8%
2,3%
2,3%
2,3%
1,2%
5,8%
4,7%
4,7%
2,3%
15,1%

22. taula: Tolosar fusilatu kopurua, fusilatze tokien arbera

14. grafikoa: Tolosar fusilatu kopurua, fusilatze tokien arbera

13. grafikoa: Tolosan bizi ziren fusilatuen jaioterriaren araberako fusilatze kopurua.

Erailketa gehienak Tolosan bertan egin zituzten nazionalek, hain
zuzen ere, %38,4a. Hauetako gehienak bertan atxilotu ostean fusilatutakoak ziren, batez ere, kartzelatik pasa gabeak, nahiz eta baziren
presondegitik pasatako gutxi batzuk ere. Tolosatik haratagoko eskualdeetan 4 gizon erail zituzten, gehienak gerraren hasierako egunetan.
Fusialtuen %18,6a Gipuzkoako kartzeletan atxilotuta egon eta gerrakontseilutan prozesatu gabe Donostian, Hernanin eta Oiartzunen
fusilatu zituztenek osatzen dute (ikus 22. taula eta 14. grafikoa).
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Fusilatutakoen lanbideei dagokionez, aipatu beharra dago dokumentatu ahal izan diren kasuen herenean lanbidea ezin izan dela
zehaztu. Hala ere, definitu gabe geratutako horien %39a eskulangilea
zen. Fabrika ezberdinetan lan eginagatik, gehienak papergileak ziren.
Haien lanbidearen araberako tolosar fusilatuen kopurua 23. taulan eta
15. grafikoan biltzen da.
Lanbideak

Fusilatu kopuruak

Apaizak
Bere aldetik lan egiten zuten profesionalak
Definitu gabeko eskulangileak
Mekanikariak
Nekazariak edo jornalariak
Papergileak
Dendariak
Tolosako Udaleko langileak
Trenbideetako langileak
Definitu gabeak

3
10
15
4
7
15
3
1
2
26

23. taula: Tolosar
fusilatu kopurua,
haien lanbideen
arbera.
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Ideologia

Fusilatu kopurua Fusilatu kopurua (%tan)

PSOE/UGT
CNT
EAJ/ELA
PCE
IR
Ideologia ez definitua / ezezaguna

18
7
7
2
1
51

20,9%
8,1%
8,1%
2,3%
1,2%
59,3%

24. taula: Tolosar fusilatu kopurua, haien ideologiaren arabera.

16. grafikoa: Tolosar fusilatu kopurua, haien lanbideen arbera.

Tolosako fusilatzeen testuinguruarekin amaitzeko zera azpimarratu behar da, %59,3ren ideologia ezezaguna izanagatik, gehienak
sozialistak zirela. PSOEra edo UGTra afiliatuak, militanteak edo ideologia sozialista zutenak %20,9 ziren. Ondoren leudeke anarkistak
eta abertzaleak, talde bakoitza fusilatuen %8,1eko kopuruarekin.
Datu zehatzak 24. taulan eta 17. grafikoan eransten dira.

17. grafikoa: Tolosar fusilatu kopurua, haien ideologiaren arabera

IZENA

JAIOTERRIA

ADINA BIZITOKIA

HERIOTZAREN
DATA

HERIOTZAREN
TOKIA

AGUIRRE POZUETA, JUAN
ALDA GONZALO, SANTOS
ÁLVAREZ FLORES, DAVID
AMIANO AMIANO, FRANCISCO
AMILIBIA,
ANTÍA USANSOLO, JUAN JOSÉ
ARABAOLAZA PELLEJERO, ANICETO
ARABAOLAZA PELLEJERO, FAUSTO
ARANDIA ITURRIA, MANUEL
ARISTIMUÑO, AURELIO
ARIZTIMUÑO OLASO, JOSÉ "AITZOL"
ARSUAGA IZAGUIRRE, LUIS
AZCORTA SASIAIN, PEDRO
AZNAR BRIANZO, JOSÉ
BAGÜES BALAGUER, MIGUEL
BERAZA GOICOECHEA, LUIS
BICUÑA ECENARRO, LUIS
BUSTAMANTE DIAZ, LEOCADIO
BUSTAMANTE GARCÍA, SEGUNDO
CARRERA IRAOLA, ROGELIO
DE LA PEÑA VALLEJO, GREGORIO
DE MARCO MOSTAJO, LUIS
DE PEDRO ALLENDE, PEDRO
ECEIZABARRENA OLARRA, JUAN
ECHENIQUE MACHIARENA, JUAN
ECHEVERRÍA AZURMENDI, EUGENIO
ECHEZARRETA AZURMENDI, GABRIEL

Tolosa
Tolosa
Madrid
Donostia

19
28
36
27

Tolosa
Tolosa
Tolosa
Tolosa
Tolosa
Tolosa
Tolosa
Alkiza
Zaragoza
Tolosa
Tolosa
Tolosa
Briones, La Rioja
Iruñea, Nafarroa
Tolosa
Monrocillo de Juarros, Burgos
Noviercas, Soria
Nájera, La Rioja
Tolosa
Bera, Nafarroa
Zegama
Zalduendo, Araba

49
16
17
20
27
40
43
41
32
29
30
25
29
33
22
59
33
32
32
44
34
45

1936/09/22
1936/08/12
1940/07/20
1936/08/13
1936/10/01
1936/11/02
1936/08/11
1936/08/11
1938/03/11
1936/08/11
1936/10/18 edo 17
1936/10/19
1937/07/05
1939/06/01
1939/11/18
1937/08/05
1941/10/09
1937/12/16
1936/10/28
1936/11/16
1936/10/30
1937/08/28
1936/11/17
1936/11/17
1936/11/15
1936/09/22
1936/09/15

Araia, Araba
Tolosa
Madrid
Tolosa
Andoain
Tolosa
Tolosa
Tolosa
Santander, Cantabria
Tolosa
Hernani
Donostia
Tolosa
Burgos
Donostia
Bilbao, Bizkaia
Tolosa
Derio, Bizkaia
Tolosa
Oiartzun
Tolosa
Santander, Cantabria
Oiartzun
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Ziordia, Nafarroa
Tolosa
Tolosa
Tolosa
Tolosa
Tolosa
Tolosa
Tolosa
Tolosa
Tolosa
Tolosa
Tolosa
Tolosa
Tolosa
Tolosa
Otxandio, Bizkaia
Tolosa
Tolosa
Tolosa
Tolosa
Tolosa
Tolosa
Tolosa
Tolosa
Tolosa
Tolosa
Tolosa

Tolosa
Tolosa

HOBIRATZEAREN
DATA

HOBIRATZEAREN
TOKIA

1936/08/12

Tolosa
Tolosa

1938/03/11
1936/08/11
1936/10/18

1939/06/01
1939/11/18
1937/08/07
1941/10/09
1937/12/16
1936/10/28

1936/09/22
1936/09/15

Tolosa
Tolosa
Tolosa
Ciriego, Santander
Donostia
Hernani

Burgos
Donostia
Derio, Bizkaia
Tolosa
Derio, Bizkaia
Tolosa

Tolosa
Tolosa
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IZENA

JAIOTERRIA

ESLAVA, SERAPIO
FARINA CARBELLÁN, JESÚS
FERNÁNDEZ ANDRÉS, SECUNDINO
FERNÁNDEZ BERMEJO, MANUEL
FERNÁNDEZ CORBAJO, CÁNDIDO
FERNÁNDEZ LEDESMA, VÍCTORINO
FERNÁNDEZ LOSADA, CÁNDIDO
FURUNDARENA BEGUIRISTAIN, JOSÉ MARÍA
GARCÍA ENCINO, VICENTE
GARCÍA SÁNCHEZ, PRUDENCIO CONSTANTINO
GARRIDO AYERDI, MANUEL
GAZTAÑAGA URRUTIA, FÉLIX
GIL GARCÍA, PRIMITIVO
GOENAGA, JUAN
GOIN ALAVE, PEDRO EMILIO
GONZÁLEZ IRAOLA, PEDRO IGNACIO
GONZÁLEZ YANGUAS, SANTIAGO
GUTIÉRREZ SALDÍAS, LUCIO
HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, CLAUDIO
HERNÁNDEZ MATE, NATIVIDAD
HERNÁNDEZ RANERO, BENITO
HERRERO DE DIEGO, BENJAMÍN
IGLESIAS ORTIZ, CONSTANTINO
ITURRALDE ALDAY, JUAN
ITURRALDE BERACOECHEA, EUSEBIO
IRIARTE, JACINTO
LANZA CASTANEDO, RAMÓN
LASA JAUREGUI, LÁZARO
LÓPEZ DE OSADA ALCONCHEL, PABLO
MARTÍNEZ ANTOÑANA, DOMINGO
MARTÍNEZ ARTÁZCOZ, SILVESTRE JOSÉ
MARTÍNEZ SANTAMARÍA, DEOGRACIAS
MENDINUETA OTEGUI, ANTONIO
MORENO ALONSO, SIMÓN
OCHOA BEÑARAN, MIGUEL
ORUEZABAL BEGUIRISTAIN, REMIGIO
OTANO MIQUÉLIZ, JOSÉ
OYARZÁBAL IBARBIA, EUGENIO
PONGA HERRERO, ANDRÉS
PONGA MARTÍNEZ, ELICIO
PORIGA PISO, LUIS
SÁNCHEZ GONZÁLEZ, JACINTO
SANCHO GARCÍA, JUAN
SASIAIN SALSAMENDI, FRANCISCO
SESMA CATALÁN, JESÚS
SOTO RICO, FRANCISCO
SÚBTIL SANZ, ANDRÉS
SÚBTIL SANZ, JOSÉ
TORMES ASÍN, ÁNGEL
URBISTONDO RECARTE, BASILIO
URRETAVIZCAYA GUEREÑO, MIGUEL
UTERGA UGALDE, AGUSTÍN
VARGA VEGAS, FÉLIX
VARGAS ARNAIZ, MIGUEL
VÁZQUEZ VÁZQUEZ, JOSÉ

Amezketa

94

Tolosa
Bilbo

Benialbo, Zamora
Aginaga, Usurbil
Iruñea, Nafarroa
Llanes, Asturias
Pitillas, Nafarroa
Beasain
Tolosa
Tolosa
Tolosa
Ibarra
Fitero, Nafarroa
Briones, La Rioja
Valladolid
Tolosa
Gueñes, Bizkaia
Santa Coloma, Burgos
Tolosa
Mutriku
Tolosa
Tolosa
Asteasu
Tolosa
Güeñes, Bizkaia
Gasteiz, Araba
Tolosa
Peñarrada, Burgos
Tolosa
Elvillar, Araba
Ziordia, Nafarroa
Tolosa
Lerga, Nafarroa
Errezil
Villabraz, León
Millastar, León
Madrid
Salamanca
Morata de Tajuña, Madrid
Orendain
Korella, Nafarroa
Madrid
Fuentemilanos, Segovia
Fuentemilanos, Segovia
Tolosa
Ollo, Nafarroa
Tolosa
Gares, Nafarroa
Monasterio de Rodilla, Burgos
San Millan, Araba
Lugo

ADINA

23

29
21
53
30
35
24
38
29
22
45
36
60
18
31
53
29
42
25
32
38
28
24
25
57
16
51
53
43
38
66
26
54
30
45
29
23
39
28
26
33
29
47
31
38
27
65
30

BIZITOKIA

HERIOTZAREN HERIOTZAREN
DATA
TOKIA

Tolosa
Tolosa
Tolosa
Tolosa
Tolosa
Tolosa
Tolosa
Tolosa
Tolosa
Tolosa
Tolosa
Tolosa
Tolosa
Tolosa
Eibar
Tolosa
Tolosa
Tolosa
Tolosa
Donostia
Tolosa
Tolosa
Tolosa
Tolosa
Txarama
Tolosa
Tolosa
Tolosa
Tolosa
Tolosa
Tolosa
Tolosa
Tolosa
Tolosa
Tolosa
Leaburu
Tolosa
Tolosa
Tolosa
Tolosa
Tolosa
Tolosa
Tolosa
Tolosa
Tolosa
Tolosa
Tolosa
Tolosa
Hernani
Tolosa
Andoain
Tolosa
Tolosa
Tolosa
Tolosa

1936/09/26

Tolosa

1939/01/28
1936/10/03
1941/10/21
1937/05/12
1936/10/22
1939/11/14
1936/08/11

Burgos
Tolosa
Tolosa
Tolosa
Tolosa
Donostia
Tolosa
Leitza, Nafarroa
Derio, Bizkaia
Iruñea, Nafarroa
Gijón, Asturias
Tolosa
Aia
Donostia
Lemoa, Bizkaia
Oiartzun
Bera, Nafarroa
Santander, Cantabria
Elduain
Tolosa
Santander, Cantabria
Tolosa
Berastegi
Tolosa
Oiartzun
Tolosa
Tolosa
Tolosa

1937/12/14
1936/11/13
1937/10/12
1936/11/14
1937/09/24
1940/07/29
1937/06/10
1936/11/15
1936/11/17
1937/08/20
1936/08
1939/10/31
1936/08/09
1936/08/03
1936/08/12
1936/11/14
1937/10/04
1936/11/15
1937/09/25
1937/07/02
1936/07/30
1936/10/23
1936/10/15
1939/12/07
1937/09/24
1936/10/01
1936/08/18
1936/08/28
1936/10/14
1936/11/15
1936/11/17
1937/10/15
1936/08/05
1936/09/14
1936/10/22
1938/06/25
1937/08/23
1936/08/26
1936/11/15

Leaburu
Hernani
Tolosa
Donostia
Aia
Tolosa
Tolosa
Tolosa
Tolosa
Iruñea, Nafarroa
Donostia
Santoña, Cantabria
Tolosa
Hernani
Oiartzun
Donostia
Donostia
Santander, Cantabria
Donemiliaga, Araba

HOBIRATZEAREN
DATA

HOBIRATZEAREN
TOKIA

1936/09/27

Tolosa

1937/12/14

Derio, Bizkaia

Bera

Alegia
1936/08/12

Tolosa

1937/10/04
1936/11/15
1937/09/25

Tolosa
Tolosa
Tolosa

1936/10/15
1939/12/08

Tolosa
Hernani
Tolosa
Donostia

1936/08/18
1936/08/28
1936/10/15

Tolosa
Tolosa
Tolosa
Tolosa
Tolosa

1936/10/23

Donostia
Donostia
Santander
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IZENA

JAIOTERRIA

ADINA

BIZITOKIA

HERIOTZAREN HERIOTZAREN
DATA
TOKIA

HOBIRATZEAREN
DATA

HOBIRATZEAREN
TOKIA

VIGNAU ASUERO, ALFONSO
ZABALA RÍOS, LORENZO
ZAGALA MUT, ESTEBAN
ZUAZOLA GOENAGA, TRIANO

Tolosa
Torres, Cantabria
Barcelona
Azkoitia

30
26
39
30

Donostia
Tolosa
Tolosa
Tolosa

1936/09/05
1936/11/17
1936/08/28
1937/02/06

Donostia

1936/09/06

Donostia

Tolosa
Tolosa

1936/09/02

Tolosa

25. taula: Frankistek fusilatutako tolosarrak.

2.1.1. Tolosan fusilatutakoen soslaia

Urtea

Fusilatu kopurua

Tolosan gauzatu ziren fusilatzeen soslaiari dagokionean, kasu
honetan ere 1936an eta 1937an gauzatu ziren fusilatze gehienak, batez
ere lehen hilabetetan (ikus 26. eta 27. taulak eta 16. eta 17. grafikoak).

1936
1937
1938
1939
1940
1941

47
8
1
5
1
2

16. grafikoa: Tolosan gertatutako fusilatze kopurua, fusilatze urtearen arabera.

26. taula: Tolosan gertatutako fusilatze
kopurua, fusilatze urtearen arabera.

Hilabetea

Fusilatu kopurua

1936/08
1936/09
1936/10
1936/11
1936/12
1937/01
1937/02
1937/03
1937/04
1937/05
1937/06
1937/07
1937/08
1937/09
1937/10
1937/11
1937/12

18
5
12
12
0
0
1
0
0
1
0
1
0
1
3
0
1

27. taula: Tolosan gertatutako
fusilatze kopurua gerraren
hasierako hilabeetan.

Dokumentatu ahal izan diren Tolosako fusilatuen bizitokiei dagokionez, 57 kasu hauen %75a Tolosan bertan bizi zela esan daiteke,
baita ia guztiak Tolosatik gertu zeuden herrietakoak zirela ere (ikus 27.
taula eta 18. grafikoa).

17. grafikoa: Tolosan gertatutako fusilatze kopurua gerraren hasierako hilabeetan.
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Bizitokia

Fusilatze kopurua

Altzo
Andoain
Donostia
Pasaia
Tolosa
Zizurkil

1
5
3
3
39
1

27. taula: Tolosan
fusilatutakoen bizitokia.
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Adina
15-20
21-25
26-30
31-35
36-40
41-45
46-50
51-55
56-60
61-65

4
5
12
6
7
4
1
4
2
2

28. taula: Tolosan
fusilatutakoen adina.

18. grafikoa: Tolosan fusilatutakoen bizitokia.

Bestetik, eta fusilatu tolosarren kasuan bezala, gehienak gazteak
zirela ondoriozta daiteke. Hau da, adin tarteari dagokienez, Tolosan
fusilatu zituztenen artean talderik ugariena 26-30 urte artekoek osatzen
dute, gainerako adin tarteetako kopuruak nahiko antzekoak direlarik
(ikus 28. taula eta 19. grafikoa).

IZENA
ALDASORO ELIZASO, CRUZ
ALMORZA ECHAIDE, JUAN
AMIJO VIDAL, AVELINO
AMONDARAIN ZUMEAGA, MIGUEL
ARANZÁBAL URRESTARAZU, FRANCISCO ANTONIO
ARZALLUS ALBISU, JUAN PÍO
CALO MANEIRO, JOSÉ MARÍA
DORRONSORO IRAOLA, JOSÉ ANTONIO
ECHEVARRÍA PAGALDAY, SEBASTIÁN
ERREZA , ENRIQUE
FERNÁNDEZ ARGUIARRO, NEMESIO
GARCÍA GARCÍA, MANUEL
GARMENDIA , JOSÉ AGUSTÍN
GARMENDIA , JOSÉ ANTONIO
HERRERA MENTA, ENRIQUE
IRIBARREN , CRUZ
LOINAZ LASA, MARÍA
"MADRILEÑO"
MARTÍNEZ RUIZ, RAMÓN

JAIOTERRIA
Andoain
Zizurkil
A Coruña
Oria
Villabona
Errezil
Porente de Sin, A Coruña
Altzo
Eskoriatza
Andoain
Noja, A Coruña
Villabona
Villabona
Donostia
Villabona
Ordizia
Belmonte, Cuenca

ADINA BIZITOKIA

38
36
42
54
34
62
16

31

Andoain
Zizurkil
Pasaia
Andoain
Andoain
Andoain
Pasaia
Altzo

Andoain
Pasaia

40

Donostia

55

Donostia

38

Donostia

19. grafikoa:
Tolosan
fusilatutakoen
adina.

HERIOTZAREN
DATA

HERIOTZAREN HOBIRATZEAREN
TOKIA
DATA

HOBIRATZEAREN
TOKIA

1936/08/30
1936/10/06
1936/08/12
1936/08/30
1936/08/30
1936/08/30
1936/08/12
1937/12/20
1936/09/28
1936/09/21
1936/08/30
1936/08/12
1936/10/01
1936/10/01
1939/09/20
1936/10/01
1937/10/12
1936/10/01
1940/08/20

Tolosa
Tolosa
Tolosa
Tolosa
Tolosa
Tolosa
Tolosa
Tolosa
Tolosa
Tolosa
Tolosa
Tolosa
Tolosa
Tolosa
Tolosa
Tolosa
Tolosa
Tolosa
Tolosa

Tolosa

1936/08/31

1936/08/31
1936/08/31
1936/08/31

1936/08/31
1936/10/02
1936/10/02
1936/10/02

Tolosa
Tolosa
Tolosa
Tolosa
Tolosa
Altzo
Olamuño (Albiztur-Tolosa)
Tolosa
Tolosa
Tolosa
Tolosa
Tolosa
Tolosa
Tolosa

29. taula: Tolosan frankistek fusilatutako pertsonak (tolosarrak ez zirenak).
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2.2. Borroka-guneetako fusilatzeak
Lehen kategoria hau borroka-guneetan bertan hil zituztenek
osatzen dute. Miliziar eta gudari hauen erresistentziak eragindako
heriotzak eta bestelakoak ordaintzeko zabaltzen zen mendekunahiaren ondorio ziren. Aurretik esan bezala, matxinatutako tropak
Tolosara sartzean izu-laborri giroa sufritu zuten erregimen berriarekin bat egiten ez zutenek. Agiritegi eta erregistro ezberdinetako
datuak beste zenbait testigantzekin osatuz, borroka lerroak eten ostean atzemandako miliziarrak fusilatu ondoren non lurperatzen ziren
jakin ahal izan da. Esanguratsuak dira Tolosa inguratzen duten inguruko mendi magaletan dauden fusilatuen hobiak. Oria ibarrako
batailetan ez ezik, gainerako borroka guneetan atzemandako hainbat tolosar ere fusilatu zituzten. Honakoak dira borroka guneetan
atzeman ondoren fusilatu zituzten tolosarrak:
• Pablo López de Osada Alconchel Gueñes (Bizkaia) herrian jaiotako 28 urtetako tolosarra. 1936ko abuztuaren 3an fusilatu zuten
Berastegin17.
• Benito Hernández Ranero Gueñesen (Bizkaia) jaioa, papergilea
lanbidez eta Josefa Arrizurieta Juvélezekin ezkondua. Gerra Zibileko
lehen urteetan UGTren Pablo Iglesias konpainian jardun zuen miliziar
gisa eta 1936ko urrian, Euzko Gudaroztea eratu zenean, JSU-en Rusia
batailoiean jardun zuen gudari gisa. 31 urte zituela Bizkaiko Arratia
bailarako Lemoaitzeko batailan harrapatu eta bertan fusilatu zuten
1937ko ekainaren 10ean18.
• Luis de Marco Mostajo Noviercasen (Soria) jaioa, Antonio de
Marcoren eta Andrea Mostajoren semea. Papergilea zen eta 33 urte
zituen hil zutenean. Leonides Ciruelos emaztea alargun eta María
Soledad alaba umezurtz utzi zituen. CNTn afiliatutako gudaria zen,
seguruenik Sacco y Vanzetti batailoiko miliziarra. Santanderren erail
zuten 1937ko abuztuaren 28an19.
• Santiago González Yanguas Fiteron (Nafarroa) jaio eta Tolosan
bizi zen. Okina zen lanbidez. Manuel González eta María Yanguasen
semea zen. Juana Iraolarekin ezkonduta zegoen eta bost seme-alaba
zituen: Clotilde, Luisa, Felisa, Manuel eta Francisca. UGTn eta PSOEn
afiliatutako gudari hau frentean, Gijón inguruan, harrapatu eta fusilatu zuten 45 urte zituela 1937ko urriaren 12an. Intendentzian eta okin
kabo gisa ari zen frentean20.

• Juan Iturralde Alday Mutrikun (Gipuzkoa) jaio eta Tolosan bizi
zen 42 urtetako papergilea zen. Estefanía Lópezekin ezkondua, zazpi
seme-alaben aita zen: Jesusa, Enrique, Antolín, Águeda, Ignacio,
Margarita eta Josefa. Euzko Gudaroztearen hamabigarren batailoiko
miliziar gisa aritu zen. Hau da, CNT alderdi sindikal anarkistaren laugarrena zen Sacco y Vanzetti batailoiean. Cantabriako frentean borrokan ari zela, Santanderren atzeman eta bertan fusilatu zuten 1937ko
abuztuaren 20an, baina ez da ezagutzen non hobiratu zuten21.
• Félix Varga Vegas Monasterio de Rodillan (Burgos) jaio zen
Tolosan bizi zen 27 urteko litografo hau. Gloria Echeverria
Garmendiarekin ezkondua eta Jose Luis semearen aita. CNTko afiliatua, Euzko Gudarozteko hamabigarren batailoiko, Sacco y Vanzetti
batailoiko gudaria, gerra garaian ebakuatuen buruzagi funtzioak bete
zituen. 1937ko abuztuaren 23an fusilatu zuten Santanderren eta
Cantabriako hiriburuan bertan hobiratu zuten22.
2.2.1. Tolosako eta bere inguruko fusilatuen hobi komunak
ZZ atalean deskribatu bezala, matxinatuak ez ziren Tolosara sartu
hego-ekialdeko nahiz hego-mendebaldeko goi posizio guztiak kontrolpean izan arte. Borroka biziak izandako gune horietako zenbaitetan, miliziar ezkertiarrak fusilatu eta hobiratutako tokiak daude:
Aldaba Txikin, San Esteban eta Montezkue arteko mugan, Izaskunen
edota Albiztur eta Urkizu arteko mugan dagoen Olamuino mendiaren magalean.
• Aldaba Txikiko hobia:
2004an Juan Miguel Aristi Aldaba Txikiko bizilagunak IsastegiBerri etxearen ondoan kokatutako hobi baten berri eman zion
Aranzadi Zientzia elkarteari. Bere aitak, Jose Aristik, kontatu zionez,
1936an bere osaba Fernando Aristik atxilotutako bi miliziar eibartar
Isastegi-Goikoa baserrira nola eramaten zituzten ikusi zuen. Kontatu
ziotenez, hurrengo egunean Isastegi-Bekoa baserrian erail zituzten
eta lurrazaletik sakontasun gutxira eman zieten lur. Fusilatzeak gertatu ziren garai hartan, Gerra Zibilaren hasieran, oinezko bide batetik
gertu, sagarrondo baten ondoan zegoen hobia. Gau egun lur eremu
hori oso aldatua dago, orduko bidea betea izan baita, honek kokaleku zehatza aurkitzea zailtzen duelarik23. Hobiaren gutxi gora behera-

17

EGAÑA (2000: IV, 252).
TEZ, 37. h.a.l., 56/46. erreg., 1946/05/06; CDMH, PS Santander, 13. karp., 1. exp.; CDMH, PS-Santander, 46 k., 1 exp.
TEZ, 35. h.a.l., 172/41. erreg., 1941/12/10; CDMH, f. Santander, 107. k., O s., 4215. f.; CDMH, S.M., 1381. karp, 239 fol.
20
IRARGI, f. PS Bilbao, 102. k. 16 eta 19; TEZ, 36. h.a.l., 141/44. erreg., 1944/09/15; CDMH, PS Seccion Militar pset, 100. k, 258. f.; CDMH, SM 1234 karp., 190 fol.; CDMH, Leg B-1479,
136 fol.; CDMH, Leg B-1461, 103 fol; CDMH, SM 1181 karp., 323 fol.; CDMH, leg. B-3366, 21 fol.; CDMH, leg. B-1634, 24 fol.; CDMH, f. Santander, 105 karp., O s., 2 lib., 2503 fol.;
CDMH, S.M., 1195 karp.; 104 fol.; CDMH, PS Bilbao, 80 k., 11 exp., 51 f.
21
TEZ, 36. h.a.l., 20/44. erreg., 1944/02/04; CDMH, B s., 68 karp., 91 fol.; CDMH, B s., 68 karp., 114 fol.; CDMH, f. Santander, 106 karp, O s., 2 lib., 3638 fol.; CDMH, PS SANTANDER, 18 k., 1 exp.
22
TEZ, h.e.l., 34. lib, 49/1940 erreg.; CDMH, PS s. Militar, 123 k., 414 fol.; CDMH, f. Santander, 110 karp., O s., 7143 fol.; CDMH, PS-SANTANDER, 18 karp., 1 exp.; AGA, s. Justicia,
Registro Central de Penados 1938-58 [katalogatu gabeko fondoa (fondo sin catalogar).
23
ERRAZKIN AGIRREZABALA, M. eta MARTINEZ DE LIZARDUY, E. (2004): “Informe relativo a la visita efectuada al barrio Aldaba Txiki de Tolosa con el fin de estudiar las posibilidades de
recuperar los restos humanos pertenecientes a la Guerra Civil (1936) que fueron inhumados en ese lugar”, Donostia, Aranzadi Zientzia Elkartea, txostena.
18
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ko UTM koordenatuak honakoak dira: X= 573.477; Y= 4.774.640;
altuera= 247 m.
• Montezkueko hobia
San Esteban auzoko herritar batek Montezkue auzoko hobi honen
kokapena ezagutzen zuen, haurra zenean lur inguru hau harrotuta
zegoelako. Urte guzti hauetan hilobiaren inguru hori laiatu gabe
errespetatu izan omen dute auzokideek. Gune honetan, Tolosa frankisten eskuetan geratu aurretik, ekintza militarrak gauzatu ziren. Garai
horretan baso bat zen eta Martin Txiki baserriaren lurretan dago kokatua, Montezkuera igoerako bide ertzean, bere UTM koordenatuak
honakoak dira: X= 575.143; Y= 4. 777.52724.
• Olamuñoko hobia, Albiztur
Aranzadi Zientzia Elkarteko bazkide batzuen lanari eta Inazio
Mujikak emandako lekukotasunari esker dokumentatu ahal izan da
Urkizu eta Albizturren artean dagoen Olamuño tontorreko hobi hau
(UTM koordenatuak: X= 571.807; Y= 4.777.366; altuera= 754 m.).
Urkizutik gora, Erniorako bidean, Mendikute baino lehen, Artzuriko
antenaren parean, Olamuño mendiaren magalean, harresi apal batez
hesitutako barruti txiki batean lekutzen da. Bertan burdinazko gurutze
bat dago, lore artifizialak izan ohi dituena. Urkizu auzoko zenbait herritarrek diotenez, zenbait zumaiar fusilatu zituzten enklabe honetan.
Duela zenbait urte, familiartekoek hauen gorpuzkinak atera eta haien
jaioterrira eraman omen zituzten. Lekuko hauen arabera, zaintza postu
bat zegoen aipatu tontorrean eta atxilotu horiek tontorrean bertan erail
zituzten. Senideek gurutze bat jarri zuten eta urtero ekartzen dituzte
loreak Inazio Mujikaren lekukotasunaren arabera25:
“Gu umeak ginela, bazen apaiz bat gerra aurretik Urkizuko apaiz
izandakoa, eta gurekin familia harremanak zituena, Don Feliziano
Etxaniz (Don Nemesio Etxanizen anaia), nazionalista bera, eta
umeekiko txera berezia zuena. Inoiz eraman izan gintuen txangoan gurutze hartaraino eta kontatu izan zigun gerrako berri: Han
jendea hil zutela eta han lurperatuta zeudela soldadu bat baino
gehiago (hiru aipatzen zituela uste dut). Gurutzean kateatuta
metalezko plaka bat zegoen eta bertan honela ageri zen idatzita:
Etxebarria eta Pagaldai’tar Sebastian, 28-9-36, 23 urte situala (sic),
Eskoriatzakoa”.
• Izaskungo hobia (Ibarra)
Matxinatuak Tolosaz jabetu aurreko egunetan, Izaskungo Andre
Mari baselizaren inguruan hainbat lagun fusilatu zituzten. Guztira
zenbat izan ziren eta hobia zehatz-mehatz non dagoen ezin izan da
dokumentatu, baina baselizatik hurbil da. Hauek dira gutxi gora-

beherako UTM koordenatuak: X= 576.332; Y= 4.776.875 eta altuera= Z 285. Lekuko baten arabera, tropa nazionalak posizio hori haien
menpe hartu ondoren, atzemandako miliziar bat erail eta bertan hobiratu zuten. Nazionalek, 1936ko uztailaren amaieran, bi posizio zituzten kontrolpean, bata Belauntzan eta bestea Leaburu inguruan.
Uztailaren 26an, Pío Loperena kapitainaren agindupean, bost
Falangetan banatutako berrogeita hamar bat falangisten laguntza jaso
zuen Latorre zutabeak eta, uztailaren 29an, beste hainbeste erreketeren laguntza. Uztailaren 28an, bi nukleoak elkartu eta hurrengo egunean, Leaburun sartu ziren. Haien agindua Tolosa menperatzea zen
eta harantz abiatu ziren. Ondoko egunetan artilleriak are eta paper
garrantzitsuagoa izan zuen eta, abuztuaren 7tik aurrera, aipatu zutabeak, Cayuela teniente koronelaren agindupean, hegoaldetik zetozen
tropekin batera borrokatu zuen. Abuztuaren 9an, Belabietako portua
eta Izakungo ermita okupatu zituzten eta errepublikarren abiazioak
Nafarroako zutabeen aurka ekin zuen. Beraz, Izaskunen abuztuaren
9 inguruan erailko zuten lehenago aipatutako miliziarra26.
2.3. Atxilotu eta berehala fusilatutakoak
Mugimendu Nazionalaren aurkako ideiak izatearen susmagarri
ziren gizon-emakumeak haien etxeetan atxilotu, kartzelaratu eta gerrakontseiluetan prozesatu gabe erail zituzten. Tipologia honetako biktimak dira aurretik deskribatutako Tolosako fusilatzerik gehienak. Esan
bezala, erailketak tropa faxistak herri bakoitzean sartzearekin bat burutu ziren. Falangearen eta Erreketeen piketeak arduratu ziren atxilotuak
haien etxeetatik edo lantokietatik eramateaz. Erreketeek aukeraketa
egiteko garaian irizpide politikoak eta arrazoi erlijiosoak ere kontutan
hartu zituzten. Tolosan, UGTkoak, sozialistak, anarkistak eta komunistak hartu zituzten jomugatzat nagusiki, baita EAJko eta ELA/STVko
militante eta jarraitzaile batzuk ere. Halere, nabarmentzekoa da gisa
honetan fusilatu zituztenetako inork ez zuela izan inongo kargu esanguratsurik Frente Popularrean, CNTen edo alderdi abertzaleetan, ezta
instituzio publikoetan ere. Izan ere, izaera politiko nabarmena zuten
gehienak frentean borrokan edo erbestean ziren abuztuaren 11rako.
Gisa honetan hil zituzten gehienak 35 urtetik gorakoak eta ezkonduak
ziren, herrian erretagoardian geratu zirenak alegia: “ezer ez zuten egin
eta zergatik ihes egin behar zuten ba?” Gisa honetan burututako fusilatzeetan parte hartutako pikete taldeen ekintzak honako hitzekin deskribatu zituen Justo Mokoroa tolosar eskolapioak:
“Partidas de mozos alistados en alguna de estas organizaciones se
dedicaban a recorrer los pueblos, indagando “quienes llevaban
fama de enredadores” para detenerlos por su propia cuenta y

24

AGIRRE-MAULEON, J.; ETXEBERRIA, P. eta HERRASTI, L. (2004): “Informe relativo a la visita efectuada a Tolosa con el fin de estudiar las posibilidades de recuperar los restos humanos
pertenecientes a la Guerra Civil (1936) que fueron inhumados en ese lugar”, Donostia, Aranzadi Zientzia Elkartea, txostena.
25
AGIRRE-MAULEON, J.; ETXEBERRIA, P. eta HERRASTI, L. (2003): “Informe relativo a la visita efectuada a Tolosa con el fin de estudiar las posibilidades de recuperar los restos humanos
pertenecientes a la Guerra Civil (1936) que fueron inhumados en ese lugar”, Donostia, Aranzadi Zientzia Elkartea, txostena.
26
AGIRRE-MAULEON, J.; ETXEBERRIA, P. eta HERRASTI, L. (2003): “Informe relativo a la visita efectuada a Tolosa con el fin de estudiar las posibilidades de recuperar los restos humanos
pertenecientes a la Guerra Civil (1936) que fueron inhumados en ese lugar”, Donostia, Aranzadi Zientzia Elkartea, txostena.
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“aplicarles la justicia”. Por las cunetas de las carreteras, por campos y heredades, aparecían cada mañana multitud de cadáveres,
que eran enterrados allí mismo o en el cementerio del término
municipal, indistintamente”. Esas partidas, como es fácil suponer,
iban sembrando por todas partes la desolación y el pánico”
(MOCOROA in BARANDIARAN, et al. 2005: 107).
Tolosaldean, borrokaldiak iraun zuen hogeita lau egunetan,
errepublikarrek izan zuten indarrak eta eskualdeko tradizionalistak
kartzelaratu eta fusilatu izanak erabat, baldintzatu zuen gerra irabazleek izan zuten erantzuteko modua, mendekuan oinarritua,
alegia. Gauzak honela, Latorre eta Cayuela koronelek gidatzen
zituzten zutabeak Tolosara sartu ziren egunean bertan hasi ziren
fusilatzeak, aurreko atalean esan bezala, Tolosan burututako erailketak, batez ere, lehen hilabetetan gauzatu zirelarik. Esate baterako, matxinatuak sartutako egunean bertan, abuztuaren 11ean,
Ignacia Marquetek Jose Miguel Barandiarani emandako lekukotasunen arabera hamaika izan ziren frankisten balek hil zituztenak:
“han detenido a todos los que figuraban como nacionalistas y a
muchos de los rojos. Han fusilado a muchos (a once el primer día
que entraron)” (MARQUET in BARANDIARAN et al., 2005: 337).
Mokoroari berriz Egibar aita jesuitak zera esan omen zion “me
contó a principios de octubre como un capellán de requeté se jactaba en la Sacristía de Santa María de Tolosa de haber dado muerte por sí mismo “sin errar un tiro” a doce carabineros, conforme
iban bajando del camión que los conducía al lugar de la ejecución”
(MOCOROA in BARANDIARAN et al., 2005: 101). Nazionalak
Tolosan sartu eta lehen egunetan fusilatu zituztenetatik honakoak
dokumentatu ahal izan dira: 6
• Aniceto eta Fausto Arabaolaza Pellejero 16 eta 17 urteko anaiak,
abuztuaren 11n, goizeko 10etan, fusilatu zituzten eurak bizi ziren
Agedamendi baserrian. Bi anaiak nekazariak eta ezkongabeak ziren27.
• Aurelio Aristimuño 27 urteko tolosarra, abuztuaren 11n,
Tolosan bertan fusilatu zuten eta Donostiako Polloeko hilerrian hobiratu zuten 96. nitxoan28.
• Primitivo Gil García Tolosan jaio eta Tolosan bizi zen.
Jaioterrian bertan fusilatu zuten abuztuaren 11n eta Polloeko hilerrian
hobiratu zuten, San Miguel kaleko 11. lerroko 4. hobi komunean29.
• Domingo Martínez Antoñana, Gasteizen jaio eta Tolosan bizi
zen. Dekoratzailea zen lanbidez eta ezkongabea zen. Tolosan fusilatu
zuten 1936ko abuztuaren 12an eta Tolosako hilerrian eman zioten lur30.

• Santos Alda Gonzalo Tolosan nazionalak sartu eta hurrengo
egunean, 1936ko abuztuaren 12an fusilatu zuten Tolosan. Tolosar
honek 28 urte zituen eta ezkongabea zen31.
• Francisco Amiano Amiano, Donostian jaio zen abuztuaren
13an, Tolosan bizi zen eta 27 urte zituela hil zuten32.
• Jacinto Sánchez González 45 urteko eskulangilea, Anselmo
Sánchezen eta Isidora Gonzálezen semea, Salamancan jaioa eta
Tolosan bizi zena. Dionisia Garro Achagarekin zegoen ezkondua eta
bost seme-alaben aita zen: Teresa, Víctor, Martina, Mercedes eta
Francisco. Tolosan fusilatu zuten 1936ko abuztuaren 18an eta
Tolosako hilerrian lurperatu zuten33.
• Jacinto Iriarte tolosarra, bere familiarteko baten testigantzaren
arabera, matxinatuak Tolosan sartu ondorengo egun batean fusilatu
zuten. Bere heriotzaren egiaztagiririk ez denez lortu, fusilatze eguna
ezin izan da dokumentatu.
• Juan Sancho García, 1904ko azaroaren 19an jaio zen Madrilen,
Morata de Tajuña herrian eta Tolosan bizi zen. Juan Sanchoren eta
Hilaria Garcíaren semea, Casilda Rodríguezekin ezkondua eta bi
seme-alaben aita: Julio eta Soledad. Félix Lasheras Sancho bere bilobaren hitzetan, 1936ko abuztuaren 28an, falangistek atxilotu eta
egun berean bertan askatu zuten. Etxera iristean, erreketeek atzeman
zuten. Beranduago apaiz bat joan omen zen etxera bere fusilatzearen
berri ematera. Tolosako hilerriko horman fusilatu zuten eta bertan
hobiratu, abuztuaren 28an34.
• Esteban Zagala Mut Barcelonan jaio zen eta eskulangilea zen.
Carlos Zagala eta María Muten semea, Basilisa Elizaran
Errondosororekin ezkondua, lau seme-alaben aita: Carmen, Luisa,
Mercedes eta Esteban. Bere senitarteko baten lekukotzaren arabera,
1936ko abuztuaren 28an desagertu zen. Asteasun babesa hartu zuen
Recondo delako batekin, bertan Tolosara ez itzultzeko aholkatu zioten.
Azkenean, Tolosan fusilatu zuten 1936ko abuztuaren 28an 39 urte
zituela eta Tolosako hilerrian ehortzi zuten 1936ko irailaren 2an35.
Honakoa da Nazionalak Tolosara sartu aurretik eta testuinguru
ezberdinetan erail zituzten tolosarren historia:
• José Súbtil Sanz Fuentemilanosen (Segovia) jaio zen. Erail zutenean 33 urte zituen, ogibidez elektrizista zen, ezkondua zegoen eta
bi seme-alaba zituen. Ideologiaz sozialista, Tolosako Juventudes
Socialistas Unificadas-eko karguduna zen eta gerra hastean Euzko
Gudarozteko zortzigarren batailoiko Rusia izenekoaren Carlos Marx

27

TPA, 24. p.h.e.a., 217. fol.; TEZ, 33. h.a.l., 100/36. erreg. eta TPA, 24. p.h.e.a., 216ifr. fol.; TEZ, 33. h.a.l., 101/36. erreg.
DUHA, h.e.l. 1935-1937, 62. or., 655. zenb.
DUHA, h.e.l. 1935-1937, 62. or., 652. zenb.
30
TEZ, 32. h.a.l., 96/36. erreg; AHN, Fondos Contemporáneos, Causa General, 1334 k.
31
TPA, 24. p.h.e.a., 261ifr. fol.; TUA, 3767. k., 1. h.e.l., 137. fol.; TEZ, 32. h.a.l., 100/36. erreg.
32
TEZ, 32. h.a.l., 101/36. erreg.; AHN, Fondos Contemporáneos, Causa General, 1334. k.
33
TEZ, 34. h.a.l., 115/39. erreg., 1939/07/20; TEZ, 37. h.a.l., 133/46. erreg., 1946/11/30.
34
TEZ, 35. h.a.l., 194/42. erreg., 1942/12/07.
35
ASB, “Euzkadi bajo el régimen de Franco(II); La represión en Gipuzkoa”; TPA, 24. h.e.l., 224ifr. fol.; TEZ, 36. h.e.l. 46/1944 erreg., 1944/02/28.
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konpainian miliziar gisa jardun zuen. Tolosan fusilatu zuten frankistak, Tolosa haien menpean hartu aurretik, 1936ko abuztuaren 5ean
eta herrian bertan hobiratu zuten36. Bere seme Juan José Subtil
Santamariak honela oroitzen du bere aitaren hilketa: “estábamos
viendo en el teatro la película “Nobleza Baturra” y en el descanso
tuvo que subir ha hacer algo y yo de lo que me acuerdo es que discutió con un señor y sonó un disparo, no se de qué discutieron. Un
niño de cinco años no se esta fijando de si llevaba pistola o no, mi
padre cayó al suelo y el señor aquel se marchó. Lo recogieron y la herida era en la ingle, lo llevaron a un hospital que se había formado
entonces al que lo llamaban Escolapios, porque en casa era muy difícil. Le atendió Venancio Munita medico de Tolosa y amigo de la familia. Y a los siete días lo trajeron a casa a morir. Lo enterraron y nosotros
tuvimos que salir, era San Ignacio o víspera o día después, no lo puedo
recordar bien. Entonces tuvimos que salir e ir a San Sebastián a casa
de la familia de mi madre”.

del Carmen. Tolosan fusilatu zuten, 1936ko irailaren 15ean. Haren
heriotza hamar urte beranduago, 1946ko irailean, erregistratu zen
Tolosako erregistro zibilean39.

• Lázaro Lasa Jauregui 38 urteko baserritar tolosarra zen, José
Ramón Lasaren eta Balbina Jaureguiren semea. María Jauregui
Arambururekin zegoen ezkonduta eta hiru seme-alaba zituzten:
Vicenta, Rosario eta Dominica. Vicenta Lasa alabaren hitzetan, haien
baserriko leihoetan koltxoiak jartzen ari omen zen Lázaro Lasa frenteko baletatik eta kañoietatik babesteko. Altzon tropa frankistak zeudela, etsaia zelakoan, Altzotik botatako tiroz hil zuten etxeko nagusia.
Etxea txikituta utzi omen zuten. Tolosako erregistro zibileko heriotzaaktaren arabera, bere heriotza 1936ko abuztuaren 9an gertatu zen eta
Alegiako hilerrian hobiratu zuten37.

• Luis Poriga Piso Madrilen jaio eta Tolosan bizi zen 30 urteko
enplegatua. Manuel Porigaren eta Micaela Pisoren semea, Juana
Benito Cabañasekin ezkonduta zegoen eta bost seme-alaba zituzten:
Angel, Juana, Fernando, Clara eta Paula. Tolosan, 1936ko urriaren
1ean erail zuten44.

• Remigio Oruezabal Beguiristain Tolosan jaio eta Leaburun bizi
zen 43 urtetako errotaria 1936ko uztailaren 30ean fusilatu zuten
Leaburun, errepidearen ondoan. Andoaingo Dionisia Leizeaga
Zubeldiarekin ezkonduta zegoen eta sei seme-alaben aita zen:
Francisca, Martin, Tomasa, José, Gregorio eta Ignacio38.
Tolosan, lehen egunetan ez ezik, hurrengo hilabeteetan ere iraun
zuten fusilatzeek San Blas hilerriko paretetan, batez ere 1936ko azken
hiruhilabetekoan eta 1937ko lehenean:
• Gabriel Echezarreta Azurmendi, Zalduendon jaio eta Tolosan
bizi zen 45 urteko eskulangilea, Noberto Echezarreta eta Limona
Azurmendiren semea zen. Harek eta bere emazteak, Benita
Arrizabalagak lau alaba zituzten: Felisa, Avelina, Felicitas eta María

• Eugenio Echeverría Azurmendi Zegaman jaio eta Tolosan bizi
zen. Juliana Idigorasekin ezkonduta zegoen. 34 urte zituen Tolosan
1936ko irailaren 22an fusilatu zutenean40.
• Serapio Eslava Amezketan jaio eta Tolosan bizi zena, 1936ko
irailaren 26an fusilatu zuten Tolosan eta hurrengo egunean hobiratu
herriko hilerrian bertan41.
• José María Furundarena Beguiristain, Usurbilgo Aginaga auzoan jaio eta Tolosan bizi zen. Agustín Furundarenaren eta Lorenza
Beguiristainen semea, ezkongabea zen. Gerra hasieran Andatzale
izeneko konpainian mobilizatu zen miliziar abertzale hau. Tolosan
fusilatu zuten urriaren 3an 21 urte zituela eta Tolosako hilerrian bertan hobiratu zuten42.

• Francisco Sasiain Salsamendik 23 urte zituen eta Orendainen
jaio arren, Tolosan bizi zen. Tolosan, 1936ko urriaren 14an hil zuten
eta bertako hilerrian eman zioten lur hurrengo egunean45.
• Eugenio Oyarzábal Ibarbia Errezilen jaio eta Tolosan bizi zen.
Valentina Múgicarekin ezkondua, arotza zen eta erail zutenean 66
urte zituen. Tolosan, 1936ko urriaren 15ean fusilatu eta udalerri bereko hilerrian hobiratu zuten46.
• Manuel Garrido Ayerdi, Nafarroako Pitillas udalerrian jaio eta
Tolosan bizi zen. Pablo Garrido eta Victoriana Ayerdiren semea zen,
Cristina Altuna Mendiarekin ezkondua eta María Pilarren eta Juan
Manuelen aita. Tolosako erregistro zibileko heriotzen erregistro liburuaren arabera, 1936ko urriaren 22an fusilatu zuten Tolosan. María
Pilar Garrido bere alabaren hitzetan, Villabonako hilerrian erail zutenaren berriak iritsi zitzaizkien, falangista batzuk Villabonako treneko
geltokian, trenetik jaitsarazi eta fusilatzera eraman zuten. Emaztea eta
seme-alabak zain zituen Ibarrako etxean. Villabonako hilerrian hobiratua dagoen ezin izan da dokumentatu46. Haren alabaren hitzetan:

36

CDMH, f. PS Bilbao, 119 k., 13 exp; IRARGI, f. PS Bilbao, 127 roiloa; AHPV, Registro Central de Fallecidos en Campaña, heriotzaren ziurtagiria; CDMH, PS Santander, 13 k, 1 exp.
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“estaba en San Sebastián en un garaje, trabajando en un garaje, y se le
ocurrió ir a visitar a su madre, su madre era mayor e incluso su primo
estaba con él en San Sebastián y le dijo: “Pues, no vayas”, porque la
cosa estaba muy mal. “No es conveniente que vayas, quédate”. “Pues,
si yo no he hecho nada, ¿a mí que me van a hacer? Si yo no me metido en nada, si yo no he hecho nada”. Y se fue. Se montó en el tren y ya
se iba a Pitillas y en Billabona le salieron dos falangistas al tren, y que le
sacaron y no se supo más. Y eso no sé quién le dijo a mi madre”.
• Juan José Antia Usansolon jaio arren, Tolosan bizi zen. 49 urte
zituela fusilatu zuten 1936ko azaroaren 2an Tolosan. Juliana Múgica
Barrenechearekin zegoen ezkonduta47.
• Triano Zuazola Goenaga, Azkoitian jaio eta Tolosan bizi zen 30
urte zituena, 1937ko otsailaren 6an fusilatu zuten Tolosan (EGAÑA:
2000, IV, 261).
• Prudencio Constantino García Sánchez, 1906ko urriaren 18an
Llanesen (Asturias) jaio eta Tolosan bizi zen. José García eta Florentina
Sánchezen semea, ezkonduta zegoen. Tolosan fusilatu zuten 1937ko
maiatzaren 12an. Tolosako erregistro zibilean 1980an txertatu zuten
bere heriotza48.
• Pedro Azcorta Sasiain Alkizan jaio eta Tolosan bizi zen. 41 urteko gizon hau Tolosan fusilatu zuten 1937ko uztailaren 5ean (EGAÑA:
2000, IV, 242).
• Luis Bicuña Ecenarro 25 urteko enplegatu tolosarra 1941eko
urriaren 9an fusilatu zuten Tolosan. Pedro Bicuña eta Rosa
Ecenarroren semea zen, Rosa Fernándezekin zegoen ezkondua eta bi
seme-alaba utzi zituen: Ana María eta Julián49.
• Vicente García Encino Iruñean jaio arren Tolosan bizi zen.
Ezkondua zegoen eta eskulangilea zen. Tolosan 1941eko urriaren
21ean fusilatu zuten 53 urte zituela50.
Deskribatutako modu honetan fusilatu zituzten Tolosatik kanpo
honako tolosar hauek:
• Eusebio Iturralde BeracoecheaTolosako Usabal baserrian jaio eta
Txaraman bizi zen. 25 urteko papergile hau abertzalea zen eta ez zegoen ezkonduta. Lekukotasun baten arabera, Tolosako errekete familia
esanguratsu bateko kide batek, Eusebio Iturraldek Txaramako paper
fabrikan zuen lanpostua eskuratu asmoz, funtsik gabeko salaketa jarri
zuen bere aurka. Sancho de Beurko artxiboko agiri baten arabera, paper
fabrikako bere lankideek deklarazioa hartzeko aitzakian bere etxetik

gau batean atera eta Elduainen fusilatu zuten. Bere aurka abiarazitako
auzibide militarra, hau da, 1879/37 urgentziazko prozedimendu sumarisimoa, artxibatu egin zuten aurrez eraila izan zelako51.
• Juan Aguirre Pozueta Tolosan jaio eta Ziordian bizi zen. 19 urteko
ezkongabe hau ideologiaz anarkista zen eta 1936ko irailaren 22an erail
zuten Araian (ALTAFFAYLLA, 2004: 755; EGAÑA, 2000: IV, 234 eta 239).
• Amilia abizeneko gizon bat Andoainen erail zuten 1936ko urrian52.
• Ángel Tormes Asín 1906ko azaroaren 9an Tolosan jaio eta Hernaniko
Izpizuan bizi zen bere gurasoekin eta arrebekin. Eusko Alderdi Jeltzaleko
afiliatua, EGI-ko goi-karguduna zen eta El Día egunkarian kronikak idazten zituen. Ezkongabea zen, baina Rosario Sarasuarekin konprometitua
zegoen. Tropa nazionalak Hernanin sartzear zeudela, bertan geratu zen
ezer egin ez zuela eta. Hala ere, azkenean ezkutatu egin zen Hernaniko
etxe batean. Ángel Tormesen aita, Marcos Tormes, paper fabrikako
zuzendaria zen eta hark, nahigabean, langile bati esan zion semea non
zegoen gordeta. Langile honek salatu egin omen zuen eta frankistek
ezkutatuta zegoen etxean atxilo hartu ondoren, erail egin zuten53.
• Claudio Hernández González Elicio Ponga Martínezekin batera fusilatu zuten Aian, 1937ko irailaren 24an. Trenbideetako langilea
zen eta erail zutenean 60 urte zituen. Valladoliden jaio zen eta
Aniceto Hernándezen eta María Gonzálezen semea zen. Bere emaztea zen Bonifacia Vara Crespok eta berak sei seme-alaba izan zituen:
Juvencio, Eugenia, Isabel, Pedro, Constantino eta Claudio. Gerra
Zibileko lehen hilabetetan, Tolosako UGTk koordinatzen zuen Carlos
Marx konpainian jardun zen miliziar gisa54
• Elicio Ponga Martínez, lehenago esan bezala, Claudio
Hernández Gonzálezekin batera fusilatu zuten Aian, 1937ko irailaren
24an. Domingo Pongaren eta Vicenta Martínezen semea zen eta
Leonen jaio zen Millastar herrian. Papelera Españolan egiten zuen
lan, Cesárea Herrero Pardorekin ezkonduta zegoen eta zortzi semealaba zituzten: Andrés, Manuel, Aurea, Felisa, Guadalupe, Ascensión,
Ramón eta Agustín55. Oso gaztigatua izan zen bere familia, bere seme
Andrés ere eraila izan baitzen. Vicente semea ere Rusia batailoiko sarjentua zen eta Asturiaseko frentean hil zen, San Claudion, 1937ko
martxoaren 7an. Elicio Pongaren azken egunak berarekin pasa zituen
Manuel semearekin pasa zituen, hona semearen testigantza:
“Al empezar la guerra contaba 54 años. Trabajaba en la Papelera
Española de Tolosa. Afiliado a la UGT. Uno o dos días antes de la
toma de Tolosa sale precipitadamente con Aurea, Felisa y Manolo
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con destino San Sebastián, piso de la calle Eguía, Hotel Méjico.
De allí fue a Getaria con Manolo y Felisa y más tarde a Bilbao,
donde trabajó en la Papelera Española de Arrigorriaga. Vivía en
esos tiempos la familia repartida entre Galdakao y Miravalles
hasta poco antes de la toma de Bilbao. En Mayo de 1937, en
Portugalete, embarcaron a los tres pequeños Chonita, Ramón y
Agustín en el “Habana” con rumbo a Francia. Antes de la toma
de Bilbao, las mujeres (Cesárea, Lupe, Felisa, Aurea y Maribel)
marchan a Santander y Elicio se quedó con Manolo con el que
seguirá hasta su detención. Cavan trincheras en el cinturón de
Bilbao, pero una noche de intenso bombardeo deciden marchar... Sodupe, La Cuadra Gordejuela y llegan a San Vicente de
Toranzo-Esponzués (alrededores de Santader); como refugiados
deben ir a cavar trincheras a Reinosa-Peña Labra. Allí les pilla la
ofensiva de los sublevados y a la desesperada, huyendo siempre
hacia el norte van a parar cerca de Cabezón de la Sal. Sabían el
peligro de quedar embolsados y temían perder el contacto con el
Batallón Rusia, lo que les indujo a ir hacia Santader. Van a parar a
un piso de la Avenida Pereda donde estuvieron alojadas las mujeres (que ya han marchado a Francia). Presencian la rendición del
batallón y decide ir a Tolosa porque no ha hecho nada a nadie. A
primeros de septiembre y advertidos en San Sebastián de que no
fuesen, llegan a Tolosa con la novia de Andrés, Pilar, y su madre
Juliana. En la estación están controlando las llegadas y enseguida
les interceptan y detienen; son conducidos Elicio y Manolo a la
escuela de Artes y Oficios, donde llegaron a reunirse unas ochenta personas. Después de torturarles, Elicio será sacado por la
Guardia Civil del lugar y asesinado quién sabe dónde y Manolo
saldrá desterrado a Villabraz”.
• Jesús Sesma Catalán Corellan (Nafarroa) jaio eta Tolosan bizi
zen 39 urteko eskulangile alarguna. Tolosako erregistro zibileko
heriotza aktaren arabera, Julián Sesmaren eta Ascensión Catalánen
semea, Iruñean erail zuten 1936ko azaroaren 15ean. Ez da ezagutzen
noiz eta non hobiratu zuten56.
• Natividad Hernández Mate 1918an Tolosan jaio zen, Acindino
Hernándezen eta Olegaria Materen alaba zen. Dendari ezkongabe hau
CNTko militantea zen. Gerra hasi eta hiru hilabetera, 1936ko urriaren
21an, erbesterako bidea hartu zuen eta 1937ko ekainaren 20an,
Santanderren errefuxiatu gisa zegoen. Donostiako erregistro zibileko
heriotza aktaren arabera, 1940ko uztailaren 29an fusilatu zuten

Donostian bertan. Bere hobiratzeari dagokionean, Polloeko udal hilerrian bi egun ezberdinetan eman zieten lur bere gorpuaren zatiei, uztailaren 27an bere bi hankei eta uztailaren 30ean gainerako gorputzaren
zatiei. Hilerriko erregistroaren arabera, lesioak zituen bere gorpuak eta
Donostiako ospitale zibiletik ekarri zuten. 4. klasean Polloeko hilerriko
9. lerroko 3. esparruko 3. zatian lur eman zioten57.
• Miguel Vargas Arnaiz, Arabako Donemiliagan jaio eta Tolosan
bizi zen 65 urteko eskulangilea. Pascual Vargasen eta Felipa Arnaizen
semea, Felipa Villanuevarekin zegoen ezkonduta eta zortzi seme-alaba
zituzten: Anunciación, Eugenio, Domingo, Pilar, Gabriel, Angeles eta
Isidora. Donemiliagan fusilatu zuten 1936ko abuztuaren 26an58.
• Alfonso Vignau Asuero Tolosan jaio eta Donostian bizi zen 30
urteko prokuradorea. Josefa Miró y Martírekin ezkonduta zegoen eta
Alfonso eta María Josefa izeneko semea eta alaba zituzten.
Donostian, 1936ko irailaren 5ean erail zuten eta irailaren 6ean hobiratu Polloeko hilerriko San Vicente kaleko 28. sepulturan59.
• Juan Goenaga 38 urteko tolosar abertzalea, ezkondua eta
Papelera Españolako zuzendariaren semea, Leitzatik gertu dagoen
errepide batean fusilatu zuten. Ez da ezagutzen erailketaren eguna60.
2.3.1. Tolosan fusilatutako ez tolosarrak
Ondoko lerrootan aipatu gisan Tolosan fusilatu arren, tolosarrak
ez zirenen historia biltzen da:
• Cruz Aldasoro Lizaso andoaindarra zen eta ezkonduta zegoen.
1936ko abuztuaren 30an fusilatu zuten Tolosan eta bertako hilerrian
hobiratu zuten61.
• Juan Almorza Echaide Zizurkilen jaio eta bertan bizi zen,
Teodosio-enea etxean. 38 urteko arotz hau Teodosio eta Jesusaren
semea zen, ezkondua zegoen eta ez zuen seme-alabarik. 1936ko
urriaren 6an erail zuten Tolosan62.
• Avelino Amijo Vidal, A Coruñan jaio eta Pasaian arrantzale lanean ari zen. 36 urte zituen eta ezkongabea zen. Tolosaren defentsan
parte hartu zuen miliziar hau nazionalak Tolosan sartu eta hurrengo
egunean erail zuten63.
• Miguel Amondarain Zumeaga Orian jaio eta Andoainen bizi
zen, ezkongabea zen. 1936ko abuztuaren 30an fusilatu zuten
Tolosan eta bertako hilerrian lur eman zioten64.
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• Francisco Antonio Aranzábal Urrestarazu, 1894ko urtarrilaren
7an jaio zen Villabonan eta Andoainen bizi zen. Jose Maríaren eta
Franciscaren semea zen eta ezkondua zegoen. 42 urte zituen 1936ko
abuztuaren 30ean Tolosan erail zutenean65.

• María Loinaz Lasa Ordizian jaio eta Donostian bizi zen 55 urteko etxekoandrea, Bruno Losadarekin ezkondua eta Bautista eta Juan
izeneko mutilen ama. Tolosan fusilatu zuten 1937ko urriaren 12an eta
bertako hilerrian hobiratu zuten75.

• Juan Pío Arzallus Albisu 1882ko uztailaren 11n Errezilen jaio
eta Andoainen bizi zen. Juan Joseren eta Josefa Ignaciaren semea zen
eta ezkonduta zegoen. Tolosan fusilatu zuten 1936ko abuztuaren
30an, 54 urte zituela66.

• Madrileño ezizeneko gizon bat, 1936ko urriaren 1ean fusilatu
zuten Tolosan eta bertako hilerrian hobiratu76.

• José María Calo Maneiro arrantzalea, A Coruñako Porente de
Sin herrian jaio eta Pasaian bizi zen. 34 urte zituen eta ezkongabea
zen. Tolosaren defentsan borroka egin zuen miliziar errepublikar hau
Tolosan fusilatu zuten 1936ko abuztuaren 12an eta bertako hilerrian
hobiratu zuten67.
• José Antonio Dorronsoro Iraola, Altzoko 62 urtetako nekazaria
María Bautista Lasaren alarguna zen. Tolosan erail zuten 1937ko
abenduaren 20ean eta Altzoko hilerrian hobiratu zuten68.
• Enrique Erreza Tolosan fusilatu zuten 1936ko irailaren 21ean.
Ez da bere heriotzaren inguruko datu gehiago dokumentatu ahal
izan69.
• Nemesio Fernández Arguiarro andoaindarra, Antonioren eta
Casildaren semea, 1936ko abuztuaren 30an erail zuten Tolosan eta
Tolosako hilerriko hobi komunean hobiratu zuten70.
• Manuel García García A Coruñako Noja herrian jaio eta Pasaian
bizi zen. 31 urte zituen eta arrantzalea zen. Tolosaren defentsan parte
hartu zuen miliziar hau Tolosan fusilatu zuten nazionalek 1936ko
abuztuaren 12an eta Tolosako hilerrian lurperatu zuten71.
• José Agustín Garmendia villabonatarra 1936ko urriaren 1ean
fusilatu zuten Tolosan eta Tolosako hilerrian hobiratu zuten72.
• José Antonio Garmendia villabonatarra 1936ko urriaren 1ean
fusilatu zuten Tolosan eta Tolosako hilerrian hobiratu zuten73.
• Enrique Herrera Menta 40 urteko donostiarra 1939ko irailaren
20an fusilatu zuten Tolosan. (EGAÑA, 2000: IV, 249).
• Cruz Iribarren villabonatarra 1936ko urriaren 1ean fusilatu
zuten Tolosan eta bertako hilerrian hobiratu zuten74.

• Ramón Martínez Ruiz, Belmonten (Cuenca) jaio eta Donostian
bizi zen. Aurelia Sola Rodríguezekin ezkondua zegoen eta Andrea
izeneko alaba bat zuten. Trenbideetako langilea zen eta 38 urte
zituen. 1940ko abuztuaren 20an fusilatu zuten Tolosan77.
2.4. Kartzela batetara eraman eta egun gutxira fusilatuak
Talde honetakoak kartzela batetara edo atxilotuak edukitzeko
behin behineko toki batetara eraman zituztenak dira, eta handik egun
gutxira, askatasun agiria sinatu ostean, fusilatuak izan zirenak. Justo
Mocoroak gerra hasieran, Iruñean, gisa honetan fusilatu zituztenen
gertaeren bizipenak modu honetan deskribatu zituen:
“He visto llevar a las habitaciones y salas del Colegio, convertidas
en celdas, infinidad de presos (entre ellos alguna mujer) cuya
mayor parte no salía sino para el lugar de la ejecución, lejos casi
siempre de la ciudad. He sentido los gritos desgarradores de un
padre y de su hijo, que pedía que por piedad se les matase allí
mismo en sus celdas respectivas, para no verse morir uno a otro
en el campo” (...). “Era muy frecuente llamar a algún Padre del
Colegio en nombre del Capellán del Cuartel para oír la confesión
de los sentenciados; a cualquier hora del día y aún a altas horas
de la noche; ya no sólo para confesar dentro de casa, sino hasta
para acompañar a las víctimas al campo donde habían de ser fusilados. Esto último ocurrió cuando se trataba de la ejecución de
grupos numerosos, llevados de las diferentes cárceles de
Pamplona (...) Veíamos también continuamente al aludido
Capellán, siempre de uniforme y armado, entrar a la Iglesia, dirigirse sin más al Sagrario, tomar del copón las Sagradas Formas en
una cajita, salir al patio y estarse allí en conversación con los
requetés aguardando la hora de partir con el camión de la muerte” (MOCOROA in BARANDIARAN, et al. 2005: 109).
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Gisa honetako erail zituzten tolosarrak, gehienak, 1936ko irailaren
hasiera eta azaro amaiera artean atxilotu zituzten. Gorri, marxista edo
abertzale izatearen susmagarripean, haien etxeetan atzeman eta,
Gobernadore Militarraren ardurapean, Tolosako Barrutiko
Presondegira eraman zituzten. Inongo gerra-kontseilutan edo auzibidetan prozesatu gabe, Ramiro Llamas komandantearen aginduz eta
bere ardurapean, Ondarretako Lurralde Presondegira eraman zituzten.
Kartzela honetan bizpahiru egun preso egon eta gero, Donostian,
Beran, Oiartzunen, Hernanin edo Tolosan erail zituzten.
1936ko azaroaren 14an Ramiro Llamasek, Donostiako
Komandante Epaile Militar Bereziak, Tolosako presondegian preso
zeuden hemeretzi gizon Donostiako Ondarretako Lurralde
Presondegira eramateko agindua helarazi zion Tolosako Barrutiko presondegiko buruari. Hauen guztien Ondarretako kartzela-fitxetan ohar
berbera ikus daiteke: “A disposición del juez especial, Sr. Llamas”.
Aipagarria da, pertsona hauen prozesu-espedienteak desagertuta daudela. Lau egunen buruan hemeretziak fusilatu zituzten. Hauek dira
Ramiro Llamasen ardurapean egon ziren presoak, parentesi artean
haien fusilatze lekuaren eta dataren berri ematen da78:
• Antonio Aranguren Manterola (1936/11/18).
• Gabino Barroso Mínguez (1936/11/14)
• Rogelio Carrera Iraola (Oiartzun, 1936/11/16)
• Elías Constancio Mendizábal (1936/11/15)
• Pedro de Pedro Allende (Oiartzun, 1936/11/16)
• Juan Eceizabarrena Olarra (1936/11/17)
• Jesús Fernández Sánchez
• Félix Goya Urbieta (Oiartzun, 1936/11/16)
• Lucio Gutiérrez Saldías (Tolosa, 1936/11/14)
• Benjamín Herrero de Diego (Oiartzun, 1936/11/14)
• Constantino Iglesias Ortiz (Bera, 1936/11/17)
• Silvestre José Martínez Artazkotz (Oiartzun, 1936/11/14)
• Antonio Mendinueta Otegi (Tolosa, 1936/11/14)
• Adrián Quintana Ereña (1936/11/15)
• Lorenzo Zabala Ríos
• Blas Rubio Peña (Donostia, 1936/11/10)
• José León Uzcudun Uzcudun (Bera, 1936/11/15)
• José Vázquez Vázquez (1936/11/15)
• Damián Yugueros Zarraga (1936/11/17)

Ramiro Llamas del Toro infanteriako komandanteak zuzenbide
militarrean definitzen ez zen izaera zuen, bere jarduerak ikertu dituen
Mikel Aizpururen arabera. 1936ko irailaren 14an Donostiako plazako

Epaile Berezi izendatu zuten eta besteen artean honako funtzioak bete
zituen: “fue el primer director en plaza de la cárcel donostiarra Zapatari
u Ondarreta, juez del tribunal de justicia Militar, asumiendo de hecho el
oficio y suplantando a Fernández Ladrera, inspector de la Jefatura nacional de Prisiones y a Daniel lópez de la Calle, delegado de Prisiones” Eta
aipatu autoreak esan bezala, Francoren Kuartel Nagusira bidalitako
txosten batean irakur daitekeenak ongi definitzen du bere jarduera errepresiboa: “Llamas epaile komandante bereziaren indarrari esker, justizia
eraginkor baten beharrarekin bat eginez, probintzia honetan zegoen
erabateko autoritate falta hobetu du” (2007: 151-154).
Atxilo hartu eta handik gutxira erail zituztenak Donostian
Ondarretako kartzelan, Ulia mendian, Polloeko hilerrian edo
Burdinezko zubian fusilatu zituzten. Beran, aldiz, harrobian fusilatu
eta hilerrian hobiratu zituzten. Oiartzunen hilerrian edo Artikutza
bideko Iragorrin eta Hernanin Galarreta auzoan edo hilerrian burutu
ziren hilketak. Tolosan, berriz, San Blas auzoko hilerrian erail zituzten. Oso zaila da epealdi bakoitzean fusilatu zituzten lekuaren erlazio zuzen bat sortzea, halere Iñaki Egañak ondoko hurrenkera proposatze du (2009): Donostian, 1936ko irailaren bigarren hamabostaldian; Hernanin, 1936ko urritik azaroaren 20 arte; Oiartzunen, azaroaren bigarren hamabostaldian eta abenduan; Beran, 1937ko urtarrilean eta otsailean. Tolosarren kasuan gutxi gorabehera fusilatze
lekuaren eta dataren arteko erlazioa bete bazen ere, zaila da frankistek prozedura konkretu batzuk mantendu zituztela ondorioztatzea.
Fusilatze lekuei dagokienean, lehenago esan bezala Tolosako San
Blas hilerriko horman burutzen ziren erailketak eta, ondoren, hilerriko hobi komunean ematen zitzaien lur gorpuei. Azken 75 urte hauetan, hobi komun hori hilerriko ehorzte-leku ezberdinak antolatzeko
berrerabilia izan denez, ezinezkoa da fusilatu zituzten hamarnaka
pertsona haien gorpuzkinak berreskuratzea. Gainerakoen kasuan,
berriz, gutxi gorabeherako kokapena dokumentatu ahal izan da soilik
eta beste zenbaitetan metodologia arkeologiko eta antropologikoen
bidez gorpuak berreskuratzeko saiakerak egin dira.
• Oiartzungo hilerria eta Iragorriko hobia
Iragorriko hobia, Katin Txiki bezala ere ezagutua, ezponda batean dago, gaur egun Oiartzungo Udalak babesten duen baso txiki
batean, Artikutzara igotzen den errepidearen laugarren kilometroaren
ondoan. Bere UTM koordenatuak X= 592.770; Y= 4.792.716 dira.
José de Artechek 1977an argitara emandako bere memoria liburuan,
1960ko azaroaren 1ean ondokoa utzi zuen idatzita: “Katin-txiki es un
escándalo. El mismo nombre, creado por el pueblo después de la guerra civil, clama contra el escándalo. Allí reposan desde hace veinte
años, junto a la cuneta, un poco más allá del kilómetro 14 de la carretera a Artikutza, a la izquierda, los restos de un grupo de fusilados, sin
una cruz, sin que tampoco se hayan celebrado sus funerales”. Iñaki
Egañaren txostenaren arabera, Oiartzunen tropa frankistak sartu eta
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hurrengo astean 250 pertsona atxilotu zituzten -orduko Oiartzungo
populazioa 5.260 biztanletakoa zen-. Bertako hilerrian Gipuzkoako
eta Nafarroako herritatik eramandako 110 pertsona fusilatu zituzten.
Hasiera batean, erailketa horiek hilerrian burutzen ziren eta, lekukoen arabera, hezurtegira jaurtikitzen zituzten. Gerora, eta itxura batean herritarrek exekuzio horien berri izan ez zezaten, fusilatze pelotoiak Artikutzarako errepidera igaro ziren. Bertan, fusilatutako gehienak atxilotutako herrietatik zuzenean edota Ondarretako presondegitik eramandakoak izan ziren. Iragorriko hobian hamasi pertsona lurperatu zituzten eta horietako zortziren gorpuak atera zituzten
1960an, Jorge Iturricastillo apaizarena, besteak beste. Gorpu hauek,
1977an, Oiartzungo hilerriko omenaldi hobi batera eraman zituzten.
Gerora, Aranzadiko arkeologo eta forentseek 2007ko abuztuaren
28an eta 29an Oiartzungo Katin-Txiki elkartearen eta herri horretako
udalaren laguntzarekin aipaturiko hobian hainbat hezurki aurkitu
zituzten. Gutxienez bost gizonezkori zegozkien hezur hauek oso
hondatuta zeuden, eta horregatik ezinezkoa izan zen sakoneko azterlan antropologikorik egitea, genetikoak barne79.
• Hernaniko hilerria
2002. urtean, Gerra Zibilean Hernanin gertatutakoa argitzeko
Hernaniko Udalak egindako eskaerari jarraiki, Aranzadi Z.E.-ak egindako txostenaren arabera, 200 pertsona inguru, tartean zazpi apaiz, erail
zituzten eta jarraian lurperatu Hernaniko hilerriko bi hilobitan.
Gerora, Mikel Aizpuruk zuzendutako ikerketa-taldeak 129 pertsonen
asasinatzeak dokumentatu ahal izan zituen (AIZPURU et al., 2007:
143-174). Aranzadi Z.E.ak jaso zuen lekukotasunean Josebe Goiak,
garai hartako Hernaniko enterratzailearen alabak, narratzen duenez,
1936ko udazkenean, gauero-gauero kamioikada gorpu ekartzen zuten
Hernaniko hilerrira. Fusilatzeen ondoren, gorpu guztiak abandonatuak
gelditzen ziren. Beranduago, kale-garbitzaile batek hauek bildu eta hilerriko hobi-komun batean sartzen zituen. 2003ko martxoaren 17an eta
27an, Aranzadiko antropologia saileko ikertzaileek hilerriko panteoikriptaren baitan egindako ikerketa arkeologikoak ez zuen aukerarik
eman 1936an, ustez, bertan ehortzitako gorpuzkiak aurkitzeko.
Litekeena da gorpuzkietako batzuk garai hartakoak izatea eta, ondorengo lur-mugimenduen eraginez, jatorrizko lekuan ez egotea, baina nolanahi ere ez dago hori egiaztatzen duen arrazoi sendorik. Beste hipotesi
baten arabera, litekeena da gorpuzkiak lurperatu eta berehala, hilerri
bereko beste toki batera eraman eta bertan lurperatu izana. Hobiaren
UTM koordenatuak honakoak dira: X= 583.018; Y= 4.790.539.
• Donostiako Uliako gaineko hobia
Ulia mendiko plaza edo biribilgunearen eskuinean dago ehorzketa-eremua, Joaquinita etxera eta Doren etxera daraman sarbide-

aren ondoan (UTM koordernatuak X= 584.461; Y= 4.798.046;
altuera= 189). Testigantzen arabera, Donostian fusilatu zituztenetako batzuk Ulian fusilatu zituzten, gora doan errepidearen amaieran dagoen plaza txikian. 1936rako asfaltatua zegoen plaza hori,
eta, beraz, bertara autoz iristeko aukera zegoen. Gaur egun ikus
daitekeenez, aldapa egokitzeko lanak burutu dira, eta tokia ondo
kontserbatzen da, belarra zaintzen dutelako eta zenbait zuhaitz
landatu dituztelako.
• Berako harrobia eta hilerria
Donostiako Ondarretan preso egondako zenbait Berako harrobian fusilatu zituzten eta, ondoren, bertako hilerriko hobi komun
batean hobiratu zituzten. Badirudi eliza kristau katolikoaren sinestunak hilerriko zati kontsakratuko hobi batean lurperatu zituztela eta
sinesmenik ez zutenak edota fusilatu aurretik aitortu nahi ez zutenak
hilerriaren kanpoan, harresiaren ondoan. Carmen Baroja, Pío
Barojaren arreba eta Julio Caro Barojaren ama, familiaren Berako
Itzeako dorrean harrapatu zuen Gerra Zibilaren hasierak. Bere memoria idatzietan Berako harrobiko fusilatzeen eta bertako hilerriko hobiratzeen inguruan honakoa idatzi zuen (1998: 167 eta 172-173):
“Por la noche, en el cementerio de Vera se abren zanjas profundas, llegan los carros de vacas cargados de cal y de la capilla van
saliendo cuerpos, unos envueltos en sábanas, desnudos otros,
con las carnes abiertas y las cabezas destrozadas. Al amanecer,
sólo se ve la tierra algo removida y unos rastros blancos de cal.
(…) Luego en noches sucesivas se hablaba en el pueblo, con
gran misterio y por los rincones, de los camiones que llegaban
de noche y paraban en la cantera que hay camino de Lesaca:
-Sí, esta mañana ha venido el nuestro con unas hermosas botas
y un jersey…
-Creo que han sido treinta, ayer no fueron más que doce…
-Allí estaba el alcalde, para que no quedara rastro por la
mañana…
-Dice que son casi todos ferroviarios…
La gente que vivía en los caserios de encima de la cantera salía
de noche de sus casas para no oír las ametralladoras ni los
lamentos. (…) En el cementerio ya no quedaba sitio para enterrar a la gente. En toda esta época odiosa, no he visto ni un rasgo
noble ni bueno ni siquiera gracioso. Esto nos ha dejado un asco,
una náusea, que todavía y a pesar de los años sigue y perdura”.
Diktadura frankistaren ostean, bertako udalak fusilatuen omenezko monumentu txiki bat ezarri zuen hobiaren inguruan. Oraingoz ez
da interbentzio arkeologikorik burutu bertan, ingurua oso aldatua
dagoenez edozein jarduera nahiko zaila delako80.
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Tolosako presondegitik Ondarretarako kartzelara eraman zituzten
eta ondoren aipatutako Gipuzkoako eta Nafarroako herrietan asasinatu zituzten gizonen inguruan jaso ahal izan den dokumentazioa
honakoa da:
• Gregorio de la Peña Vallejo Burgosko Monrocillo de Juarrosen
jaio eta Tolosan bizi zen. Antolín eta Maríaren semea zen, Gloria
García Beltránekin ezkonduta zegoen eta bi alaba zituzten: Daniela
eta María. 59 urte zituen eta jornalaria zen. 1936ko urriaren 20tik 24ra
Tolosako Presondegian egon zen eta urriaren 29ra arte Ondarretan
egon zen, 26. zeldan. 1936ko urriaren 30ean Ondarretatik Tolosara
eraman zuten fusilatzera, seguruenik Tolosako hilerrian hobiratu bazuten ere, datu hau ezin izan da ziurtatu. Tolosako erregistro zibilean,
1942ko urtarrilean erregistratu zen bere heriotza81.
• Basilio Urbistondo Recarte Ollon (Nafarroa) jaio eta Tolosako
Errementari kalean bizi zen papergile hau. 47 urte zituen eta ideologia errepublikarra zuen. Aniceto Urbistondoren eta Cipriana
Recarteren semea zen, Antonia Salaverria Elizondorekin ezkonduta
zegoen eta hamar seme-alaba zituzten: José María, Fermín, Fermina,
Manuela, José, Manuel, Luis, Inocencio, Saturnina eta Vicente. María
Dolores Urbistondo bilobaren lekukotasunaren arabera, bere emaztearekin Zizurkilen zegoela Tolosara eraman zuten atxilotuta.
Tolosako presondegiko kartzela espedientearen arabera, 1936ko irailaren 7tik 13 arte egon zen bertan gobernadore militarraren ardurapean. Irailaren 13an, Ramiro Llamasek hala aginduta, Ondarretako
kartzelara eraman zuten. Hurrengo egunean, irailaren 14an fusilatu
zuten Oiartzunen82. Haren bilobaren hitzetan: “al abuelo cuando le
iban a fusilar le guardaron el reloj de plata del bolsillo y ese reloj que
se entregó bajo secreto de confesión a un sacerdote para entregar a la
viuda cuando la persona falleció. El cura sentía verguenza y no se lo
entregó le envió por carta”.
• Rogelio Carrera Iraola 22 urtetako litografo tolosarra
Solidaridad de Obreros Vascos-en zegoen afiliatuta. Julio Carrera eta
Catalina Iraolaren semea zen eta ezkongabea zen. 1936ko azaroaren
16an fusilatu zuten Oiartzunen. Aurretik, 1936ko irailaren 5ean
Tolosako Eskualdeko Presondegian izan zuten atxiloturik. Ondoren,
1936ko azaroaren 14an, Ramiro Llamas Donostiako Komandante
Epaile Bereziaren ardurapean, Ondarretako Lurralde Presondegira
eraman zuten eta bertan lau egunez izan zuten. Tolosako erregistro
zibilean 1947ko apirilean erregistratu zen bere heriotza83.
• Pedro de Pedro Allende, Julián de Pedroren eta Teodora
Allenderen semea, Errioxako Najeran jaio eta Tolosan bizi zen. 32

urteko eskulangile hau Carmen Molarekin ezkondua zegoen.
Tolosako kartzelan 1936ko abuztuaren 22tik azaroaren 13ra bitartean egon zen preso eta handik Ondarretako kartzelara aldatu zuten
Llamas komandantearen aginduz. Azaroaren 17an Oiartzunen erail
zuten nazionalek84.
• Silvestre José Martínez Artázcoz 25 urteko tolosarra 1928ko
maiatzaz geroztik Papelera Españolako grafika-langilea zen. Joaquín
Martínezen eta Lucía Artázcozen semea eta Josefa Victoria
Santamaría Echeverríaren senarra zen eta ez zuen seme-alabarik.
1936ko irailaren 23 eta azaroaren 13 artean, inongo epaiketarik gabe
eta Gobernadore Militarraren agindupean, Tolosako Presondegian
egon zen kartzelaratua. Ramiro Llamasek hala aginduta, Ondarretako
kartzelara eraman zuten eta hurrengo egunean, azaroaren 14an,
Oiartzunen fusilatu zuten85.
• Benjamín Herrero de Diego Burgoseko Santa Coloman jaio eta
Tolosan bizi zen. 53 urte zituen eta papergilea zen. Manuel Herreroren
eta Ángela de Diegoren semea, bi aldiz egon zen ezkonduta. Lehen
aldiz Agustina Solarekin eta lau seme-alaba izan zituzten: Santiago,
Bonifacio, María eta Josefa. Bigarren aldiz Agustina Solarekin ezkondu
zen, azken honekin ez zuen umerik izan. Tolosako kartzelan 1936ko
irailaren 9tik azaroaren 13ra egon zen preso. Azaroaren 13an bertan,
Ondarretako presondegira eraman zuten eta bi egunez egon zen bertan, 1936ko azaroaren 15ean Ondarretatik Oiartzunera eraman
baitzuten fusilatzeko. Tolosako erregistro zibilean, 1946an erregistratu zen bere heriotza, heriotzaren arrazoi gisa honakoa azaltzen
da86: “fallecido a consecuencia de heridas de Guerra”.
• Juan Eceizabarrena Olarra Tolosako 32 urtetako metalurgialaria zen eta ezkongabea zen. Tolosan 1936ko abuztuaren 24tik azaroaren 13ra bitartean egon zen preso, Gobernadore Militarraren aginduz. Azaroaren 13an Ondarretako kartzelara aldatu zuten Llamas
komandantearen aginduz eta azaroaren 17an fusilatu zuten. Haren
erailketa gauzatu zen lekua ez dago dokumentatuta87.
• Juan Echenique Machiarena Beran jaio eta Tolosan bizi zen. 44
urteko eskulangile hau Bautista Echeniqueren eta Martina
Machiarenaren semea zen eta ezkonduta zegoen. 1936ko irailaren
29an sartu zuten Tolosako kartzelan eta urriaren 9an askatu zuten,
baina litekeena da berriz ere kartzela berean sartu izana. Izan ere,
1936ko azaroaren 13an Donostiako kartzelera eraman zuten
Tolosatik aterata. Ondarretako kartzelan askatasun agiria sinatu ondoren, azaroaren 15ean fusilatu zuten, oraingoz ezin izan da dokumentatu non fusilatu eta hobiratu zuten88.

81

APPSS; Prisión Provincial de San Sebastián, gartzela-fitxa; APPSS. Prisión de Partido de Tolosa, prozesu-expedientea, 2. k.; TEZ, 35. h.a.l., 1/42. erreg., 1942/01/04.
APPSS, Prisión Provincial de San Sebastián, gartzela-fitxa; APPSS, Prisión de Partido de Tolosa, prozesu-expedientea, 2. k.; TEZ, 36. h.a.l., 37/44. erreg., 1944/02/23.
ASB, “Euzkadi bajo el régimen de Franco(II); La represión en Gipuzkoa”; APPSS, Prisión de Partido de Tolosa, prozesu-expedientea, 1. k., 22. exp.; TEZ, 37. h.a.l., 50/47. erreg., 1947/04/18.
84
APPSS, Prisión Provincial de San Sebastián, gartzela-fitxa; APPSS, Prisión de Partido de Tolosa, prozesu-expedientea, 2. k.; TEZ, 35. h.a.l., 95/41. erreg., 1941/06/27.
85
APPSS, Prisión Provincial de San Sebastián, gartzela-fitxa; APPSS, Prisión de Partido de Tolosa, prozesu-expedientea, 1. k. 140. exp; TEZ, 37. h.a.l., 40/46. erreg., 1946/04/08; APE, langileen fitxa.
86
APPSS, Prisión Provincial de San Sebastián, gartzela-fitxa; APPSS, Prisión de Partido de Tolosa, prozesu-expedientea, 1. k. 54. exp; TEZ, 37. h.a.l., 149/46. erreg., 1946/12/23.
87
APPSS, Prisión de Partido de Tolosa, prozesu-expedientea, 1. k., 47. exp.; APPSS. Prisión Provincial de San Sebastián, gartzela-fitxa.
88
APPSS, Prisión de Partido de Tolosa, prozesu-expedientea, 1. k., 133. exp.; APPSS, Prisión Provincial de San Sebastián, gartzela-fitxa.
82
83

106

Tolosaldea Historia Bilduma 16 / 2011

Memoriaren izenak. Errepresioa eta giza eskubideen urraketa Tolosan, Gerra Zibilean eta Lehen Frankismo garaian (1936-1945)

• José Vázquez Vázquez Lugon jaio eta Tolosan bizi zen. Erail
zutenean 30 urte zituen eta Manuel Vázquezen eta Estrella
Vázquezen semea zen. 1936ko azaroaren 13an Tolosako presondegitik Donostiako Ondarretarakora eraman zuten, Ramiro Llamasen
ardurapean. Azaroaren 15ean Donostiako kartzelan askatasun agiria
eman eta fusilatu zuten, ezezaguna da non erail zuten89.
• Lorenzo Zabala Ríos Cantabriako Torres udalerrian jaio eta
Tolosan bizi zen. 26 urte zituen eta galdaragilea zen. Agustín
Zabalaren eta Catalina Ríosen semea, Gobernadore Militarraren aginduz 1936eko abuztuaren 19an Tolosako presondegian sartu zuten.
Azaroaren 13an, Ramiro Llamasen ardurapean, Ondarretako kartzelara eraman zuten. Lau egun beranduago, 1936ko azaroaren 17an,
fusilatu zuten, ezin izan da dokumentatu lekua90.
• Lucio Gutiérrez Saldías. Brionesen (Errioxa) jaiotako 36 urteko
eskulangile hau Tolosan bizi zen. Regino Gutiérrezen eta Clara Saldíasen
semea Brigida Benito Anduezarekin zegoen ezkonduta eta hiru semealaben aita zen: Ildefonso, Juana eta Félix. 1936ko irailaren 21 eta azaroaren 13 artean Tolosako presondegian egon zen. Ondarretako kartzelara eraman zuten eta Ramiro Llamasek hala eskatuta, azaroaren 14an,
askatasun agiria sinatu ostean, Tolosan fusilatu zuten91.
• Antonio Mendinueta Otegui, Manuel Mendinuetaren eta
Joaquina Oteguiren semea, eskulangilea zen ogibidez eta 16 urte
zituela fusilatu zuten Tolosan. Tolosako kartzelako espedientearen
arabera, 1936ko irailaren 13an sartu zuten Tolosako presondegian
Tolosako Komandantzia militarretik eramanda eta inkomunitatuta
egon zen bertako presondegian egon zen bi hilabetetan,
Gobernadore Militarraren aginduz. Azaroaren 13an eta Ramiro
Llamas epaile bereziaren disposiziopean, Ondarretako gartzelara eraman zuten eta azaroaren 15ean askatasun agiria sinatu ostean, bere
jaioterrian erail eta hobiratu zuten92.
• Constantino Iglesias Ortiz Tolosan jaio eta tolosan bizi zen 29
urteko trapu-biltzaile hau Beran fusilatu zuten 1936ko azaroaren
17an. Santiago Iglesiasen eta Isabel Ortizen semea, María
Razquinekin ezkonduta zegoen eta hiru seme-alaba zituzten: Javier,
Camilo eta Pedro María. Matxinatuta militarrak Tolosa haien menpean hartu eta egun gutxira, 1936ko abuztuaren 15ean, atxilo hartu eta
Tolosako presondegira eraman zuten, handik hi hilabete eskasera,
azaroaren 13an, Ramiro Llamasen eskariz, Ondarretakora aldatu
zutelarik. Behin askatasun-agiria sinatuta, abuztuaren 17an fusilatu
zuten. Seguruenik Berako harrobian erail zuten eta bertako hilerriko
hobi komun batean lurperatu93.

• Francisco Soto Rico, José Sotoren eta Soledad Ricoren semea
Madrilen jai ozen 1908ko uztailaren 24an. Tolosara bizitzera etorri
bazen ere, 1936an Ordizian bizi zen, CAF-en ari baitzen lanean metalurgialari gisa. Esperanza Sánchez Benitorekin zegoen ezkondua eta
alaba bakarra zuten, Soledad Soto Sánchez. Bere alabaren lekukotasunen arabera, matxinatuak Goierrin sartu zirenean, Zaldibian babestu zen eta, dirudienez, Donostian atxilotu zuten. Ondarretako kartzela-fitxaren arabera, 1936ko azaroaren 14ean Donostiako presondegian sartu eta hiru egun beranduago, azaroaren 17an, atera zuten
Donostian bertan fusilatzeko. Bere alabaren lekukotasunaren arabera,
kartzelatik gutun bat idatzi zuen, baina haren alargunak eta alabak ez
zuten jaso. Bera fusilatu eta bi astera, bere emazteari askatasuna eman
ziotela esan zioten gartzelako arduradunek. Bere heriotza 1944ko apirilean dago erregistratua Donostiako erregistro zibilean eta Tolosakoan
1980ko abuztuan, bertan hobiratura dagoela ziurtatzen da94.
• Miguel Urretavizcaya Guereño Uzkudun Txiki Tolosan jaio zen
1905ko abenduaren 30ean eta Andoianen bizi zen. Isabel Yarza
Ormazábalekin ezkonduta zegoen eta Tolosa-Donostia tranbiako elektrikaria zen. Errepublikanoa eta abertzalea zen eta UGTn zegoen afiliatuta. 1936ko irailaren 23tik urte bereko urriaren 22ra arte egon zen
preso Ondarretako kartzelako 13. galeriako 3. zeldan. Urriaren 21ean
epaiketa sumarisimoa ospatu zen Miguel Urretavizcayaren eta tranbiako bere lankide Francisco Fernandezen aurka. Heriotza zigorrera kondenatu zituzten. Sententzia Agustin Gruls Niset, Tolosa-Donostia
Tranbiako zuzendari-gerenteak aurkeztu zuen salaketan oinarritu zen.
Halaxe aitortu zion, behintzat, Franciscok berak Pantxika emazteari,
kaperatik urriaren 21ean idatzi zion gutunean: “la acusación ha sido del
Director del tranvía diciendo que somos muy revolucionarios, pero
como sabes tú y todo el pueblo somos inocentes”. Polloeko hobiraketa erregistroaren arabera, San Miguel kaleko 97. lerroko 2. hobi-komuneko 2. esparruan hobiratu zuten. Gerora, 1943ko azaroaren 8an
Andoainera eraman zituzten haren gorpuzkinak95.
• Simón Moreno Alonso Arabar Errioxako El Villar udalerrian jaio
eta Tolosan bizi zen. Lorenzo Morenoren eta María Cruz Alonsoren
semea, Ángela Lópezekin ezkonduta zegoen. Ogibidez saltzailea
zen. Tolosan, 1937ko irailaren 25ean erail zutenean 51 urte zituen96.
• Deogracias Martínez Santamaría, Burgosko Peñacerradan jaio
eta Tolosan bizi zen 57 urteko eskulangilea. Esteban Martínezen eta
Felipa Santamaríaren semea, Anunciación Alonsorekin ezkonduta
zegoen eta bost seme-alaba zituen: Sofía, Felicitación, Filomena,
Felipa eta Ángel. Agrupación Socialista de Tolosa-ko afiliatua zen.
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Gerraren hasieran, Tolosako UGTren Carlos Marx konpainian jardun
zuen kabo gisa eta, 1936ko urritik aurrera, Rusia batailoiko Carlos
Marx konpainian botikin laguntzaile gisa aritu zen. Tolosan 1937ko
urriaren 4an fusilatu zuten eta bertako hilerrian lur eman zioten97.
• Miguel Ochoa Beñaran, Ziordian (Nafarroa) jaio zen eta eskulagilea zen lanbidez. 1937ko uztailaren 2an fusilatu zuten, baina bere
heriotza 1944ko otsailean erregistratu zen. Tolosako erregistro zibileko heriotza-aktaren arabera, Joaquina Martinez Basaurirekin ezkonduta zegoen eta bien artean lau seme alaba zituzten: Francisco,
Eulalia, Angela eta Eugenia98.
• Luis Beraza Bengoechea, Tolosan jaio arren, Otxandion eta Bilbon
bizi izan zen. Bizkaiko aldundiaren Miñoien Gorputzeko korneta zen
eta ezkonduta zegoen. Juan Berazaren, Luis Berazaren semea, testigantzaren arabera, tropa frankistek Bilbo okupatu ostean, Bizkaiko
Miñoien kontrako prozesu bat abiarazi zen. 1937ko ekainaren 28an,
29an eta 30ean Arriagako Antzokiko presondegian 91 miñoi atxilotu
eta deklarazio hartu zitzaien, gainerakoak Euzko Gudarozteraekin ihes
egin zuten. Auzibide honetan, Luis Beraza Bengoecheak ez zen prozesatua izan. Era berean, Bizkaiko Alduandiak, 1937ko abuztuaren 4ko
batzarrean Euskal Armadan izena eman zuten eta gerra kontseiluetan
prozesatutako miñoiak kargugabetu zituzten. Zerrenda honetan Luis
Berazaren izena agertzen da, expedienteak ondokoa azaltzen delarik:
“al corneta Luis Beraza Bengoechea, se le da de baja el 1 de agosto, sin
conocerse el motivo”. Bilboko Gran Víako desfile militar batean tronpeta jotzera eraman zuten ondoko egun batean eta Iparragirre kalean kokatutako Miñoien kuartelean atxilotuta egon zen. Abuztuan bertan, bere
ematzea eta semea bere egoeraren inguruko informazio bila Arriaga
Antzokira bertaratu ziren batean, tiro batez hila zegoela jakinarazi zieten, inongo azalpenik eman gabe. Bere fusilatzearen inguruko informazio zehatzik ez badago ere, pentsa daiteke, Derioko hilerriko hobiratzeen liburuan azaltzen denez, bere gorpua Bilboko ospitale batetik 1937ko
abuztuaren 7an eraman zuten soldadu korneta batena izatea. Erregistro
liburuaren arabera, irailaren 8an lurperatu zuten Derioko hilerriko 631.
esparruko 14. manzanan. Bere gorpuzkinak Cuelgamuroseko Valle de
los Caídosera eraman zituzten 1959ko martxoaren 23an99.
• Pedro Ignacio González Iraola 1936ko martxoaren 13an
Ibarran jaio eta Tolosan bizi zen. José González eta Ignacio Iraolaren
semea zen eta ez zegoen ezkonduta. EAJn afiliatua, altxamenduaren
lehen egunetan, errepublikaren alde erresistentziarako antolatutako
Euskalduna izeneko konpainia abertzalean jardun zuen. Atxilo hartu
eta Iruñerriko Ezkaba mendiko San Cristobal presondegira eraman

zuten. Erregistro zibilaren arabera, Iruñean erail zuten 1936ko azaroaren 13an100. Bere anaia José León González Iraolaren testigantzaren
arabera: “En los primeros días del Alzamiento franquista, mi hermano
mayor de 23 años de edad y afiliado al PNV decidieron salir un grupo
del Batzoki armados con escopetas, pués todavía no había armas suficintentes para todos. Salieron a la muga de Urto entre Leiza y
Berastegi y en la tercera salida fueron hechos prisioneros y trasladados
a Leiza, y de allí al Fuerte de San Cristobal en Pamplona, en dicho tiempo escribía una carta todas las semanas con entera puntualidad hasta
que dejó de hacerlo. Mi madre muy preocupada porque dejó de
escribir y por medio de un Padre Sacramentino de Pamplona, se enteró que salieron del Fuerte de San Cristobal y conducidos a Oiartzun
donde fueron fusilados y enterrados en fosas comunes”.
Aurreko kasu guztietan atzemandako gizonak Tolosako presondegitik Ondarretakora eraman ondoren, leku ezberdinetan fusilatu bazituzten, honako kasuan, Tolosatik zuzenean erman zuten fusilatzera:
• Segundo Bustamante García Iruñean jaio eta Tolosan bizi zen
33 urtetako papergilea. Blas Bustamante eta Isabel Garcíaren semea,
Venancia Cuadrado Cierekin ezkondua eta Gregorio izeneko semearen aita. Ez zaio ideologia jakinik ezagutzen eta bere presondegiko
prozesu-expedientean ez da jarduera politikoen inongo informaziorik azaltzen. Tolosako Eskualdeko Presondegian 1936ko abuztuaren
15tik urriaren 26ra preso egon eta urriaren 28an Tolosan erahil zuten,
bertako hilerrian lur eman ziotelarik101.
Atal honekin amaitzeko, ezin aipatu gabe utzi Tolosako hiru apaiz
fusilatu zituztela, jainkoaren eta Espainiaren alde borrokan zihardutenek. Hiru apaiz hauek ez ziren, aurrekoak bezala, Tolosako presondian egon. Hala ere, besteen kasuan legez, Ondarretako zeldetatik
fusilatzera eraman zituzten.
• Luis Arsuaga Izagirre eskolapioa, apaiza eta irakaslea zen.
Tolosako Udal kudeaketa batzordeak eratutako Hezkuntza depurazio
batzordeak abertzale sutsutzat jo zuen. 1936ko urriaren 17tik 18ra
biartean Ondarretako kartzelan egon zen preso eta urriaren 19an
Donostian bertan erail zuten 43 urte zituela. Ezezaguna da non hobiratu zuten102.
• José Ariztimuño Olaso Aitzol, 1896ko martxoaren 18an jaio
zen Tolosan. Euskaltzale eta abertzale esanguratsua, 1930ean
Euskaltzaleak elkarte sortu berriaren zuzendaritza hartu zuen bere
gain. Altxamendua gauzatu zenean, Aitzol Donostian zegoen eta
lehen egunetako giro nahasian hara eta hona ibili bazen ere, ihes egi-
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teko gomendatu zioten. 1936ko abuztuaren 2an muga pasa eta irailaren 11n Bellokeko monastegi beneditarrera joan zen. Badirudi, bertan, bake-akordio bat lortzeko saiakerak egin zituela. Ahalegin horiek
guztiak alferrikakoak zirela ikusita, etsi-etsian Bilbora sartzea erabaki
zuen, Eusko Jaurlaritzaren ondoan aritzeko, zernahi gertatzen zelarik
ere, han egon nahi zuen. Urriaren 15ean Baionan, Galerna izeneko
itsasontzia hartu eta Bilbora abiatu zen (OTAEGI, 1998). Germán
Iñurrategui tolosar legegileak, bere memorietan jaso zuenez, honakoa
esan omen zion Aitzolek zergatik itzultzen zen gerrara galdetu zionean (IÑURRATEGUI, 2006: 106):
“La causa de Dios, primero, y la de mi pueblo después, precisa del
auxilio espiritual de sus ministros, más, mucho más, en la guerra
que en la paz. Aparte de toda otra consideración, mi misión no
está cerca del convencido, sino del ignorante. ¿No dicen ustedes
que los vascos han perdido la fe y que la religión sólo se asiento
en su bando?. No, capitán; mi deber y mi apostolado me obligan
a abandonar la inactividad de Betherran y correr a prestar los auxilios espirituales a aquel que me los reclame...”.
Baionatik Bilbora Galernan zioala, bidearen erdibidean,
Alcazar de Toledo itsasontziak gerarazi zuen eta bidaiari guztiak
atxilotu ziutzten, haien biziak errespetatuko zituztela esanez. Aitzol
gau hartan bertan eraman zuten Ondarretako espetxera.
Mugimenduaren aldekoa zen garaiko prentsaren titularretan azaldu
zen bere atxilotzea: “El barco rojo "Galerna" es apresado cuando
se dirigía de Bayona a Bilbao (...) Entre los pasajeros figura el sacerdote señor Aristimuño, conocidísimo propagandista del separatismo
vasco que en sus trabajos periodístico solía emplear el seudónimo de
Aitzol” (La Voz de España, 1936/10/16); “Después de la captura del
"Galerna" que conducía correspondencia y algunos pasajeros tan
siniestros como el energumeno Aitzol, sacerdote separatista” (El
Diario Vasco, 1936/10/17). Egun haietan Ondarretan atxilotuta egon
zen Jacques Pelletier kazetari frantsesak gerora argitaratu zuen liburu
batean, jipoitua izan ondorengo Aitzolen sufrimendua deskribatu
zuen. Zeldara eraman zutenean Aitzol abaildua eta odoleztatuta ikusi
zuen, ez omen zen bere kabuz zutik egoteko gai (1937: 34):
“Oí gritar y el ruido sordo de los vergajazos sobre un cuerpo. En
la habitación próxima torturaban a un hombre. Oír como se pega
a un animal es ya impresionante, pero oír pegar a un hombre es
espantoso. Los golpes continuaron largo rato. Los ayes se convirtieron pronto en gritos agudos, después en quejas, cada vez más
débiles, hasta perder todo aliento. Cesaron y ya no oí más que el
martilleo de las matracas de caucho sobre un cuerpo inerte, como

un colchón. El suplicio duró lo menos una hora. Yo estaba helado
de espanto, de horror. Se abrió una puerta. Apareció la víctima.
Era el inteligente abate Ariztimunio (sic), mi amigo del “Galerna”.
Resultaba difícil conocerle. La sangre le nublaba la vista y no podía
verme. Se quejaba débilmente y apenas podía andar.”
Urriaren 17ko data daraman askatasun-agiria sinatu zuen
Aitzolek Ondarretako kartzelako prozesu-expedientean (EUZKO
APAIZ TALDE, 1981: V). Hurrengo goizaldean bertan, urriaren 18an
fusilatua izan zen Hernaniko hilerriko hormaren kontra. Tolosako
apaiz euskaltzale honek ere ez zuen epaiketarik izan103.
• José Otano Miquéliz Lergan (Nafarroa) jaioa zen eta 38 urte
zituen. Korazonisten kongregazioko apaiz hau Tolosako komunitateko organista zen. 1936ko urriaren 23an fusilatu zuten Hernanin eta
bertako hilerrian hobiratu zuten. Fundación Francisco Francoko
dokumentu baten arabera, justizia gorrien alde zegoela esan eta haiekin gustu handiz joango zela esateagatik salatu zuten104.
2.4.1. Tolosako kartzelatik frankistek fusilatzera eraman zituztenak
(tolosarrak ez zirenak)
Honako kasuetan ere Ramiro Llamas Epaile Bereziaren aginduz
Tolosako gartzelatik Ondarretakora eraman zituzten.
• Antonio Aranguren Manterola, Antonio eta Ceferinaren semea,
Donostian jaio eta Asteasun bizi zen. 49 urte zituen, ezkondua zegoen eta lanbidez elektrizista zen. 1936ko azaroaren 18an fusilatu
zuten baina ezezaguna da lekua. Tolosako presondegian 1936ko irailaren 2tik azaroaren 13ra bitartean egon zen, azken egun honetan
Ondarretara eraman zutelarik105.
• Daniel Arrillaga Tolosa villabonatarrak 40 urte zituen eta eskulangilea zen. José Manuelen eta Josefa Antoniaren seme azen eta
1936ko azaroaren 15an fusilatu zuten Beran. Tolosako presondegian
1936ko irailaren 9tik azaroaren 13ra bitartean egon zen preso, handik Ondarretakora eraman zutelarik106.
• Gabino Barroso Mínguez, Claudioren eta Engraciaren semea,
Peñafielen (Valladolid) jaio eta Zizurkilen bizi zen. 37 urte zituen,
gauzaina edo serenoa zen eta ezkonduta zegoen. Tolosako presondegian 1936 irailaren 29tik azaroaren 13ra bitartean egon zen, handik Ondarretakora eraman zutelarik. 1936ko azaroaren 15an erail
zuten, Beran107.
• Cipriano Cardenal Cortazar 38 urtetako villabonatarra, José eta
Ramonaren seme azen. 1936ko azaroaren 15ean erail zuten, nahiz

103

CDMH, 7 exp, f. Político Social Bilbao, 252. k, 7. karp.; AA, GE-751-4; AA, EGI venezuela-344-3; HUA, E, 5, II. 27/4; FFF, 4128. k.; EUZKO APAIZ TALDE (1981: V,138); La Voz de España,
1936/10/16; El Diario Vasco, 1936/10/17; bere fusilatzearen inguruko informazio gehiagorako ikus AIZPURU et al. (2007: 177-215).
104
FFF, 4128 k.;
105
APPSS, Prisión de Partido de Tolosa, prozesu-expedientea, 1. k., 6. exp; Asteasuko EZ, h.a.l., 48/39. erreg., 1939/12/04; APPSS, Prisión Provincial de San Sebastián, gartzela-fitxa.
106
APPSS, Prisión de Partido de Tolosa, prozesu-expedientea, 2. k., 6. exp; APPSS, Prisión Provincial de San Sebastián, gartzela-fitxa.
107
APPSS, Prisión de Partido de Tolosa, prozesu-expedientea, 1. k., 24. exp; APPSS, Prisión Provincial de San Sebastián, gartzela-fitxa.

Tolosaldea Historia Bilduma 16 / 2011

109

Mikel Errazkin Agirrezabala

eta ez jakin non. Tolosako presondegian 1936ko irailaren 29tik eta
azaroaren 13ra bitartean egon zen preso, handik Ondarretakora eraman zutelarik108.

aurrez Tolosako presondegian egon zen atxilotuta 1936ko abuztuaren
11tik eta azaroaren 13ra artean115.

• Elías Constancio Mendizabal Bengoechea, zizurkilgo, Adunibar
baserrikoa, Severo eta Higiniaren semea, 30 urterekin erail zuten. 25
urte zituela. 1936ko azaroaren 15ean Beran fusilatu zuten. Tolosako
kartzelan 1936ko irailaren 29tik azaroaren 13ra bitartean egon zen109.

2.5. Gerra-kontseiluan heriotzera kondenatu ondoren fusilatuak

• Maximino Erostarbe Baztarrica villabonatarra zen eta eskulangilea zen ogibidez. Ezkondua eta bi seme-alaben aita, 38 urte zituen
1936ko azaroaren 15an Beran hil zutenean. Tolosako presondegian
1936ko irailaren 29tik azaroaren 13ra bitartean egon zen preso110.
• Félix Goya Urbieta Oiartzunen jaioa, Nafarroako Amezkoa bailarako Eulatera ezkondu zen. Martina Ruiz de Galarreta García izena
zuen bere emazteak eta bien artean sei seme-alaba izan zituzten. 51
urte zituen, ogibidez hargina zen eta Lucas eta Josefaren semea zen.
1936ko azaroaren 16an fusilatu zuten Oiartzunen, aurretik, Tolosako
presondegian egon zen 1936ko irailaren 18tik azaroaren 13ra artean.
Azaroaren 13an Ondarretako kartzelara eraman zuten, Ramiro
Llamasen ardurapean. Leonor Goya bere alabaren hitzetan, 1936ko
irailean Eulaten atxilotu zuten, ondoren, Eulate bertatik expultsatu
zuten. Bere emaztea, sei seme-alaba eta bi astorekin Gipuzkoara abiatu zelarik (Leonorrek bost urte zituen orduan). Iruran zeudela, kotxe bat
hurbildu, atxilotu eta Tolosako presondegira eraman zuten111.
• Adrián Quintana Ereña, Severoren eta Hilariaren semea,
Gasteizen jaio eta Villabonan bizi zen. 30 urte zituen, ogibidez peoia
zen eta ezkongabea zen. 1936ko azaroaren 15ean fusilatu zuten,
aurrez Tolosako presondegian egon zen 1936ko irailaren 18 eta azaroaren 13 artean eta ondoren, bi egun egin zituen Ondarretakoan112.
• Blas Rubio Peña, Borjan (Zaragoza) jaio eta Elduainen bizi zen,
Ollokiko tren estazioko langilea zen. Juanen eta Manuelaren semea,
ezkondua zegoen eta hiru seme-alaba zituen. 1936ko azaroaren 17an
fusilatu zuten Donostian 43 urte zituela. Aurrez Tolosako presondegian
egon zen 1936ko abuztuaren 19tik eta azaroaren 13ra artean113.
• José León Uzcudun Uzcudun 25 urteko asteasuarra ezkongabea zen, ogibidez postaria eta Jose Maríaren eta Mónicaren semea.
1936ko azaroaren 15an fusilatu zuten Beran. Tolosako kartzelan
1936ko irailaren 27tik azaroaren 13ra bitartean egon zen114.
• Damián Yugueros Zarraga 20 urteko gaztea, Constantino eta
Mariaren semea, Berrobin jaio eta Ibarran bizi zen. Ezkongabea zen
eta ogibidez gozogilea zen. 1936ko azaroaren 17an erail zuten,

Kategoria hau gerra-kontseilu sumarisiomoetan, defentsarako aukera handirik eskaini gabe, heriotzera kondenatu ostean fusilatutakoek
osatzen dute. Ondoko lerroetan, heriotza zigorrera kondenatu eta fusilatzera eraman aurreko preso baten azken uneak jasotzen dira, Alfonso
María Morenoren argitaratu gabeko egunerokotik hartua, 1937ko uztailaren 5ean idatzitakoak. Aipatu apaiz honi zegokion fusilatu behar zituzten presoei aitormena hartu eta erail ondoren azken igurtzia ematea:
“A las 11’30 le llamarán...”.”Está bien”. En esta sencilla respuesta
van, difícilmente contenidas, las amargas impresiones de un fusilamiento: olor a cárcel y a butacas viejas, horas largas con sacudidas terriblemente sentimentales, hombres que tiemblan horrorizados, siluetas tétricas de guardias civiles con rostros severos y en
“pose” de servicio, chasquidos de esposas y cerrojos de fusiles...,
ráfaga de detonación a secas..., olor fétido a pólvora y sangre fresca, pero que parece podrida por la bestial violencia de tantas emociones y luchas... “¡¡¡Está bien!!!”. Placer, el antiguo gestor provincial. Son las 12. Duerme el reo en su celda. Una llamada...
“¡Vístase!”. ¿Qué sintió Placer en aquel momento? Palidísimo. Su
figura, un tanto donjuanesca, está hundida en la butaca de siempre: gutapercha descarrillada. En aquel mismo cuarto departimos
el amigo López Mancebo y yo... hace unos días. Esta noche voy
allí, llamado por el reo. Hablamos. Voy en busca de su mujer.
Luego entran, también sus hermanas. Al fin, charlamos. Se confiesa. Por último, camioneta, cementerio, emociones brutales, una
descarga... ¡Extremaunción! Y luego, vuelta a casa, con el sabor y
el mal cuerpo de una noche más pasada y unos nervios tirantes
que comienzan a relajarse. Requiescat in pace! Deo gratias!
Placer frío y valiente, muy valiente. Los tiros le han desecho la
mandíbula inferior”. (Alfonso Maria Moreno,).
Ildo honetatik zirraragarria da Serrano Suñerrek egindako
Francisco Francoren suhiaren jakinarazpen hauei buruzko testigantza.
Heriotza zigorrera kondenatutakoen zigorra exekutatzeko jeneralisimoak jakinaren gainean zegoela sinatu behar izaten zuen, heriotza
zigorretik libratzeko azken hitza berea zelarik. Serrano Suñer kuñadisimoaren hitzetan, Francok heriotza zigorren suspentsio aginduak ejekuzioa egin ostean iristeko modua aurkitzen zuen. Kafea hartzeko
orduan, Francok heriotza kondena bakoitzaren azalpen laburra ira-
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kurtzen zuen eta “jakinaren gainean” zegoela baieztatzen zuen.
Honek, Jose Maria Bulart bere kapilauari gustu txarreko broma hura
egiteko bidea ematen zion, bere pupilo espiritulari enterado eta enterrado hitzekin jolastuz galdetzen zionean: “Qué, enterrado?”.
(ÁLVAREZ FERNÁNDEZ, 2007: 11).
39 tolosar izan ziren haien kontrako gerra-kontseiluetan zigorrik
gogorrenera kondenatuak izan zirenak. Horietatik hamaika fusilatu
zituzten. Heriotza zigorrera zigortuak izan ziren guztiak ideologia
ezkertiarrekoak ziren: horietatik zortzi sozialistak ziren, bat errepublikanoa, beste bat komunista eta azkena anarkista. Fusilatutako bi zein
akusaziopean epaitu ziren ezagutzen ez bada ere, besteak miliziar
izateagatik, beraien ideologia politikoarengatik eta eskuindarrak atxilotu eta fusilatzeagatik epaitu zituzten. Aipagarria da hamaika fusilatu hauetatik zortzi Euzko Gudarozteko Rusia batailoi sozialistako
gudariak zirela, beste bat Larrañaga batailoi komunistakoa eta bestea
Sacco y Vanzetti bataloi anarkistakoa.
• Manuel Arandia Iturria, 20 urteko jornalari tolosarra, Clemente
Arandia eta Florentina Iturriaren semea, ezkongabea zen. 1938ko
martxoaren 11n Santanderren fusilatu zuten JSUn afiliatua eta PCEko
militantea. Larrañaga batailoiko 4. Konpainiako gudaria zen. 1937ko
irailaren 19an preso erori eta Santanderreko presondegian egon zen
1937ko irailaren 30tik 1938ko martxoaren 11ra bitartean, fusilatu
zuten arte. Santoñan 288/37 urgentziazko sumarisimoan Matxinada
militarrari atxikimendua emateagatik akusatuta, 1937ko urriaren
30ean heriotza zigorrera kondenatu zuten ondokoa leporatuta: “afiliado a J.S.U. antes del M.N., después de iniciado este fue a San Sebastian
donde formó parte de la Guardia del conocido comunista Larrañaga,
e intervino posteriormente en los asesinatos de Oficiales del Ejercito y
personas de derechas procedentes del Cuartel de Loyola, era además
cabecilla de los grupos que sacaban de sus casas a muchas de estas,
algunas de las cuales encontraron la muerte”. 1937ko abenduaren
4an, Tolosako alkateak, Salamancako kuartel orokorrera bidalitako
gutun baten bidez, zigorra kartzela zigor batera konmutatzea eskatu
zion Francori, baina ez zuen haintzat hartu Santanderren bertan fusilatu eta bertako Ciriego hilerrian hobiratu baizuten116.
• José Aznar Brianzo Zaragozan jaio eta Tolosna bizi zen. Ez
zegoen ezkonduta, 32 urte zituen eta papergilea zen. Sacco y Vanzetti
batailoiko, Durruti batailoi anarkistako eta IR-ren Azaña-Gipuzkoako
miliziarra zen. Larrinagako kartzelatik Burgosera eraman zuten
1938ko uztailaren 26an eta bertan egon zen 1939ko ekainaren 1a

arte, fusilatu zuten arte. Bere aurkako auzibide militarrak 1937ko azaroaren 26an hasi eta 1938ko ekainaren 15ean amaitu ziren. Bilbon
matxinada militarrari atxikimendua eman izanaren akusaziopean,
1853/37 ugertziazko prozedumendu sumarisimoan heriotza zigorrera kondenatu zuten.Bere aurkako auzibide militarrak 1937ko azaroaren 26n hasi eta 1938ko ekainaren 15ean Bilbon matxinada militarrari atxikimendua akusaziopean 1853/37 zenbakidun urgentziazko
prozedimendu sumarisimoan heriotza zigorrera izan zen sententziatua. Aipatu sententzian ondokoa leporatu zioten: “José Aznar de exaltadas ideas marxistas se destacó con anterioridad al Glorioso
Movimiento Nacional y una vez iniciado éste actuó con armas desde
los primeros días trasladándose algún tiempo después a San Sebastian
donde guardó presos de la cárcel para subirlos a una camioneta de la
que salían para ser vilmente asesinados; que en la operación de subir
los presos al coche los maltrataba con la culata del fusil e injuriaba;
que se le oyó decir frases como la de “sacarlos a todos que no quede
uno vivo”; que fue uno de los que sacaron de la cárcel para asesinarlos a Don Víctor Pradera, y Don Honorio Maura”117.
• Miguel Bagües Balaguer 29 urtetako tolosarra, Miguel
Bagüesen eta Catalina Balaguerren semea, kontularia zen eta ezkonduta zegoen. PSOE eta JSUko afiliatua, Tolosako gazte erakunde
sozialistaren presidentea zen. Gerra hasieran, 1936ko uztailaren
18an Tolosako UGTk antolatutako Carlos Marx konpainian mobilizatu zen eta, lehen egunetan, Tolosaren defentsan eta, ondoren,
Urnietan aritu zen frentean. Gerora, Euzko Gudarozteko Rusia batailoiean sarjentu karguan aritu zen. 1936ko urriaren 31n Arraten zauritu zuten eta, beranduago, Asturiasen. Cantabrian, 1937ko abuztuan
atxilo hartu eta, 1937ko irailaren 29an Iruñeako Lurralde
Presondegitik Ondarretara eraman zuten eta bertan egon zen harik
eta 1939ko azaroaren 18ko goizeko seitan erail zuten arte. Bere kontrako 1779/37 auzibideari 1937ko irailaren 28an eman zitzaion
hasiera, matxinada militarrari atxikimendua ematearen akusaziopean
eta 1939ko maiatzaren 25an Donostiako Plaza Militarreko 6.
Auzitegiak heriotza zigorrera zigortu zuen. Aipatutako auzitegi militarrak 1939ko urriaren 27an zigorra berrikusi bazuen ere, heriotza
zigorrerako sententzia berretsi zioten. 1939ko urriaren 2an, Rafael
Ariztia Tolosako alkateak, gutun baten bidez, Francisco Franco estatuburuari zigorraren konmutazioa eskatu bazion ere, eskaera ez zen
kontutan hartu. Aipatutako 1779/37 auzibidean, hainbat herritarren
salaketak eta Tolosako Udalak bidalitako informazio txostena haintzat
hartuz, konfirmatu ez ziren ondoko ekintzak leporatu zitzaizkion118:
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AIRMNF, f. Santander, exp 288/37; APPS, gartzela-espediente; TUA, a.i.e.l., 1068. fol., 1937/12/04; CDMH, 775. karp., 967. fol; CDMH, Fondo Santander, 111. karp, O seriea, 8586. fol.; CDMH,
Fondo Santander, 22. karp., L seriea, 287 fol.; TUA, 2392. k.; AGA, Sección Justicia, 291. k.; ONTAÑON (2003, 253).
AIRMNF, f. Bilbao, exp 1853/37; AGMAV, 46. armarioa, 55. leg., 8. karp., 2. dok., 22. or.; ACPB, gartzela-agiriak; RCT. Actas de defunciones, Tomo 35, nº 41/1943; AA, 45. fitx.; AA, 3. fitx.;
CDMH, B-1169 leg, 2-14 fol.; CDMH, f. PS-SANTANDER, 18. karp.; 1. exp.; CDMH, f. Político Social Bilbao, 250. k., 19. karp.; AGA, Sección Justicia, Registro Central de Penados 1938-58 [katalogatu gabeko funtsa); RILOVA PEREZ (2001: 393).
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“Presidente de las Juventudes Socialistas y elemento directivo de
otras entidades marxistas que se habia significado en Tolosa como
tal con anterioridad al Movimiento, tuvo una actuación destacadísima durante los sucesos revolucionarios al lado del principal
dirigente Garcia Lavid, formando parte del grupo que el propio dia
18 de julio se llevó escopetas de una armeria para repartirlas entre
los individuos de la Casa del Pueblo, se le vio en este edificio y en
el Ayuntamiento en concomitancia con los dirigentes y miembros
del Comité, ejerció autoridad en la cárcel donde se hallaban detenidas las personas de derechas e intervino en el traslado de los
doce presos que fueron fusilados el 31 de Julio”.
• Leocadio Bustamante Díaz, Apolino eta Tomasaren semea zen
eta Tolosako Korreo kalean bizi zen. Ezkonduta zegoen eta hiru semealaben aita zen. Papergilea zen eta erail zutean 29 urte zituen. 1937ko
azaroaren 23an Santoñako El Duesoko Penaletik Bilboko Larrinagako
kartzelara eraman zuten eta bertan eduki zuten 1937ko abenduaren
16 arte. Derioko hilerrian hil zuten garrote vil bidez eta bertako hilerriko 569. esparruko 29. manzanan hobiratu zuten. 1950ko urtarrilaren 10ean heziurtegi orokorrera eraman zituzten bere gorpuzkinak.
Rusia batailoiko Maximo Gorki konpainiako miliziarra zen eta,
Santoñan, 1937ko urriaren 2an, Matxinada militarrari atxikimendua
ematearen akusaziopean heriotza zigorrera kondenatu zuten 66/37
urgentziazko sumarisimoan: “actuó las armas desde los primeros
momentos del Movimiento Nacional, habiendo matado según manifestaciones al Comandante Checa del Ejército Nacional”. Erail eta ia
bi urtera, 1939ko urtarrilaren 30ean beste urgentziazko prozedimendua batean prozesatu zuten, 12106/38 sumarisimoan, baina, eraila
zegoenez artxibatu egin zuten119.
• Cándido Fernández Losada Benialbon (Zamora) jaio eta Tolosan
bizi zen. 29 urteko jornalari hau ezkongabea zen. Tolosako agrupazio
sozialistako eta JSUko afiliatua, gerraren hasieran UGTren Carlos Marx
konpainian izena eman eta Tolosaren eta Irunen defentsan borrokatu
zuen. Gerora, Euzko Gudarozteko Rusia batailoiean teniente graduan
jardun zuen frentean. Noiz eta non atxilotu zuten ezezaguna bada ere,
pentsatzekoa da Santoñan atxilotu zutela 1937ko uztailaren amaiera
aldera, bere kontrako gerra-kontseilua hango plaza militarrean ospatu
baitzen. 1938ko maiatzaren 20an, Larrinagako presondegitik
Burgoseko Presondegi Zentralera eraman zuten. 1937ko azaroaren
27an bere aurkako auzibide militarrei hasiera eman zitzaien, matxinada militarrari atxikipena ematearen akusaziopean. 102/37 urgentziazko prozedimendu sumarisimoa, aitzinean aipatu bezala, Santoñan
ospatu zen eta, 1937ko abenduaren 13an, heriotza zigorrera kondenatu zuten. Zigor kapitala 1939ko urtarrilaren 28an gauzatu zen

Burgosen. Aipatu sententzian ondoko salaketak kontuan hartu ziren120:
“Ingresó voluntario para luchar contra los militares, obteniendo en el
ejército rojo el grado de teniente, pertenecía a la JSU en la que era destacado y de las cuales era secretario, en el año 1934 prendió fuego a
un camión e hirió durante la dominación roja a un detenido que al ser
sacado para ser fusilado trató de huir”.
• Félix Gaztañaga Urrutia, Beasainen jaioa eta Tolosan bizi zen.
24 urte zituen, ezkonduta zegoen eta iturgina zen lanbidez. UGTn,
JSUn eta alderdi sozialistan afiliatua, 1936ko uztailaren 19an UGTren
Carlos Marx konpainian mobilizatu zen matxinada militarraren
aurka. Gijoneko defentsara arte Euzko Gudarozteko Rusia batailoiean
miliziar artilero gisa jardun zuen. Bilboko Basurtoko ospitalean
1936ko irailaren 19a eta 25 artean egon zen ospitaleratuta ultzera
gastriko batengatik. Noiz atxilotu zuten ezin izan bada ere dokumentatu, pentsatzekoa da Asturias inguruan atxilo hartu zutela nazionalek.
1938ko urriaren 28an Bilboko Eskolapio ikastetxean egokitu zen kartzeletik Donostiako Ondarretako presondegira eraman zuten. Bere
kontrako 14346/39 auzibide militarrei 1939ko urtarrilaren 20an
eman zitzaien hasiera. 1939ko maiatzaren 3an, Donostiako plaza
militarrean buruturiko larrialdiko prozesu sumarisimoan, epaitegi
militarrak heriotza-zigorrerako sententzia eman zuen. Sententzia
1939ko azaroaren 14an burutu zen Donostian, Félix Gaztañaga
Urrutia fusilatzean. Seguruenik Ondarretan bertan fusilatu eta
Polloeko hilerriko hobi komun batean lur emango zioten bere gorpuari. Dena den, ezin izan dira bi kokapen horiek dokumentatu.
Rafael Ariztia Tolosako funtziotako alkateak Francisco Franco estatuburuari bere heriotza zigorra kartzela zigor baten bidez ordezkatzeko
eskatu bazion ere, Jeneralisimoak ez zuen kontutan hartu eskaria.
Matxinada militarrari atxikipena ematearen akusaziopean ondokoa
leporatu zion gerra-kontseiluak121:
“condenado con anterioridad por tráfico de artefactos y atentado
a la Autoridad, actuó destacadamente durante los sucesos revolucionarios en la cárcel de Tolosa de cuyas llaves era depositario
siendo uno de los guardianes que en la noche del 31 de Julio sacaron de sus celdas a los doce presos que fueron después asesinados en el Paseo Nuevo de esta ciudad. Enrolado como artillero en
las filas marxistas continuó en ellas por los distintos frentes del
Norte hasta Gijón”.
• Pedro Emilio Goin Alave, Tolosan jaio eta Eibarren bizi zen eta 29
urte zituen. Eusebio Goin eta María Alaveren semea zen. Bilbaoko
Larrinagako Lurralde presondegian egon zen preso 1937ko ekainetik
abendura bitartean. Derioko hilerrian fusilatu zuten 1937ko abenduaren 14an eta hilerri bereko 534. esparruko 29. Menzanan hobiratu
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zuten. Gerora, 1949ko martxoaren 17an hezurtegi orokorrera eraman
zituzten bere gorpuzkinak. 1937. urtean, Bilbon, matxinada militarrari
atxikipena ematearen akusaziopean gauzatutako 191/37 larrialdiko
kausa sumarisimoan heriotza zigorrera kondenatu zuten. Bera fusilatu
ondoren, beste bi auzibide militar ere prozesatu ziren Bilbon bertan:
1263/37 eta 13208/43 larrialdiko prozesu sumarisimoak.
1938/03/03an eta 1944/02/29an prozesu hauek artxibatzea ebatzi zen,
hurrenez hurren, jada eraila baitzegoen Pedro Emilio Goin Alave122.
• Ramón Lanza Castanedo Asteasun jaio eta Tolosan bizi zen 32
urteko igeltsero ezkongabea. Ezin izan da dokumentatu ea II.
Errepublika garaian alderdi politikoren edo sindikalen batean militatu edo karguren bat bete ote zuen, ezta batailoiren batean parte hartu
zuen ere. 1938ko martxoaren 12an Santanderreko Lurralde
Presondegian sartu zuten preso, 1939ko urtarrilaren 12an Santoñan
kokatutako El Duesoko Kolonia Penitentziariora eraman zuten eta
1939ko urriaren 30ean Santanderrekora itzuli zuten, hurrengo egunean erail zutelarik. Matxinada militarrari atxikipena emateaz akusatua izan zen Bilbon prozesatutako 1286/37 eta 2389/37 urgentziazko sumarisimoetan. Leporatutako ekintza konkretua ezezaguna bada
ere, heriotza zigorrera kondenatua izan ondoren, 1939ko urriaren
31ean fusilatu zuten Santanderren123.
• Andrés Ponga Herrero Villabrazen (Leon) jaio eta Tolosako
Justizia plazan bizi zen. Denda batetako bulegari zen eta ez zegoen
ezkonduta. Tolosako Alderdi Sozialistan eta Juventudes Socialistas
Unificadas erakundean afiliatua, Tolosako PSOE-ren Herriko Etxea-n
idazkari kargua bete zuen eta Frente Popularreko komiteko kidea zen,
JSU ordezkatuz. Gerraren hasieran, bertako UGTren Carlos Marx
konpainian enkoadratu zen eta, Euzkadiko Jaurlaritzak Euzko
Gudaroztea eratu zuenean, JSUen Rusia batailoian jardun zuen.
Hasieran, horniduraz arduratzen zen brigada lanetan eta, ondoren,
sarjentu kargua hartu zuen. Donostiako Ondarretako kartzelan
1938ko apirilaren 6an sartu eta bertan egon zen fusilatu arte, hau da,
1939ko abenduaren 7 arte. 1938ko apirilaren 6an hasitako ekinbide
militarren baitan, Donostiako plaza militarrean egindako gerra-kontseiluan, hots, 2385/37 ohiko prozedimendu sumarisimoan, heriotza zigorrera kondenatua izan zen. Donostiako Polloeko hilerrian hobiratu
zuten, 37. lerroko, 2. esparruko 2. gunean eta beranduago hilerriko San
Marcial izeneko guneko 88. zenbakira eraman zituzten haren gorpuzkinak. Rafael Ariztia Tolosako alkateak Francisco Franco jeneralisimoari
errukia eskatu zion gutun baten bidez, Andrés Pongari heriotza zigorraren ordez kartzela zigorrera ezarri ziezaion. Aipatu epaiketa militarre-

an, matxinada militarrari babesa emateaz akusatu zuten. Hainbat
salaketen artean, San Miguel erreketeen tertzioko laugarren kopnainiako hogeita bederatzi erreketek honakoaz salatu zuten: Tolosako
Juventudes Tradicionalistas erakundeko presidentea izateaz, errete bat
eta bi karlista detenitzeaz, armada gorrian sarjentu karguan aritzeaz.
Era berean, epaiketaren expedientean honakoa azaltzen da124: “los
informes dados por la Guardia Civil, FET y de las JONS y Policía de
Tolosa además de confirmar las declaraciones de los testigos en relación con la actuación del procesado a partir del 18 de Julio de 1936,
confirman también que el PONGA fue uno de los más destacados
directivos de la Casa del Pueblo de Tolosa”.
• Andrés Súbtil Sanz Fuentemilanosen (Segovia) jaio zen. 26 urte
zituen papergile hau Aurea Ponga Herrerorekin ezkonduta zegoen.
Tolosako Alderdi Sozialistan eta UGTn afiliatua, 1936ko uztailaren
18an Tolosa bertako UGTk antolatutako Carlos Marx batailoian jardun zuen. 1936ko urritik aurrera, Euzko Gudarozteako 8.
Batailoiean, Rusia izenekoan, aritu zen teniente kargua betez.
1937ko abuztuaren 24an Santoñako El Duesoko Penalean preso
hartu eta 23/37 larrialdiko prozedimendu sumarisimoan epaitua izan
zen. 1937ko irailaren 10ean heriotza zigorrera kondenatua izan zen.
Bere kontrako ekinbide judizialak 1937ko irailaren 8an hasi ziren eta
matxinada militarrari atxikimendua emateaz akusatu zuten. Bere kontrako salaketetan honakoa aipatzen zen: “fue condenado por tenencia de explosivos en Octubre de 1934, pertenece a las juventudes
socialistas, siendo directivo en Tolosa y a la UGT, incorporandose
como voluntario a las milicias rojas desde los primeros dias del
Movimiento Nacional, estando en diversos frentes, actuando siempre
como Teniente, manifestando que no pensó nunca el pasarse a las filas
nacionales, que fue voluntario a las milicias por su ideología política,
pero aun duda de quien puede ser el triunfo aunque desearía fuera del
Gobierno de Valencia [legítimo de la II República]”. 1937ko urriaren
14eko goizeko bederatzietan, El Duesoko Penaleko hainbat zaintzaile aurrez hautatutako hamalau preso haien zeldetatik ateratzen hasi
ziren: sei euskal abertzale, bi errepublikar, bi sozialista, bi komunista
eta bi anarkista. Bi sozialista horietako bat Andrés Súbtil zen. Aurrez
hautatu eta antolatutako fusilatze hauekin Santoñako presondegian
zigortuta zeuden presoei eskarmentu bat eman nahi izan zieten125.
• Agustín Uterga Ugalde, Garesen (Nafarroa) jaio zen 1898an.
Evaristo Utergaren eta Jacoba Ugalderen semea, ezkondua eta sei
seme-alaben aita zen. Tolosako udaleko udaltzaina zen lanbidez eta
Tolosako Errementari kalean bizi zen. Tolosako Alderdi Sozialistaren
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Bilbao, 95 k., 2 exp., 47 fitx.; RODRIGUEZ RANZ (1998: 132-34 eta 207).
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elkartean afiliatua zegoen, baita Gipuzkoako errefuxiatuen
Kooperatiban ere. 1936ko uztailaren amaieran, Tolosako UGTko
Carlos Marx konpainian jardun zuen miliziar boluntario gisa. 1936ko
urrian, Euzko Gudaroztea eratzean, JSUren Rusia batailoieko laugarren
konpainian, Carlos Marx izena zuenean, kapitain gisa aritu zen.
Batailoiko gudarien nomina-agirien arabera, Agustín Uterga Ugalde
gutxienez Bilboko defentsa arte aritu zen borrokan, hau da, 1937ko
ekaineko bigarren hamabostaldia arte. 1937ko abuztuaren 23an,
Kantabrian frentearen ofentsiba baten erretiratzean desagertutzat jo
zuen Errepublikako gobernu legitimoak. Tolosako Udalak udaltzain
postutik kargugabetu zuen 1937ko urtarrilaren 8ko osoko bilkuran.
Tolosako Barrutiko Presondegiko gartzela-expedientearen arabera:
“02/09/37 ingresa en esta prisión, procedente de la comandancia militar entregado por la fuerza pública en concepto de detenido e incomunicado a disposición de comandante Militar de la plaza. 14/09/37 es
entregado a la Guardia Civil para efectuar una diligencia, regresando el
mismo día a la Prisión. 10/10/1937 se levanta la incomunicación.
14/11/1937 Queda este procesado a disposición del Juez Militar nº 3.
16/01/1938, es entregado a la Guardia Civil, para su conducción a la
Prisión Provincial de San Sebastián”. Matxinada militarrari atxikipena
ematearen akusaziopean, 1937ko irailaren 22an eman zioten hasiera
bere kontrako ekinbide judizialei. Tolosako Alkateak bere kontra burututako epaiketa militarrerako honako txostena helarazi zion epaile militar instruktoreari: “de ideas Socialistas, muy destacado, en el movimiento revolucionario de mes de octubre de 1934 en compañía de un
grupo de afiliado a la Casa del Pueblo hizo retirar de la vía pública todos
los guardias Municipales que se encontraban de servicio siendo detenido y encarcelado. Durante el actual movimiento y desde el primer día
del mismo abandonó el servicio de Guardia Municipal que desempeñaba haciendo armas contra el Glorioso Movimiento Nacional. Según
se rumorea en esta villa parece ser uno de los que tomaron parte en los
asesinatos de doce personas de derechas vecinos de esta localidad”.
Donostian ospatu zen 4821/37 larrialdiko prozedimendu sumarisimoan heriotza zigorrera kondenatu zuten eta Tolosako alkateak bidalitako
txostenean azaldutako esaldi berdinak jasotzen dira sententzian.
1938ko ekainaren 25ean erail zuten Donostian, goizeko 5etan126.
3. JUSTIZIA MILITARRA
Gerra Zibilean eta frankismoaren lehen garaian, 1936 eta 1945
artean, ez zen Giza Eskubideen Deklarazio Unibertsalik existitzen,

1948an egin baitziren. Gaztaka armatuetan preso hartutako militar eta
zibilen egoera humanitarioa ere ez zegoen araututa, 1949an gauzatu
baitziren eta, gainera, nazioarteko gerretan baino ez ziren aplikatu127.
Barne-borroka askotan, 60. hamarkadan hasi ziren Nazioarteko
Zuzenbideko jarraibideak bere osotasunean aplikatzen, ordura arte
subiranotasun nazionalaren printzipioa hartzen baitzen kontuan. Hala
ere, gerra zibilen gogortasunak gerren alderdi konplexu hori arautzeko beharra agerian jarri zuen. Hain zuzen ere, behar haiei erantzuteko
idatzi zen Genevako Hitzarmena 1949ko abuztuaren 12an128.
Agintari nazionalek herritarren aurka gauzatu zuten errepresioa bi
arauditan bildu zen: araudi militarrean eta ordena publikoko araudian.
Aipatutako lehen araudiaren baitakoak dira 1890eko Justizia Militarreko
Kodetik eratorritako justizia, baita gerra-kontseilu izenez ezagutzen
dugunetik eratorritakoa ere. Gerra-kontseilu horiek aipatutako kodearen ondorio edo agintari militarrek dekretatutako gerra-bandoen ondorio izan zitezkeen. Horrez gain, 1882ko Kanpaina-zerbitzuko Araudia
ere indarrean zegoen. Araudi haren arabera, baldintza zehatz batzuen
pean, heriotzarainoko zigorra ere onartzen zen. Gainera, Nazioen
Elkartek sinatutako hitzarmenen eraginkortasun ezaren eta
Neutraltasun-eskubidea modu hertsiegian ulertzearen ondorioz, altxatuen Ejertzitoak aurkariei ezartzen zizkieten zigorrak gogorragoak edo
arinagoak izaten ziren; fronteen egoeraren edo agintari militarren izaeraren araberakoak, hain zuzen ere. Garai hartan, I. Mundu Gerrako
gertaerek eragina izan zuten mendebaldeko pentsamendu militarrean. Horregatik nahiago izan zuten gizalegezko gerraren printzipioak
alde batera utzi eta kanpainako garaipena ahalik eta azkarren erdiestea, egoera hark gehiegikeria larriak eragin zitzakeen arren. Jarrera
hura defendatzeko, gerraren ondorio krudelena berau iraunaraztea
zela aldarrikatzen zuten129.
Gerraren erretagoardiak erakutsi zuen gogortasunaren arrazoia ez
zirela aurretik aipatutako araudiak, 1933ko uztailaren 28ko Ordena
Publikoaren Legea baizik. Hala ere, gerra-justizia eta ordena publikoko justizia bateratzea II. Errepublika garaiko 1931. urteko
Konstituzioan aurreikusten zen. Gerra zibilaren krudeltasunaren zergatia Ordena Publikoaren Legean irakur dezakegu: behin gerra deklaratuta, agintari militarrek “…justizia zibilean hartzen diren neurri berberak har ditzakete (…) lege honek ahalbidetzen dituenak eta ordena berrezartzeko beharrekoak diren guztiak130... Laburbilduz, arau
hari esker, aurkarien eskubideak errespetatu gabe, nazionalek errepresio kanpainak gauza zitzaketen; ez zuten ezarritako formaltasun
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IRARGI, f. PS Bilbao, 102 k., 16-19 exp.; APPSS, Prisión de Partido de Tolosa, gartzela-expedientea, 6. k; TUA, B-8-2, 1935ko padroia; TUA, a.i.e.l. 60. or., 1937/01/28; TUA, a.i.e.l. 834.
or., 1937/09/22; AIRMNF, f. Logroño, exp. 4821/37; DEZ, 3 s.; 110 t., 469 fol., 654/1938 zenb., 1938/06/27; CDMH, f. Gijón, 297 karp., K s., 1012 fol.; CDMH, S.M., 1338 karp., 1165
fol.; CDMH, S.M., 1179 karp., 50 fol.; CDMH, B-1633 leg, 38 fol.; APPSS, Prisión Provincial de San Sebastián, gartzela-fitxa; CDMH, PS Bilbao, 88 k., 6 exp., 24 fitx.; CDMH, leg. B-1485,
232 fol.; CDMH, PS Santander, 13 karp., 1 exp.
127
Justizia Militarraren lege arloari dagokiozkion jakingarrietarako ikus PIÑEIRO MACEIRAS, J. (2004): “Legislación bélica y represión gubernativa durante la pasada guerra civil”, Argutorio, 13. zenb.
128
Estatu frankistak 1952ko irailean onartu zituen Genevako Hitzarmenean jasotzen ziren pertsona zibilen babeserako eta gerra-presoei zegozkion puntuak. BOE, 246. zenb., 1952/09/02,
3997.-4017. or. eta BOE, 249. zenb., 1952/09/05, 4045.-4069. or.
129
“Reglamento del servicio militar de campaña”, Gaceta de Madrid, 8. zenb., 1882/01/08, 127. or.
130
“Ley de Orden público”, Gaceta de Madrid, 211. zenb, 1933/07/30, 682.-690. or., 58. art.
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legalik errespetatu beharrik. Egoera hura areagotu egin zen 61. artikuluarekin. Artikulu haren arabera, agintari zibilek hainbat zigor
ezartzeko eskubidea zuten, besteak beste heriotza zigorra. Ordena
Publikoaren Legearen arabera, agintari zibil haiek Gobernadore
Zibila, gobernuaren ordezkariak eta alkateak ziren. Besteak beste,
1933ko Ordena Publikoaren Legeari esker, militarrek ondorengo
eskubideak zituzten: ekintza askatasuna, barne-matxinadak bertan
behera uzteko garaian mugarik gabeko boterea eta gerra operazioek
zirauten artean beren aurka zeudenak zigortzekoa gaitasuna131.
Gerra-legediak, aurkariaren kontra errepresio fisikoa erabiltzeko
bideak emateaz gain, altxatutako militarrei zuzengarri eta zigor ekonomikoak ezartzeko bidea ere ematen zien; besteak beste, isunak,
konfiskazioak edo bakartzeak. Honez gain, Ordena Publikoari buruzko legeak esplizituki onartzen zuen gerra garaian agintariei laguntza
ematen ez zieten funtzionarioei lana eta soldata kentzeko eskubidea.
Gainera, beste delituren bat eginez gero, beste zigor batzuk ere jasan
zitzaketen funtzionarioek.
Guzti hori hala izanik ere, horrelako zigorrak ezartzeko ezinbestekoa zen gerra deklaratzea; legezko baldintza hori 1936ko uztailean
altxa ziren agintari militarrek aldarrikatu zuten. Gertaera juridiko
haren ondorioz, aipatu ditugun arau eta lege guztiak ipso iure jarri
ziren indarrean. Errepublikarrek, ordea, ez zuten horrelakorik egin eta
alarma egoeran jarraitu zuten. Altxatutakoek beren alde zeuden
lurraldeetan garaipena erdietsi zutenean, Estatuko Defentsarako
Juntak 1936ko uztailaren 28ko Bando militarra jarri zuen indarrean.
Bando haren bitartez, gerra egoera estatu guztira hedatu zen eta hainbat jokabide ekintza errebeldetzat jo ziren, hala nola: sabotajeak,
inprenta delituak, berri faltsuak zabaltzea, atentatu delituak, armak
eta lehergaiak edukitzea, legezkoak ez ziren bilkura eta manifestazioak egitea, ondare delituak, kalte pertsonalak edota lana uztea132…
Prozedura sumarisimoan oinarritzen zen epaiketa baten ondoren133, justizia militarrak arau horiek hausten zituztenei heriotza zigorra ezartzeko eskubidea zuen. Kasurik onenetan, biziarteko kartzelazigorra ezartzen zieten. Hala ere, altxamenduak porrot egin zuenez
lurralde gehienetan eta altxatuen ejertzitoa Frente Popularrak kontrolatzen zituen gune industrial eta finantzarioetatik urrun zegoenez,
nazionalen alderdiko jeneralek uztailaren 28ko bando militarrean
zehazten zirenak baino neurri errepresibo gogorragoak hartu zituzten. Beraien helburua ez zen arau berriak ezartzea, indarrean zegoen
legediak ahalbidetzen zituen aukera guztiak erabiltzea baizik.
Bestalde, esan beharra dago, gerra-kontseilua ez zela Gerra jurisdikzioaren egiteko bakarra. Kanpainan zegoen Ejertzitoko Jeneral

Nagusiak eskubide harekin zerikusia zuten beste hainbat gaitasun
zituen, baita gaitasun horiek maila gutxiagoko jeneralengan delegatzekoa ere. Burgosko Defentsarako Junta Estatuaren botere guzti horien
jabe egin zenez, jurisdikzio hura beste agintari militarren eskutan uzteko eskumena zuen, haien maila edozein izanda ere. Hori zela eta,
nazionalen esku zeuden lurretako Ordena Publikoa agintari militarren eta lurralde bakoitzeko gobernadore edo komandante militarren
esku zegoen. Baina, gobernadore zibilek militarrak izan behar zuten
ordena publikoari zegozkion eskumenak eduki ahal izateko.
3.1. Gerra-kontseiluak
Garai hartako gerra-kontseiluak arruntak edo ofizial jeneralenak
izan zitezkeen. Ofizial jeneralen gerra-kontseiluetan, izenak azaltzen
duen moduan, honako kargu edo baldintzak betetzen zituztenak
epaitzen ziren: ejertzitoko ofizialak eta asimilatutakoak, San
Fernandoren Gurutzearen jabe ziren soldaduak, senatariak, diputatuak eta, amaitzeko, agitzeko eskumena zuten funtzionario judizialak
edo administrazioko funtzionarioak. Gerra-kontseilu arruntetan, aldiz,
gainerako guztiak epaitzen ziren. Hala ere, gerra kasuetan edo egoera
larrietan, zegokion bando militarrak halakorik aginduz gero, gerrakontseiluek prozesu sumarisimoen ezaugarriak har zitzaketen134.
Hasiera batean, auzitegi militarrak dibisio organikoak zeuden
hirietan eta probintzietako hiriburuetan ezarri zituzten. Baina, altxamendua gerra bilakatzen ari zenez, beharrezko iruditu zitzaien behinbehineko auzitegiak sortzea. Auzitegi haiek probintzietan eta zegozkien komandantzia militarretan zuten eskumena eta, sortu zirenean
pentsatzekoa zen modura, hainbatetan baliatu zituzten lehen aipatu
ditugun prozesu sumarisimoak. Prozesu haien ezaugarri nagusia
epaiketa militarren seriotasuna zen, baita epeak alde batera utzi eta
prozesuak ahalik eta azkarren amaitzeko zuten asmoa ere. Gainera,
azkartasun hari esker, epaituei jarritakoak eskarmentu zigorrak izaten
ziren gainerako herritarrentzat.
Nazionalek larrialdiko gerra-kontseilu sumarisimoa aplikatzen
zieten preso hartzen zituztenei eta hori zen, hain zuzen ere, euren justiziaren berezitasun nagusia. Gerra-kontseilu sumarisimo haietan,
epaiketetan ezinbestekoak diren hainbat berme eta defentsa neurri
erabat mugatzen ziren. Larrialdiko sumarisimoetan atxilotua kartzelan edukitzen zuten eta, gainera, defentsarako idazkia aurkeztu behar
zutenean soilik zuten defentsa eskubidea eta frogen aurkezpena egiteko aukera. Horrez gain, 1936ko azaroaren 21ean, Justizia
Militarreko Auzitegi Gorenak kaleratutako ohar batean, prozesu
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1882ko Kanpaina-zerbitzuko Araudiak erregulatzen zituen ohiz kanpoko eskubide horiek. 861. artikuluan errepresaliak onartzen ziren; 870.ean iskanbilak, istilu eta matxinadak gogortasunez zigortzeko eskubidea onartzen zen; 867.ean gerrillariak bidelapur edo gaizkile modura hartzeko eskubidea onartzen zen; eta 873. artikuluan hierarkia militarrari desobedientzia
kasuetan neurri hertsatzaileak erabiltzeko baimena ematen zitzaion.
132
Iturria: Miguel Cabanellas, Junta de Defensa Nacionaleko presidentearen bandoa, BOJDNE, 3. zenb., 1936/07/30, 1.-2. or.
133
Justizia Militarreko Kodearen 649. art
134
Prozedura berezi hori 1890ean argitaratutako Justizia Militarreko Kodearen baitan sortu zen. Kode hark, era berean 1882ko uztailaren 15eko oinarri-legean ezarritako jarraibideak betetzen zituen (3/2).
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sumarisimo baten epaiaren aurkako helegiteak jartzea debekatuta
zegoela adierazten zen. Kontuan izan behar da epaimahaia formazio
juridikorik gabeko militarrek osa zezaketela eta defentsak haiek baino
gradu baxuagoa izan behar zuela. Beraz, begien bistakoa da auzipetuen egoera ez zela batere ona izaten horrelako prozesuetan. Heriotza
zigorrera kondenatu zituzten zenbait pertsonen gerra-kontseiluetako
espedienteak arakatuz gero, ikus daiteke defentsek, kasu gehienetan,
auzipetuentzat errukia baino ez zutela eskatzen.
Hala ere, larrialdiko sumarisimoaren aplikazioak Gerra Zibila
baino lehenagoko arau batean du bere jatorria. Hain zuzen ere,
1936ko martxoaren 1eko arauan. Arau haren arabera, gerra garaian
gauzatutako gerra-kontseilu guztiak prozedura horren bitartez egin
beharko ziratekeen. Era berean, gerra-kontseiluetako ofizial gabeziari aurre egiteko, 1936ko abuztuaren 31ko agindu baten arabera135,
auzitegi arrunteko epaile eta fiskalak talde Juridiko Militarreko ohorezko kapitain izendatu zituzten eta, haratara, gerra-kontseilu iraunkorretako kide bilakatu ziren. Hasiera batean, gerra-kontseilu haiek probintzietako hiriburuetan biltzen baziren ere, 1937an, gerrak luze joko
zuela konturatu zirenean, gerra-kontseiluak beste hirietan batzuetan
hasi ziren burutzen. Gipuzkoan, ordea, ez zen horrelakorik gertatu eta,
aztergai izan dugun garaian, herrialde horretako gerra-kontseilu guztiak
Donostian burutu zituzten. Gipuzkoako gerra-kontseilu gehienak erreboltarien aurkako kasuak izan ohi ziren, baina errebeldia kasuek maila
desberdinak izan zitzaketen: atxikimendua, laguntza edo asaldura.
Atxikimendutzat hartzen zen “Errepublikaren alde abangoardia militarrean edo kargu publikoetan parte hartzea”. Laguntzatzat hartzen zen
“Errepublikarekin lankidetzan jardutea garrantzia gutxiko postuetan”
eta asalduratzat jotzen zen “auzipetuak ustezko altxamenduan parte
hartu izana”. Horrez gain, justizia militarrak justizia zibilaren lekua
hartu izanaren ondorioz, beste egoera batean delitu arrunt modura
epaituak izango ziren delituak ere kausa militar modura epaitzen zituzten (prostituzioa, eskandalu publikoa…)eta, hori zela eta, Gipuzkoan
1936 eta 1945 urteen artean epaitutako kausak ikaragarri hazi ziren.
Kausa edo sumarioen espedienteak honako atal nagusiz zeuden osatuta:
• Portada: kausa zein herritan epaitu zen azaltzen zen hasieran.
Ondoren, sumario zenbakia zehazten zen, baita ohiko edo larrialdiko
sumarisimoa zen ere. Kontuan izan behar da bi prozedimendu motetan auzipetuaren eskubideak urratuak baziren ere, larrialdikoetan urraketak haratago zihoazela. Jarraian, auzipetuen izena, behin behineko
espetxearen kokalekua, eguna (gehienetan data), auzipetuari egozten
zitzaion delitua eta idazkaria izendatzen zuen instrukzio-epailearen
izena adierazten ziren. Sarritan, agintari judizialek egiten zituzten
epaile lanak. Amaieran, Gerra-kontseilua non egin zen zehazten zen.
Portada guztiak ez ziren berdinak izaten. Izan ere, batzuk oso antzekoak izaten baziren, zenbaitek datu gutxiago izaten zuen, beste hainbat eskuz idatzita egoten ziren. Gainera, sarritan, pertsona asko bate-

135

ra prozesatu zituzten auzibide askoren portadetan izen guztiak ez
ziren agertzen. Baina, orokorrean, denek azaltzen zituzten lehen
aipatutako datuak.
• Hasiera: dokumentu honen bitartez hasten zen prozedura judiziala. Auditoreak epaileari bidaltzen zion eta Kapitain Jeneralak
sinatzen zuen. Bertan, auzipetuaren izena -bat baino gehiago izanez
gero lehenengoaren izena bakarrik-, kausaren zenbakia, lekua eta
data adierazten ziren.
• Idazkaria izendatzeko eginbidea.
• Prozedurarako atxikitzen ziren dokumentuak: hauez gain, hau
da, krimenaren berriaz gain, Guardia Zibilaren atestatua edo salaketa eta kontzentrazio-esparruko txostena gehitzen ziren. Tolosarren
kontrako ekinbide gehienak herritar zibilek egindako salaketetatik
abiaratzen zirela ondorioztatzen da.
• Atestatuaren berrespena.
• Lekukoen deklarazioak eta txosten eskaerak. Auzibide gehienetan, Tolosako Alkateari, Tolosako FET y de la JONSeko delegatuari eta
Santa Maria parrokiako erretoreari eskatzen zitzaizkien prozesatuei
buruzko txostenak. Txosten hauetan, auzipetuaren aurrekariak, ideologia eta parte hartze politikoak, kartzelan egon zen lehen aldia, bere
sinesmen eta praktika erlijiosoak edota izaera moral eta portaera sozialak zehazten ziren. Baita, II. Errepublika garaian instutuzio edota alderdi politikoren batean kargurik bete ote zuen, 1934ko iraultzan parte
hartzerik izan ote zuen, gerra garaian Tolosan guardiarik egin ote zuen,
errekisetan parte hartu ote zuen, frentean aritu ote zen, Frente
Popularrari lagundu edo eskuindarrak atxilotzen aritu ote zen edo
eskuindarrak fusilatu ote zituen ere. Zehaztapen hauez gain honakoak
ere agertu ohi ziren: Euzko Gudarozteko batailoiren batean jardun ote
zuen eta hala aritu bazen zein kargu bete ote zuen, ea bere gurasoak
edo anai arrebek parte hartze esanguratsurik izan ote zuten II.
Errepublika edota Gerra Zibilaren garaian... Guzti hauez gain, ohikoak ziren jaiotza ziurtagirien eta aurrekari penalen informazio eskerak,
udalerriko Guardia Zibilaren komandantziaren txostenak, prozesatuak
lan egiten zuen enpresak bidalitako portaera ziurtagiria eta abar.
• Auzipetze-autoa. Idazki honetan auzipetuari egozten zitzaizkion
gertakariak azaltzen ziren. 1890eko Justizia Militarreko Kodearen eta
1936ko uztailaren 28ko Gerra Egoeraren Adierazpen-bandoaren arabera, delitutzat har zitezkeen gertaerak zehazten ziren eta, horrelakorik
erabakiz gero, behin-behineko espetxeratzea berresten zen. Idazkariak
ofiziozko abokatua izendatzeko eskubidea zutela azaltzen zien auzipetuei. Auzipetuek eta idazkariak auzipetze-autoa izenpetzen zuten.
• Ikerketa deklarazioa. Auzipetua epailaren aurrera eraman
ondoren, afiliazio datuak eta datu pertsonalak jasotzen ziren idatziz.
Auzipetuari egozten zitzaizkion gertakariei, bere afiliazio politikoari
eta kargu politikoei buruzko galdeketa egiten zitzaion. Horrez gain,

Defentsa Nazionaleko Juntako presidentearen 79. dek., BOJDN, 15. zenb., 1936/09/04, 58. eta 59. or.
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auzipetuak bere aldeko informazioa eman zezaketen pertsonak izendatzen zituen.
• Laburpen autoa edo ondoriozkoa. Ordura arte egindakoaren
laburpena zen. Horren ondoren, sumarioa amaitutzat ematen zen eta
epaiketa plenarioari ekiten zitzaion: bista, bistaren eskaria, auzitegiaren deliberazioa eta sententzia.
• Auditorearen txostena. Akusazioaren eta defentsaren idazkiak jasota ondorengo kasuak gerta zitezkeen: sumarioak aurrera
jarraitzea, sumarioa artxibatzea edo auzipetuari aurrerago itzultzeko eskatzea. Horrez gain, errebeldia dekretuak ere publika zitezkeen Probintziako Aldizkari Ofizialean.
• Bistaren eguna jartzea. Bistaren eguna eta ordua, eta Auzitegiko
kideak zeintzuk izango ziren zehazten zen: lehendakaria, batzordekide txostengilea -gaian aditua den bakarra-, eta hiru batzordekide.
Hori guztia auzipetuari jakinarazten zitzaion eta gaineratzeko zerbait
ba ote zuen galdetu ondoren, sinatu egiten zuen. Sumarioaren tramiteak, fiskalari eta defentsariari dagozkionak, amaitutzat ematen ziren.
• Bistaren akta. Auzitegiaren aurrean eginiko entzute publikoa zen. Bertan, autoak irakurtzen ziren, Fiskalak epaituari egozten zitzaion delitua eta horregatik eskatutako zigorra azaltzen
zuen, defentsak ondorioak adierazten zituen eta auzipetuak bere
adierazpena egiten zuen.
• Sententzia. Lekua, data, kausa zenbakia, delituaren egozpena,
auzipetuaren afiliazioa, egozten zitzaizkion gertakarien azalpena eta,
epaituak hautsi zituen arauen arabera, egindako delitua zehazten
ziren bertan. Epaian, auziperatuak egindako delitua eta Justizia
Militarreko Kodearen arabera urratutako artikuluak zehazten ziren.
Gainera, atal honetan auzitegiak epaian idatziz eman ez zituenak
aipatzen ziren, gehienetan, Justizia Militarreko Kodearen arabera,
aplika zitekeen zigorraren ordezkapena.
• Sententziaren onarpena. Sententzia Kapitain Jeneralak onartu
behar zuen eta Auditoreak ikuskatzen zuen lan hori.
• Sententziaren xedapenak. Epaituari heriotza zigorra ezartzen
bazitzaion, Francisco Franco estatuburuak onartu behar zuen sententzia. Aurrerago ikusiko den bezala, Tolosako alkate ezberdinek
hainbat tolosarrei ezarritako heriotza zigorra kartzela zigor batez
ordezkatzeko eskatu zien estatuburuari.

3.2. Tolosarren kontrako gerra-kontseiluak
1936 eta 1945. urteen artean, militar nazionalek 552 emakume eta
gizon tolosar prozesatu zituzten gerra-kontseiluetan. Hau da, Tolosako
populazioaren %4,5ek inongo berme judizialik gabeko epaiketa militarrak sufritu zituzten. Auzibide militarrak sufritu zituzten pertsona
hauen adinari dagokionean, azpimarratu beharra dago, alde batetik,
prozesatuek 1936an zuten adina hartu dela erreferentzia gisa eta, bestetik, 128 gizonen eta emakumeren adina ezin izan dela dokumentatu.
Dena den, 29. taulan eta 20. grafikoan errepara daitekeen bezala, honako ondorioa atera ahal da: 21 eta 45 urte artekoak izan ziren araudi militarraren arabera epaiketa gehien izan zituztenak; batez ere 21 eta 30
urte artekoak. Ez da ahaztu behar Gerra Zibilean parte hartzerik handiena adin horretako gazteek izan zutela, bai gerra lerroan ideologia
ezberdinetako batailoietan, baita gainerako ekintzetan ere (Tolosako
eskuindarrak atxilotzen, errekisetan parte hartzen…) Gazte hauen
parte hartzeak matxinatutako militarren interesentzat aurkakotasun
handia suposatzen zutenez, haientzat zigorrik gogorrenak sententziatu ziren. 20 eta 30 urte artekoei egindako akusaziorik hedatuena, batez
ere, matxinada militarrari atxikitzea izan zen. 40 urtetik gorakoen esku
hartzea txikiagoa izan zenez, adin honetakoak gutxiago prozesatzeaz
gain, ezarri zitzaizkien zigorrak ere arinagoak ziren.

Adin taldea

Kopurua

16-20
21-25
26-30
31-35
36-40
41-45
46-50
51-55
56-60
61-65
66-69
Zehaztu gabeak

31
84
99
54
51
43
19
18
8
2
4
128

29. taula: gerra-kontseiluetan
prozesatutako tolosarren
kopurua adin taldeka.

• Ordezkapen dekretua. Auzibide gehienen sententziak berraztertuak izan ziren eta zenbait kasutan kartzela zigor laburrago batekin
ordezkatu ere.
• Indultu dekretua. Oso kasu gutxi batzutan soilik indultatu
zen zigorra.
• Bestelakoak. Zigorren gauzatzea, kartzelan igaro beharreko
denbora doitzea, fusilamenduak, heriotza aktak, argazkiak, telegramak, gutunak, notario aktak, egunkariak, bere exekuzioaren zain
zegoen preso baten jakinarazpen eta eginbideak... ere azaltzen ziren.
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20. grafikoa: gerra-kontseiluetan prozesatutako tolosarren kopurua adin taldeka.
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Epaiketa militarretan prozesatutako gizon eta emakume tolosarren
lanbideari dagokionez, nagusiki aktibitate industrialetan zihardutenak
izan ziren zigortuenak, batez ere, paperaren sektorekoak (papergileak,
paper-grafikako langileak, litografoak, enkuadernatzaileak...) eta
mekanikakoak eta metalurgiakoak. 30., 31. tauletan eta 21. grafikoan
ikus daitekeen bezala, lantegi ertain eta handietan lan egiten zuten
bigarren sektoreko profesional hauek epaituen %53a osatzen zuten.
Papergintza sektorean, ideologia sozialistako langile askok egiten zuen
lan, eta hauena izan zen talderik zigortuena. Kopuru horretatik oso
urrun kokatzen dira beren aldetik lan egiten zuten profesional zigortuena, %17a hain zuzen ere. Nekazari eta jornalariak %10 ziren eta
tabernetan, saltokietan eta antzerakoetan lan egiten zutenak %8a
ziren, besteak beste. Aipagarria da errepublikano leial ziren 12 militar,
Mikelete, Guardia Zibil eta Miñoi izan zirela epaituak, baita lanpostu
ezberdinak betetzen zituzten Tolosako Udaleko 12 langile ere.
Lanbideak

Kopurua

Papergileak eta paper-grafika langileak
Mekaniko eta metalurgiakoak
Jornalariak eta nekazariak
Saltzaileak
Igeltseroak
Zurginak
Tolosako udaleko langileak
Trenbideetako langileak
Etxekoandreak
Kontulariak eta bulegariak
Txoferrak
Mikeleteak
Margolariak
Elektrizistak
Ikasleak
Taberna zerbitzariak
Militarrak
Txapelgileak
Guardia Zibilak
Delineatzaileak eta marrazkilariak
Bidezainak
Okinak
Abokatuak
Zehaztu gabeak

101
58
32
22
14
13
12
11
9
7
6
5
5
4
4
4
3
3
3
3
3
2
2
226

Atal honetan aztergai diren prozesatuak Tolosan jaioak edo/eta
Tolosan bizi zirenak dira. Horien jaioterriari dagokionez, %63a
Tolosan jaioa bazen ere, %17a Gipuzkoako beste herrietakoa zen.
%7a Nafarroan jaioa zen, %3a Errioxan, %3a Bizkaian, %3a
Burgosen... (ikus 32. taula eta 22. grafikoa).

Jaioterriaren lurraldea

Kopurua

Tolosa
Gipuzkoa
Nafarroan
Errioxa
Bizkaia
Burgos
Araba
Soria

301
82
34
16
15
13
11
8

32. taula: gerrakontseiluetan prozesatutako
tolosarren jaioterriaren
lurraldea

30. taula: gerra-kontseiluetan prozesatutako tolosarren kopurua lanbidearen arabera.

Lanbide-taldeak

Kopurua

Industria
Bere aldetik lana egiten zutenak
Nekazari eta jornalariak
Zerbitzuak, komertzioa eta tabernariak
Militar, Guardia Zibil, Mikelete eta Miñoiak
Tolosako Udaleko langileak
Etxekoandreak
Ikasleak

173
57
32
28
12
12
9
4
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21. grafikoa: gerra-kontseiluetan prozesatutako tolosarren ehunekoak lanbidearen arabera.

31. taula: gerrakontseiluetan prozesatutako
tolosarren kopurua
lanbide-taldearen arabera.

22. grafikoa: gerra-kontseiluetan prozesatutako tolosarren jaioterriaren lurraldea ehunekotan.
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Memoriaren izenak. Errepresioa eta giza eskubideen urraketa Tolosan, Gerra Zibilean eta Lehen Frankismo garaian (1936-1945)

Gerra-kontseiluen expedienteetan jasotako datuen arabera, batez
ere ideologia sozialista zuten tolosarrak izan ziren prozedimendu
sumarisimoetan auzipetu zituztenak. Prozesatutako emakumeen
%33a UGTn afiliatua edo alderdi sindikal honen militantea zen eta
%20a Alderdi Sozialistakoa, hauetako zenbait bietan zegoen afiliatuta. Dena den, prozesatu guztien artean %42a ideologia sozialistakoa
zen. Bestalde, sententzia gogorrenak -heriotza zigorra eta biziarteko
kartzela- ideologia anarkista eta sozialista zutenek jaso zituzten.
Jasotako dokumentazioaren arabera, prozesatutakoen %12a IR-n afiliatua zegoen edo/eta militantea zen, %12a EAJ-n, %11 CNT-n... (ikus
33. taula eta 23. grafikoa).
Alderdi Politiko eta sindikalak

Kopurua

UGT
PSOE
IR
EAJ
CNT
JSU
ELA
PCE

128
75
47
46
42
27
10
8

Prozeduren hasiera-urtea

Prozesatutako pertsonen kopurua

1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945

16
187
68
62
43
24
12
8
5
1

34. taula: prozesatutako pertsonen kopurua ekinbideei hasiera eman zitzaien urteen arabera.

33. taula: gerrakontseiluetan prozesatutako
tolosarren ideologia politiko
eta sindikala.

24. grafikoa: prozesatutako pertsonen kopurua ekinbideei hasiera eman zitzaien urteen arabera.

23. grafikoa: gerra-kontseiluetan prozesatutako tolosarren ideologia politiko eta sindikala ehunekotan.

Ekinbideen hasiera urteari dagokionez, oso nabarmena da kasurik gehienak 1937an hasi zirela, guztira %43a. 1937 eta 1939. urteen
artean ekinbide guztien %75-a abiarazi zuten militar matxinatuek.
Aipagarria da 1936an, Tolosa matxinatuen eskutan geratu zen urtean,
prozesuen %3ari soilik eman zitzaiola hasiera. Urte horretan, errepublika garaiko kargudun esanguratsuenak erbestean ziren edo frentean
ari ziren borrokan eta gudari gehienek ere frentean ziharduten.
Gainera, Gipuzkoan administrazio militarra urte horretako irailaren
bigarren hamabostaldian berrantolatu zen. Ekinbideei hasiera eman
zitzaien urteen arabera sailkatutako prozesatu kopurua 34. taulan eta
24. grafikoan azaltzen dira.
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Epaiketak burututako plaza militarren kokapenari dagokionez,
epaiketa guztien %60a Donostian egin zen. Donostian gauzatutako
epaiketak, batez ere, 1937 eta 1940 urte artean burutu ziren. Dena
den, gutxienez 81 tolosar izan ziren Bilbon epaituak. Epaiketen %19a
Santoñan (Cantabria) egin ziren. 1937ko abuztuan, Santoñako hitzarmena sinatu ostean, Euzko Gudaroztean erretiratutako gudariak
Santoñako El Duesoko presondegian edo inguruko kontzentrazio
esparruetan eduki zituzten atxilo eta gehienak 1937an eta 1938an
sententziatu zituzten. Bertan auzipetu zituztenetatik gutxi izan ziren
banaka epaituak; hau da, gehienak makroepaiketak izan ziren.
Elkarren artean inongo erlaziorik izan ez arren, bizitokiagatik, adinagatik, ideologiagatik, batailoi berean aritzeagatik… batera epaitu
zituzten, kasu batzuetan 20-30 auzipetuk osatutako taldeetan.
Larrialdiko prozedimendu sumarisimoetan epaituen bermeak bermatzen ez baziren, makroepaiketa hauetan urratutako eskubideak
larriagoak ziren. (ikus 35. taula eta 25. grafikoa).
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Plaza militarra

Gerra kontseilu kopurua

Donostia
Santoña
Bilbao
Santander
Gasteiz
Iruñea
Burgos
Madrid
Logroño
Barcelona
Gijón
Alicante
Ciudad Rodrigo
Melilla
Valladolid

332
106
81
11
7
5
3
2
1
1
1
1
1
1
1

Informazio gubernatiboari dagokion expedientea ireki zieten 24
tolosarrei dagokienez, 20ren kausak artxibatuak izan ziren eta behin
behineko kartzelalditik askatu zituzten. Gainerako hirurei zigor
ezberdinak jarri zizkieten; lehena erreketeen tertzioan borrokatzera
kondenatu zuten, bigarrena 6 urtetako kartzela zigorrera eta hirugarrena 2 hilabetetako kartzela zigorrera.
Prozedimendu mota

Gerra-kontseilu kopurua

Aurrediligentziak
Informazio gubernatiboa
Zigorren berrikuspenak
Prozedimendu sumarisimoak

30
24
68
361

36. taula: abiarazitako ekinbide motak

35. taula: gerra-kontseiluak burututako plaza militarrak.
Prozedimendu sumarisimo motak

Kopurua

Larrialdikoak
Ohikoak
Zehaztu gabeak

256
90
15

37. taula: prozedimendu sumarisimo motak

25. grafikoa: gerra-kontseiluak burututako plaza militarren ehunekoak.

Abiarazitako ekinbide motari dagokionez, kasu guztien %75
prozedimendu sumarisimoak izan ziren, %14 zigorren berrikuspenak, %6 aurre-diligentziak eta %5 informazio gubernatiboak (ikus
36. taula eta 26. grafikoa). Tolosarren aurka abiarazitako 361 prozedimendu sumarisimoen artean, 15 zehaztu gabeak badira ere, 256
larrialdikoak izan ziren eta 90 ohikoak; hau da, prozedimenduen
%71 larrialdiko izaeraz prozesatutakoak izan ziren, berme judizialak are eta gehiago ukatuz (ikus 37. taula eta 27. grafikoa). Larrialdiaz
egindako prozedimenduen erdiak baino gehiago 1937an eta
1938an gauzatu ziren (ikus 38. taula). Aurrediligentziei dagokienez,
30 kasu horien artean, 26tan kasuaren artxibatzea eta epaitua behin
betirako askatzea erabaki zuen epaileak. Hauez gain, epaituetako
bat Diziplinazko Langile Soldaduen Batailoi batean bortxazko lanak
egitera behartu zuten eta beste bat kontzentrazio esparru batera bidali zuten, beste bati isun bat ordainarazi zioten eta, azken bati bi urte
lau hilabete eta egun bateko kartzela zigorra ezarri zioten.
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Urtea

Larrialdiko prozedimendu kop.

Larrialdiko prozedimendua %tan

1936
1937
1938
1939
1940
1941

1
96
80
49
52
10

0,35%
33,33%
27,78%
17,01%
18,06%
3,47%

38. taula: larrialdiko prozedimenduak urteen arabera

26. grafikoa: abiarazitako ekinbide motak
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27. grafikoa: prozedimendu sumarisimo motak.

Gerra kontseiluetan epaileek emandako sententziei dagokionez, 39. taulan eta 28. grafikoan zehazten dira Tolosarrek jaso
zituzten zigorrak. Bertan ikus daitekeenez, kasu gehienetan, prozesuaren artxibatzea eta prozesatuaren askatasuna ebatzi bazen
ere (%22,9), kartzela zigor luzeak sententziatu ziren, hauen artean %15,7a biziarteko kartzela zigorrak ziren eta %14a 12 urte eta
egun 1eko kondenak. Heriotza-zigorra epaiketen %6,5ean ebatzi
zen. Aipagarria da oso prozesatuei ezarritako zigorrak irizpide
nahiko arbitrarioarekin ezarri izana. Hau da, akusazio beragatik
epaitutako bi pertsonei oso sententzia ezberdinak ezartzen zitzaizkien. Akusazio beragatik, plaza militar berean, urte berean, ideologia bereko prozesatuak, aurrekari berdinak bazituztenen ere sententzia oso ezberdinak ebatzi zituzten. Beraz, zigorraren izaeran
eragina zuten, besteak beste, anarkista edo ezkertiar izateak,
batailoi bateko goi-kargu izateak, 1934ko iraultzan parte hartu
izanak, eskuindarrak atxilotzen aritu izanak. Dena den, zaila da
faktore horien eta sententziaren arteko erlazio zuzen bat ondorioztatzea. Bestetik, sententzia ezartzerakoan, besteen artean,
aringarri gisa jokatzen zuten honako faktoreek: atxilotutako
eskuindarrak ez fusilatu izana, edo hauen fusilatzea eragotzi
izana, atxilotutako hauek kartzelan denbora luzez egon ziren edo
ez; Euzko Gudarozteko batailoietan behartuta aritu izana edo soilik arrazoi ekonomikoengatik; batailoietan parte hartuagatik
gerrako lehen lerroan aritu ez izana; portaera sozial eta moral
egokiak izatea; sinesmen katolikoa izatea…

Zigorra

Kopurua

Ehunekoak

Heriotza-zigorra
Biziarteko zigorra (30 urte eta egun 1)
20 urte eta egun 1
20 urte
17 urte, 4 hilabete, egun 1
15 urte
14 urte
12 urte eta egun 1
10 urte
9 urte
8 urte
7 urte eta 4 hilabete
6 urte eta egun 1
4 urte, 9 hilabete, egun 1
4 urte, 2 hilabete, egun 1
4 urte
3 urte
2 urte, 4 hilabete eta egun 1
2 urte
urte 1 eta egun 1
urte 1
6 hilabete eta egun 1
4 hilabete
3 hilabete
2 hilabete
Langile Soldaduen Diziplina Batailoietara zigortua
Kontzentrazio esparruetara zigortua
Reketeen Tertziotara bidalia
Absoluzioa eta askatasuna
Artxibatzea eta askatasuna
1000 eta 2000 pta-tako isunak

39
94
3
16
1
17
2
84
2
1
8
1
39
1
3
3
10
7
7
3
3
6
3
2
4
37
3
1
58
137
3

6,5%
15,7%
0,5%
2,7%
0,2%
2,8%
0,3%
14,0%
0,3%
0,2%
1,3%
0,2%
6,5%
0,2%
0,5%
0,5%
1,7%
1,2%
1,2%
0,5%
0,5%
1,0%
0,5%
0,3%
0,7%
6,2%
0,5%
0,2%
9,7%
22,9%
0,5%

39. taula: gerra-kontseiluetako sententzietan emaniko zigorrak.

28. grafikoa: gerra-kontseiluetako sententzietan emaniko zigorrak.
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3.3. Tolosarren kontrako gerra-kontseiluetako akusazioak
Auzibide militarrak abiarazi zitzaizkien 552 tolosarretatik, bosti
akusazioa erretiratu zitzaien . Gainerako kasuetan, ekinbideekin aurrera egitea erabaki zen. Gainerako kasuen %40an, hau da, 223 pertsonen aurkako gerra-kontseiluetan akusazioa ez da jaso, sententzian ez
da aipatzen edota ekinbidearen prozedurak ez ziren behar bezala
jarraitu. Dokumentatu ahal izan den kasuen %49an matxinada militarrari atxikitzea leporatzen zitzaien epaituei eta akusazioen %36an
matxinada militarrari laguntza ematea. Hau da, kasu guztien %85etan
akusaziorik gogorrenak leporatu zitzaizkien auzipetuei. Matxinada
militarrari atxikimendua eman, lagundu eta kitzikatu izanaz akusatuak
izan ziren tolosarren arteko 38 kasutan ekinbideak artxibatzea eta
absoluzioa ematea erabaki zuen epaile militarrak. 40. taulan eta 29.
grafikoan ikus daitekeen bezala, maila txikiago batean aipatzen dira
matxinada militarra kitzikatzea (%6ean); oihu subertsiboak egitea
(%2an); matxinada militarrean parte hartzea proposatzea (%2an)...
Akusazioa

Akusatu kopurua

Matxinada militarrari atxikitzea
Matxinada militarra laguntzea
Matxinada militarra kitzikatzea
Matxinada militarrerako proposamena
Kausa marxista laguntzea
Desertzioa
Soldadu gisa ez joatea
Desordena publikoak sortzea
Oihu subertsiboak egitea
Iraintzea

166
122
20
6
2
6
2
2
8
3

40. taula: gerra-kontseiluetan prozesatutakoei leporatu zitzaiena.

Akusazio horiek prozesatuaren aurka ezarritako salaketetan oinarritzen ziren. Aitzinean esan bezala, salaketa horien informazioa
Tolosako alkatearen, erretorearen, Falangeko buruaren, prozesatuak
lan egiten zuen lantegiko jabearen eta abarren txostenekin osatzen
zen. Askotan informazio oso detailatua bildu ahal izan zuten, II.
Errepublikan zehar izandako jarduerak, Gerra Zibilean izandako parte
hartzea edota beste zenbait akusazio ezberdin ere partekatzen ziren.
Esate baterako, Manuel Soto García heriotza zigorrera kondenatua
izan zen Bilbon ospatutako 10877/38 urgentziazko prozesu sumarisimoan bere jarduera politiko eta sindikalagatik, erakunde politiko
eta sindikaletan zenbait kargu betetzeagatik, 1934ko iraultzan parte
hartzeagatik eta Gerra Zibilean gudari gisa jardun eta horniduraantolaketan jarduteagatik137:
“afiliado a la CNT en el 1925, presidente del Partido Socialista en
el año 31 presidente de la Unión de Gremio de Papeleros en el año
34 en cuyo concepto fue detenido y llevado al fuerte de
Guadalupe, Secretario y vocal sucesivamente en esta organización, todo ello en el pueblo de Tolosa de donde es vecino; el día 19
de julio del año 36 se hallaba en Eibar y acompañó a los dirigentes
de una localidad donde recogieron 100 pistolas con las que, una
vez regresaron a Tolosa, se armó a los afiliados socialistas.
Inmediatamente y capitaneando un grupo de hombres salió hacia
el límite de la provincia para hacer frente a nuestros Gloriosos
Requetés, siendo llamado a los días y nombrado organizador de
comedores de los refugiados en Tolosa, Andoain y Lasarte. Ya en
San Sebastiçn prestó un servicio secundario a los órdenes del delegado de Orden Público y después en Bilbao fue nombrado de los
papeleros evacuados de Guipúzcoa y al cabo de un mes secretario del sindicato de papeleros; que también se le designó como
corresponsal del periódico Lucha de Clases, haciendo un viaje a
Barcelona y evacuando de Bilbao con los enseres de la casa que
ocupaba. En Santander desempeñó los mismos cargos y huido a
Gijón nombrado presidente de la UGT de Euzkadi y presidente del
Frente popular de Euzkadi”.
Hala ere, akusazioetan zehaztutako ekintzak sarritan egiaztatu
gabeak izaten ziren. Salaketak zuzenak ez ziren kasuetan, bere
horretan, egiazkoak ziren kontrastatu gabe, egiazkotzat jo izan zituzten. Oso kasu gutxitan onartzen zen sententzian bertan funtsik gabeko salaketak zirela. Esate baterako, Ramón Ginés Martínez eta
Bernardino Alonso Buezo 1937ko maiatzean epaitu zituztenean,
haien sententzian zera ebatzi zen138:

29. grafikoa: gerra-kontseiluetan prozesatutakoei leporatu zitzaiena ehunekotan
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“que los procesados, afiliados al Sindicato papelero que, con anterioridad al Movimiento Nacional frecuentaban los días festivos la
casa del pueblo de Tolosa, no hay constancia de que hicieran con
posterioridad al diez y ocho de Julio manifestaciones de hospitali-
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dad al Ejército ni tomaran parte en la rebelión enfrente del mismo,
pues no puede entenderse participación en esta a la presencia obligada del segundo en el Ayuntamiento de Tolosa durante dos mañanas del dominio rojo”.
Luis Zabala-Anchietaren kontrako gerra-kontseiluan gertatu zena
ere kasu urrienetako bat izan zen. Izan ere, bere salatzaileak akusazio
oker bat egin zuela eta leporatu zitzaizkionak ezin izan zirela frogatu
erabaki zuen epaimahai militarrak139:
“sin que haya podido deducirse de esta coincidencia, por falta de
otros elementos de juicio, participación o complicidad de este procesado en la preparación del Movimiento; no habiéndose tampoco demostrado filiación de Azcue en Peña Raku, la condición política de esta sociedad de carácter, al parecer, gastronómico y la responsabilidad de la
misma y de sus asociados en la tenencia de municiones encontradas en
su local; y que tampoco ha sido posible acreditar el cargo formulado contra este procesado por la Junta Carlista de Guerra, reproduciendo la
denuncia del testigo Natalio Aguirre que acusaba a Azcue de haberse
negado a facilitar sus auxilios profesionales, durante el dominio rojo, a las
personas de significación tradicionalista; por cuanto dicho testigo se ha
rectificado en el acto de la vista, declarando que este procesado solo
alegó en una ocasión que por haber favorecido a un tradicionalista estuvo expuesto a las represalias de los marxistas”.
José Lardies Ipiensi gerra garaian hainbat kargu betetzea leporatzen
zioten, Tolosako Guardia Zibilak eta herritarrek jarritako salaketetan.
Sententzian salaketa zuzena ez zela aitortuagatik, sei urte eta egun bateko kartzela zigorrera kondenatua izan zen. Bestetik, aipagarria da informazioa jasotzeko garaian torturak eta indarraren erabilera ohikoak izan
zirela, nahiz eta horietako oso kasu gutxitan iritsi zen hertsapenaren salaketa auzitegira. Esate baterako, Guardia Zibilak Urbano Sagredo
Canterari informazioa indarrez atera izanaren salaketa artxibatu egin
zuten140: “ya que nada en concreto se ha podidio aclarar por no existir
pruebas, dado el tiempo transcurrido, ya que los Guardias Civiles que
tomaron tal declaración niegan en absoluto coacción por parte de ellos”.
Akusazio okerrekin jarraituz, salatzaileek nahita, edo zenbait kasutan nahi gabe, akusatua bere senide edo beste pertsona batekin nahastu izan zuten. Esate baterako biziarteko kartzela zigorrera kondenatu
eta kartzelan hil zen Martín Pozo Garmendia bere bizilagunak salatu
zuen. Felicitas Pozo Garmendia bere arrebaren hitzetan, bere anai
baten ekintzak berari egotzi zizkieten, izan ere Martínek ez zuen parte
hartze politikorik eta militarrik izan II. Errepublika eta Gerra Zibilaren
garaian. Honako akusazioa jasotzen da kartzela zigorrera kondenatua
izan zen sententzian141: “de ideas izquierdistas, durante el dominio rojo
en dicha ciudad alterno con los elementos del frente Popular con los

que celebró reuniones en su domicilio donde confeccionó cartuchos
con postas para los rebeldes”.
Elías del Villar Cordónen gerra-kontseiluan aitortzen da bere kontra jarritako salaketak ez zegozkiola berari, bere anaiari baizik142: “de
antecedentes izquierdistas y afiliado también a la UGT; probablemente los informes suministrados por las entidades locales le atribuyen la
significación que merecieron por su actuación sus hermanos mayores”. Dena den, prozesatua kontzentrazio esparruetara zigortu zuten.
1936 eta 1945. urteen artean gerra-kontseiluetan prozesatutako
tolosarrei egotzitako akusazioak, batez ere, sei kategoriatan banatu
ahal dira: gerra garaian Euzko Gudarozteko batailoi batean miliziar
gisa jardutea; Mugimendu Nazionalarekin bat egiten ez zuen ideologia izan edota II. Errepublika garaian kargu politikoak bete izana; ideologia eskuindarrak zituztenak atxilotu edota horiek fusilatu izana;
gerraren hasieran Tolosan guardietan eta errekisetan parte hartu izana;
Mugimendu Nazionalaren aurkako propaganda egin edota nazionalen
kontrako irainak eta mehatxuak egin izana; 1934ko urriko iraultzan
parte hartu izana; lapurretak eta izaera ez politiko eta militarreko bestelako delituak egin izana. Akusazio konkretuak ondoko azpiatalean
jasotzen dira. Gerra-kontseiluetan prozesatutako tolosar guztien akusazioa ezin izan da dokumentatu. Alde batetik, Ferroleko Archivo
Intermedio Regional Militar del Noroeste izeneko artxiboan ez direlako espedienteen orri guztiak jaso edo ekinbideen prozesua behar
bezala ez zelako jarraitu. Bestetik, akusazioa ez delako espedientean
aipatzen. Dena den, epaiketa militarretan prozesatutako Tolosarren
honako datuak taulen eranskineko 5. puntuan atxikitzen dira: izen-deiturak, jaioterria, bizilekua, lanbidea, egoera zibila, prozedimendu
mota, akusazioa, prozedimenduaren hasiera data, legajo zenbakia,
espediente zenbakia, epaiketaren plaza militarra, sententziaren data,
sententzia eta akusazioaren transkripzioa. Bestetik heriotza zigorrera
kondenatu eta fusilatu zituzten tolosarren gerra-kontseiluei buruzko
informazioa fusilatzeei buruzko 2.4 atalean zehazten da.
1945tik aurrera tolosarren kontrako epaiketa militarrek jarraipena
izan zuten, baina hauen kontrako ekinbideetan ez ziren II. Errepublika
edota Gerra Zibil garaiko jarduerak epaitu. Kasu hauetan, batez ere,
erregimen frankistaren interesen aurka aritzea edo erakunde klandestinoetan parte hartzea epaitu zen. Esate baterako Estanislao Urruzola
Vitoria Uxola, Luis Arana Rezola Tximela, Bibiano Larramendi
Larrañaga eta Manuel Guibelalde Garín tolosarrak, 1946ko uztailaren
26an, Gobernadore Zibilaren aginduz, polizia frankistak Ondarretako
kartzelan sartu zituen eta abuztuaren 10era arte inkomunikatuta eduki
zituzten, erakunde klandestino bateko kide izan eta ekintza subertsiboetan parte hartzeagatik143.
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3.3.1. Gerra garaian Euzko Gudarozteko batailoi batean miliziar gisa
jardutea
Heriotza zigorrera jarraian aipatuko diren tolosarrak zigortu zituzten. Ignacio Aguirre Egaña, Xabier Lizardiren anaia zen eta Tolosako
EAJren gazte-erakundeko presidentea izan zen. Bilbo aldera egin zuen
ihes eta 1937ko irailaren 7an, Santoñan, Euzko Gudarozteko
Itxarkundia batailoian jarduteagatik heriotza zigorrera kondenatu
zuten. Máximo Andonegui Múgica, brigadako kide izateagatik, informazio emaile aritzeagatik eta teniente gisa jardutegatik zigortu zuten.
Bibiano Amadeo Larramendi Larrañaga, Euzko Gudarozteko OsasunMilitarreko batailoian komandante kargua betetzeagatik kondenatu
zuten. EAJko afiliatua zen eta miliziar gisa mobilizatu eta gerra garaian
miliziarren gida lanetan jardun zuelako zigortu zuten. José Antonio Lasa
Dorronsoro matxinada militarragatik eta traizio egiteagatik izan zen
epaitua. Kartzelan zegoela, bando nazionalean boluntario gisa sartzea
erabaki omen zuen, gero errepublikarren bandora pasatzeko, hau izan
zen traizioagatik epaitzeko arrazoia. Francisco Oyarzábal Segurola
milizietan boluntario sartu ondoren, akademia militarrean gasen aurkako konpainiako kapitain izendatu zutelako kondenatu zuten. Eugenio
Orbegozo Aguirre EAJren Euskal Milizien kapitain gisa aritu zen eta
komandante kargua bete izanagatik epaitu zuten. Eugenio Vargas
Villanueva Sacco y Vanzetti batailoiko gudari anarkista, Durangoko
kuarteleko komandantea eta Domenench Euzko Gudarozteko teniente-koronelaren laguntzaile izateagatik zigortu zuten144.
Biziarteko kartzela-zigorrera, hau da, 30 urte eta egun batera,
honakoak kondenatu zituzten: Emilio Álvarez Flores, gotorlekuen
teniente eta beranduago kapitaina izendatu zutena; Gabriel
Andonegui Múgica, Ertzañaren sarjentua; Tomás Arandia Iturria,
Azaña batailoi errepublikarreko gudaria; Fermín Arrieta Arsuaga
UGTren Jean Jaures batailoiko tenientea; Miguel Baztarrica
Gurruchaga, tenientea; Severiano Eizaguirre Gorostidi, Rusia batailoiko gudaria, besteak beste, “fué comisionado para que, armado de pistola efectuara la censura de teléfonos e intervino en el depósito de 180
kgs. de dinamita en el polvorín” leporatu ziotena; Fermín Eizaguirre
Ormazabal, Loyola batailoiko tenientea; Pablo Espinosa García,
CNTko militantea eta miliziarra; Ladislao Eceiza Eceiza, Itxarkundia
batailoiko kapitaina; Pedro Gabilondo Recalde, Loyola batailoiko
tenientea, txofer ofizial gisa ere jardun zuena (tartean Manuel
Irujorena); José Goenaga Ayestarán, Hornikuntza eta Komertzio batailoian teniente karguan aritu zen Euzko Gudarostean; José Luis
Goicoechea Usandizaga, Euzko Gudarozteko komandante-militarra,

Basurtoko ospitaleko sanitate delegatua eta Sanitate Militarreko idazkari-aholkuemailea; Tomás González Antúnez, CNTra afiliatua eta
UGTren Azaña batailoieko gudaria; Francisco Iruretagoyena
Gallástegui, Jagi-jagiren Lenago il batailoiko tenientea; Braulio Ichaso
Beraza, UGTra afiliatua “actuó de guia con los rojos por Leaburu,
Izaskun, etc, habiendo sido oido cuando les decia a aquéllos –ya os
enseñaré el camino- y armado de escopeta con otros varios, patrulló
por la Plaza del Ayuntamiento y alrededores de la casa de
Beneficencia, al servicio de la causa marxista”; Victoriano Leunda
Otegui, Amayur bataloiko tenientea; Aurelio Martín Herrero, anarkista
Sacco y Vanzetti batailoieko tenientea; Teófilo Monje Miguel, IR-ko afiliatua eta miliziarra Tolosako bankuko dirua garraiatu zuena; Venancio
Munita González, Euzko Gudarozteko batailoi bateko kapitaina;
Francisco Peñagaricano Peñagaricano, UGTn afiliatutako gudaria,
teniente graduan aritu zena; Miguel Quintín Martínez, Donostiako
Loiolako kuartelen kontrako jazarpenean parte hartu zuena, baita
Oiartzungo eta Ormaiztegiko gerra lerroetan ere; Luis Rezola Arana
Tximela, Jagi-jagiren Lenago il batailoiko kapitaina; Clemente Ruiz
García, Rusia batailoiko tenientea, horniduraz arduratzen zen sekzio
batez arduratu zen; Pedro Tarragona Ruiz, sozialista altxamenduaren kontra parte hartze aktiboa izan zuena; Antonio Tellería Elizarán, abertzalea
Azpeitiko Euskal Milizietan sarjentu kategoriarekin gudari gisa jardun
zuena; Felipe Urdangarin Imaz, mikelete abertzalea frentean ere aritu
zena, sententziaren arabera “intervino voluntariamente en los frentes de
combate haciendo fuego contra el Ejército Nacional sin que se haya
demostrado su participaciùn en delitos de ninguna índole de los realizados en este territorio durante la revolución”; José Valmaseda Portu,
sozialista eta JSUn afiliatua gerra hasieran Tolosako Frente Popularreko
batzordeko kidea izan zen eta gerora Rusia batailoiko tenientea eta
kapitaina ere izan zen, gerora Catalunyako frentean ere borrokan aritu
zena; José Zubiarrain Armendáriz, UGTko militantea Ingeniarien
batailoian teniente kargua izan zuena145.
Biziarteko kartzela-zigorrera kondenatuak izan ziren bando nazionaletik gorrien armadara igaro ziren ondokoak: Joaquín López González,
gerraren hasieran Tolosan sozialisten agindupean guardiak egiteagatik
bando nazionalean gerran parte hartzera behartu zuten eta militar matxinatuekin frentean zebilela bando errepublikarrera pasatzeagatik zigortu
zuten. Santos Martínez Marijuán sozialista, Euzko Gudaroztean miliziar
gisa jarduteagatik Langile Batailoietan behartutako lanetara sententziatua
izan zen eta honetatik ihes egin zuen berriro bando errepublikarrean
borrokatzera, arrazoi horregatik zigortu zutelarik146.
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Segundo Basoalde Mugaburu, Alkartzeak transmisio batailoiko
tenientea, 20 urteko kartzela zigorrera eta 100 pezetatako isuna
ordaintzera zigortu zuten. 20 urtetako kartzela zigorrera, berriz, honako gudariak: Jesús Camaño Camaño, Castilla batailoiko kapitaina;
Andrés Delgado Ochoa, Rusia batailoiko sarjentua; Martín Goñi
Larrainzar sozialista, Azaña batailoi errepublikarreko miliziarra,
Tolosako kartzelako buruetako bat izan zen eskuindarrak atxilotuta
zeudenean; Marcelino Yarza Ortíz de Zárate, UGTko afiliatua IR-ren
Azaña batailoiko kaboa; Juan Lanceta Garayalde, PCE eta UGTren
batailoietako gudaria; Jesús Simón Álvarez, EAJ-ko afiliatua Euskal
Armadan teniente graduarekin jardun zena147.
15 urteko kartzela zigorrera kondenatua izan zen Alberto Garriga
de la Vega, trenbideetako langilea, ondokoa leporatuta: “durante el
dominio rojo tomó parte del Comité revolucionario de la Estación del
Norte, siendo Jefe de servicios de la misma, entre los que tenía a su
cargo el de telégrafos de la estación con el que se comunicaba con los
rojos separatistas de San Sebastián, y a los que avisaba cada vez que
aparecía un avión nacional solicitando mandaron alguno para combatirlo”. Valentín Lacalle Fernández, IR-ren García Hernandez batailoiko miliziarra ere zigortu zuten, baita Eusebio Ochotorena
Errazquin, CNTra afiliatua eta Tolosaren defentsan parte hartu eta
transmisioen batailoian gudari gisa jardun zuena ere148.
12 urte eta egun bateko kartzela zigorrera kondenatu zituzten
atzemandako tolosar gudari gehienak: Jesús Insausti Urquiriza
“Uzturre”, Tolosako Euzko Gaztediko idazkaria zena eta frankismoaren ostean Euskadi Buru Batzarreko lehendakaria izan zena, Euzko
Gudaroztean bulego lanetan jardun zuena; Fernando Aguirre
Lerchundi, sarjentu gisa gerran aritutakoa; Juan Altuna Ubillos, CNT
kaboa; José Aramburu Aramburu, Valentzian Teniente karguarekin
miliziar gisa gerran parte hartu zuena; Lorenzo Azurmendi Bidaola,
polizia militar gisa presoen ardura izan zuena; José María Azurmendi
Garín, EAJko bulegotan auto gidari bezala jardun zuena; Castor
Barbolla García, UGTko afiliatua eta miliziarra; Segundo Barceló
Sellares, Ordena Publikoko agente bezala jardun zuena; Dámaso
Bergara Gómez, Azaña Gipuzkoa batailoiko gudaria; Daniel Calvo
García, 1920tik UGTra eta PSOEra afiliatua, Tolosako Juventudes
Socialistaseko fundatzailea eta UGTren Federación de la Industria de
Papel-eko bokala, intendentzia militarrean parte hartu zuena; Paulino
Clemente Arruti, JSUko kide miliziarra; Nicasio de Juan Múgica socia-

lista teniente gradua lortu zuen miliziarra; José María Echeverría
Nazábal, Loiolako kuartela eta María Cristina hotelaren asaltoan parte
hartu zuena; Ángel González Álvarez, UGTn afiliatutako miliziarra;
José Joaquín Guimón Álvarez, Tolosaren defentsan miliziar gisa parte
hartu ondoren, EAJren Itxarkundia batailoian mediku-kapitain kargua
izan zuena; Ramón Hernández Gutiérrez, UGTren militantea
gotortze lanetan aritu zena; José Fermín Jiménez Valero, Sacco y
Vanzetti batailoi anarkistaren tenientea; Germán Mezquita Jarque,
UGTko miliziarra sarjentu karguan aritu zena; José Múgica
Ibarguren, Azaña batailoiko gudaria; Orencio Narro Sancho Guardia
Zibila, Euskal Armadako batailoi batean kapitain gisa jardun zuena;
Sabino Oyarzábal Segurola, intendentziako tenientea; Antonio
Peñacoba Fabregat, espainiar estatuan zehar miliziar gisa jardun
zuena; Eduardo Pérez Izaguirre, Malato batailoieko kapitaina;
Joaquín Pérez Porras gudaria, “luchó de cooperación contra España y
el movimiento nacional” leporatu zioten; Julio San Vicente Martínez,
UGTn afiliatutako miliziarra; Tomás Sebal Aguirre, Euskal Armadako
batailoi bateko tenientea; Nicasio Ugarte Plaza, Ertzaña karguan aritu eta
Malato batailoiko gudaria izan zena; Lorenzo Uharte Loinaz,
Ingeniarien batailoiean teniente gisa jardun eta gotorlekuen eraikuntzen
batailoiko kapitain ere izan zena; Luis Zulaica López abertzalea, Euzko
Gudarozteko batailoi bateko ametrailatzaile konpainia bateko kapitain
kargura iritsi eta gerran, besteak beste, Kanpanzarren, Legution,
Otxandion eta Eibarren parte hartu zuen149.
12 urte eta egun batera zigorrera honako mikeleteak sententziatu
zituzten: Miguel Tolosa Garín mikelete ezkertiarra, Frente
Popularraren agindupean frentean jarduteagatik eta Miguel
Iparraguirre Múgica mikeletea, gerra garaian zaintza eta erretaguardiaren antolaketan aritzeagatik. Jose María Alargusoro Cubeles mikeletea zortzi urteko kartzela zigorrera kondenatu zuten eta 6 urteko
kondenara Pío Arizmendi Iraola honakoagatik: "en los primeros
momentos de la misma tomó con la directiva del sindicato en el reparto de armas a los afiliados ingresando después ya en San Sebastián en
el batallón Azaña voluntariamente”. Germán Goenaga Ayestarán Jagijagiko Lenago il batailoiko gudaria izateagatik zigortu zuten150.
Bi urteko kartzela zigorrera kondenatu zituzten Tomás Lecanda
Ibarra eta Fermín Oria Ormazábal. Lehena, Arana Goiri batailoiko
gudaria izateagatik eta, bigarrena Euzkadi Akademia Militarrean sartu
eta han teniente kargua eskuratu zuen gudaria izateagatik151.
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Kartzela zigorrik gabe geratu zirenak Soldadu Langileen Diziplina
Batailoietan bortxazko lanetan aritzea behartu zituzten. Honako
gudariak kondenatu zituzten: Tomás Aizpún Otegui eta Felipe
Azurmendi Babali gudariak; Tolosan eta Bilbon telefono zentsore
lanak egin zituen Rufino Calvo Piñero; Clemente Cenzano Oteiza
SOVeko militantea eta gudaria; Juan Cipitria Goikoetxea UGTko militantea eta miliziarra; Santiago Esteban Azpiazu, zulatzaileen batailoiko kidea; Inocencio Goñi Larrainzar Rusia batailoiko gudaria; Joaquín
eta Luis Julián Centelles anaia anarkistak, lehena telegramak banatzeaz akusatu zuten eta bigarrena Bizkaiko Miserikordia ospitale batean
zaintza-lanak egiteaz; Pedro Ormaechea Ceberio UGTren Celta
batailoiko kaboa; Gabriel Vargas Villanueva CNTren Sacco y Vanzetti
eta Malatesta batailoietako miliziarra; Ángel Maestro Zurro Izquierda
Republicanara eta UGTra afiliatua, pistolarekin telegrafoetan guardiak egiteagatik eta Martiartu batailoian gerran jarduteagatik152.
Amaitzeko, matxinatuek Tolosa hartu aurretik, 1936ko abuztuaren 7an Frente Popularrak Tolosatik Bazkardo arteko zubi guztiak
dinamitatzea agindu zuen. Abuztuaren 13an eta 15ean, hurrenez
hurren, Villabonako eta Andoaingo zubiak eraitsi zituzten, hain zuzen
ere matxinatutakoak udalerri horietara sartzea zailtzeko. José Martín
eta Rómulo Azcue Garmendia anaiei eraisketa horietan parte hartzea
leporatu zien, lehenari bi urteko kartzela zigorra ezarri zioten eta
bigarrena absolbitu egin zuten153.
3.3.2. Mugimendu Nazionalarekin bat egiten ez zuen ideologia izan
edota II. Errepublika garaian kargu politikoak bete izana
Biziarteko kartzela zigorrera kondenatu zuten Luis Goñi Azpiazu,
ANV-EAEko zuzendaritzako bokala eta idazkaria izateagatik eta
Euzko Gudaroztean mediku kapitain gisa jardun zelako. Enrique Pons
Vitella Izquierda Republicanako afiliatua eta alderdi politiko horren
karguduna, gerra garaian batailoi batean jardun gabe lehen egunetan
armak erabiltzeagatik zigortu zuten. Isidro Sasieta Otaño UGTko karguduna izateaz gain, Tolosako Juventudes Socialistas-eko fundatzailea izateagatik eta Euskal Armadako miliziarra izateagatik kondenatu
zuten154.
20 urteko kartzela zigorrera kondenatu zuten Ángel Urcelay
Ayestarán Alegiako Frente Popularraren Komitearen Presidentea.
Besteak beste, salbokunduktoak edo ibiltzeko baimenak kudeatzea
eta herriko zaintzaileen ikuskatzea egitea bere ardurako zirelako kondenatu zuten. Rufino Galdona Mendia Tolosako Solidaridad de
Obreros Vascos-eko idazkariari 15 urteko kartzela zigorra ezarri zio-

ten, honakoa leporatuta155: “actuó como tal durante la revolución firmando certificados de adhesión de sus afiliados al régimen republicano a fin de que se les expidiera salvoconducto y prestó servicios en los
comedores de aquella organización instalado en aquella ciudad”.
12 urte eta egun bateko kartzelaldia ezarri zioten jarraian aipatuko
diren tolosarrei. Lucio Lizarreta Eizaguirre “Shinco” IR-ra afiliatuari
ondokoa leporatu zioten: “de cuya ideología era acérrimo partidario;
fué tesorero de la Comisión del Frente Popular en las últimas elecciones
a diputados a Cortes y en las celebradas el primero de Marzo de 1935;
durante el dominio rojo actuó como presidente de la comisión de
Abastos de Tolosa”. Manuel Urcola Belamendia tolosarra Eibarren
armagile gisa lanean ari zen gerra hasi zenean, Eibarko Garraio komisarian jardun zuen aholkulari tekniko gisa eta Sarasqueta fabrikan langile eskuindarrak kaleratzeagatik zigortu zuten. Estanislao Urruzola
Vitoria Uxola Itxarkundia batailoiko gudaria EAJ eta SOV-era afiliatua,
aipatutako sindikatu horretan diruzain eta idazkari karguak bete eta propaganda egiteagatik epaitu zuten, baita aipatu alderdi politikoari hauteskundeetan laguntza emateagatik156. Andrés Varga Arribas anarkista,
1926tik CNTko afiliatua izateagatik eta aipatu sindikatuaren propaganda eta eskuliburu anarko-sindikalak saltzeagatik hamar urtera kondenatu zuten, nahiz eta gerran parte hartu ez. Tropa nazionalak Tolosara
gerturatzen ari zirenean, erbesteratu zen eta Gijonen hartu zuten preso.
Modesto Sasiambarrena Larrea abertzalea 7 urte eta 4 hilabetera kondenatu zuten. Tolosa frankisten esku geratzean, Eibarren bere emaztearekin elkartu eta Durangora joan zen. Bertako udalean Abastosen zerbitzu kargua onartzeagatik zigortu zuten. Lucio Muguerza Muguerza
abertzalea gerra garaian Tolosako Hornikuntza batzordeko kidea izateagatik 2 urteko kartzela-zigorrera zigortu zuten157.
José Arméndariz Battu, Izquierda Republicanako presidenteordea, Tolosako lehen Komite kidea izan zen. Tolosar eskuindarrak atxilotzean komite kidea zen, Donostian eskuindarrak fusilatu zituztenean dimititu egin zuen. Arrazoi horregatik zigorra absolbitzea erabaki
zuen epaimahaiak. Luis Azcue Zabala-Anchieta, mediku forentsea,
1936ko ekainaren amaieran, Amasako jatetexe batean, besteren artean, Indalecio Prietorekin eta Irazustarekin bazkaldu zuelako eta frogatu gabeko beste zenbait salaketa zirela medio, 50.000 pezetatako
isuna ezarri zioten. Luis Ugarte Villamayor Zumalakarregi erreketeen
tertziora bidali zuten epaileak konfirmatu ezin izan zuen Frente
Popularrean burututako jarduera politikoengatik. Soldadu Langileen
Diziplina batailoietan bortxazko lanak egitera behartu zuten Santiago
Marquet Tejedor Tolosako UGTren bokala, Hornikuntza batzordean
aritzeagatik. Pedro Lajusticia Igarategui, Tolosako IR-ren egoitzan
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kafea hartzeagatik epaitu zuten, absolbitu egin bazuten ere behinbehineko kartzelaldian denbora dezente igaro zuen158.

3.3.3. Ideologia eskuindarrak zituztenak atxilotu edota haiek fusilatu izana
Ideologia tradizionalista zuten Tolosarrak atxilotzeagatik eta
horietako batzuk fusilatzearen akusaziopean gerra-kontseiluetan prozesatu zituztenek jaso zituzten, ezbairik gabe, zigorrik gogorrenak.
Esate baterako, Antonio Elósegui txapelgilearen erailketa zela eta irekitako aurrediligentzien instrukzioan informatzaile-sare garrantzitsu
bat baliatu zutela ondoriozta daiteke. Elosegui markesaren atxilotzearen eta fusilatzearen arteko fase ezberdinetan ustez parte hartu zuten
tolosar asko inputatu zituzten.
“una denuncia escrita y confidencial, que copiada literalmente
dice: El que delató al Marqués de Elósegui (q.e.p.d.) según se dice
en Tolosa, es un tal ARRILLAGA, que tiene una cicatriz al parecer
(...). Hay quien dice que el delator fue uno de los hermanos YARZA
(arias San Juan) obrero de la fábrica de boinas del difunto Marqués.
CAREAGA diputado nacionalista y Comisario en el momento de la
detención del Marqués (...). BANDRES de Tolosa, dijo según parece, sentía se le hubiera adelantado otro a detener el Marqués
(q.e.p.d.). El sereno que estaba de guardia en la calle Garibay, la
noche del nueve al diez de agosto de mil novecientos treinta seis,
y que presenció el registro en casa del Marqués y su detención
dicha noche, se llama DEL VAL (...). Los que detuvieron al Marqués
en la noche del nueve al diez de Agosto de mil novecientos treinta
y seis fueron un tal MARCELO (chofer de Madrid), que es un individuo bajo, moreno, y con mirada poco franca. El otro es ARANZADI (...). El tercero es un tal MOISES tranviario. Los tres dichos
sujetos estaban todos los días en los teléfonos de la Avenida en
compañía del comunista URONDO. La portera de la casa donde
vivía el Marqués era muy roja y sospechosa, se llamaba NICANORA (...) Dicha portera era íntima amiga de la familia de los porteros
de la casa propiedad del Marqués. Dicho portero llamado SALAVERRI, con toda su familia se escaparon abandonando la portería
y la casa. Eran rojos. Un tal GALDONA, también obrero de la fábrica de boinas (solidario vasco) debió ser el que repartía el dinero. El
que sacó al Marqués de Ondarreta para llevarle a Guadalupe se
llama SESMA. El que alardeaba con cinismo de tener las gafas del
Marqués, diciendo había subido de categoría al lucir dichas gafas,
según dijeron fue un tal CALLEJA. En la tienda de comestibles y pastelería al lado de Otaegui, calle San Francisco nº diez y seis de San
Sebastián, según dijeron oyeron hablar a los milicianos del
Marqués de Elósegui, dueño de la fábrica de boinas. El coche

Packard, matrícula de Madrid nº 30.171, propiedad del Marqués
(q.e.p.d.) se lo llevaron de su garaje de Tolosa los individuos
siguientes: ALTUBE, de Tolosa, LUENGO arias el “largo” chofer de
Tolosa y un tal GARMENDIA de Alegria de Oria. El que mató al
Marqués de Elósegui (q.e.p.d) es BAGUES BALAGUER. Lo ha
declarado DE LA CONCEPCION dueño del establecimiento “La
Cepa” de Tolosa a la policía y Guardia de Tolosa. Dicho declarante se halla detenido en la Cárcel de Ondarreta”.
Heriotza zigorrera kondenatuak izan ziren jarraian aipatuko diren
tolosarrak. Ángel Aizpún Oteguiri sententzian zera leporatu zioten:
“intervino, armado de pistola, en la detención de siete conocidos
derechistas, de los que uno fue después asesinado; y estuvo más tarde
en la defensa de Urto contra las Fuerzas Nacionales; siendo afiliado a
una organización marxista de la que era elemento destacado”;
Modesto Ayala Jordel, Sacco y Vanzetti batailoi anarkistako gudaria,
hainbat eskuindar atxilotzea leporatzeaz gain ondokoa ere leporatu
zioten: “…de peligrosos antecedentes marxistas, cogió las armas
desde un principio y obligó a otros a cogerlas para defender al Frente
Popular, estuvo disparando contra el Ejercito Nacional desde la calle
Emperador y frecuentó la taberna de “Donato” para descubrir los tradicionalistas”; Basilio Gaztañaga Barandiaran, UGT eta PSOEko afiliatua, eskuindar bat atxilo hartzeagatik zigortu zuten. Amado
Herranz Escorial anarkista Juan Balboa Falangeko buruzagia eta bere
anaia atxilo hartzeagatik epaitu zuten. Enrique Martín Jubel Sacco y
Vanzetti batailoiko miliziarra izan eta zenbait eskuindar hil zituzten
Bilboko kartzeletan burututako altxamenduan parte hartzeaz akusatu
zuten. Julián Martín Conde, eskuindar bat atxilotzeaz gain, karlista
guztiei lepoa moztu beharko litzaiekeela esateagatik eta matxinatutako soldaduak Tolosara sartzear zeudelarik bertan parapetoak eta barrikadak jartzeagatik ere zigortu zuten. Mariano Sanz Ramos udaltzaina
bi eskuindar atxilotzeagatik eta preso karlistak zaintzeagatik kondenatu zuten, baita Bilbon guardia funtzioak bete eta erakunde marxistetan afiliatua izateagatik ere159.
Jarraian aipatuko diren tolosarrei biziarteko kartzela zigorra ezarri
zieten gerra-kontseiluetan. Alfonso Anta Castaños, 1934ko iraultzan
parte hartzeaz gain, bost erreketeren atxiloketagatik eta Tolosako presondegian presoei tratu txarrak emateagatik ere kondenatu zuten. José
Bueno Vallanori biziarteko zigorra jarriz ioten ondoko arrazoiagatik:
“presto servicio como guardian rojo en la Carcel de Tolosa, coaccionando a los presos de derechas con su pistola, a fin de obligarles a
prestar declaracion. El dia en que se efectuo una saca de presos para
conducirlos a la Carcel de San Sebastian desde la de Tolosa, el procesado se encontraba justamente con el grupo que efectuo dicha operación, todos estos presos de derechas que hacian el numero de doce,
fueron seguidamente fusilados”. Ángel García López, UGTko mili-
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ziarra emakume eskuindar bat atxilotzeagatik zigortu zuten. Alfonso
García Pardo, aldiz, eskuindar baten etxearen miaketan parte hartzeagatik eta Donostian fusilatu zituzten tolosar tradizionalistak Tolosako
kartzelatik Donostiakora eraman zituzten taldean egoteagatik. Benito
Guiu Ortiz sozialista, Rusia batailoiko miliziarra hiru egun ezberdinetan lau tolosar karlista atxilotzeagatik zigortu zuten eta Eusebio
Hernández González Euzkadi Roja, eskuindarrak atxilotzeagatik.
José María Larrañaga Arza eskuindarrak atxilotu eta Rusia batailoiko
gudari gisa jarduteagatik epaitu zuten. Leónides López de la Calle
errepublikarra, aldiz, bi tolosar tradizionalista atxilotzeagatik kondenatu zuten, baita Donostian hil zituzten tolosar karlistak uztailaren
31n Tolosako kartzelatik ateratzerakoan, honen kanpoaldean guardiak egiteagatik ere. Era berean, atxilotuen inguruan honakoa esan
omen zuen: “que se habian dejado coger como corderos”; Jorge Unin
Lanceta UGTko afiliatua gerraren hasieratik armekin guardiak egin
eta hainbat eskuindar atxilotzeagatik epaitu zuten160.
Pascual Alonso García 15 urtera zigortu zuten miliziar talde bateko
kide izan eta lau eskuindar atxilotzeagatik, horietako bat egun batzuk
beranduago fusilatu zuten. Zigor berera kondenatu zuten Francisco
Calleja Calparsoro honakoagatik: “actuó de miliciano en dicha ciudad
durante los sucesos revolucionarios, unas veces con escopeta y otras
con pistola ametralladora, formando parte del grupo de ellos (de 30 o
40) el 23 de julio de 1936 detuvo a la salida de misa mayor de la iglesia
de Santa María a cuarenta personas de las que fueron encarceladas siete
sufriendo cautiverio hasta la liberación de Bilbao, Bizkaia donde una de
ellas fué asesinada”. José López Martínez sei eskuindar atxilotzeagatik
14 urtera kartzela zigorrera zigortu zuten161.
12 urte eta egun bateko zigorra jaso zuten honakoek: Victoriano
Amatriain Sevine, fusilatua izan zen eskuindar bat atxilotzeagatik;
Aurelio eta Heliodoro Ayala de la Parte CNTko eta UGTko anaiak
eskuindar bana atxilotzeagatik; Antonio Bizcarrondo Beraza Rusia
batailoiko gudaria eskuindar bat atxilotu eta haren etxea miatzeagatik; Alejandro Bueno Vallano Sanidad Militarreko gudaria, hiru emakumerekin batera gero fusilatua izango zen eskuindar bat atxilotzeagatik; José Dolado Gonzalo beste miliziar batzuekin batera lau
eskuindar atxilotzeagatik; Roberto Oriondo Alberdi, 1936ko uztailaren 23an Santa Maria parrokiatik ateratzerakoan, sei eskuindar atxilotzen laguntzeagatik; José Félix Sasiain Barriola udaleko kale-garbitzailea, bizilagun baten eskopetarekin bi egunetan ordu eta erdiko guardiak egiteagatik; Eugenio Súbtil Sanz gerra hasieratik Carlos
Marx konpainian eta Rusia batailoiko miliziarra, lau eskuindarren

atxiloketan parte hartzeagatik; Vicente Yugueros Zárraga sozialista bi
eskuindar atxilotu eta etxean armarik ba ote zuen jakiteko apaiz baten
etxea miatzen aritu omen zelako162.
Castor Abarrategui de la Cuadra, 8 urteko kartzela zigorrera kondenatu zuten, hamaika hilabete eta erdiz atxilotuta egon zen errekete baten atxiloketan parte hartzeagatik eta gerra hasieratik miliziar gisa
jarduteagatik. 3 urteko kartzela zigorrera, berriz, alde batetik, Faustino
Edo López anarkista, eskuindar bat atxilotzeagatik eta Hernialdeko
etxe batean armak errekisatzeagatik. Bestetik, José Gorrochategui
Urdampilleta, Tolosan Santa Maria parrokiatik ateratzerakoan, 40
eskuindar atxilotzen laguntzeagatik163.
Orain artean aipatutako tradizionalista eskuindarren atxilotzeak
Tolosan gauzatutakoak izan ziren. Dena den, Tolosatik kanpora altxamenduaren aldeko ideiak zituztenak atxilotzen aritu ziren tolosar
zenbait ere izan zen prozesatuak. Esate baterako, Víctor Aranzábal
Elgarresta udaltzaina biziarteko zigorrera kondenatua izan zen ondokoagatik: “continuó en su puesto de Guardia Municipal en Tolosa
hasta su evacuación; en Bilbao fue nombrado ordenanza del
Departamento de Cultura y movilizado pasó a un Batallón; cumpliendo ordenes superiores detuvo dos personas de derechas que
luego fueron asesinadas por los rebeldes”. Antonio Arrillaga Larrea “El
Vasco”, heriotza zigorrera sententziatu zuten Cantabrian zehar hainbat eskuindarren atxilotzeetan, miaketetan, errekisetan eta diru-bilketetan parte hartzegatik; Eusebio Rodrigo Urbigain CNTren Isaac
Puente batailoiko gudaria Durangoko bonbardaketaren ostean berak
Bilbon zaintzen zituen presoetako bati harrokeriak esateatik, hogeita
lau preso eskuindar kartzelatik norabaitera eramateagatik eta Teniente
eta Apaiz bat hiltzeaz harrotasunez hitz egiteagatik zigortu zuten. 6
urte eta egun batera Esteban Sancho García Rusia batailoiko gudaria,
preso eskuindarrak Donostiara eraman eta Aranzazu-Mendi barkupresondegian zeuden presoak iraintzea leporatu zioten. 6 urtera
zigortu zuten Aniceto López Aroca Relámpago anarkista bi eskuindar
atxilo hartzeko asmotan haien etxeetan aurkeztu eta horiek bertan ez
zeudenez horietako etxe batean honakoa esateagatik164 “que lastima,
se nos ha marchado un pez gordo”.
3.3.4. Gerraren hasieran, Tolosan, guardietan eta errekisetan parte
hartu izana
Beste zenbait tolosar, matxinatutako militarren aurka eta
Errepublika legitimoaren defentsan erresistentzia lanetan aritzeagatik
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eta Frente Popularraren agindupean guardietan eta errekisetan parte
hartzeagatik epaitu zituzten. Esate baterako, Pedro Ceberio Zubeldia
abertzalea heriotza zigorrera kondenatu zuten guardiak egiteagatik.
Altxamenduaren lehen egunetan guardiak egin zituelako biziarteko
zigorrera kondenatu zuten Martín Azcárate Alzurrun anarkista, sententzian ageri denez “habiendo sostenido en aquellos primeros dias
un tiroteo con unos requetes en las cercanias de Tolosa”. Zigor bera
jaso zuten Agustín Azpiazu Lópezek, UGTn afiliatua zenak, eta José
Maiza Garmendiak, SOV-era afiliatua Frente Popularraren agindupean guardiak egitea egotzi ziotenak. 20 urteko zigorrera kondenatu
zuten Esteban Rodríguez Villamediana JSU-eko afiliatua, altxamenduaren hasieratik guardiak egin zituelako, baita Tolosako kartzelan
eta Tolosako zenbait etxetan armak errekisatzeagatik ere. Miguel
Arsuaga Urcola 15 urtera zigortu zuten honakoarengatik165“socio del
Centro de Izquierda Republicana, hizo tambien guardias por orden
del Frente popular con una escopeta de su propiedad en la Cárcel del
partido y en las Escuelas Municipales en los dias uno, cinco y ocho de
Agosto, ausentandose de Tolosa el dia nueve y regresando al entrar las
fuerzas Nacionales en la Ciudad donde permaneció trabajando en la
fábrica la Esperanza hasta el dia de su detención”.
Akusazio berera, 12 urte eta egun bateko zigorrera, honako tolosarrak kondenatu zituzten: Joaquín eta Juvencio Aznar Brianzo anaia
sozialistak, lehena Tolosako kartzelan guardiak egiteagatik eta bigarrena guardiak egiteaz gain, tradizionalistak iraindu eta miliziar errepublikarrak sustatzeagatik; Jorge Moreno Aragüés guardiak egiteagatik; Teófilo Varona Martínez Tolosako eskolan eta kartzelan guardiak
egin ostean, Lasarteko abiazio-eremuan eta Eibarren eta Bilbon kamilari lanetan jardun zuelako; Manuel Vega Martín guardiak egin eta
errekisetan parte hartzeagatik. Sei urte eta egun batera kondenatu
zituzten Manuel Tinajas Yarza, Tolosako Presondegian armekin guardiak egiteagatik eta Tolosako arma denda bat asaltatu eta zenbait kartutxo kaxa errekisatzeagatik eta Pedro Zubia Begoña guardiak armekin egiteagatik. SLDB-tan bortxazko lanak egitera behartu zuten
Ramón Sáenz Garmendia, Tolosa inguruko mendietan pistola eta
guzti guardiak egiteagatik eta Leoncio Marijuán Cantón, marxistek
behartuta guardiak egiteagatik behin behineko kartzelalditik eta
erantzukizun guztietatik absolbitu zuten166.
Errekisetan partze hartzeaz akusatuta 20 urte eta egun batera kondenatu zuten Juan Manuel Herrero Pardo El Moreno sozialista, ondokoagatik167: “desde la iniciación del mismo se puso armado al servicio
de la rebelión y con un coche recorrió todas las fábricas para incautar-

se de las armas de los porteros y guardas jurados”, zazpi eskuindar
atxilotzeagatik eta atxilotutako bati ondokoa esan eta iraintzeagatik:“veinte palos hay que daros a todos”, eta miliziarrei hauengatik
ondokoa esateagatik: “que os parece lo que me está pidiendo este
cerdo? Que le dé la manta, y lo que hay que darles a todos son cuatro
tiros por que si supieran los que los han matado a nosotros”.
12 urte eta egun batera zigortu zituzten honako tolosarrak:
Francisco Laplana Izaguirre, Tolosan gerra garaian guardiak egin eta
eskuindarrak erregistratu ondoren armak errekisatzeagatik; Bernabé
Zunzunegui Beguiristain, Donostiako etxe batean armak errekisatzeagatik eta gerora Sacco y Vanzetti batailoi anarkistan gerran parte hartzeagatik. 6 urtera, berriz, José Ibayondo Lezo, Komite Lokalaren aginduz
hainbat errekisetan parte hartzeagatik eta ondoren Ingeniarien batailoian parte hartzeagatik; 2 urtera, Santiago Ugarte Berueta, Tolosako
burdindegi batean bi aldiz errekisak burutzeagatik, lehenean aizkorak
eraman zituelarik beste batzuen laguntzarekin, bestalde, Sacco y
Vanzetti batailoiean ere jardun zuen; Luciano Cea Salazar, berriz,
absolbitu egin zuten akusazio guztietatik eta behin behineko kartzelatik libratu zuten, zeraz salatu zuten: “en los primeros dias del dominio
rojo en la villa de Tolosa, se presento en la Papelera Española de Olarrain,
donde trabajaba, exigiendo que por orden del Gobernador se le entregara una barra de mina de unos tres metros de longitud, de la que se
apoderó depositandola en la Casa del Pueblo”. Hiru urteko kartzela
zigorrera kondenatu zuten Faustino Edo López anarkista Hernialdeko
etxe batean armak eta prismatikoak errekisatzeagatik168.
Patrocinio Sastre Gómez Frente Popularreko jangeletan gudariei
jana banatzeagatik prozesatu zuten, sententzian absoluzioa erabaki
bazen ere. Azkenik, Andrés Aguirre Loidi, Hogar Vasco delakoaren
jabeari iheslari bat gordetzea leporatu zioten169.
3.3.5. Mugimendu Nazionalaren aurkako propaganda egin edota
nazionalen kontrako irainak eta mehatxuak egin izana
Emeterio Felipe de la Concepción 30 urte eta egun batera kondenatua izan zen ondokoa leporatuta: “…ex-propietario de un Bar en el
que durante los sucesos revolucionarios colocó un letrero que decía
“OREJAS DE REQUETES ALBARDADAS” siendo dicho establecimiento el Centro de los indeseables de Tolosa y lugar donde se planeó
el traslado de los detenidos asesinados y en el que se reunieron los asesinos para celebrarlo con una sopa de ajo; habiendo este procesado”;
Antonio Campos García, 15 urtera kondenatu zuten, Izquierda
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AIRMNF, f. Logroño, exp. 15/37; AIRMNF, f. Santander, exp. 20139/38; AIRMNF, f. Santander, exp. 111/37; AIRMNF, f. Logroño, exp. 570; AIRMNF, f. Bilbao, exp. 2773/37; AIRMNF, f.
Logroño, exp. 570/36.
AIRMNF, f. Santander eta AIRMNF, f. Logroño, exp. 2362/37; AIRMNF, f. Logroño, exp. 570/36; AIRMNF, f. Logroño, exp. 1382/37; AIRMNF, f. Logroño, exp. 22785/38; AIRMNF, f.
Logroño, exp. 2774/39; AIRMNF, f. Logroño, exp. 4029/41; AIRMNF, f. Logroño, exp. 1912/37; AIRMNF, f. Logroño, exp. 1684.
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Republicanako zuzendaritzako kidea, Tolosako kartzela sarritan bisitatu zuen eta behin han zeudenei ondokoa esan omen zien: “que allí
se estaba muy bien”. José Larrauri Bilbao, eskuindarrak, Guardia
Zibilak eta faxistak iraintzeagatik 12 urte eta egun batera zigortu
zuten, haiei ondokoa esan omen zielako170: “que había que abrirles el
vientre con un cuchillo”.
Sarturnino Colomo Goñiri 8 urteko kartzela zigorra ezarri zioten,
Centro de Obreros Católicos-era egindako erasoan ondokoa esan
omen zuelako: “ya era la hora de que reventara esto y aquella era la
ocasión de vengarse de todos”. Antonio de Marco Pastorri ere 8 urteko zigorra ezarri zioten, CNTko lokaletik eskopeta bat hartu eta ondokoa esateagatik: “llegada la ocasión dispararía desde su casa todos los
cartuchos que tenía, (...) y si los jóvenes no tienen valor, iremos los viejos a luchar contra los navarros”, Félix Ibarzábal Icíar, ondokoagatik171:
“propagandista de ideas disolventes significado por su antireligiosidad
y al que le fueron ocupadas en su casa (...) hizo manifestaciones de
aliento a sus compañeros para que se armaran a la defensa de la causa
marxista durante el periodo revolucionario”.
Gerra-kontseiluetan kartzela zigorrera kondenatu zituzten honako
tolosarrak: Bernardo Berasategui Oria 6 urteko kartzela zigorrear kondenatu zuten, San Miguel tertzioko errekete batekin eztabaida bat izan
zuen; Bilbora traizioarengatik sartu ahal izan zutela esateagatik eta
erreketea aitzur batekin mehatxatzeagatik; Idelfonso Zalacain
Zuzuarreguiri ondokoa leporatu zioten: “Hablaba mal del Movimeinto
Nacional”. Urtebeteko zigorra ezarri zioten Sebastián Esnaola
Adurichi Tolosako Ino Enea tabernan ondokoa esateagatik: “todos los
que integran el Ejercito son unos cabrones y habia que colgarlos a
todos ellos”; Honorato Guillén Garayoa, Tolosako Casa de Puebloko
atezaina, Tolosako eskuindarrak iraintzegatik kondenatu zuten. Urte
batez zigortu zuten, Amador Salazar Jurado ideologia oso ezkertiarreko Guardia Zibil erretiratua, Tolosako Presondegian zeuden tolosar
eskuindarrei haien familiarrek janariak eraman zizkien batean presoei
honakoa esateagatik: “a todos los carcas que hay dentro hay que
matarlos”. 2 hilabeteko kartzela zigorra ezarri zioten Ramón Isasa
Minerri 1941eko ekainean “Viva Rusia” oihukatzeagatik 172.
Tristán González Antúnez ere epaitua izan zen bere maletan
Mugimendu nazionala trufatzen zuten koplak bilatu zizkielako eta
Marcos Vitoria Lacillaren inguruan honakoa jaso zen akusazioa erretiratzea erabaki zen sententzian173: “de 27 años, camarero, natural de
Agreda, vecino de Tolosa, de buena conducta, de ideologia izquierdista; en los primeros dias del Movimiento Nacional, cuando unos
derechistas que habian intentado pasar a zona Nacional fueron dete-

nidos por unos rojos y eran llevados por Tolosa, el procesado se aproximo al grupo cuando habia diversidad de opiniones sobre lo que
tenian que hacer con los dichos derechistas y dijo a la carcel; los detenidos derechistas fueron llevados a la carcel pero sin que en ello tuviera influencia la frase pronunciada por el procesado”.
Alfredo Michelena Guelbenzu, 1942ko abenduaren 25ean La Paz
txurreriatik irtetean, zenbait aldiz publikoki Gora Euskadi Askatuta
oihukatzeagatik 12 urte eta egun baterako kartzela zigorrera kondenatu zuten eta bere anaia Ignacio Francisco Michelena Guelbenzu,
Alegian oihu berak egiteagatik, 6 urteko kartzela zigorrera. Angel
Ayestaran Galparroso, Enrique Mendivil Echarri, Saturnino Mendivil
Echarri eta Oscar Iglesias Cipria tolosarrak 1942ko azaroaren 30ean
Echave tabernan Gregorio Chinchillarengana hurbildu eta “Gora
Euzkadi Azkatuta” oihukatzeagatik seina urte eta egun bateko kartzela zigorra jaso zuten. Eta zigor bera jaso zuen Luis Urio Munarrizek,
UGTra afiliatua eta okin gisa mobilizatu zenak, honakoa leporatu zioten: “hizo propagandas a favor de los rojos, no públicas, con anterioridad y al principio del Alzamiento”. Gumersindo Aguirre
Azurmendik 1944an San Frantzisko ibiltokian bere lagunekin batera
zioala "Gora Euzkadi Azkatuta" oihukatzeagatik 6 hilabete eta egun
bateko kartzela zigorra jaso zuen174.
José Luis Azurmendi Garín eta Juan Eceiza Eceiza 1939ko urrian
Donostiako frantziskotarren elizan ospatutako gudarien omenezko
mezetara joateagatik epaitu ondoren, ekinbide judizialak artxibatzea
erabaki zuten epaileek. Arrazoi berarengatik Francisco Lasa
Arabaolaza 2 urte eta egun batera kondenatu zuten. Azkenik, Miguel
Echeverria Arana 6 hilabete eta egun batera Baliarraingo Udalean
kokatuta zegoen bandera nazionalari tira egin eta eraikinaren barrualdera botatzeagatik175.

3.3.6. 1934ko urriko iraultzan parte hartu izana
1934ko urriko iraultzan parte hartzearen akusaziopean 12 urte
eta egun batera kondenatu zuten Lázaro Cascajares Borrego. Aldiz,
beste akusazio askoren kasuan aipatu iraultzan parte hartzea osagarri gisa hartu zuten militar frankistek. Esate baterako, heriotza
zigorrera izan zen kondenatua José María Zabala Elorza, 34ko
iraultzean parte hartzeaz gain, Frente Popularraren zerbitzuan aritu
eta eskuindarrak atxilotzeagatik. José Bueno Vallano biziarteko
zigorrera kondenatu zuten, zera leporatu ziotelarik: “destacado
propagandista de la ideologia marxista y que ya intervino durante la
Revolucion del año 1934”. 30 urte eta egun batera zigortu zuten
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AIRMNF, f. Logroño exp. 1684/37; AIRMNF, f. Santander, exp. 189/37; AIRMNF, f. Logroño, exp. 1378/37; AMINF, f. Logoño, exp. 1561/38; AIRMNF, f. Logroño, exp. 1005/39; AIRMNF,
f. Logroño, exp. 3987/41.
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174
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Memoriaren izenak. Errepresioa eta giza eskubideen urraketa Tolosan, Gerra Zibilean eta Lehen Frankismo garaian (1936-1945)

Pedro Fernández Ansorena ere: “fue procesado en los sucesos del
año treinta y cuatro, armado de pistola buscaba gente para meterlos en la carcel y fusilarlos, afiliado a las juventudes socialistas unificadas, de la que fue tesorero, ingreso voluntario en el ejercito rojo
siendo nombrado sargento”. 20 urteko zigorra ezarri zieten
Eduardo Díaz Martínezi eta Juan Amatriain Sevineri. Lehena, 34ko
iraultzan kabo izatea leporatuta eta bigarrena, aldiz, 34ko iraultzan
parte hartzeaz akusatuta. 12na urtera zigortu zituzten Julian,
Eugenio eta Víctor Asensio Orueta sozialistak. Lehena Rusia batailoiko tenientea zen eta beste biak batailoi bereko gudariak.
Iluminado Franco Urbistondok Orden Publikoko guardia bezala jardun zuen Donostiako asaltoan eta horregatik zigortu zuten.
Emiliano González Calle, Carlos Marx batailoiko sarjentua izan zen
eta Vicente Lacalle Fernández, aldiz, Rusia batailoiko gudaria.
Marcos Ortega Alday, CNTren Isaac Puente batailoiko miliziar gisa
gerran parte hartzeagatik zigortu zuten eta Pedro Genaro Ortíz de
Diego, berriz, bi tolosarrei ehizarako zituzten armak errekisatzeagatik176.
3.3.7. Lapurretak eta izaera ez-politiko eta ez-militarreko bestelako
delituak
Frankismo garaiaren ezaugarrietako bat indarkeria egituratua izan
zen. Autarkia garaian, herritarrek bizirauteko arazo ekonomiko larriak
zituztenez, lapurretak asko ugaritu ziren. Lapurreta guztiak ez bazituzten epaitu ere, epaitutakoak tribunal militarren bidez gauzatu zituzten. Neurri txikiko ebasketengatik Tolosako presondegian bizpahiru
egun pasa zituztenen kopurua asko ugaritu zen, batez ere 1940ko
hamarkadaren lehen urteetan. Preso egon ziren intentsitate baxuko
delitugile hauek Gipuzkoako Gobernadore Zibilaren esanetara egon
ohi ziren. Nahiz eta kartzelaratu gehienak ez ziren epaituak izan,
aurrekariak zituzten, ustez portaera desegokia zutenen edota kantitate
handiak lapurtu zituzten zenbait gerra-kontseiluen bidez epaitu zituzten. Bizpahiru egun kartzelan pasa zituztenak, batez ere, aurrekaririk
ez zuten eta seme-alabak zituzten emakume helduak izan baziren ere,
epaiketa militarrak izan zituztenen soslaia bestelakoa zen. Azken
hauek, batez ere, mutil gazteak ziren, erosteko ahalmen handirik gabeak eta ikasketarik gabeak. Hauek janari apur bat, nekazal produktuak,
arropa, ganadua, erregaiak edota egurra lapurtzeagatik hilabete edo
urte batzuetarako kartzela zigorrera kondenatuak izan ziren. Tolosan
langile bat sei hilabetez egon zen atxilotua ogi zati bat eta urdai zati bat
lapurtzeagatik, baziren oilo bat lapurtzeagatik bi urte egon zirenak ere.
Guzti horri behin behineko espetxealdiaren erabilera indiskriminatua
gehitu behar zaio; izan ere, kasu batzuetan, zigorraren iraupena gain-

ditu zezaketen. Zuzenbidea eta kodigo penala ideologia menperatzailearen tresna eta beharrezko agenteak izan ziren, orden moral jakin bat
eta gizarte tradizionalaren baloreen berrezarpena inposatzeko (MIR
eta AGUSTI, 2005).
Frankismo garaian iraun zuen errepublika garaiko lege urrietako
bat 1933ko abuztuaren 4an onartutako alfer eta gaizkileekiko errepresiorako onarturikoa izan zen177. Lege hau ez zen onartu zilegi ez
ziren ekintzengatik onarturiko zigorrak ezartzeko, baizik eta pertsona
batek suposa zezakeen arriskuari erantzuna emateko. Aurreikusitako
zigorrek ez zuten legez kanpokoa zen ekintza baten beharrik aplikatuak izan zitezen eta etorkizunean eman zitezkeenak saihestera bideratuak zeuden. Horregatik, horretarako eratuak zeuden epaitegi bereziek ez zituzten zigorrak ezartzen, izaera zehaztugabea zuten eta
pertsonek suposatzen zuten arriskua neutralizatu bitartean behar
adina luza zitezkeen segurtasun neurriak. Kontuan hartu behar da
zigorrak egindako delituaren eta presoaren erruaren araberako izaera
jakin bat izan behar zuela. Baliabide eskasia zela eta, neurri horiek
kartzelaratzeetan oinarritzen ziren. Lege honen babesean ezarritako
neurriekin zigortua izateko delitu bat gauzatzeak suposatzen duen
baldintza ezabatua izanik, zigortzeko gaitasun hori boterearentzako
jarrera sozial, moral edo politikoengatik ezerosoa den gizarte sektore
ororen gainean aplikatua izan zen.

4. UNIBERTSO-PENITENTZIARIOA
“Jaungoikoaren zigorra naiz ni,
Inpernua det izena,
Atsedenik ez, zigorra beti
Kezka gaixtoen eztena;
Ortz-karraskada, izu-ikara,
Pozik ez dagon barrena
Onuntz zatozen orrek uztazu
Atean itxaropena”
Salbador Zapirain “Ataño”, 1985
Salbador Zapirain “Ataño” bertsolariak infernuarenarekin konparatu zuen Ezkabako presondegiko sarrera178: “goitik beera, zulora,
inpernu bereko sarrera”. Bertso hori Danteren “Infernua” poema
gogoan zuela idatzi zuen. 1936ko gerran eta ondorengo frankismo
garaian, giza eskubideen urraketa askoren eremua izan zen Iruñerriko
mendian kokatutako presondegia, San Kristobal izenez ere ezaguna
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AIRMNF, f. Santander, exp. 126/37; AIRMNF, f. Logroño, exp. 17323/39; AIRMNF, f. Logroño, exp. 948/43; AIRMNF, f. Santander (s/n)/38; AIRMNF, f. Santander, exp. 481/37; AIRMNF, f.
Santander, exp. 126/37; AIRMNF, f. Bilbao, exp. 1926/37 eta AIRMNF, f. Santander, exp. 126/37; AIRMNF, f. Bilbao, exp. 11248/38; AIRMNF, f. Santander, exp. 126/37; AIRMNF, f. Bilbao,
exp. 10329/38; AIRMNF, f. Bilbao, exp. 11245/38; AIRMNF, f. Logroño, exp. 1912/37; AIRMNF, f. San Sebastián, exp. 365.
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“Ley relativa a vagos y maleantes”, Gaceta de Madrid, 217. zenb, 1933/08/05, 874.-877. or.
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ZAPIRAIN, S. “Ataño” (1985): Zigorpean, Tolosa, Auspoa liburutegia, 181. zenb. , 49 or.
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dena. Halere, Iruñerriko gotorleku hau ez zen izan frankismo garaian
tolosarrek nozitu behar izan zuten unibertso-penitentziari bakarra.
Izan ere, kartzeletan, kontzentrazio esparruetan eta bortxazko lanetan
ia mila tolosarrek bizi behar izan baitzuten hango infernua.
1946an, Roussetek kontzentrazio-unibertsoa esamoldea baliatu
zuen nazien kontzentrazio-guneak izendatzeko. Kontzeptu hori
naziek inposatzen zituzten zigorrak eta lanak burutzeko sortu zuten
sarea definitzeko erabili zuen. Rousseten ustez, alemaniar estatuak
mota askotako esparruak eraiki zituen eta esparru haiek beste batzuk
izaten zituzten beren baitan. Hartara, esparru eta azpi-esparru bakoitza
kontzentrazio-unibertsoaren sare izugarriaren atal bat baino ez zen,
denen artean unibertso bat eraikiz (ROUSSET,2004). Kontzeptu honek
beste proiekzio bat ere hartu zuen, hain zuzen ere, II. Mundu Gerraren
garaian, Nazien kontzentrazio esparrutan zigortuta egon zen Primo
Levik unibertso hori gatibutzaren espazioan mugatutako ideia baino
zabalagoa zela proposatu zuenean. Haren hitzetan, askatasuna ukatua
duen pertsona baten sufrimendua aztertzerakoan esparru guztiak hartu
beharko lirateke kontuan. Hau da, kontzentrazio-unibertsoa ez da soilik kartzela edota kontzentrazio-esparru baten muga fisikoen barnean
jazotzen den guztiaren batura. Aitzitik, horri gehitu behar zaio guzti
horrekin erlazio-sareak dituzten kategoria guztiak, esate baterako,
kartzelatuen senitartekoek bizi izandakoa (PRIMO LEVI, 2002).
Bestetik, Vinyes historialariak unibertso-penitentziarioa kontzeptua
erabiltzen du kartzela errepresioaren inguruan eraikitako zigor sistema
definitzeko, baita beronen administrazio, gizarte, ekonomia, politika
eta kultura egiturak azaltzeko ere (VINYES, 2003: 155)179. Unibertso
penitentzioarioei dagokionean, eskuarteko lanean, agintari frankisten
kartzelak, kontzentrazio esparruak, langile batailoiak eta soldadu langileen diziplinazko batailoiak aztertzen dira.
XVIII. mendeko erreforma garaiaz geroztik, eta zehatzago esateko, XIX. mendean kode penalak sortu zirenetik, kartzela-aldiak, askatasun-gabetzeak eta, zenbaitetan, isolamenduak egindako delituak
zigortzeko modu egokitzat hartu izan dira (CENARRO, 2003: 134).
Erregimen frankistaren garaian, Errepublikaren aldekoa izatea delitu
bilakatu zen eta hori izan zen, hain zuzen ere, altxamendu militarrak
ekarri zuen berritasuna. 1936ko uztailean, matxinatutako militarrek
gerra egoera deklaratu zutenean, zuzenbide Estatua amaitu zen eta
gerra-kontseiluak edo larrialdiko prozedimendu sumarisimozko epaiketa militarrak burutzeari ekin zioten. Gobernu errepublikarraren
aldekoak legez kanpo utzi zituzten eta, mekanismo sinple haren bitartez, altxamenduan parte hartu zutenek milaka hiritar gizartetik eta
Estatutik kanpo utzi zituzten. Bazterketa haren ondorioz, estatu kolpearen aurka zeuden pertsona haiek giltzaperatzeko esparru asko
sortu behar izan zituzten. Komentuak, zinemak, udaletxeetako eta
eskoletako sotoak eta bestelako gune itxi asko kartzela bilakatu zituz-

ten. Gerrako bandoa zehatz-mehatz aplikatu zuten eta, ondorioz,
hainbat konfinamendu-esparru ireki behar izan zituzten. Esparru
haiek preso hartzen zituzten herritarrak bertan mantentzeko eta sailkatzeko baliatzen zituzten. Horrez gain, bertan egoten ziren presoak
zigorra aplikatu bitartean edo, sarritan, fusilatu bitartean. Hori guztia
kontuan hartuz gero, espetxe haiek kontzentrazio-esparruen funtzioa
betetzen zuten. Espetxe eta kontzentrazio-esparruetan ohikoak ziren
presoen pilaketa, tratu txarrak eta gizakien degradazioa, azken finean, eraikitzen ari ziren ordena berriaren ezaugarri nagusiak zirenak.
Unibertso-penitentzioetan ezarritako diziplina motei dagokienean, Foucaultek bi gizarte diziplina mota ezberdintzen ditu, alde batetik blokeoa eta bestetik panoptizismoa. Lehenetik bigarrenerako pausua XVII. eta XVIII. mendeen artean eman bazen ere, bere hitzetan,
lehena gerora ere aplikatu zen. Honela definitu zituen bi kategoria
punitibo hauek:
“Hay dos imágenes de la disciplina. En un extremo, está el sistema
disciplinario que utiliza el bloqueo, una institución cerrada sobre
sí misma, establecida al borde de la sociedad, vuelta hacia adentro y hacia funciones negativas: arrestar el mal, reprimir la comunicación, suspender el tiempo. En el otro extremo, con el “panopticismo”, está el sistema mecánico-disciplinario: un mecanismo
funcional que tiene que mejorar el ejercicio del poder haciéndolo
más ligero, más rápido, más efectivo, un diseño de coerción más
sutil para la sociedad venidera. El cambio de un proyecto a otro,
de un esquema de disciplina extrema a uno de vigilancia generalizada, tiene su origen en las transformaciones históricas ocurridas
entre el XVII y el XVIII, es durante estos siglos cuando se generalizan y expanden los mecanismos de disciplina por todo el cuerpo
social y se formó lo que, en general, se podría llamar la sociedad
disciplinaria” (1995: 209).
Gizarte egitura frankistak, bere hastapenetatik bi eredu horiek
landu zituen, bata eta bestea partekatuz. Alabaina denborarekin, blokea alboratu eta panoptizismoa landu zuen. Dena den, sistema punitiboak ez zuen gorputzaren erabilera baztertu metodo zigortzaile
gisa. Gainera, Foucaulten arabera, justiziak eraginkortasuna lortuko
badu gorputz zigorra ezinbestekoa du:
“No es que a mediados del siglo XIX desapareciera enteramente el
castigo corporal. El castigo, que había cesado de estar centardo en
la tortura como técnica de dolor, asumió como su principal objetivo la pérdida de riquezas o derechos. Pero un castigo como el trabajo forzado o aun el encarcelamiento –que es nada más que la
pérdida de libertad- nunca ha funcionado sin un cierto elemento
adicional de castigo que ciertamente tiene que ver con el cuerpo
mismo, con el racionamiento de la comida, con la privación de las
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Kontzentrazio-unibertsoak II Mundu-Gerran Europan bete zituen funtzioen inguruan gogoeta interesgarriak atxikitzen dira ondoko lanetan: BAUMAN, Z. (1998): Modernidad y
Holocausto, Madrid, Sequitur; EGIDO, A. eta EIROA, M. (ed. ) (2005): “Los campos de concentración en el contexto europeo”, Ayer, 57. zenb. eta ARENDT, H. (1999): Eichmann en
Jerusalén: un estudio sobre la banalidad del mal, Barcelona, Lumen.
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relaciones sexuales, con el castigo corporal, con el confinamiento
en solitario… Queda, por eso, un vestigio de “tortura” en los mecanismos modernos de justicia, un vestigio que no ha sido totalmente erradicado y que se oculta, cada vez más, en la naturaleza no
corporal del sistema punitivo penal” (FOUCAULT, 1995: 16).
Frankismo garaiko sistema penitentziarioak eta erabateko eragina
izan zuen gizarteak berak,harreman zuzena izan zuten Foucaultek
deskribatutako unibertso-diziplinarioarekin. Kartzelak frankismo
garaiko zigor organigramako gune zentrala betetzen zuen. Hala ere,
nahiz eta errepresio elementu nagusia izan, ez zen nahikoa izan diktadurarentzat eta, horregatik, beste elementu batzuetaz baliatu zen
preso politikoen erresistentzia apurtzen ahalegintzeko. Lehen maila
batean, Foucaulten kontzeptua erabilita, primitiboena izanik, gorputz
errepresioen teknika zegoen: tortura, jipoiak, elikagaien gabezia, inkomunikazioa, txantajea, etab. Honi beste teknika batzuen erabilera
gehitu behar zaio (erlijioa, ospakizun aberkoiak…) preso politikoen
autonomia desegin eta errazago menperatzea helburu zutenak, hau
da, erregimen berriaren gizarte-ordenera asimilatzea bilatzen zutenak.
Gizarte frankistaren helburu nagusienak erregimenarekin bat egiten ez zutenak haien menpean hartu eta gizarte orden berria ezartzea
izan ziren. Gizartearen oinarri bilakatu ziren herritarren zaintza eta
zelatatzea. Foucaulten arabera, zaintza gizarte gorputz osoa behaketa
gune bihurtzen duen aurpegirik gabeko mira bat bezalakoa da; leku
guztietan ezarritako milaka begiren parekoa (1995: 214). Autoritateei
zainketa kontrolak ematen die beharrezkoa duten informazioa norbanakoak bereizi eta segmentatzekoa. Bereizketa modelo bikoitz baten
araberakoa da (politikoa/ez-politikoa; arriskutsua/kaltegabekoa; sinesduna/sinesgabea…). Honez gain, banaketa desberdineko esleipen
koertzitiboa ere zehazten da (nor den, non egon behar duen; nola
karakterizatu behar den, nola bereizi behar den, nola zainduko den…)
(1995: 199). Honela, unibertso-penitentzioaren ardatz nagusietako bat
ziren kontzentrazio esparruak gizon eta emakumeen erantzukizun
politikoak depuratzeko filtro bezala erabili ziren. Frankismoak Euzko
Gudaroztea eta ejertzito errepublikarra atxilo hartu zituen. Atxiloketa
hauek komisarioak, graduazioko militarrak, politikari esanguratsuak,
kargu publikoak eta historial iraultzailea zuten pertsonak aurkitzeko
helburuarekin burutu ziren. Beraz, esparru penitentziari hauek klasifikazio helburu garbia izan zuten.
Mugimendu nazionalaren aurkakoak ziren pertsona guztiak zigortu
eta garbitzeko legislazio oso bat eraikitzeaz gain, segurtasun zerbitzuek,
Guardia Zibilak eta poliziak konfidente, salatari eta kontakatilu sare bat
eraiki zuten estatu osoan Falangearen, Sindikatu Bertikalaren eta beste
erakundeen laguntzarekin. Honela, disidenteak erreprimitu, kontrolatu
eta xantaia egiteko ahalik eta informazio gehien biltzeko helburua zuten.
4.1. Kartzelak
Kartzelak errepresio frankistaren funtsezko elementu izan ziren eta
altxamenduaren ondoren ezarritako ordena politiko eta sozial berria-
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ren funtsak biltzen zituzten elementuak ere baziren (ORTIZ HERAS,
1996: 308). Kartzelak ez ziren sistema mantendu eta indartzeko instrumentu soilak, kartzelak boterearen beraren nukleoa ziren (CENARRO, 2003: 135). Diktadura frankistak eraikitako kartzelak funtzio
punitiboa bete zuen sistemaren barruan. Izan ere, estatu militar, katoliko eta faxistan kartzela beldurrez bizi zen eta politikoki geldoa zen
gizartearen ardatza bilakatzera iritsi zen (EIROA, 2006: 411-434).
Kartzeletako egoeraren azterketek garaileen eta garaituen arteko harremanen berri ematen dute. Otzantasuna, hierarkia, diziplina eta ahalegina sakrifizioan oinarritutako harremanen berri, hain zuzen. Gerra
garaian bizirik irautea lortu zuten gudari eta miliziar askok eta askok
frankistek era guztietako eraikinak baliatuz antolatu zituzten kartzeletan amaitu zuten. Preso askok hamarkada oso bat igaro behar izan
zuten kartzela haietan gerra-kontseiluak edo epaiak bete zain. Preso
zeudenez gain, sarritan baztertuak izan ohi ziren presoen familiak ere
zigortzen zituen erregimenak, berebiziko ahaleginak egin behar izaten
baitzituzten kartzelan zeudenei janaria helarazteko.
Espetxeratzea eta isolamendua sistema zehatz bati egindako irainak ordaintzeko modu egokitzat hartu izan diren arren eta Focaultek
espetxeen helburu nagusia jagotea eta zigortzea zela esan zuen arren
(1995), frankismoa urrunago iritsi zen eta Ricard Vinyesek esan bezala, jagon eta zigortu aditzak makurrarazi eta eraldatu bilakatu ziren,
haiek baitziren espetxe frankisten helburu nagusiak. Sistema hark
industria handi baten modura funtzionatu zuen eta espetxeratuen eta
beren familien eraldaketa existentziala lortzeko helburuarekin hainbat ekintza burutu zituen: politikoak, kulturalak, sozialak eta ekonomikoak (2003: 156). Prozesuari ekiteko presoek gosea, gaixotasuna,
pilaketaren ondoriozko irainak, jipoiak, zikinkeria eta, apaizek presoen eta beren familien beharrak baliatuz gauzatzen zuten presioa jasan
behar izaten zituzten. Gehiegikeria guzti haien helburua presoen
defentsa psikologikoak apurtzeaz gain, presoa menperatzea eta
borondaterik gabe uztea ere bazen (LEVI, 2002). Modu horretara,
pertsonaren erabateko degradazioa lortzen zuten, degradatutako eta
gauza bihurtutako gizakia (MORENO GOMEZ, 1999: 289) ez baita
politikoki antolatzeko gai. Esate baterako, NGG andreak Burgosko presondegian bere anaiak sufritutakoa ondoko hitzekin deskribatzen zuen:
“E. , el hermano mayor, sin cometer ningún delito, nadie cometió
delito alguno, fue llevado a las cárceles franquistas. Pasó cinco años
en el Penal de Burgos. Cuando volvió a casa, nos impresionó mucho
su aspecto. Hacía gestos mecánicos, miraba como si alguien le persiguiera. Por la noche cuando dormía le oíamos gritar. Nuestra
madre, toda una madre coraje con su inmenso amor y el cariño de
los hermanos conseguimos que poco a poco fuera recuperando su
personalidad. Nos contaba E. que aquellos cinco años de su vida
fue como un largo y horrible calvario. Había peleas por las mondas
de las frutas. En las noches gélidas de aquellos crudos inviernos burgaleses hacían salir al patio, totalmente desnudos, a toda la población reclusa. Durante mucho tiempo les hacían correr alrededor del
patio. A medida que iban pasando los guardias les iban pegando.
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Cuando tocaban retirada siempre que daba en el suelo algún hombre muerto por el frío, por un golpe o por un vómito de sangre.
Otras noches había saca de hombres. Aquellos que se llevaban, ya
no volvían nunca mas. A la mañana siguiente, al rayar el alba, una
diana floreada anunciaba a todos que habían sido ejecutados, asesinados en el patio de la presión ¡Penal de Burgos!” (NGG).
Justo Mocoroa tolosar eskolapioak Jose Miguel Barandiaranek
hala eskatuta idatzitako lekukotasunetan, presoek bizi izan zituzten
egoera latzak deskribatu zituen (MOCOROA in BARANDIARAN, et
al. 2005: 109):
“Pude ver una noche, a las diez y media, a los centinelas dar muerte al pie de mi ventana, a un pobre recluso maniatado que se había
tirado de espaldas, desde su celda del primer piso, sin duda en un
momento de desesperación. El desgraciado se había hecho una
herida en el cuello, pero estaba muy vivo; y nadie pensó en asistirle cristianamente. (...) Del mismo modo, instantánea y brutalmente, dispararon también sobre otro detenido que en su nerviosidad
no podía contenerse e insistía en querer salir; siendo así que habría
sido muy fácil atarlo o de cualquier otro modo impedir su evasión”.
Vinyesek adierazten duen modura, lehenago aipatutako prozesuarekin helburuak ongi bete zituzten frankistek berak lehenagoko presoak izenez ezagutzen dituenekin, hots, gerraren ondorioz sortutako
talde heterogeneo, kaotiko eta handiarekin. Izugarrizko kalamitateak
pairatu behar izan zituzten, baina, hainbeste zirenez, Estatuak indultatu egin behar izan zituen azkenean. Ondorengo presoen kasua, ordea,
desberdina izan zen (2003: 157-159). Ondorengo presoek ondorioak
ezagutu arren, irabazleen aurka borroka egin zutenak izan ziren. Haiek
prestakuntza eta antolakuntza handia zuten, bazekiten beren egoera
eta identitatea mantentzeko estrategiak garatzen eta, horren ondorioz,
tortura sofistikatuagoak pairatu behar izan zituzten (ez zen nahikoa presoei hiltzerainoko jipoiak ematea edo Ihesaldien Legea aplikatzea), gainerako presoengandik bakartzen zituzten, zigor gogorragoak ezartzen
zizkieten eta ez zituzten indultatzen.
1936 eta 1945 artean 831 tolosar egon ziren preso estatuan zeharreko kartzela, presondegi, nahiz egokitutako behin behineko gatibueremutan; horien artean, 66 emakumezkoak ziren eta 765 gizonezkoak. 41. taulan eta 30. grafikoan atxikitzen da presondegi ezberdinetan egondako tolosarren kopurua. Kontuan hartu behar da hainbat
tolosar kartzela ezberdinetan egon zirela preso. Bertan ondorioztatu
daitekeenez Tolosar preso gehienak Ondarretako presondegian
(%30,55) eta Tolosakoan (%29) egon ziren atxilotuta, eta kopuru txikiago batean Santoñako Duesoko presondegian, Bilbon kokatutako
Larrinagakoan eta Cadizeko Puerto de Santa Maríakoan (hurrenez
hurren %6,44 eta %4,60 eta %3,89) Bestetik, 42. taulan eta 31. grafikoan, aipatu presondegi horiek kokatuta dauden lurraldeak zehazten dira, gehiengoa Gipuzkoako kartzeletan egon zela ikusi ahal da.
Dokumentatu ahal izan diren 831 tolosar horiek zein kartzelatan zein
egunen artean egon ziren DVDko II atalean eransten da.
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PRESONDEGIA

PRESO
KOPURUA

Prisión Provincial de Guipúzcoa, Ondarreta, Donostia
Prisión de Partido de Tolosa
Colonia Penitenciaria del Dueso, Santoña
Prisión Provincial de Bilbao, Larrinaga, Bilbo
Penal del Puerto de Santa María
Prisión atenuada en su casa
Prisión Central de Burgos
Prisión Provincial de Santander
Prisión Central de San Cristóbal, Antsoain
Prisión Provincial de Pamplona, Iruñea
Prisión Habilitada de Zapatari, Donostia
Prisión de Escolapios de Tolosa
Prisión de Escolapios, Bilbo
Prisión de Prisión de Escolapios, Bilbo
Prisión Provincial de Madrid
Prisión Central de Astorga
Prisión Central de Mujeres de Saturraran, Mutriku
Prisión Isla de San Simón
Prisión Central de Alcalá de Henares
Prisión Provincial de Camposancos, A Guarda
Prisión Provincial de Sevilla
Prisión Provincial de Zaragoza
Prisión Provincial de Valladolid
Prisión Provincial de Vitoria, Gasteiz
Prisión Provincial de Huelva
Prisión de Gijón
Prisión Habilitada de Orduña
Prisión Provincial de Guadalajara
Prisión Provincial de Valencia
Prisión Central de Figueirido
Prisión Central de Ocaña
Prisión Central de Santa Isabel, Santiago de Compostela
Prisión Central La Tabacalera, Santander
Prision de Partido de Melilla

432
410
91
65
55
47
32
27
21
19
18
16
12
12
12
9
9
9
8
8
8
7
6
6
5
4
4
4
4
3
3
3
3
3

PRESOEN
KOPURUA
(%TAN)
30,55%
29,00%
6,44%
4,60%
3,89%
3,32%
2,26%
1,91%
1,49%
1,34%
1,27%
1,13%
0,85%
0,85%
0,85%
0,64%
0,64%
0,64%
0,57%
0,57%
0,57%
0,50%
0,42%
0,42%
0,35%
0,28%
0,28%
0,28%
0,28%
0,21%
0,21%
0,21%
0,21%
0,21%

41. taula: Kartzela bakoitzean preso egondako tolosar kopurua.

30. grafikoa: Fusilatze urteen araberako tolosar fusilatu kopurua.
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KARTZELA KOKATUTAKO
LURRALDEA

LURRALDE

HORRETAKO
KARTZELETAN EGONDAKOAK

Gipuzkoa
Kantabria
Bizkaia
Cadiz
Nafarroa
Burgos
Madrid
Pontevedra
Araba
Leon
Sevilla
Zaragoza
Asturias
Valencia
Valladolid
Guadalajara
Huelva
A Coruña
Melilla
Toledo
Alacant
Las Palmas
Segovia
Teruel

885
125
95
57
43
32
24
21
11
9
8
7
6
6
6
5
5
3
3
3
2
2
2
2

64,98%
9,18%
6,98%
4,19%
3,16%
2,35%
1,76%
1,54%
0,81%
0,66%
0,59%
0,51%
0,44%
0,44%
0,44%
0,37%
0,37%
0,22%
0,22%
0,22%
0,15%
0,15%
0,15%
0,15%

Tolosan gerra garaian Justizia jauregian kokatutako Barruti
Presondegiaz gain, Eskolapioen ikastetxean behin behineko presondegia kokatu zuten eta Tolosako zezen plazan behin behineko kontzentrazio esparrua. Tolosako Barruti Presondegia jauregiaren izen bereko
plazaren, hau da Justizia plazaren albo batean kokaturik zegoen. Aipatu
plaza 50 metrotako aldeak dituen lauki atariduna da eta konposizio
bakarreko multzo neoklasikoa da. Unanue eta Escoriaza arkitekto tolosarrek eraikia, inguruko eraikinek ez bezala, denak hiru solairukoak, bi
solairu ditu jauregiak. 1853an amaitu zuten eraikitzen eta Lehen
Instantziako Epaitegia eta Presondegia kokatuta zeuden eta eraiki zenean 458. 658 errealetako (684,8 €) kostua izan zuen (EZQUIAGA, 1936).
1936 eta 1939 artean 989 preso egon ziren Tolosako presondegian,
horien artean 134 soilik gerra-kontseiluetan epaitu zituztelarik180.
Tolosan preso egon zirenen soslaiak oso ezberdinak ziren; adin, sexu,
lanbide, ideologia ezberdinetakoak. Halere nabarmena da, ideologia
politikoa, kargu politiko edo sindikalak eta Euzko Gudaroztean gudari
gisa jardun zuten oso pertsona gutxi egon ziren atxilotuta Tolosan eta
bertan egon zirenak oso denbora gutxian eduki zituzten gatibu, nagusiki Ondarretako Gipuzkoako Lurralde Presondegira eraman baitzituzten. Tolosako presondegiko atxilotuak plaza bereko gobernadore militarraren agindupean egon ziren. Tolosan preso egondako ia mila gizandre hauetatik 410 ziren tolosarrak.
Tolosako presondegira estatuan zehar atxilo edukitako preso
errepublikarrak eta kontzentrazio esparruetan prisionero gisa eduki
zituzten Nazioarteko brigadetako boluntario zenbait ere egun gutxi
batzuetarako ekarri zituztela jakina da. Alde batetik, 151 preso errepublikar Irunen preso nazionalekin 1938an zehar trukatu aurretik
Tolosan atxilotuta egon ziren. Preso errepublikar horien artean, 71
errepublikar Tolosara 1938ko uztailaren 30an eraman eta Irunen
1938ko urriaren 4an trukatu zituzten; beste hamasei 1938ko uztailaren 30ean Tolosara eraman eta bertan 1938ko azaroaren 11 arte eduki
ostean, Ondarretara eraman zituzten, azaroaren 22an Irunera eramateko. 51 preso 1938ko irailaren 3tik irailaren 16 arte Tolosan eduki
ostean, irailaren 16an bertan Irunen kanjeatu zituzten. Bestetik,
Sobietar Errepublika Sozialista Batasuneko 36 nazioarteko brigadista
1937ko apirilaren 29 eta 1938ko irailaren 26 artean Tolosan atxilotuta eduki ostean, azken egun horretan expultsatu egin zituzten Irundik.
Aipatu sobietarrak Tolosara ekarri zituzten egun berean, hau da,
1937ko apirilaren 29an, 19 preso holandar eta 3 poloniar ere ekarri
zituzten, hauek, ekainaren 3an expultsatu zituztelarik. Bestetik,
Tolosako presondegian preso zeuden bost tolosar zauritu ospitaleratu
behar izan zituzten 1936an: Miguel Mendinueta Azurmendi
1936/10/27an; Alfonso de Juan Mocoroa 1936/12/31an; Emilia Egaña
Belaunzaran 1936/10/07an; Pacífico López Matute 1936/08/16an eta
Hilario Murillas María 1936/10/05an.

42. taula: Tolosarrak preso egondako kartzelen kokapena.
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31. grafikoa: Tolosarrak
preso egondako
kartzelen kokapena.
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Aipatutako Tolosako presondegiko datu hauek eta ondoren aipatuko direnak
Donostiako Presondegiko Artxiboan kokatutako Tolosako Presondegiko agiri-fondoko
gartzela-espedienteak arakatuta eskuratu dira eta gerra-kontseiluetan prozesatutakoei
buruzkoa Ferroleko Artxibo Militarrean jasotako espedienteetan eskuratu dira.
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Bestetik, Tolosako Eskolapioen ikastetxean behin behineko presondegi bat egokitu zuten. Bertan preso gubernatiboak eduki zituzten
atxilotuta, Gipuzkoako gobernadore zibilaren Ordena Publikoko
Juntaren agindupean eta bahitu kontzeptupean. Izaera honekin preso
egondakoen dokumentazioa ez da inongo artxibotan topatu ahal
izan. Barruti Presondegitik Eskolapioen ikastetxeko behin behineko
presondegira eraman zituzten tolosarren kartzela-espedienteak aztertu eta lekukotasunen bidez dokumentatu ahal izan da haien askatasun gabetze egoera; dena den, Eskolapioetako kartzelan egondako
preso kopurua ezezaguna da. Bertan preso egondakoak ez ziren gerra
kontseiluetan prozesatu, baina, haiek errepresio ekonomikoak jasan
behar izan zituzten (haien jabetzak desjabetu eta Erantzukizun
Politikoen legea aplikatu zieten) eta horietako zenbait alde nazionalean soldadu gisa borrokatzera behartu zituzten. Alderdi politikoetan
kargu nabarmenak ez zituzten izan eta ez ziren militanteak ere; nahiz
eta bakarren bat EAJren aldekoa izan. Esate baterako, 1936ko urriaren
5ean, Tolosako Presondegitik Eskolapioetako behin behineko kartzelara honako tolosarrak eraman zituzten: Juan Arsuaga Iturriza; Pedro
Bicuña Luluaga, Juan Bronte Irigoyen, Eustasio Eceiza Eceiza, Roque
Egaña Gallátegui, Eusebio Garayalde Inchausti, Esteban Iguaran Lasa,
Cesáreo Larramendi Treviño, Pedro Lete Lete, Luis Mocoroa
Damborenea, Santiago Orbegozo Vitoria eta Indalecio Yarza Irazusta.
4.1.1. Kartzelan hilak
Iruñea eta inguruak zaintzeko eraiki zuten Ezkaba mendiko gotorlekua, San Kristobal izenarekin ere ezagutua. Gerra Karlisten hondarrean, 1878an hasi ziren eraikitzen fortea. Lurreko armada kontrolatzea
zen xedea eta sekulako gotorleku militarra egin zuten horretarako: sakonean dago egina eta goitik estalia, kanpotik edo behetik ez da ezer ikusten. Denborarekin eredu paradigmatiko bihurtu da. Gotorlekua, ordea,
ez zuten 1919 arte amaitu. Ordurako, Lehenengo Mundu Gerra tarteko, hegazkinak sortu ziren eta beraz, Ezkabako gotorlekua ez zuten
sekula erabili, ez gotorleku moduan, bederen. Izan ere, airetik hura
ikustea erraza zen, baita bonbak jaurti eta suntsitzea ere. Bertako presondegia, ordea, Errepublika garaian erabili zuten lehen aldiz eta 36ko
gerraren ondoren. Iruñerriko Ezkaba mendiko kartzelan 9 urtetan 700
preso errepublikar baino gehiago hil ziren (SIERRA eta ALFORJA, 2005:
11-22). Horietako 200 baino gehiagoren izena ez da ezagutzen, ez
baitzituzten inon idatzi. Horietako batzuen gorpuak berreskuratu zituz-

ten Franco hil ondorenean, baina beste batzuk desagertuta daude.
Kartzelan erregistratu zituzten preso hilen artean, batetik, 1938ko ihesean hil zituzten 207 presoak daude. Haietako gehienak hil ziren
lekuan bertan lurperatu zituzten: Ezkabarten, Odietan, Esteribarren,
Eguesibarren... Hobi batzuk ezagutzen badira ere, ezezaguna da non
dagoen nor. Horiez gain, 1936tik 1942ko maiatza bitartean hil zirenak
Antsoaingo zendeako herri txikietako hilerrietan lurperatu zituzten.
Lehen urteetakoak fusilatuak dira, hilerrian bertan fusilatuak. Azken
urteetakoak, berriz, gaixotasunen ondorioz hildakoak dira; tuberkulosiaren ondorioz asko, eta gosez beste batzuk. Horietako bi tolosarrak
ziren: Martin Pozo Garmendia (1917-1939) eta José Larreta Lasa (19001941) lehena tuberkulosiarengatik hila eta bigarrena bihotza geratuta.
Baina asko zirenez, herrietako agintariak kexatu egin ziren, hildako
herritarrentzat lekurik ez zelako geratzen hilobietan. Gotorleku ondoan
hilerri bat egin zuten, beraz. Presondegiaren ondoan, 615. 000 metro
karratuko hilobi handi bat dago. Presondegian hildako 131 lagunen
gorpuak daude lurperatuta; abertzale, errepublikano, komunista eta
anarkisten gorpuak dira, frankismo garaian hildakoak, 1942-1945 urteen artean, hain justu181. Frankismo garaiko Euskal Herriko presondegirik
latzenetako bat izan zen San Kristobalekoa; hala ere, ez zen izan tolosar presoak egon ziren bakarra, ezta tolosarrak hil ziren bakarra ere.
• Bienvenida Aguirrezabala Esnaola, Tolosan jaio eta Tolosan bizi
zen 22 urteko emakume ezkongabea zen. Silvestre Aguirrezabalaren
eta Josefa Esnaolaren alaba eta Saturrarango kartzelan 1938ko apirilaren 1ean sartu zuten. Sukar tifoideak jota hil zen 1938ko abuztuaren
28an, goizeko 6tan. Saturrarango kartzelan hil eta Mutrikuko hilerrian
hobiratu zuten182.
• Antonio Arrillaga Larrea “El Vasco”, Tolosan jaio eta 42 urte
zituen. Mekanikoa zen eta ezkonduta zegoen. IRn eta UGTn afiliatua.
1942ko apirilaren 6an Porta Coeliko presondegian hil zen, Valencian.
Honakoa leporatu zioten 20587/38 larrialdiko prozedimendu sumarisimoan: “de cuarenta y dos años, natural de Tolosa, casado, calderero, de filiación socialista, pertenciente a la Sindical obrera U. G. T.
desde el año 1. 931, al producirse el Glorioso Movimiento Nacional,
se puso a las ordenes del Frente Popular de Suances, del que posteriormente formó parte como Vocal, llevando a cabo servicios de guardia armado e interviniendo como tal miembro y de la Seccion titulada Guerra, en registros, requisas, imposicion y cobro de cuotas ilegales, desvalijamiento de la casa del Teniente Coronel D. Eladio Ramirez

181

Nafarroako Fusilatuen Senitartekoen Elkarteak eskatuta, Ezkabako hilobian ikerketak egiten hasi ziren 2007an Aranzadi Zientzia Elkarteko antropologia taldea eta Ansoanigo Txinparta
Kultur Elkartea. Lurperatuta zeuden 131tik 37ren hilotzak atera dira. Eskeleto guztiek hanka artean, bi bernahezurren artean zehazki, botila bat zeukaten. Tamaina eta kolore askotako botilak aurkitu zituzten: sagardo, ardo, koñak, jerez botilak... Botila horiek heriotza agiri bana dute barruan, agiri ofizial bat, hildakoaren identitatea eta heriotzaren arrazoiak azaltzen zituena.
José María Jimeno Juriok eskuratutako dokumentu bati esker jakin ahal izan dute lurperatuen zerrenda. Bertako parrokoak hilobiaren krokis bat gorde zuen. Bertan hilobi guztiak zenbakituta ageri dira eta aldamenean zenbaki bakoitzari dagokion izenen zerrenda agertzen da. Krokisean kale guztiak markatuta daude. Bost kale daude eta gero goitik beherako marrek laukiak
osatzen dituzte. Lauki horiek hilobiak dira eta zenbakiak ez ezik, gorpua zein egunetan lurperatu zuten ere azaltzen da. Krokisean bi ehorzketa leku bereizi zituen apaizak: katolikoa eta
zibila. Azken hori ehorzketa katolikoari uko egiten ziotenentzako zen. Bereizketa hori gehiago izan zen espirituala, fisikoa baino, gorpu guztiak hilerri berean baitzeuden. Hilkutxa guztiak
berdinak ziren: pinuzkoak eta 1,70 metro luzekoak. Hilkutxetan ez dute objektu pertsonal handirik aurkitu, hiltzeak soilik. TXOSTENAREN ERREFERENTZIA.
182
ASB, “Euzkadi bajo el régimen de Franco (II); La represión en Gipuzkoa”; Mutrikuko Udal Artxiboa: “Relación de personas fallecidas en la prisión de Saturrarán; AIRMNF, Fondo Logroño,
exp 939/37; Mutrikuko Parrokia Artxiboa, 13. h. a. l. , 386 or. ; Mutrikuko Erregistro Zibila, h. e. l. , 12/38 erreg, 1938/08/09; APSS gartzela-fitxa.
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Cenarro y en las detenciones del Comandante D. Juan Fernandez de
la Puente, del Jefe de Artilleria D. Jesus Villamil, del Comandante de
Estado Mayor D. Manuel Aricun, del Teniente de Aviacion D. Octavio
Roca, de D. Fernando Esmith y del Comandante de Caballeria D.
Mariano Barrasa, todos ellos desaparecidos en la actualidad, victimas
de supuestos asesinatos llevados a cabo por los rojos”. Santoñako
plaza militarrean, 1938ko ekainaren 18an heriotza zigorrera sententziatu zuten matxinada militarrari atxikipena emateagatik. 1939ko
urriaren 14an, zigor kapitala biziarteko kartzela zigorrera gutxitu zioten. Bere preso ibilbideari dagokionean, Cantabriako Prisión Central
de Torrelavega delakotik Santoñako Colonia Penitenciaria del Dueso
kartzelara eraman zuten 1938ko urtarrilaren 6an eta presondegi
honetatik, 1939ko urtarrilaren 20an, Porta Coeliko presondegira
(Valencia) eraman zuten; esan bezala, kartzela honetan hil zen183.
• Antonio de Marco Pastor, Noviercasen, Sorian jaio eta Tolosan
bizi zen. 66 urte zituen 1941ko abuztuaren 22an hil zenean. Orduan,
bere etxean ari zen presoaldia igarotzen, kontrolpean. Bere aurkako
gerra-kontseiluan zera leporatu zioten:“recogió una escopeta que le
dieron en el local de la C. N. T. con la que hizo una guardia y se adiestró en su manejo porque según manifestó “llegada la ocasión dispararía desde su casa todos los cartuchos que tenía” añadiendo que si
los jóvenes no tenían valor, irian los viejos a luchar contra los navarros.
(…). El procesado referido afiliado a entidades marxistas huyó de
Tolosa al entrar en dicha ciudad las fuerzas liberadoras, dirigiéndose a
Bilbao y luego a Santander”. Tolosako presondegian 1937an sartu eta
1938ko urtarrilaren 16 arte egon zen. Gero, Ondarretakora eraman
zuten. Jarraian, Upo-mendi presondegi-itsasontzian Vigon eta
Figueiridoko Presondegian, Pontevedran ere egon zen184.
• Francisco García Iturrospe Peñagaricano “Perdicero”,
Zalduendon, Araban jaioa. 51 urteko tolosar okin hau ezkondua
zegoen eta CNT-ra afiliatua zegoen. Matxinada militarrari atxikimena
emateagatik epaiketa militar batean epaitu zuen, Donostian 1938ko
martxoaren 22an. Orduko gerra-kontseiluak guardiak egin eta eskuindar ezagun batekin eztabaida bat izatea leporatuta biziarteko kartzela zigorrera kondenatu zuten, 30 urte eta egun batera: “…afiliado a la
C. N. T. y destacado por su antireligiosidad y sus habladurias, estuvo
con escopeta haciendo guardias por las calles y habiendo tenido una
discusión con un conocido derechista le denunció a dos milicianos
que practicaron su detencion”. 1937an Tolosako Eskualdeko presondegian kartzelaratu eta 1938ko martxoaren 7an Donostiako
Ondarretako Lurralde Presondegira eraman zuten. Bere familiaren

testigantzen arabera, bere seme guztiak kartzelan ziren, baita bere
suhia zen Marcos Vitoria ere. Ondarretan bertan hil zen 1940ko urtarrilaren 18an eta Polloeko hobi komun batean lur eman zioten185.
• Julia García Salazar, Elías de Arinan, Zamoran jaio eta Tolosan
bizi zen. Ogibidez papergilea zen, 32 urte zituen eta ezkonduta
zegoen. Tolosako presondegian 1937 sartu eta 1938ko urtarrilaren 16
artean egon zen preso, ondoren, Ondarretakora eraman zuten.
Donostiako kartzela honetan hil zen 1943ko apirilaren 1ean. Gerra
hasieran, Tolosako UGTk antolatutako Carlos Marx konpainian aritu
zen, laguntza zerbitzuak eskainiz. Euzko Gudaroztea eratu zenean,
Rusia batailoian jardun zuen funtzio berean. Dirudienez, 1937 hasieran erbestealdian egon zen, 1937ko martxoaren 4an Kantabrian errefuxiatuta egon baitzen. Matxinada militarrari laguntza emateaz akusatuta, 1938ko urtarrilaren 25an Donostian ospatutako gerra-kontseiluan 15 urteko kartzela zigorrera izan zen kondenatua, 1725/37
larrialdiko prozedimendu sumarisimoan honakoa leporatu zioten186:
“que se distinguió y fue detenida en los sucesos de Octubre de 1. 934
por coacciones en el trabajo, durante el dominio rojo fue encargada
de la dirección de la Cárcel de Tolosa en cuyo cometido vistió de
mono y provista de pistola, maltratando a las personas de derechas y
en especial a una detenida a la que desnudó obligando a otras mujeres y milicianos que la vieran y diciéndole “que no dejara de comer
para no perder las carnes que pasaria por las armas muy pronto” y
que “si siete vidas tuviera siete la quitaria”(…). “Que los procesados
referidos afiliados todos ellos a entidades marxistas huyeron todos
ellos de Tolosa al entrar en dicha ciudad las fuerzas liberadoras, dirigiendose a Bilbao y luego a Santander”.
• Amado Herranz Escorial, Aldea Realen, Segovian jaio eta
Tolosan bizi zen, 46 urte zituen, papergilea zen ogibidez eta ezkonduta zegoen. Ideologiaz anarkista zen eta CNTra afiliatua zegoen.
Matxinada militarrari atxikimendua ematearen akusaziopean 1938ko
martxoaren 22an ekinbideak hasi ziren eta 1233/40 larrialdiko prozedimendu sumarisimoan zera akusatu zioten: “provisto de pistola y
escopeta, practicó la detención del Jefe de Falange don Juan Balboa y
de un hermano suyo, y posteriormente prestó servició en el puente de
Francia y en la carcel”. Donostiako plaza militarrean, 1939ko apirilaren 22an ospatutako epaiketan, heriotza zigorrera izan zen kondenatua. Zigorra 1939ko urriaren 1ean biziarteko kartzela zigorrera
murriztu zioten. 1937an Tolosako presondegian preso sartu zuten eta
1938ko martxoaren 7an Ondarretara eraman zuten; 1940ko apirilaren 03an Bilboko Larrinagako Lurralde presondegiara eraman zuten
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CDMH. S. M. , 1385 karp, 60 fol. ; AIRMNF, f. Santander, exp. 20587/38; AGA, s. Justicia, Registro Central de Penados 1938-58 [katalogatu gabeko fondoa];
APPSS, Prisión de Partido de Tolosa, prozesu-espedientea, 5 k. ; TUA, a. i. e. l. , 833/37, 1937/09/22; AIRMNF, f. Logroño, exp 1725/37; AGA, s. Justicia, Registro Central de Penados
1938-58 [katalogatu gabeko fondoa].
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APPSS, Prisión de Partido de Tolosa, prozesu-expedientea, 6. k; TUA, a. u. e. l. : 899. zenb. , 1937/10/07; AIRMNF, f. Logroño. exp 1233/40; AGA, Sección Justicia, Registro Central de
Penados 1938-58.
186
APPSS, Prisión de Partido de Tolosa, prozesu-expedientea, 7 k. ; TUA, a. i. e. l. , 829/37, 1937/09/22; APPSS, Prisión Provincial de San Sebastián, gartzela-fitxa; CDMH, f. Santander, 123
karp. , s. O, 1 lib. , 20380 fol. ; CDMH, leg. B-1483, 166 fol. ; AIRMNF, f. Logroño, exp 1725/37; APPSS, Prisión Provincial de San Sebastián, prozesu-expedientea, 31 k. ; CDMH-PS Bilbao,
88 k. , 7 exp, 5 fitx. ; CDMH, f. PS Bilbao, 91 k. , 3 exp, 23 fitx. ; CDMH, PS Santander, 13 k. , 1 exp. ; AGA, s. Justicia, Registro Central de Penados 1938-58 [katalogatu gabeko fondoa].
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eta 1940ko ekainaren 13an hil zen Karmeldarren komentuko kartzelako ospitalean187.
• José Larreta Lasa Tolosan jaio eta bertan bizi zen. 36 urteko
gizon ezkongabe hau eskuilaria zen ogibidez. Carlos Marx konpainiako milizian aritu zen gerra hasieran eta gudari lanetan hasi eta laster, Leaburuko frentean atxilotu zuten. 1938ko abenduaren 2an
Ezkaba mendiko San Kristobal presondegian kartzelaratu zuten.
Matxinada militarrari atxikimendua akusaziopean, 1938ko otsailaren
4an, Iruñean biziartekora zigortu zuten, baita Erantzukizun Politikoen
legearen arabera ere. 1937ko otsailaren 2an Tolosako alkateak epaile
instruktoreari bidalitako txostenaren arabera IRra afiliatua zegoen,
Tolosan goi-karguduna zelarik eta Bilbon zegoen preso. 1941eko
azaroaren 11an San Cristobalen (Antsoain, Nafarroa) hil zen eta
Larragetan (Nafarroa) hobiratu188.
• Aurelio Martín Herrero, Codornizen, Segovian, jaio zen, 24 urte
zituen eta Tolosan bizi zen. Koadernatzailea zen lanbidez eta ezkongabea zen. CNTra afiliatua zegoen eta gerra garaian Euzko
Gudarozteko 12. batailoian, Sacco y Vanzetti izenekoan,teniente karguarekin jardun zuen. Gerran izan zuen parte hartzearengatik 101/37
larrialdiko prozedimendu sumarisimoan izan zen epaitua, matxinada
militarrari atxikipena ematearen akusaziopean. Santoñan, 1937ko
urriaren 16an 30 urtera izan zen kondenatua eta Santoñan bertan hil
zen, Colonia Penitenciaria del Dueso delakoan189.
• Pedro Genaro Ortiz de Diego Rivan, Cantabrian jaioa, Tolosan
bizi zen. 54 urte zituen, ogibidez papergilea zen eta ezkonduta zegoen. 1939ko urtarrilaren 3an, Donostian burututako gerra kontseiluan 12
urte eta egun batera kondenatu zuten ohiko 1912/37 prozedimenduan,
matxinada militarrari laguntza ematearen akusaziopean: “que el procesado, obrero papelero afiliado a la CNT que fué detenido en el movimiento huelguístico de 1934 y es de mala conducta y antecedentes,
cooperó a la requisa de armas efectuados en Tolosa por el destacado
extremista "El Chato" recogiendo las escopetas de caza a dos vecinos e
hizo fuego con arma larga desde su domicilio a los montes de Izaskun
donde se hallaban las fuerzas nacionales”. 1937an, Tolosako presondegian atxilo hartu eta bertatik, 1938ko ekainaren 10ean Ondarretara eraman zuten. 1943an Ondarretako presondegian hil zen190.

• José Antonio Pelegrín Sánchez 1938ko uztailaren 30ean preso
hartu zuten Tolosan eta 1940an hil zen bertako Barrutiko
Presondegian. Ezin izan da bere datu pertsonalik dokumentatu191.
• Martín Pozo Garmendia 1917ko apirilaren 24an jaio zen
Tolosan, Antonio eta Ignaciaren semea eta ogibidez papergilea zen.
1936ko abenduaren 1ean espetxeratu zuten Ondarretako kartzelan.
Ezkerraldeko erreboltarekiko atxikimendu delituarengatik epaitu
zuten 828/1937 zenbakiko epaiketa militarrean, bere anaia Rafaelek
burututako ekintzak leporatu zizkioten. 1937ko martxoaren 27an
biziarteko kartzela zigorrera kondenatua izan zen: “vecino de Tolosa,
de ideas izquierdistas, durante el dominio rojo en dicha ciudad alterno con los elementos del frente Popular con los que celebró reuniones en su domicilio donde confeccionó cartuchos con postas para los
rebeldes. Antes de entrar el Ejército en Tolosa, huyó a Hernani, y sucesivamente a san sebastián, loyola y Cestona, siendo hospitalizado en
la Casa de Misericordia y después en el Lazareto de Azpeitia por imposición de las milicias rojas que le condujeron enfermo, y fue detenido
en este último establecimiento al entrar las fuerzas nacionales en
Azpeitia”. Ondarretako kartzelan pasa zituen 1937ko maiatzera
bitarteko egunak; hilabete horretako laugarrenean Ezkaba mendiko
kartzelara eraman zuten. Martin Pozo Garmendia bertan hil zen
1939ko abuztuaren 2an, tuberkulosiak jota eta Antsoaingo hilerriko
hobi komun batean izan zen hobiratua. Martinen arrebaren, Felicitas
Garmendiaren, lekukotasunaren arabera, bere anaia hil zenean,
Felicitas erbestean zen bere amarekin batera. 6 urte inguruko neskatoa zen orduan. Bi urtez egon ziren Frantzian eta Katalunian, eta denbora horretan ez zuten izan Euskal Herrian geratu zen familiaren
berririk. Haren hitzetan, hobe izango zen familiakoak ere harekin
joan izan balira; haren aita atxilotuta egon baitzen denbora batez eta
Martin eta Rafaelek alde egin behar izan baitzuten Tolosatik.
Hernanira joan ziren, han senideak baitzituzten. Gero Martin harrapatu egin zuten eta Rafaelek ihes egitea lortu zuen, geroago atzeman
bazuten ere. Felicitasen hitzetan Zestoan atxilotu zuten anaia Martin.
Erbestetik itzuli eta denbora batera eskutitz bat jaso zuen PozoGarmendia sendiak: Ezkabako kapilauaren gutuna zen, Martin tuberkulosiak jota hil zela jakinaraziz192.
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APPSS, Prisión de Partido de Tolosa, prozesu-expedientea, 6 k. ; APPSS, Prisión Provincial de San Sebastián, gartzela-fitxa; TUA, a. i. e. l. 900/37, 1937/10/07; AIRMNF, f. Logroño, exp
1233/40; CDMH, f. Santander, 106 k. , s. O, 1 lib. , 3296 fol. ; CDMH, f. Santander, 1 karp. , OIPA s. , 15 fol. ; CDMH, f. Santander, 67 karp. , s. O, 1 exp. , 32 fol. ; CDMH, f. Santander,
33 karp. , s. O, 77ifr. fol. ; AGA, s. Justicia, Registro Central de Penados 1938-58 [katalogatu gabeko fondoa].
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ACPP, Libro de registro de Presos de la Prisión Provincial de San Cristóbal; TUA, a. i. e. l. 75/1937 erreg. , 1937/02/02; AGCCE, f. PS Bilbao, 119 k. , 13 exp. ; AGA, Sección Justicia,
291 k. ; AGA, Sección Justicia, Registro Central de Penados 1938-58 [katalogatu gabeko fondoa]; SIERRA eta ALFORJA (2006).
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AIRMNF, f. Santander, exp 101/37; CDMH-S. M. , 1180 karp. , 47 fol. ; CDMH, f. Santander, 107 karp. , s. O, 4810 fol. ; CDMH, B-68 leg. , 93 fol.
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AIRMNF, f. Logroño, exp 1912/37; APPSS, Prisión de Partido de Tolosa, prozesu-espedientea, 7 k. ; CDMH, f. Santander, 55 k. , O s. , 447 fol. ; CDMH, f. Santander, 111 karp. , O s. ,
8380 fol. ; APPSS, Prisión Provincial de San Sebastián, prozesu-espedientea, 9 k. ; AGMGU-CCEP, PO 678 k. , 44906 exp. ; AGA, Sección Justicia, Registro Central de Penados 1938-58
[katalogatu gabeko fondoa].
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APPSS, Prisión de Partido de Tolosa, “Relación nominal de reclusos que durante el presente mes han recibido raciones o socorros”; APPSS, Prisión de Partido de Tolosa, prozesu-expedientea, 1. k.
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ZUBELDIA, L. eta ERRAZKIN, M. (2010): “Martin Pozo Garmendia. Ezkaban hildako tolosarra”, Galtzaundi, Tolosaldeko Herri Aldizkaria, 327. zenb. , 2010/07/10, 1. eta 8. -11. or. ;
ACPP, Libro de registro de Presos de la Prisión Provincial de San Cristóbal; Antsoingo Hilerriko erregistro liburua; APPSS, Prisión Provincial de San Sebastián, kartzela-fitxa; AGMG, BDST,
2222 k. ; AIRMNF f. Logroño, exp. 828/37; Ansoaingo Erregistro Zibila, h. e. l. 14. fol. , 14/1939 erreg. , 1939/08/04; AGMGU-CCEP, PO 678 k, exp. 44926; AGA, Sección Justicia, Registro
Central de Penados 1938-58 [katalogatu gabeko fondoa]; SIERRA eta ALFORJA (2006).
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4.2. Kartzela-zigorren erredentzioak
Estatu espainiarrean, 1940ko urtarrilean, denera 270.719 preso
zeuden; 1943ko apirilean 114.958 preso, horietatik 92.477 “reclusos
como consecuencia de la revolución” gisa aipatzen delarik eta
1945eko ekainean, 51.300 preso, horietatik 33.267 politikoak izanik193. Hainbeste presoren egoera penala eta espetxeetako egoera
definitu gabe zegoenez, egoerak aurreikusitako antolakuntza mugak
gainditu zituen. Arazo larria izan zen hura agintari frankistentzat,
baina, haiek egoera hura askapen-gerraren ondorio logikoa zela adierazten zuten, humanitarismoaz mintzatzen ziren bitartean. Esate
baterako, gerra-presoentzat lana egitea oinarrizko eskubidetzat deklaratzen zuen dekretuan zera esaten zen194:“el victorioso y continuo
avance de las Fuerzas Nacionales en la reconquista del territorio patrio
trae consigo un aumento en el número de condenados y prisioneros”.
Baina, administrazioaren lanak gainezka eginagatik, presio ekonomikoaren eta kartzeletako gatazken ondorioz, presoak kaleratzeko estrategia bat jarri behar izan zuten abian indultuen bitartez (VINYES,
2003: 162). Aitzinean aipatu datuek garbi adierazten dute presoen
kopurua gutxituz joan zela, horren arrazoi nagusia, 1940 eta 1945
artean dekretatu ziren indultuak ziren. Vinyesen arabera, 1940an lau
indultu dekretatu ziren; 1941ean, 12 urte eta egun batera kondenatuta zeudenen indultuak ebatzi ziren eta 1942an, 14 urtetako kartzela
zigorra zutenei zigorra kendu zitzaien. Dena den, indulturik orokorrenak 1943ko martxokoak eta 1945eko urrikoak izan ziren195; estatuaren eta ordena publikoaren segurtasunaren kontra matxinada militarrean parte hartzearen akusazioa zutenei indultu osoa ematean, ofizialki kartzela-arazoari amaiera eman zitzaion. Era berean, aipatu
behar da heriotza zigorrera kondenatutako gehienei biziarteko
kartzela zigorrera ordezkatu zietela sententzia. Tolosarren kasuan,
39 izan ziren heriotza zigorrera kondenatuak eta horietatik 25
biziarteko kartzela zigorrera kondenatu zituzten, heriotza zigorraren kondena aldatu zietelako. Gatibutasun urteak murriztu zizkieten tolosar presoen gerra-kontseiluen berrikuspenen datuak DVDko
II. atalean atxikitzen dira.
Baina, gerra aurreko presoen kartzelak hustu baino lehen, diktadurak erdibideko irtenbide bat aurkitu zuen. Batetik, ekonomikoki
oso garestia zen ezarritako zigorrak bere osotasunean betearaztea eta,
bestetik, indultuak emanez gero, erregimena ahultzen ari zela eta presoak arrazoirik gabe kondenatu zituztela pentsa zezakeen herriak. Bi
arazo haiei irtenbidea emateko eta kartzelan erregimenak ezarritako
zigorra betetzen ari ziren presoak lanean jarri ahal izateko, zigorrak

lanaren bitartez bete ahal izateko sistema sortu zuten. Zigorrak lanaren bitartez bete ahal izateko legea 1938ko urriaren 7an onartu zuten
eta atxilotuei zentzu moral eta materialean laguntzeko modu bezala
sortu zuten. Izan ere, lege hari esker, presoek kartzelan igaro beharreko urteak gutxitzeko aukera zuten. Errepresaliatuei Estatuaren berreraikuntzan lan egiteko aukera eman zieten eta, ordainetan, beren
kondena gutxitu zezaketen (egun bat gutxiago lanean igarotzen zituzten bi eguneko), gehienek laguntza ekonomikoa jaso zezaketen eta,
1939ko ekainaz geroztik, baldintzapeko askatasuna ere lor zezaketen196. Laguntza-aldarriak eta interes sinboliko eta propagandistikoak
alde batera utzita, diktadurak kartzeletako populazioa baliatuz errentagarritasun ekonomikoa lortzeko bidea bilatu eta aurkitu zuen.
Presoak estatuarentzat eta enpresa pribatuentzat lan egiten zuten langile merke bilakatu zituzten, sistema errepresiboa finantzatzeko erabili zituzten, baita erregimenaren aldeko industria eta eraikuntza enpresen irabaziak handitzeko ere. Horrez gain, soldata txiki baten truke, presoen familien egoera ekonomiko txarra leuntzen ere laguntzen zuten
eta, bide batez, laguntza haiek kobratzeko bulegoak familia haiek kontrolatzeko eta jagoteko ere erabiltzen zituen estatuak.
1939ko irailaren 8ko legearen bidez sortutako langileak Zigorkolonia militarizatuetan ere baliatu zituzten. Aipatu legeak zioenez,
kolonia haien helburua baliabideak, energiak eta gaitasun pertsonalak edo taldearen gaitasunak baliatzea zen197. Bortxazko lanen, zigordestakamenduen eta kartzeletako batailoien zeregina izan zen herrilanak eta gerrarako azpiegiturak eraikitzea. Zigor-koloniek estatuarentzat baliagarri izan zitezkeen desjabetzeak gauzatzeko eskumena
zuten. Zigor-tailerrek eta zigor-koloniek langile libreen langabezian
eraginik ez zuela izango aurreikusi zuten arren, enpresek nahiago
zituzten langile merke haiek, batetik, langile libreen soldataren erdia
kobratzen zutelako eta, bestetik, langile haiek kontratatuz gero,
Estatuaren faboreak lor zitezkeelako. Presoek oso gutxi kobratzen zuten
egiten zituzten lanengatik. Lan haiek oso gogorrak izaten ziren eta haiei
aurre egiteko ezinbestekoa zen sendotasun fisiko handia izatea. Baina,
langile haiek zuten elikadura kaxkarraren eta bizi-baldintza eskasen
ondorioz, ia ezinezkoa zen sendotasun fisiko hura izatea. Giza esplotazioko zentro haiek mobilizazio gaitasunik gabeko eta ordainsari eskaseko langile-taldeek osatzen zituzten. Gauzak horrela, prentsak eta
propagandak sakrifizio-baloreak, zigorraren ordainketa eta bizimodu
latza aldarrikatzen zituzten arren, begien bistakoa zen estatua krisi
ekonomiko latza pairatzen ari zela eta langileen menpekotasunaren
eta esplotazioaren bitartez ordainsari baxuetan oinarritutako politikak
gauzatu nahi zituela198.
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Iturria: “Memorias y Boletín de la Dirección General de Prisiones”, 1940ko urtarrila, 1943ko uztaila eta 1945eko abendua, Breve resumen de la obra del Ministerio de Justicia para la
pacificación espiritual de España (1946), Madrid, Ministerio de Justicia; VINYES (2003: 162).
281. dek. , BOE, 224. zenb. , 1937/06/01, 1698. -1699. or.
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BOE, 75. zenb. , 1943/03/16, 2405. or eta BOE, 293. zenb. , 1945/10/20, 2430-2431 or.
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BOE, 103. zenb. , 1938/10/11, 1742. -1744. or eta BOE, 164. zenb. , 1939/06/13, 3226. -3227. or
197
1939/09/08ko legearen atarikoa, BOE, 260. zenb. , 1939/09/17, 5160. -5162. or.
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Zigorren erredentzioen sistemaren inguruan ikus: PRADA, J. eta RODRÍGUEZ, D. (2003): “El sistema de redención de penas y los campos de trabajo franquistas”, in MOLINERO, C. ;
SALA, M. eta SOBREQUÉS, J. (ed. ) (2003): Los campos de concentración y el mundo penitenciario en España durante la guerra civil y el franquismo, Barcelona, Crítica.
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4.3. Kontzentrazio esparruak
Euzko Gudaroztearen eta armada errepublikarraren porrotaren
ondoren sortutako kontzentrazio-esparruak izan ziren frankisten kate
errepresiboaren eta kontzentrazio-unibertsoaren lehen maila. Esparru
haien helburua preso hartutako gudariak eta miliziarrak biltzea eta kide
haietako bakoitzari egozten zitzaizkion erantzukizunak argitzea zen.
Erregimenak ezin zituen preso hartutako milaka pertsona haiei zegozkien txostenak eskatu eta horregatik, preso bakoitzak zegokion bermea
eskatu behar izaten zuen bere bizilekuan. Hau da, haien bizilekuetako
alkateen, Falangeko delegatuen eta apaizen txostenak eskatu behar izaten zituzten. Une horretan bertan hasten ziren gatibu zeudenen familiek jasan behar izaten zituzten oinaze eta irainak. Beraz, esan daiteke,
kontzentrazio-esparru haiek izaera prebentiboa (bertan ez ziren zigorrak betetzen, epaiketen aurretik sartzen zituzten bertan), sailkatzailea
(militarra, politikoa eta soziala) eta behin behinekoa zutela (egonaldien
iraupena ez zegoen arautua, jendea desagerrarazteko pentsatutako
esparruak ziren) (RODRIGO, 2003: 19-20). Rodrigoren aburuz, esparru haiek frankistek errepublikarren ejertzitoaren aurka antolatutako
garbiketa eta errepresio estrategiaren lehen erakusgarri izan ziren.
Errepresio hura hainbat zentzutan gauzatzen zen:

haietan ere: ausazko erailketak ohikoak ziren eta presoak giza arrazaren endekapen gaitzesgarri eta arriskutsutzat hartzen ziren. Hori zela
eta, inolako zalantzarik gabe onartzen zuten eta ezinbestekotzat jotzen
zuten presoak zigortzea, iraintzea eta erailtzea199.
Kontzentrazio esparru frankistetan zigortuta egon ziren tolosarren
zerrenda DVDko II atalean eransten da. Bestetik, aipagarria da Luis Uranga
Olmedo, 20 urtetako tolosarra, UGTra afiliatua Burgosko San Pedro de
Cardeñako kontzentrazio esparruan hil zela 1938ko urriaren 11an. Gazte
tolosar hau gerra hasieran miliziar bezala mobilizatu zen eta Estatu
Nagusiaren bide zaintzaile gisa jardun zuen Zaldibarren, Bizkaian200.
Bestetik, 1939 urtean Tolosako zezen plazan behin behineko kontzentrazio-esparrua egokitu zuten, garaiko agirien arabera 3000 pertsonentzako
lekuarekin (RODRIGO, 2005: 179-180 eta BARRUSO, 2005: 188).
Tolosako Udal Artxiboan zezen-plazan kontzentrazio esparrurik egon izanaren agiririk ez da topatu eta garai hura bizi izan zuten tolosarren lekukotasunekin ere ezin izan da bertan prisioneroak egon izana ziurtatu.

• Zentzu funtzionala eta ekonomikoa: atxilo hartutakoei bortxazko
lanak eginarazten zizkieten.

Laburbilduz, zera esan daiteke, kontzentrazio-esparruetako sailkapen-sistemaren ondorioz erregimenaren aurka zeudenen artean bi
talde bereizten zituzten. Batetik, delituren bat egin zutenak, gehienetan
altxamenduari laguntzea leporatzen zietenak; gutxi garatutako sistema
penal zorrotzak epaitu eta kartzelatu zituenak ziren. Bestetik, gerrako
presoak zeuden. Azken haiek ez zituzten ez aske uzten ezta kartzelara
eramaten ere. Sistema penalaz kanpoko askatasun gabetu haiek irabazi ekonomikoak lortzeko erabiltzen zituen erregimenak. Horretarako,
sortu zituzten Langileen Batailoiak.

• Zentzu morala eta ideologikoa: propaganda, lanaren demagogia
eta berrebanjelizazioa presoak zentzatzeko erabiltzen zuten.

4.4. Langile-batailoiak (LLBB)

• Zentzu militarra, intendentea eta estrategiko: jendea gatibu hartu,
sailkatu eta frontera soldadu gisa bidalitakoei zereginak ematea zuten
helburu.

• Zentzu soziala: bizi-baldintza penagarriez gain, errepresio fisikoa
eta erailketak ere jasaten zituzten, garaipenaren legeari zegokion sailkapena egitea.
Beraz, esan daiteke, kontzentrazio-esparru haiek sailkapen militarrerako, bazterketarako eta garaipenaren legea aplikatzeko eta inposatzeko gune izan zirela. Gainera, bertan gatibu hartutako pertsonak
ez ziren zigortutako pertsonak izaten, gerrako presoak baizik.
Horregatik esan daiteke, esparruak kartzelak izan beharrean gerrarako
baliabide izan zirela, inolaz ere ez baitziren legeak aplikatzeko sortu.
Hain zuzen ere, legaltasun ezaren eta arauketarik ezaren erakusgarri
izan ziren. Ez ziren sarraskitze- edo esterminatze-esparruak izan, baina,
sarraskitze-esparruetan erabiltzen ziren estrategiak erabiltzen ziren

Aurreko atalean esan bezala, gudariak gerra-lerroetan atzeman
ondoren, kontzentrazio-esparruetara eramaten zituzten gatibu.
Esparru haiek bide errepresiboaren lehen geltokia baino ez ziren;
kontzentrazio-unibertsoaren lehen geltokia. Bertan, atxilotuak sailkatu egiten zituzten eta gatibu zeudenek erregimen berriaren errealitatea ezagutzen zuten.
Sailkapen prozesuan kontrako bi talde osatzen zituzten (MENDIOLA eta BEAUMONT, 2006: 77): erregimenaren aldekoak (A taldea) eta delituren bat egin zutenak (C eta D taldeak) bereizten zituzten
batetik, eta erdibidekoak bestetik (B taldea). Azken talde hartan delitu
zehatzik egin ez zuten erregimenaren aurkako pertsonak batzen zituzten, deliturik egin ez zutenez, preso hartu eta epaitu ezin zituztenak201.
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Kontzentrazio esparruen araudia, helburuak eta bertako gordintasunaren inguruan ikus MOLINERO, C. ; SALA; M. eta SOBREQUÉS, J. (ed. ) (2003): Una inmensa prisión. Los campos
de concentración y las prisiones durante la guerra civil y el franquismo, Barcelona, Crítica; NÚÑEZ DÍAZ-BALART, M. (2005): “El dolor como terapia. La médula común de los campos de
concentración nazis y franquistas”, Ayer, 57. zenb. , 81. -102. or. GONZÁLEZ CORTÉS, J. R. (2006): “Prisioneros del miedo y control social: el campo de concentración de Castuera”,
Hispania Nova, 6. zenb. , in <http://hispanianova. rediris. es>.
200
TUA, 2389 k. ; 1937ko deialdiko espedientea; TUA, a. i. e. l. 19/38; 1938/11/10; CDMH, f. Gijón, 63 karp. , I s. , 313 fol. ; CDMH, B-1485 leg. , 133 fol. ; CDMH, B-1536 leg. , 3 fol. ;
CDMH, PS Bilbao, 96 k. , 1 exp. , 249 fitx.
201
Klasifikazio prozesuaren iturria: AGMA, CGG,1,1 46bis, 3 4. or. in MENDIOLA eta BEAUMONT (2006: 77). Era berean, bortxazko lanak historian zehar, Pirininoetan kokatutako langile
batailoiak eta frankismo garaiko esklabotzaren zenbait adibiderako ikus BARRIUSO, J. ; BEAUMONT, E. ; GASTÓN, J. M. ; HERNANDEZ, F. ; MENDIOLA, F. ; OLAIZOLA, J. ; OLIVER, P. ;
DEL RÍO, A. ; SABIO, A. eta SANZ, G. (2007).
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Irizpide horietan oinarritu ziren 1937tik 1940ra arteko sailkapen prozesu guztiak egiteko. Hala ere, denboraren joanarekin bi aldaketa
garrantzitsu gertatu ziren prozesu haietan (MENDIOLA eta BEAUMONT, 2006: 78-79). Aldaketa haien ondorioz bosgarren talde bat
sortu zen; A eta B taldeen artean koka daitekeena. Talde berri hartako
kideei buruz erregimenak zuen informazioa kontrajarria izaten zen
batzuetan eta, bestetan, informazio hura ez zen nahikoa izaten, beraz,
A edo B taldeetan sailka ezin zitezkeenez, Zalantzazko-A taldearen
baitan sailkatzen zituzten.
Presoak sailkatu ostean, A taldekoak aske uzten zituzten. Hala
ere, adin militarra bazuten, altxatuen ejertzitoan errekrutatzen zituzten. C eta D taldeetako presoei zegokienez, beren kasuak epaitegien
esku uzten ziren eta epaiketaren ondoren zigorra betetzeko kartzelaratu edo hil egiten zituzten. ZA (Zalantzazko-A) eta B taldeetako presoen egoera juridikoa, aldiz, oso berezia zen. Bi talde haietako kideei delitu zehatzik egotzi ez arren, preso jarraitzen zuten. Beraz, haiek
ziren gerra garaian bortxazko lanak egitera behartzen zituztenak, hau
da, LLBBetara bideratzen zituztenak. Presoen lanaren erabilera masiboa Madrilgo Ejertzitoari laguntzeko sortu ziren LLBBen inguruan
antolatu zen. Ondoren, 1937an, adituen LLBBak osatu zituzten, besteak beste, automobilismoan adituak, meatzarien batailoiak, etab.
Langile Batailoietan bortxazko lanetara zigortuta egon ziren tolosarrei
buruzko informazioa DVDko II atalean atxikitzen da202.
4.5. Soldadu Langileen Diziplinazko Batailoia (SLDB)
1940ko lehen hilabeteetan, gerra amaitu ondoren, ministerioak
berregituratu eta batailoien sistema berrantolatu zituzten agintari frankistek. Horrez gain, kartzelaz kanpoko errepresioa, hau da, kontzentrazio-esparruetako eta LLBBetako errepresioa ere berrantolatu zuten
garaileek. Berrantolaketa hartan, ordea, ez ziren kontzentrazio esparruetako eta langile batailoietako egitura administratiboa eta helburu
nagusiak desagertu (MENDIOLA, 2009: 91). Berrantolaketa horiekin
honako helburuak lortu nahi ziren: oposizio politikoa ekonomikoki
esplotatzea, oposizioa mendean hartzea eta errepresioa gizartearentzat
zentzagarri izatea.
Batailoien berrantolaketa soldadutzari buruzko araudiak ahalbidetu zuen, zehatzago esateko, Soldadutzari eta itsas armadari buruzko
1939ko abenduaren 20ko Ejertzitoaren ministerioaren ordenak203:
“Hoy en día se hallan presentes en filas los mozos pertenecientes a
los reemplazos de los años 1938 a 1941, pero solamnete la parte de
ellos que se encontraba en la zona liberada durante el primer año
de la campaña. Para normalizar el equitativo cumplimiento del servicio militar es indispensable proceder con urgencia a una rectificación de los alistamientos de los reemplazos correspondientes a los
202
203
204

años de la guerra y a los que han adelantado su ingreso en el Ejército
Nacional, verificando simultáneamente una clasificación de antecedentes personales en relación con nuestro Glorioso Movimiento”
Honela, frankisten justiziak, honetan ere, altxamenduaren aurreko justizia konstituzionala alde batera utzi zuen. Gobernu errepublikarrak erreklutatutako gazte gehienek soldadutza amaituta edo
amaitzear zeuden arren, gobernu kolpistak entzungor egin eta existitu izan ez balitz bezala jokatu zuen (MENDIOLA eta BEAUMONT,
2006: 93). Hori zela eta, soldadutza egiten ari zirenak armadan mantendu zituzten, soldadu kopurua handituz eta, modu horretara, erregimenaren aurka armak hartu zituztenak ejertzitotik kanpo mantendu
zituzten. Horrez gain, aipatu dugun testuan azaltzen den modura,
herritarrak ideologia politikoaren arabera sailkatzen zituen sistema
ere jarri zuten abian gerraren garaileek.
Sistema hari jarraiki, behin betiko sailkapena egitea erabaki zuten
Sailkapenerako eta Errekruten Kutxak Berrikusteko Batzordeek204.
Batzorde haiek 1940ko lehen hilabeteetan berrantolatu zituzten.
Sailkapen hura udaletxeetan aldez aurretik egindako ikerketa lanetan,
klasifikazioetan eta gazteek aurkeztu behar zituzten agirietan oinarritzen zen. Agindu haren 6. eta 7. artikuluetan ezin garbiago azaltzen
ziren sailkapen-mekanismo haiek. Horrez gain, Udal-batzordeetako
arduradunak zeintzuk ziren ere zehazten zen:
“art. 6: En el bando que han de publicar los ayuntamientos con
arreglo al título tercero, además de su contenido habitual se hará
constar que todos los mozos tienen que ser clasificados por su
actuación respecto a nuestro Movimiento (. . . ). Se prevendrá en
el bando que al hacer su presentación los mozos o sus representantes deberán entregar los documentos que sirvan para acreditar
su actual situación y su actuación durante la guerra, tales como
licencias, nombramientos etc. , que atestigüen haber servido en el
Ejército Nacional o en el rojo. Certificados de encontrarse en
Establecimientos de Beneficiencia, penitenciarios, campos de
Concentración de Prisioneros y Batallones de trabajadores.
Informaciones sobre residencia en el extranjero o paradero desconocido. Certificados de defunción; ídem de pensión para acreditar el lugar de fallecimiento de los causantes. Testimonios de sentencia o de la clasificación obtenida ante Comisiones depuradoras de prisioneros presentados, etc.
Art. 7: Para la clasificación provisional en los Ayuntamientos, por lo
que se refiere a la conducta de los mozos comprendidos en los alistamientos indicados, se formará una comisión presidida por el
Alcalde o concejal en quien este delegue, un representantes de FET
y de las JONS solicitado por el Alcalde, y un tercer representante,
perteneciente a la Guardia Civil, o un ex cautivo, o un ex combatiente, nombrados estos últimos tambien por el Alcalde. En las

Bortxazko lanak Hego Euskal Herrian herrialdez herrialde non egon ziren ondoko lanean azaltzen da: MENDIOLA (2009: 98-104).
Ejertzitoaren ministerioaren ordena, BOE, 356. zenb. , 1939/12/22, 7185. -7189. or
Ejertzitoaren ministerioaren ordena, BOE, 356. zenb. , 1939/12/22, 7185. -7189. or, 11. art
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poblaciones de más de 5. 000 habitantes, se agregará a dicha comisión un representante de la Autoridad militar regional de categoría
de Teniente o Capitán, nombrado a petición del Alcalde por la
expresada Autoridad Militar”.
Tolosan, aipatu aginduaren 7. artikuluan zehazten ziren kargudunekin klasifikazioaren ardura zuen batzordea eratu zen. Aipatu batzordeak, 1940ko martxoaren 28an, 1936 eta 1941 arteko deialdi militarreko
575 herritar klasifikatu zituzten205. 575 herritar horietatik 316 gazte tolosar adicto edo altxamenduaren aldekoak bezala klasifikatu zituzten. 51
desafektutzat jo zituzten (horien arteko 41 SLDBtan edo LLBBetan aurrez
egonak ziren eta 5 gerra-kontseilutan prozesatuak izan ziren). 16 enkartatu edo gerra-kontseilutan prozesatu ostean kartzelatuen taldean sailkatu zituzten (nahiz eta 575 horien artean 36 izan benetan gerra-kontseilutan prozesatuak zirenak). 177 berriz izaera ezezagunekotzat hartuak
izan ziren; 8 salbuetsita zeuden, bi zalantzazkoak ziren, bat indiferentea
eta beste bat epaitutako iheslaria (klasifikatutako tolosar hauen informazioa XX eranskineko XX taulan atxikitzen da).
Sailkapen prozesu haien kontrol politikoa ukaezina da. Prozesu
hark gerra garaian sailkatu zituzten gazteei eta LLBBetan integratu zituztenei ere eragiten zien. Gazte haiek batailoi batetik bestera aldatzen
zituztenean, aldaketa hura zuzenean egin zitekeen edo, bestela, zenbait aste igaro zitzaketen beren etxeetan. Beraz, esan daiteke, bortxazko lanak egitera behartu zituzten milaka gazte erregimenaren aurkakotzat sailkatu zituztela, horren ondorioz, zigorrak luzatu egin zitzaizkiela. Kinta haietako gazteen sailkapena egitean politikak zeresan handia izan zuela eta, ildo hari jarraituz, lanaren berregituraketaren aitzakiarekin erregimenak sortu zituen SLDBetan sartzeko erabakia politikoa
eta zigor-erabakia izan zela. Horrez gain, kontuan izan behar dugu erregimenak batailoi haietara bidali zituela 1940 erdialdean baldintzapeko
askatasunean libre utzi zituztenak eta adin militarra zuten presoak.
Sailkapen prozesua amaitu ondoren, erregimenaren aurkakotzat sailkatu zituztenak kontzentrazio-esparruetara bidali zituzten SLDBak
sortu ahal izateko.
SLDB haien funtzionamenduari eta barne-egiturari dagokionez,
esan beharra dago 1938an onartutako LLBBen araudi bera izan zutela
(MENDIOLA eta BEAUMONT, 2006: 101). Horrez gain, jarduteko eta
batailoietako kideekin jokatzeko moduari dagokionean ere, SLDBak
LLBBen jarraipena direla esan daiteke. Bi kasu horietan soldadu langileak egitura militarraren baitan zeuden, baina ez zuten militarren ezaugarririk: ez uniforme militarrik, ez armarik edo banderari zin egiteko
beharrik. Gainera, bi kasuetan presoak etengabe zaintzen zituzten bai
lanean, baita barrakoietan edo kanpamenduetan ere. Presoak zaintzen
zituzten soldadu armatuei eskolta-soldadu deitzen zieten ofizialki.
Aipatu egileen ustetan, adin militarrean zeudelako preso gazte haien

egoera legala aldatu bazen ere, batailoien egitura eta bertan jasotzen
zuten tratua kontuan hartuz gero, azken finean izaera berbera mantentzen zuten (2006: 102). Baldintzapeko askatasunean egon arren, ez
ziren presoak, ez baitzuten justiziarekiko kausarik konpontzeke,
baina, ez ziren soldadu soilak ere. Hain zuzen ere, kontuan izan behar
dugu, gerrak iraun zuen artean LLBBetako kideek izan zuten definizio
juridiko eza eta SLDBetako kideena oso antzekoak zirela. SLDBetan
gutxienez 123 tolosar egon ziren. Seguruenik bortxazko lanetara zigortutakoak izan zirenak dezentez gehiago izango ziren, baina agiri horiek
oso modu desegokian gorde eta sailkatu izan dira artxibo militarretan206.
Aipaturiko 123 tolosar zigortuen artean,64 SLDBetara eraman aurretik
kartzeletan eduki zituzten, 51 gerra-kontseilutan prozesatuta eta 26,
berriz, SLDBetara bidali aurretik LLBBetan bortxazko lanetan jardutera
behartu zituzten. Bestetik, aipagarria da, José María Martija Carasatorre,
21 urtetako tolosar ezkongabea, 108. SLDBan zigortuta zegoena,
Palgoxen (Zaragoza) hil zela, 1940ko otsailaren 7an. Gerra hasi zenean
EAJren Euzkalduna konpainian aritu zen miliziar gisa eta ondoren
EAJren Loyola batailoian gudari bezala207.
SLDBen artean beste mota bateko taldea antolatu zuten agintari kolpistek, hau da, Zigortutako Soldadu Langileen Diziplinazko Batailoiak
(ZSLDB). Batailoi haiek 1941ean sortu zituzten eta bertara bidaltzen
zituzten 1936 eta 1942 arteko kintetako preso zigortuak, baldintzapeko askatasunean zeudenak eta tasen fiskaltzak kondenatuak.
Aipatzekoa da, hauek 1948ra arte indarrean egon zirela. SLDBetan eta
ZSLDBtan zigortuta egondako tolosarren zerrenda DVDko II atalean
atxikitzen da.

5. EMOZIOAK ETA INDARKERIA SINBOLIKOA ETA EGUNEROKOA
Aitzinean esan bezala, frankismoak ezarri zuen gizarte-egituren
iraunaraztean indarkeria erabili zen, batez ere legezko hertsapena,
errepresioa eta kontrol soziala baliatuaz. Alabaina, kontuan hartu
behar da sarritan indarkeria gizabanakoen edo taldeen arteko indarkeria fisikoaren erabilera agresiboari soilik deitzen bazaio ere,
badaudela beste agresibitate mota batzuk ere, fisikoak izan ez arren
min handiagoa egin dezaketenak(hitzezkoak, sinbolikoak, moralak…). Ferrándiz eta Feixáren arabera indarkeria ez da indarraren
erabilerara mugatzen, hau erabiltzeko mehatxuan edo aukeran ere
badago bortxa (2004: 150-151). Izu-ikara berariaz hedatu zen testuinguru soziopolitiko horretan, agintari frankistek emozioak mekanismo sozial gisa baliatu baitzituzten.
Boteredun berrien ekimena gizarte ordena berriaren ezarpena
izan zen, baita garaileen memoria eraiki eta garaituak ahanzturara
bideratzea ere. Gerrako garaileen balioen inposizioarekin, errepre-

205

TUA, 2392. k.
SLDBtan zigortuta egon ziren tolosarren dokumentazioa Guadalajarako Artxibo Militarrean, (AGMG), BDST delako fondoan eta Tolosako Udal Artxiboko (TUA) 1924 eta 1942 arteko kintei dagozkien deialdietako espedienteetan eskuratu ahal izan dira.
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TUA, E, 5, 1; 1936; AGMG, BDST, Caja 1785; CDMH, f. PS Bilbao, 256 k.
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sioarekin, legezko hertsapenarekin eta kontrol sozialarekin beldurrak eragindako gizartearen ia erabateko geldiketa soziala lortu zuten
agintari frankistek. Egunero eta edozein tokitan baliatzen ziren
mekanismo sozial horien bitartez biztanleria izutu, uzkurtu eta
makurrarazten zuten. Etengabeko bortxakeriarekin eta mehatxuekin,
helburu bikoitza zuten: aurkari politikoak alde batetik beldurtzea eta
bestetik makurraraztea.
5.1. Emozioak eta indarkeria
Emozioen antropologian aitzindaria izan zen Rosaldoren
Konowledge and Passion: Ilongot Notion of Self lanak, kultura eta gizarte-ekintzaren teoriak osatzeko emoziok duten garrantzia nabarmendu
zuen (1980). Esangura handia izan zuen Lutz eta Whiteren The antropology of Emotions (1986) lanean berriz, emozioak oso lotuak ageri
ziren antropologian subjetibitateari ematen zaion garrantziarekin;
pertsona azterketaren erdigunean jarriz, interpretazioei bide emanez… 1990an Lutz eta Abu-Lughodek emozioen inguruko lau hurbilketa antropologiko burutu zituzten: esentzializazioa (psikologia eta
psikiatriari lotua, esperientziaren norbanakotzea eta introspekzioa
oinarri duena), erlatibizazioa, historizazioa eta kontestualizazioa
(azken hiruak emozioen elementu sozio-kulturalei garrantzia gehiago
ematen die, eta ez dimentsio pertsonalari).
Mari Luz Estebanen hitzetan, emozioen izaera kolektiboa edo indibiduala izan liteke: “las emociones se personifican (se actúan, se interpretan, se encarnan) frente y en relación a otros en contextos específicos dentro de un sistema cultural, un entorno social concreto, con valores, relaciones sociales y condiciones económicas determinadas”
(ESTEBAN et al., 2005 in ESTEBAN, 2007: 77). Honela, emozioak gizarte-egiturekin erlazionatuta dauden eta, besteak beste, botere harremanetan eta gizarte praktiketan eraikitzen diren egitura soziokulturalak
dira (SCHEPER-HUGHES, 1997).
Gizarte eta kultura antropologiak egoera biopsikologikoez
gain, emozioen alderdi kognitiboak, moralak eta ideologikoak ere
aztertzen ditu. Honela emozioei dagokienean, esanahia kolektiboa badute ere, pertsonifikatu eta gorpuztu egiten dira. Esaterako,
Rosaldoren arabera emozioak pentsamendu gorpuztuak dira (1984:
143). Alabaina, Esteban kategoria dikotomikoak (gorputza/gogoa;
norbanakoa/gizartea; arrazoia/emozioa) gainditzen dituen definizio
baten aldekoa da (2007: 77). Azken honek gorputzetan materializatzen diren praktika, balio eta ideia sozial zein indibidualen konfigurazio bezala definitzen ditu emozioak.
Emozioak indarkeriaren agerpen ezberdinekin erabateko erlazioan
dauden eraikuntza sozio-kulturalak dira. Erlazio hori batez ere indarkeria sinbolikoarekin eta egunerokoarekin are nabarmenagoa da.
Indarkeriei dagokienean, indarkeria sinbolikoa, subjektu menperatzaileek haien menpekoei ikusmolde bat ezartzeko gauzatzen dieten
208

zeharkako indarkeria ez fisikoa litzateke. Bourdieuren arabera
(2000), jakintzaren eta sentimenduen arteko elkarrekintzaren bitartez gauzatzen da, menpean daudenen onarpenari esker. Bourgoisen
arabera (2005: 14), gizarte desberdintasunen legitimizazioak eta barneratutako hierarkiak lirateke, hala, sexismoa, arrazakeria eta botere
klasearen barne-adierazpenak.
Eguneroko indarkeria norbanakoen artean gauzatzen den eguneroko bortxa da, izan interpertsonala, etxe barnekoa edota delinkuentziazkoa. Scheper-Hughesen (1997) arabera, norbanakoaren
bizi esperientzietan jazotzen diren basakeria txikiak eta komunitatearen izua ohiko bihurtzen dira, ondorioz, indarkeriaren ethos edo
sen komunak sortzen dira. Eguneroko indarkeria edo indarkeria normalizatua Taussigen izuaren kultura (1987) eta nerbio-sistema (1995)
kontzeptuekin erabateko erlazioan dago, hau da, basakerien eta
bortxen nonahikotasunak heriotzaren espazioa eratzen du, zeinak
heriotza eta tortura normalizatzen eta oposizioa isilarazten baitituen.
Eguneroko indarkeriaren kontzeptuak badu antzekotasunik Walter
Benjaminek erabilitako kontzeptu batekin ere; izan ere, haren hitzetan
(1991) Adolf Hitlerren goraldian gizarte marjinatuentzat egunero larrialdiko egoera etengabea izan zen. Walter Benjaminen ekarpenen ildotik,
Taussigek dio, zapalduen egoerari erreparatuz gero, premia-egoera ez
dela salbuespen bat, etengabeko egoera bat baizik. Baldintza hori ordena autoritario bat lortzeko aldez aurretiko eskakizuna da; ordenaren
izenean indarkeria sustatzen duena. Tussigek dio izua dela muturrak
aposizioan iraunarazten dituena. Era berean, aposizio hori da premiaegoerak sortzen duen ezohiko egoeraren itxurazko normaltasunean
sortzen den sortasunaren eta talkaren arteko erritmo irregularra iraunarazten duena (TAUSSIG, 1995: 28). Baina Taussig benetakoa den izuaz
mintzo da, desjabetzeen edo pertsonen desagerpenaren bitartez benetako bihurtu den izuaz. Izu horrek kontraesanezko egoera sortzen du
gizartean, norbanakoak, izurik ez sentitzeko baldintza hori onartzen
duen arren, onarpen horrek berak berebiziko izua sentiarazten baitio.
Izua oso handia da; aipaezina, ikusezina eta baita ohikoa ere.
Desagertutakoen kasuan bi indarrek egiten dute talka; desagertutako
pertsona bizirik agertzeko itxaropenak eta ez dagoela jakiteak sortzen
duen minak. Izu politikoa ongia eta gaizkia, ordena eta anabasa, ausardia eta epeltasuna… kontrajartzen dituen dikotomian oinarritzen da.
5.2. Emozioen gizarte eraikuntza, “paretek ere entzuten zuten” garaian
Gerra Zibila oso aldi gogorra izan zen hura bizi izan zutenentzat.
Esate baterako, Alfonso Morenok Bizkaia matxinatuen menpean
geratzen ari zelarik, gerra garaian bizi izan zen gorroto, miseria, beldur eta abarren giroa honako hitzekin deskribatu zuen208:
“Hasta aquí llega la luctuosa tragedia de los frentes vascongados.
Lucha de hermanos a muerte. Siempre a voleo de víctimas. Pobres
aldeas blancas, como reliquias de nieve olvidadas por el invierno en

Alfonso Morenok, bere memorietan, 1937ko apirilaren 7an idatzirik utzi zituen aipatu hitzak. Egun, bere memoriak argitara eman gabe daude.
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monte de terciopelo verde. Están, ahora, cubiertas trágicamente por
esta pleamar de legionarios, italianos, moros, alemanes, izquierdas
republicanas y U. G. T. Temporal rugiente de aviones y ametralladoras, obuses estallantes, sangre, gritos de heridos agonizantes,
lamentos ululantes de gentes en la miseria... Manos crispadas, ojos
desorbitados. ¡Lucha!: palabra repugnante, odiosa, estéril”.
Gerra herritarrentzat oso gogorra izan bazen ere, garai hura bizi
izan zutenen arabera, gerraostea are eta gogorragoa izan zen, batez ere
biztanleria zibilarentzat. Cristina Arrutik gogoratzen duen bezala,
“gerra gogorra baño latzagoa ondorengua. Askozaz e kriminalagoa
izan tzan ondorengua”. Frankismoak errepresioa disidentzia politikoa
desagerrarazteko eta eskarmentu soziala lortzeko tresna gisa eta emozioen eraikuntza, batez ere, etorkizunera bideratutako estrategia gisa
baliatu zituen; gizarte-ordena iraunarazteko herritarren mendekotasuna, pasibotasuna eta autozentsura hedatzeko. Hau da, erregimen
berriak oreka eta iraunkortasuna bermatzeko izu-giroa eta etengabeko
gizarte-kontrol sentimendua hedatu zuen gizartean.
Izu-ikarazko giro hartan gerrako garaituak eta beren senideak gainerako gizartetik bereiziak eta azpiratuak izan ziren. Bizitutako sentimendu eta bizipenen aztarnak, batez ere, lekukotasunetan islatzen
dira. Gerrako biktimen lekukotasunak, orokorrean, etxeko eta familiako testuinguruan transmititu ziren. Lekukotasunetan hainbestetan
errepikatzen den bezala “paretek ere entzuten zuten” garai hartan,
espazio publikotik kanpora gorde zen gerra galdu zuten haiek bizi
izandako esperientzia oro. 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. Antropologo honen
arabera honako hauek lirateke bi sexuentzat berdin-berdinak liratekeen bizipenak: gerraren beste edozein gertaerak eragindako mina,
indarkeria fisiko eta psikologikoa, eta bidegabekeriaren, bazterketaren, abandonuaren, ezintasunaren eta beldurraren biktimak izatea
(DEL VALLE in JIMENO ARANGUREN, 1999: 24). Lehen frankismogaraia (1936-1945) bizi izan zutenen lekukotasunetan, batez ere, hiru
elementu errepikatzen dira: gosea, beldurra edo izua eta inbidia edo
gorrotoa. Goseari dagokionean, beharrizan fisiko bat izanik ere gizarte zibilean estigma, ezinegona, nahiz etorkizunerako perspektiba txarrak sortu zituen (ikus XX atala). Aldiz, agintari berriek berariaz sortutako izu-giroan, kontrol soziala gauzatzeko beldurra eta bizilagunen
arteko gorrotoa eta konfiantza eza hedatzen saiatu ziren.
Botere berriaren ekimena gizarte ordena berriaren ezarpena izan
zen, baita garaileen memoria eraiki eta garaituak ahanzturara bideratzea
ere. Honela, herritarren eguneroko bizitzan integratu zituzten garaileen
espazioaren, denboraren eta pertsonen memoria-lekuak (ikus XX atala).
Herritarrei garaipenaren balioak inposatu zitzaizkien, kalean zihoaze144

nak kanta aberkoiak abestera, eslogan frankistak oihukatzera, ekitaldi
faxistetan parte hartzera behartu zituzten. Agintari frankistek ia erabateko geldiketa soziala lortu zuten gerrako garaileen balioen inposizioarekin, errepresioarekin, legezko hertsapenarekin eta kontrol sozialarekin.
Egunero eta edozein tokitan baliatzen ziren mekanismo sozial horien
bitartez biztanleria izutu, uzkurtu eta makurrarazten zuten. Etengabeko
bortxakeriarekin eta mehatxuekin, helburu bikoitza zuten: aurkari politikoak beldurtzea eta makurraraztea. Esate baterako, N.G.G. andreak
ondoko lekukotasunean bere aita fusilatu zutenean etxean nagusitu zen
tristura, isiltasun eta mina kontatzen du:
“Los falangistas 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 dinero alguno.
También se llevaron el coche, la radio y sé cuantas cosas mas. 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 alma. (NGG. )
Herritarrek haien bizilagunenganako konfiantza galdu zuten, isiltasuna eta beldurra nagusitu ziren. Askok ez ziren bezalakoak agertu
behar zuten, euren iragana irentsi, disidentzia edo adierazpen askatasunaren aztarna oro ezabatu behar izan zuten, autoindarkeria eta autozentsura gauzatu behar izan zituzten. Garaituak jazarriak, gosetuak eta
estigmatizatuak zeuden. Garaileek, berriz, mendekuak eta gorrotoak
itsututa jardun zuten. Gerra Zibilaren ondorioak markaturik utzi zituen
herritar guztiak, hainbeste heriotza, miseria eta moral katolikoren artean bizirauteko zailtasunengatik. Gizartea garbitzeko ahaleginean, emozioen eraikuntza soziokulturalak, errepresio-prozesuak, gizarte-kontrolak eta legezko hertsapenak gizarte-maila guztiei eragin zieten. Izan ere,
gizartea berriro hezi nahi izan zuten balore tradizionaletan oinarrituz.
5.3. Indarkeria sinbolikoa: “bildurra hezurretaño”
Gerraren ondorengo hamarkadetako gizarte-politikak eta Estatu
Berriaren eraikuntza erabat monolitikoak izan ziren. Frankismoak
hertsadura fisiko eta moralaren aldeko jarrera izan zuen eta ez zuen
gerran galtzaile suertatu zirenekin egitasmo bateratzailerik abian ezarri. Erregimen berri hura aipatutako sistemaren bitartez gailendu zen
gizartean eta Francoren heriotzaren egunera arte iraun zuen indarkeria
eta menderakuntza egoera hedatu zuen beldurtze estrategia baten bitartez (ARÓSTEGUI, 1994). Erregimenak baliatutako beldurrarazte modu
ezberdinen artean metodo desberdinak aipa ditzakegu, besteak beste,
fusilatzeak, kartzeletako bakartzeak, bizitza pribatuetan gauzatutako
esku-hartzeak, kontrol morala eta jarrera eta jokabideen inposatzea.
Erregimenak herritarrekiko izan zuen jarrerari dagokionez, azpimarragarriak dira menderakuntza-estrategien bitartez ideologia katolikoa
eta nazionalista hedatzeko egin zituzten ahaleginak. Guzti hura kontuan hartuz, erregimenaren etsaien kopurua asko hazi zen eta ondorioz, baita indarkeriaren biktima potentzialen kopurua ere. Gerra
Zibileko gertaeren arduradun ziren pertsonez gain, erregimenaren
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etsaitzat hartzen ziren ezarritako boterearen aurkako ideia edo ekintzak
susta zitzaketen pertsonak ere (EIROA, 2006: 416). Hauek guztiekiko,
indarkeria sinbolikoa hedatu zen: izua, etengabeko mehatxua, eguneroko bizitzako edozein espaziotan gauzatzen zen indarkeria; garaituak
eta beren senitartekoak erdeinatzea, mesprezatzea eta iraintzea ziren
indarkeria horren helburuak. Emakume eta gizon errepublikazaleak
etengabe umiliarazi zituzten, ilea moztu eta herrigunetik pasearaziz,
errizino-olioa edatera behartu, publikoki ideologia frankistako aldarrikapenak oihukatzera derrigortuz eta abar. Era berean, auzokideen irain
eta erdeinuak entzun behar izaten zituzten: gorria, separatista, masoijudua, fusilatuaren senidea edo emaztea etab. Zaintza-sistema osatzen
zutenen etengabeko presentziak edozein unetan zigor bat jaso zitekeela gogorarazten zuen, etxebizitzak oso maiz bisitatzen zituzten bertan
bizi zirenak kontrolatzeko.
Erregimen frankistak beldur eta konplizitate sare bat sortu zuen,
erregimena sendotzen eta finkatzen lagundu asmo zuen sarea.
Errepublikarrek, abertzaleek eta marxistek bizi izandako indarkeria
fisikoak (fusilatzeak, epaiketarik gabeko kartzelatzeak, iruzurrezko
prozesu juridikoak, bortxazko lanetara behartzeak… ), biktimen familiarrek jasandako umiliarazioak, etorkizunean gertatu zitekeenarekiko ziurtasun faltak eta Estatuko segurtasun indarrek, Elizak, Udalak
eta Falangeak ezarritako zaintza eta kontrol-sistemek beldurra eta
izua hedatu zituen209. Memoria traumatikoaren gordailu izan ziren
asko penaz hil izana kontatzen dute hainbat lekukok. Indarkeria sinbolikoaren agerpenik latzenetakoa izan zitekeen berau. Esate baterako hara zer dion bere izebaz ondoko emakumeak:
“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 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 recibi209

mos 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”.
5.3.1. Zuzeneko eta familiartekoenganako “beldurraren ereitea”
Izu horren iturburuetako bat errepublikanoek, komunistek, anarkistek eta abertzaleek sufritutako zuzeneko indarkeria izan zen. Hain
zuzen ere, matxinatuek herri ezberdinak haien menpean hartu eta
orduantxe helarazi zuten izua. José Miguel Barandiaranek bere egunkarian, Tolosa frankisten esku geratu eta hurrengo egunean, abuztuaren
12an, zera idatzi zuen: “atzo Naparrak Tolosa artu zutenen, izututa
dagoz inguruetako erriak eta utsik geatu emen dira: lagun guztiak alde
egin emen dute beste errietara. Gobierno’ren aldekoak ez daukatela
eraan onik, ezta izkilu egokirik ere, eta orregatik galdu ditela Tolosa esaten digute. Agintari batzuek berriz beste aldera aldatu dirala. Era guzietako iritziak entzuten dira” (BARANDIARAN: 2006, 470).
Izu-ikara hori aurrez antolatutakoa zen, izan ere, aurreko atalean
azaldu bezala, 1936ko martxoan, matxinadaren prestaketa lanetan
ari zela, Emilio Mola jeneralak idatzita utzi zuen ekintzak izugarri
bortitza behar zuela izan ongi antolatua zegoen eta indartsua zen arerioa ahultzeko. Lehen helburuak ere oso argi seinalatu zituen, hau da,
mugimendurekin bat egiten ez duten alderdi politiko, elkarte eta sindikatuetako zuzendaritzak deuseztatu behar zirela, zigor eredugarriak aplikatu behar zitzaizkiela asaldura sortzeko xedea zuten mugimendu edota grebak ekiditeko, beldurra erein behar zela…
Nagusitasun sentsazioa gailentzea zuten helburu, eskrupulurik eta
zalantzarik egin gabe haiek bezala pentsatzen ez zuen oro ezabatuz.
Tolosan, alderdi galtzaileko familia gutxi izan ziren indarkeria zuzena sufritu ez zutenak. Tolosak 12.130 biztanle zituen eta gutxienez 135
errepublikano eta abertzale fusilatu zituzten, baita 738 gizon-emakume
kartzelatu ere. Hauez gain, kontzentrazio eremuetan, langile batailoietan eta Langile Soldaduen Diziplina Batailoietan 420 tolosar askatasun
gabetu zituzten… Indarkeria zuzena izan zen, ezbairik gabe, izuaren
ereitean eraginik handienetakoa izan zuena. Era berean, indarkeria mota
honen agerpenik latzenetakoa fusilatzeena izan zen. Matxinatutako tropak herrietara sartu ahala, fusilatzeaz arduratzen ziren koadrilek izuikara hedatzen zuten: “esas partidas, iban sembrando por todas partes la
desolación y el pánico” (MOCOROA in BARANDIARAN et al., 2005:
107). Hiltzaile hauek egindako hilketetako asko gauez egin ziren eta
ezkutuan, baina praktika hauek herritarren artean ezagunak zirenenez,
haiek edo haien familiartekoak etorkizun bera izan ote zezaketenaren
zalantzak beldurra eragin zuen. Ziurgabetasunez beteriko izu-laborri
giroa hedatzea zen fusilatzaileen helburua.
Gerra ostean etxera itzuli ziren presoek edota matxinatuek ezarritako gizarte-ordena berriarekin bat egiten ez zutenek, isiltasunaren eta
estigmaren zamarekin bizi izan behar izan zuten, baina baita haien

Gerraosteko izugiroa aztertzeko ikus: GONZÁLEZ DURÓ, E. (2003): El miedo en la posguerra. Franco y la España derrotada: la política de exterminio, Madrid, Oberon.
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senitartekoek, ezkontideek, seme-alabek eta gainerako familiartekoek
ere. Emilio Mola militar frankistak agindu zuen beldurraren ereitean,
indarkeria fisikoa sufritu zutenen senitartekoak ere jomugan zeuden.
Senitarteko hauen sufrimendua bi planotan gauzatu zen. Alde batetik,
haien arteko bat desagerrarazi, torturatu edo askatasungabetu zutelako
eta bestetik, erregimen berriarekin bat egin zutenek errepresaliatutakoekiko zuten ahaidetasuna agerian jarri eta indarkeria sinbolikoa sufriarazi zietelako. Justo Mocoroa eskolapioak frankismo garaiko biktimen
senitartekoek bizi izandako min bikoitzaz honakoa idatzi zuen:
“Si es triste todo esto, hay que tener en cuenta que no está dicho ni
insinuado todo. Sobre la memoria de los muertos, que casi siempre
dejan a la familia sumida en la miseria, se concita la maledicencia
pública, haciendo correr calumniosamente la voz de que “se les
había encontrado listas negras, planos y documentos subversivos,
cartas de Rusia, facturas de armas, ampolletas inyecciones de rabia
etc. etc.” Todo ellos para disculpar el crimen y deshonrar a la víctima y a sus familiares. Por otra parte estas sanciones supremas e irreparables, no sólo alcanzan a los directamente “encartados” sino
también a los amparadores y a sus parientes más o menos próximos”. (MOCOROA in BARANDIARAN, et al. , 2005: 110-111).
Hainbatetan zerrenda-beltzetan zegoenaren edota errepresaliatu
nahi zuten pertsonaren bila joan eta etxean topatzen ez bazuten, mendeku-gosez, haien familiartekoren bat errepresaliatuz erantzun izan zuten.
“B. y su marido F. eran un matrimonio sin hijos, muy felices. F. era un
trabajador del campo que en los días de fiesta tocaba el tamboril en
la procesión de la Virgen. B. era una mujer sencilla y cariñosa que
vendía cacharros de barro vidriado: pucheros, cazuelas, botijas, etc.
, que portaba un paciente burro en las aguaderas por las calles del
pueblo. Cuando me encontraba con B. y su burro por la calle, siempre me decía: “G. , que guapa estas”, yo tendría unos diez-once
años. B. y su marido vivían en la casa de don L. como cuidadores de
la casa y de este señor, que era muy buena persona. Era padre de dos
hijos sacerdotes en el vecino pueblo. Digo que cuando me encontraba con B. en la calle, me llamaba la atención su porte distinguido:
era alta, esbelta, siempre vestida de negro. Tenía unos hermosos ojos
verdes y hablaba pausadamente. Era una mujer que sin ella proponérselo causaba admiración y respeto; algo así como una heroína de
la mitología griega, y este aspecto suyo fue confirmado por su muerte trágica. En el desgraciado año 1936, fue asesinada junto a su marido y otros mártires por los falangistas franquistas. Una noche paró a
su puerta aquel fatídico camión dela muerte. Iban a por su marido.
B. salió y dijo que a donde fuera su marido también iba ella. Y allá se
fue B. subiendo al camión con su marido en un alarde de amor y
valentía. Algunas veces Don L. iba por nuestra casa y tristemente llorando decía: “me han matado a ese matrimonio que eran tan buenos y me cuidaba y yo los quería mucho”. (NGG)

Ondoko aipuan bere senarra babestera atera eta senarrarekin batera fusilatu zuten andrearen kasua kontatzen du N.G.G. andreak:
“Llegada la rebelión franquista, los falangistas de Z. fueron a detener
a S. pero no estaba en casa. Detuvieron a su esposa y fue llevada al
cuartel de falange de Z. Allí la exigían que dijera dónde estaba su
marido. Ella nunca lo dijo y se dieron tales palizas que murió. Hacía
solamente quince días que había dado a luz a una criatura. C. nos
contaba que cuando fueron al cuartel de falange de Z. a recoger el
cadáver dice que estaba irreconocible, que era espantoso, dantesco.
Esta mujer joven, esta maestra de niños que hacía quince días que
había traído al mundo a su hijo, estaría henchida de amor y de felicidad sin sospechar que la barbarie franquista le había condenado a
ser bárbaramente, brutalmente apaleada hasta morir”. (NGG)
5.3.2. Jarrera sozialen kontrola
Kontrol soziala, zuzeneko indarkeria politikoaren agerpen ezberdinekin harreman estua zuena, beldurrak eragindako geldiketa soziala lortzeko elementu garrantzitsua izan zen. Kontrol sozialaren bitartez biztanleria izutu, uzkurtu eta makurrarazten saiatu ziren. Kontrol
soziala egunero eta edozein tokitan gauzatzen zuen erregimenak,
honela, jarrera politiko eta sozialaren aldeko txostenak ezinbestekoak ziren edozein jarduera mota egin ahal izateko eta, ondorioz, txosten haiek hertsadurarako baliabide bilakatu ziren. Agintari berrien bermeak ezinbestekoak ziren edozein tramite administratibo burutzeko eta
edozein baimen lortu ahal izateko. Estatuak etengabe kontrolatzen
zuen biztanleria. Zerbait jatekotan derrigorrez erakutsi behar zuten
libreta edo kartila, erretzaileen kartila, lanerako kartila profesionala,
ibiltzeko baimenak, errepideetako kontrolak, Falangean izena emandako bizilagunek beren auzoetan abian jartzen zituzten zaintza-sistemak, apaizek mezetako asistentzian zuten kontrola… Era berean, irakasle, guardia zibil edo polizia lanetan jarduteko oposizioak egin ahal
izateko edo lanpostua lortzeko agintarien onespen agiriak behar
ziren. Horrez gain, prozedura errepresiboak, garbiketa-espedienteak
edo erantzukizun politikoari zegozkionak, gainditzeko eta baldintzapeko askatasuna lortu ahal izateko ere beharrezkoak ziren. Txosten
haiek agintari berriek egiten zituzten: gobernadore zibilek, alkateek,
Guardia Zibilaren postuetako komandanteek, falangearen tokian
tokiko buruzagiek eta apaizek. Era berean, gerrako garaituek isunen
mehatxuak jasotzen zituzten, zenbait agiri edo laguntza lortzeko
erabateko diskriminazioa izaten zuten, sarritan ezin izaten zuten
diru-laguntzarik eskatu edo familia-sorospenik jaso eta errazionamendua kentzeko mehatxu latzak ere jasotzen zituzten. Era berean,
alde nazionalaren aldekoentzat burutzen zituzten diru-bilketetan
derrigorrez lagundu behar izaten zuten. Neurri guzti hauek 40.
hamarkadan erregimenak gizartea kontrolatzeko baliatzen zituen
bitartekoak ziren210.

210

Erabat kontrolatutako gizarte haren egunerokotasuna, besteen artean, honako liburuetan aztertzen da: ABELLA, R. (1996): La vida cotidiana bajo el Régimen de Franco, Madrid, Temas de Hoy,
1996 eta BAHAMONDE MAGRO, A. (2000): “Vivir y sobrevivir en la posguerra: La España rural de los años cuarenta”, in MENÉNDEZ PIDAL, R. , Historia de España, Madrid, El Siglo XX.
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Memoriaren izenak. Errepresioa eta giza eskubideen urraketa Tolosan, Gerra Zibilean eta Lehen Frankismo garaian (1936-1945)

Horrez gain, erregimenak zaintza eta kontrol sistema bat ere jarri
zituen martxan. Estatuko segurtasun indarrek eta Falangeak kontrolatzen zuten sistema hura eta, hari esker, beldurra eta izua hedatu
zituzten. Mirren arabera: “Sólo desde el insufrible miedo que fue
capaz de generar el franquismo se puede tratar de comprender el
importante número de personas voluntarriamente implicadas en las justicias” (2002b: 174-175). Zaintza sistema elementu ezberdinek osatzen
zuten. Alde batetik, izaera eta antolaketa militarra zuen Polizia armatua
zegoen, zeinak hiriguneetan parte hartzen zuen. Bestetik, hiriguneetara ere egokitua zegoen Poliziaren Gorputz Orokorra zegoen, honako
arloetan banatzen zena: brigadak, arlo kriminala eta informaziokoa
(azken biak errepresio politikorako bideratuta zeuden). Guardia Zibila,
batez ere, nekazaritza guneetarako antolatuta zegoen, izaera militarra
zuena eta Gobernazio eta Ejertzitoaren ministerioen menpekoa zena. FET
y de las JONS, herritarren inguruko ikerketa eta informazioa zerbitzuak
eskaintzeko egituratu zen udal informazio sarea zen. Azken honi dagokionean, matxinatuak Tolosan sartu eta hurrengo egunean, abuztuaren
12an, arratsaldeko 18:00etan, Tolosako Udal Kudeaketa Batzordea eratu
zenean, antolatutako hiru batzordeetako bat Polizia eta ikerketa-juntari zegokion211. Batzorde hau zen udal inspektoreen lana zuzendu eta
agintari frankistek herritarren inguruan eskatutako informazioa bildu eta
dokumentatu ondoren txostenak helarazten zituena.
Udal agintarien etengabeko kontrolaren adibidea Tolosako
Alkateak 1939ko otsailean ezarritako bandoarena da. Gerra ia
amaitzear zela eta Katalunia frankisten esku geratzeko zorian zela,
erregimenaren aurkako jende uholdea Tolosara itzultzea espero zelako, Udal Kudeaketa batzordeak ohiko osoko batzarrean honako bandoa ateratzea erabaki zuen212: “los propietarios de viviendas deben
dar cuenta al ayuntamiento si les llegan personas provenientes de la
zona roja y en ningún caso darles alojamiento sin autorización previa”. Era berean, etorkin hauen kontrolaren zaintzaren ardura Raguán
zinegotziari eta Polizia eta Zaintza batzordeari ematea erabaki zuten.
Jendeak bizilagunengan konfiantzarik ez izatea lortu zen, isiltasuna
eta beldurra nagusitu zirelarik. Gerraren ondoren, komunikabideek
berebiziko garrantzia izan zuten beldurraren hedapenean. Idatzizko
prentsa eta irratia inkomunikazioaren eta informazio ezaren erakusgarri
izan ziren. Diktadurak menpean zituen taldeen inkomunikazioa lortu
nahi izan zuen, gizartean baztertzea lortuz gero, errazagoa baitzuen
boterea baliatzea eta sistema errepresibo eraginkorragoak ezartzea.
Hertsapen erlijiosoa ere kontrol sozialaren faktore garrantzitsua izan
zen, Eliza Katolikoa izan baitzen erregimen frankistaren sozializazioan
zeresan gehien izan zuen erakundea. Erlijio katolikoa ofizial eta ia derrigorrezko bilakatu zen atzera eta elizara joaten ez zirenek sinesmenaren
manifestazio publikoetan parte hartzen hasi behar izan zuten jazarpenari ihes egin ahal izateko eta erregimenaren aurkaritzat har ez zitzaten.

211
212

5.3.3. Umiltzeak
Indarkeria sinbolikoa, beldurtzean, etengabeko mehatxuetan, eguneroko bizitzaren edozein arlotan gauzatzen zen indarkerian oinarrituta zegoen. Garaituak eta beren senitartekoak iraintzea zen biolentzia
horren helburua. Bortxakeria eta mehatxuak, modu desberdinetara
gauzatuak, eguneroko kontuak ziren eta hauek ere helburu bikoitza
zuten: aurkari politikoak beldurtzea eta makurraraztea. Ia herri guztietan ohiko bihurtu ziren errepublikaren aldekoen, abertzaleen eta
gorrien emazte edo amei hilea moztu eta kaskamotz jartzea, errizinoolioa edanarazi ondoren, herriko kaleetan edo tabernetan zehar ibilaraztea, kalean zihoan edozein oinezko behartzea Cara al sol bezalako
kanta nazionalak abestera, besoak altxatuz agurtzera edo Viva España,
Viva Franco, Una Grande y Libre eta abar oihukatzera. Herritarrek
derrigorrean hartu behar zuten parte desfileetan eta ekitaldi publiko
faxistetan, erlijiosoetan zein zibiko-militarretan, eta bandera nazionalak zintzilikatu behar zituzten leihoetan. Gainera, debekatu egin zuten
paperezko farol jakin batzuen erabilera, koloreak ez zirelako garai
berrietarako egokienak (errepublika edo ikurrina). Halere askotan ez
ziren militarrak edo erreketeak indarkeria sinbolikoa erabiltzen zutenak, herritarrak ziren haien auzokideak jazartzen zituztenak: “En la
fábrica La Guipuzcoana han admitido a mujeres carlistas, hacen la vida
imposible a las nacionalistas, llenándolas de insultos” (MARQUET in
BARANDIARAN et al. , 2005: 337).
Era berean, indar armatuen presentziak edozein unetan zigor bat
jaso zitekeela gogorarazten zuen. Erreketeek, falangistek eta segurtasun-erakundeetako kideek etxebizitzak maiz bisitatzen zituzten bertan bizi zirenak kontrolatzeko, eta bereziki kanpokorik bazegoen
ikusteko. Honela, lehen frankismo garaian, erregimenaren instituzioek herritarren beldurrean oinarritutako gizarte eredu erabat autoritarioa ezarri zuten, Tomás Alonsok gogoratzen duenez:
“Orain nahi dunak nahiduna esateu ta ordun berdez jantzitako
bat ikusten zenun ta ixil-ixilik geatze zinan. Ta nik ikusiet Hernanin
gainea, gizon bat goizeko 6tan lanea ta guardia zibil sargentua
taka taka behera ta bestia aldamenian pasa ta ezta kasoik de.
Buelta eman ta atzetik “No sabe usted quien soy?”, “Sí, el sargento de la guardia civil” “ Y porque no me ha saludado?, porque
tiene usted obligación de saludarme”. Ta zerbaite esaten bazenun,
lehendabizi inspekzioa, geo Tolosako kartzela ta geo Ondarretan
bukatze zenun”.
Kaskamotz utzitakoak batez ere emakumeak izan baziren ere
(ikus genero-sistemei eta sexu-indarkeriari dagokion atala) hankaperatze publikoak jasan zituzten gizonezkoak ere izan ziren.
“Aún sin llegar al fusilamiento, se han impuesto castigos feroces de
toda clase de personas. Al poco tiempo de la sublevación, empe-

TUA, A-1-233, 2. or. , 1936/08/12 u. g. b. a. eta EZQUIAGA et al. , (1939: 15-18).
TUA, A-1-234, 93ifr. -98. fol. , 1939/02/03 u. k. b. a. l.
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zaron a cortar el pelo a las muchachas y aún a mujeres adultas de
edad. Bastaba ser de filiación marxista, republicana o nacionalista
para correr ese riesgo, o simplemente haber comentado desfavorablemente los sucesos de la guerra, los abusos, las injusticias, las
sanciones. Una vendedora ambulante al ver pasar un regimiento
de soldados por la calle, se dejó decir: “¡pobres muchachos!
¡Cómo los llevan contra su voluntad!”. Al poco rato le cortaban el
peño al cero en el cuartel de Requetés. En Guipúzcoa han debido
de quedar de ese modo finadas a sus casas infinidad de muchachas nacionalistas: yo mismo tengo dos hermanas en esa situación
desde principios de septiembre.
También sé de hombres a quienes se les ha afeitado la cabeza: en
Tolosa, después de la rendición, había quedado un socialista que
se distinguió por su celo en contener a los suyos y a los comunistas y anarquistas; él había impedido, pistola en mano, el que se
destruyera una de central eléctrica. A este socialista le afeitaron el
pelo, dejándole un mechón ridículo en la coronilla; le envolvieron
en una especie de dalmástica de papel con inscripciones burlescas y le llevaron por las calles haciéndole gritar de cuando en
cuando ¡Viva Cristo Rey!. También en Tolosa le afeitaron su barba
y su bigote a señor muy conocido por su religiosidad, nada más
que porque simpatizaba con los nacionalistas. Este señor se llama
Felipe Pérez y es padre de varios escolapios”. (MOCOROA in
BARANDIARAN et al. , 2005: 111).
5.3.4. Deskontrolari beldurra
Herritarren artean, militarrek egoera kontrolpean ez zutenaren
edota haiek berak deskontrolaren erantzule zirenaren sentsazioa hedatu zen. Matxinatuen ideologia politikoaren aldekoak edo kontrakoak
izan militarren, falangisten eta erreketeen menpean zegoen gizarte
haren egoera erabat deskontrolatuta zegoenaren ustea zegoen: “Bajo
este régimen de opresión y de terror, no hay nadie que viva seguro.
Desbordados completamente los jefes por los subalternos y por la gentuza armada (esto me lo ha dicho un religioso fervorosamente adicto a
la causa de los insurrectos, por habérselo oído entre otros, a un teniente de Requetés) nada valen las recomendaciones, ni las promesas, ni
siquiera los salvoconductos oficiales” (MOCOROA in BARANDIARAN et al., 2005: 112). Egoera deskontrolatu hark ezinegona eta herritarren beldurra areagotzea ekarri zuen, batez ere etorkizun erabat lausotua ikusten zelako, egoera jasangaitz bihurtuz: “en suma, que la
atmósfera espiritual de Navarra, a consecuencia de todo este estado de
cosas, de este proceder tan infame de los que se dicen la Religión, la
Patria, el Orden, es hoy sencillamente irrespirable” (MOCOROA in
BARANDIARAN, et al., 2005: 114). Alfonso Morenok, 1937ko apirilaren 6an, bere memorietan idatzitako hitz hauek orduko deskontrolak
hedatu zuen etsipen giroa ezinhobe deskribatzen dute:
“Me acuesto bajo la agobiante impresión de angustia que me deja
en el pecho esta violenta lucha que se desarrolla a nuestros ojos.
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Tormenta espiritual de odios, de pareceres, de criterios incansables, de afirmaciones opuestas, entre gentes que predican el tener
el común denominador de católicos. Yo empiezo a suponer que
nadie tiene razón, que nadie sabe adónde vamos; y me temo por
nuestra futura suerte. Entre tanto, toda la tarde se ha oído por las
alturas el zumbido trágico de los pesados trimotores con las entrañas ahítas de metralla: negros y odiosos como vampiros siniestros.
Y una ráfaga de aire me ha traído en sus alas el fuerte estallido de
granadas en la lejanía. ¡La guerra! y ¡qué guerra! Ruge la ola de
carne y hierro extranjero que ha sido lanzada contra Bilbao. Ha
barrido ya varios pueblos. Incendios, saqueos, heridos, lágrimas,
sangre, desesperación, huérfanos y viudas que se afligen en su
abandono.… Para siempre. ¿Cuál será el fin?”.
Gerra garaiko eta gerraosteko giro deskontrolatu hartan, Tolosakoa
bezalako gizarte kontserbadore eta tradizionalean, garaiko gizartebalioen eta moralaren aurkako jarrerak asko ugaritu ziren. Tropa frankistak, erreketeak eta falangistak Tolosan egon ziren bitartean “bortxaketak” eta “orgiak” ugaritu ziren. Ildo horretan, kontzientziaz dantzaloturik egiten ez zuten emakume gazte abertzaleak dantza lotuta egitera behartu zituzten errekete nafarrek. Gisa honetako kasu gehiago
egon ziren, Mokoroaren hitzetan “violaciones, orgías y desórdenes
morales”. Herritar askoren iritziz, indar armatuak ziren gordinkeria
haien erantzule: “la moralidad deja mucho que desear: el libertinaje es
más general que antes. La blasfemia ha sido una de las plagas que han
traído los ejércitos rebeldes”. (MARQUET in BARANDIARAN, et al.
2005: 337).
Federico Zabala Allenderen ondoko idatziak modu egoki batean
ematen dute aditzera normaltasun sentsazioa hedatu nahi izan zen
garai hartan herritarren artean zegoen izua (ZABALA ALLENDE in AIZPURU et al. , 2007: 86):
“Un verdadero cúmulo de crímenes, de expoliaciones y de arbitrariedades, cuya consideración anonada y conturba el ánimo más
templado, ha venido a crear en nuestro país una situación inconcebible que no puede menos que preocupar con obsesionante
insistencia a todo espíritu recto amante de su pueblo”.
“La terrible situación tiene, sin embargo, exteriormente un aspecto
de normalidad, que se cultiva con cuidado, mientras se ahogan violentamente las manifestaciones de la verdadera situación de congoja, de dolor, de muerte, tratando de ocultarselas desaprensivamente hasta con el sagrado manto de la religiosidad”.
5.4. Eguneroko indarkeria: “lautatik hiru inbidia ta bestia puestua
kentzia”
Gorroto pertsonalen, bekaizkeriaren, salaketen eta isiltasunaren
garaia izan zen lehen frankismoan bizi izan zena. Aitzinean aipatu
bezala, “paretek ere entzuten zuten” garaian salatua izatearen beldurrak adiskidetasunarekin eta gizarte elkartasunarekin etetea ekarri
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zuen, edozein erresistentzia saihestea. Herritarren artean salaketak eta
garaileek zabaldutako prozesu sumarialetan laguntzea ohiko bihurtu
ziren, eguneroko indarkeriaren agerpenak ziren, herritarren arteko
indarkeria interpertsonalaren adibideak. Estatu berriak parte-hartze aktiboa eskatzen zuen eta pasibitatea zigortu. Balizko delituak salatzea,
gaizkileak seinalatzea, aberkide onen gauza zen, Espainia Berria eraikitzen ari zirenena. Horrela, sarritan gezurrezkoak ziren salaketa interesdunak bihurtu ziren gizarte ordena berria eraikitzeko eta iraunarazteko mekanismo garrantzitsuetako bat. Herritarren arteko eguneroko
indarkeria interpertsonala gizarte ordena berria ezartzeko eta iraunarazteko mekanismoetako bat izan zen gorrotozko, errezelozko eta
indarkeria emoziozko gizarte hartan:
“Nos estamos acostumbrando a masticar noticias trágicas, tremendas, como viciosos que necesitan estar continuamente triturando
entre dientes tabaco o hierbas ácidas. La vida de hoy la tenemos que
tragar empapada en una salsa repugnante de recelos, odios, emociones violentas. . . ” (Alfonso Maria Moreno, 1937/06/03).
5.4.1. Herritarren arteko salaketak
561 tolosarrek, biztanleriaren %4,6k, gerra kontseiluak edo epaiketa militarrak pairatu zituzten, horietatik 38 heriotza zigorrera kondenatu zituztelarik, 93 biziarteko kartzela zigorrera, 19 herritar 20
urtera etab. Epaiketa militar horiek egin hala izateko salaketak Udal
inspektoreek, herriko Falangeak, Erreketeak eta Elizak osatutako
txostenen bidez egiten ziren. Goikoek zabaldu zuten salatua izatearen beldurrak, herritarren parte-hartze handia eskatzen zuen, informatzaileena, salatzaileena… Gerraren garaipenaren onuradunak eta
agintari berriek gorri jendilaje, animalia eta istilu-zale horiez desegiteko aprobetxatu zuten:
“En semejantes manos anduvo la justicia. ¿Qué de extraño tendrá
si afirmo que la venganza personal estuvo a la orden del día? Sería
interminable y habría de parecer inverosímil la serie de relatos,
positivamente veraces, que yo pudiera aducir sobre este punto (…)
Y presentarse en el pueblo, con ocasión de la guerra, la cuadrilla de
los “encargados de la limpieza”, encontró la oportunidad de saciar
su venganza denunciándolo como nacionalista. El desgraciado
joven murió a manos de aquéllos, con asombro y consternación
del pueblo, donde tenía fama de hombre honrado, tranquilo y
digno. ” (MOCOROA in BARANDIARAN et al., 2005: 108).
Gorrotoz, betetako salaketak ziren. Esate baterako, Pío Barojaren
arreba zen Carmen Barojak Beran hedatu zen giroa honela deskribatu zuen: “Cuando ya quedó el pueblo más tranquilo, empezaron las
denuncias. El indecente periódico de Pamplona [Diario de Navarra]
las consideraba como actos beneméritos. Las familias de derechas
más destacadas del pueblo empezaron a sacar de su imaginación
llena de rencores los odios más abyectos (…) Los cuentos que corrí213

an por el pueblo eran de lo más estúpido, pero todos ellos revelaban
mala intención. Había una misteriosa lista negra, no se sabe dónde,
hecha por los rojos,en donde figuraban los nombres de los derechistas. La cuestión era figurar en esa lista fantasma (BAROJA y NESSI,
1998: 170).
Salaketa horietan oinarritutako gorroto-giroz zipriztindutako justizia-ekinbideak, Federico Zabalak honela deskribatu zituen:
“Creen que todos los crímenes que se han cometido en nuestro
país y que se trata de juzgar y sancionar por esta justicia inicial han
sido debidos exclusivamente a la pasión política, y esto no es cierto, la mayoría de ellos han sido hijos de impulsos bastardos, de
envidias y venganzas personales, de malquerencias anteriores y
casi todos han sido inspirados por un bajo espíritu de odio, de
represalia” (AIZPURU et al. , 2007: 73).
Baina, gutxiengo horrek nahi zuena jende gehiagok ere hobesten zuen. Politikoki beharrezko ikusten zuten euren bizilagunak
zigortzea, salatzen zituzten horiek edo besteek salatuz gero defenditzen ez zituzten horiek zigortzea. Era berean, herritar ugarik gizarte estatus hobea eskuratzeko ere baliatu zituzten salaketak, berrezarri nahi zen gizarte berrian posizio sozial garaiagoa eta lanpostu
hobea erdiesteko abagunea. Erregimenaren aldekoak ez zirenak
berriz, zerbait lepora zekiokeen jende guztia salatzera bultzatu zuten,
hori egin ezean hura babesten zutela ulertuko zutela jakinaraziz:
“Mientras se han ido consumando todos estos atropellos e iniquidades, no ha sonado una voz compasiva en nombre de la caridad
cristiana. Por todas partes se percibían, en cambio incitaciones a la
venganza y al exterminio: la prensa ha clamado un día y otro contra nacionalistas, marxistas, o simplemente republicanos, excitando los odios y las bajas pasiones por todos los medios: la calumnia,
la insidia, la delación. Expresiones como éstas “no hay que tener
caridad”, “hay que acabar con todos”, “hay que extirpar hasta su
recuerdo”, se oyen y se leen a cada paso; y constituye un peligro
serio el mostrar disconformidad a estas doctrinas en ciertos
medios” (MOCOROA in BARANDIARAN et al., 2005: 114)
Lehenago esan bezala, salaketa asko asmatuak ziren, beste zenbaitetan salatua beste senide edo herritar batekin nahasten zen eta
gehienetan salaketa argumenturik edo egiztatzeko frogarik gabea
izaten zen. Kasu oso gutxitan gerra-kontseiluko sententzian bertan
aitortzen zen funtsik gabeko salaketak zirela (ikus gerra-kontseiluei
dagokien atala). Funtsik gabeko salaketak ugaritu zirenaren froga
dugu, 1937ko irailaren 20an, Tolosako plaza militarreko komandanteak, Ricardo González Sierrak, gobernadore militarra zen Alfonso
Velarderen agindua bando bidez helarazi izana213:
“Con motivo de la llegada a esta Provincia de evacuados rojos, se
han recrudecido temores e indignaciones al saberse que entre
ellos han regresado algunos que tubieron (sic) destacada actua-
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ción. Esto se traduce en críticas y nerviosismos que es preciso no
existan. Se han cumplido las órdenes del CAUDILLO de recibir a
los que ordena regresen, pero también ha dispuesto sean castigados aquellos que tengan sobre sí acusaciones de sangre ó contra la
propiedad. Si los que se indignan por estar aquí acusados de estos
delitos no cumplen con su deber cívico denunciándolos a las
Autoridades, con denuncias concretas y frimadas, carecen de
razón para perturbar con sus cotilleos y chismorreos, por lo que
merecen sanción al no ayudar a la uatoridad, aportándola satos
que sirvan para limpieza necesaria de estos malos elementos. Al
cumplir todos con su deber de ciudadanía, justa y valiente, dejando de lado murmiraciones nacidas en su falta de obediencia a las
órdenes del GENERALISIMO”.
Bestetik, administrazio postuetan eta zenbait lanpostu pribatuetan
ere langile arazketa gauzatu zen, Mugimendu Nazionalari atxikipena
erakusten ez ziotenak postutik kanporatuz. Gorrotoak, mendekuak eta
arrangurak instituzioetan errepresaliatuek eta hildakoek libre utzi
zituzten postuak eskuratzeko nahia handitu zuten. Garbiketa prozesu
guzti horren atzean, helburu bikoitza zegoen. Batetik, erregimenaren
aurkakoen lanak eta bizitzeko baliabideak murriztea, marjinaziora
kondenatuz eta, bestetik, Gerra Zibilean nazioaren alde zerbitzatu
zutenei eta Mugimenduari fidel agertu zirenei lanpostua ziurtatzea.
Neurri hauetan Frankoren diktaduraren bermearen oinarri iraunkor bat
ezarri zen, garaipenaren onuradunen atxikimendu etenezina. Hau
guztiarekin salatua izatearen beldurraz gain, mesfidantza giroa ere
hedatu zen. Esate baterako, N.G.G. andreak bere jaioterrian jazotako
gertakari hau gogoratzen du:
“Yo solo conocía sus nombres y nunca supe cómo eran sus apellidos. Lo que sí sabía es que eran dos hombres inolvidables por su
simpatía y por su generosidad y un tanto también por su aspecto
físico. Don J. era de estatura media, ojos azules en un rostro sonrosado y amable. Don E. era alto, moreno con ojos negros, muy
expresivos que invitaban a relacionarse, a hablar con él. Los dos
eran casados y vivían con sus respectivas esposas e hijos. En los
años 1932-34 en el pueblo se construyeron dos hermosos edificios
destinados para escuelas nacionales. Un edificio se dedicó para
colegio de niñas con cuatro maestras y el otro edificio para colegio
de niños con cuatro maestros. De entre los ocho maestros, todos
magníficos, enseguida se distinguieron Don J. y Don E. porque además de enseñar a leer y a escribir a los niños, también enseñaban
a los trabajadores que eran analfabetos. Llegada la barbarie franquista, Don J. y Don E. fueron detenidos por los falangistas y desaparecieron para siempre. Se dijo, y esto era cierto, que a Don J. ,
llevados por sus instintos salvajes y criminales, los falangistas, le cortaron la lengua para que no pudiera hablar. De todos era sabido
que Don J. tenía un don especial por el cual con sus palabras plena
de bondad y de humanidad, podía llegar al corazón y a los sentimientos de las personas. Esto, sus asesinos, no lo pudieron soportar” (NGG).
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Amaitzeko, herritarren arteko indarkeria interpertsonalaren adibide
latzenetako bat izan daiteke honakoa: lekukotasun anonimo baten arabera, gerra garaian, lekukoak 14 urte zituelarik, Txaramako paper fabrikako bulegoan lana egiten zuen pertsona bat atxilotzen ikusi zituen.
Paper fabrikako langile hori Tolosako errekete familia batek abertzale
izateaz salatu zuen, bere postua erdiesteko asmoz. Atxilotutako gazte
tolosarra Berastegira eraman omen zuten fusilatzera.
5.4.2. Lapurretak
Gerraren hasieran, matxinatuek herria menpean hartu orduko,
frankisten aldeko tolosarrek erbestera ihes egin zutenen etxeak sakeatzeari ekin zioten. “Ez hoi bakarrik e, gerra garaian ikeragarrizko errepresioa izantzan, tolosako jende askok alde inzun. Tolosan ikeragarrizko sakeoak intzian e! Nik gehio esangoizut gure etxian bizi gea 3.
en pisun ta gure parean eskubin bizi zian karlista batzuk ta nik uste
alde in zuela zeatik lotsa emate zioten balkoitan zintzilik gauzak hoztutzen jartzia ta gero jun in zian hortik beste leku batea bizitzea, baino
ikeragarriyak e! Etxe osoak ustuk izan zian” (Xabier Garikano).
Lapurretak hain ugariak eta ohikoak bilakatu zirenez gero, zenbait
etxetan norbait bizi zenaren seinale gisa maindireak jarri zituzten
zintzilik. Tolosan, sakeatzeak abertzaleen etxeetan hasi ziren, aberastasun gehiago zutelako eta ondoren lapurtu zuten errepublikano eta
sozialisten etxeetan. Lekukotasunen arabera, balio gehien zuten gauzetatik hasi eta eguneroko bizitzan oso preziatuak ziren gauzetaraino,
denetarik ostu omen zuten:
“Dena, dena, dena lapurtze zuen, al tzana. Etxe guztiya, muebleak, arropa… etxian lau paretak bakarrik uzte zituen. Txolinen
anaia ta koinata San Franciscon bere umia ta ordun ta kotxiakin
baijoala atzerritik etorritako ume batek “Señora coja usted la criatura que me llevo el coche”. Haurra kenduazi ziyen ta kotxia
kendu” (Tomas Alonso).
Lapurreta horiek hasieran Circulo Carlistako jendeak burutu ohi
zituen. Etxeetan ostutako gauzak zezen plaza inguruko biltegi batera eramaten zituzten. Gerora, beste biltegi bat ere egokitu omen
zuten, Arramele auzoan kokatuta zegoen Arte eta Ofizioen
Eskolaren egoitza izandakoan. Lapurtutako materiala hiru kategoriatan banatzen omen zuten. Batetik, baliozko objetuek osatzen
zuten: bitxiak, luxuzko altzariak… Bigarrena, irratiek, josteko makinek, kutxek, arte-lanek… Azkenak, ahulkiek, sukaldeko mahaiek…
Egunero, hainbat alditan, Garcés transportista joaten omen zen
karroa bete gauza bertan hustera. Gerora, herritar soilak izan ziren
etxeetan ahal zuten guztia konfiskatzen ibili zirenak. Lapurtutako
gauza asko Nafarroan saltzen omen zituzten, besteak beste.
Atzerrirako bidea hartu behar izan zuten familiak erbestetik itzulerakoan, inongo aberastasunik gabe, etxea hutsik topatzen zuten.
Familia hauek hutsetik hasi behar izan zuten bizimodu berria. Familia
batzuk haiei lapurtutakoa itzultzea eskatu izan omen zuten, baina oso
gutxi izan omen ziren haien jabetzetako batzuk berreskuratzea lortu
zutenak. Lapurretak jasandako hauentzat erabat umiliagarria omen
zen haien bizilagunek lapurtu zietela jakitea.
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1. GIZARTE-EGITURAK
“Cirujía de urgencia [para]
desarraigar los errores [y]
dejar limpio el solar
para construir un nuevo edificio”.
Francisco Franco, 19421
Gizarte zientzien helburu nagusia gizarteak gizabanakoarengan
duen eraginaren eta gizabanakoak sortzen duen eraginaren arteko lotura ikertzea da. Gizonen eta emakumeen ekintzek haien inguruko gizartea egituratzen dute eta forma ematen diote, eta era berean, gizarteak
berak ere norbanakoen ekintzak egituratzen ditu. Giddens-ek gizarte
egiturei dagokienean zera dio (2006: 30): “los contextos sociales de
nuestra vida no sólo se componen de una colección aleatoria de acontecimientos y acciones, sino que, de diversas maneras, están estructuradas o siguen una pauta”. Gure portaerak eta elkarrekin ditugun harremanek izaera erregularra dute. Giza taldeak egituratze prozesuan
daude beti eta gizakiek etengabe eraikitzen dituzte oinarrizko osagaiak.
Funtzionalismoaren arabera, gizartea sistema konplexu bat da eta
sistema horren zatiak osatzen dituztenek egonkortasuna eta solidaritatea sortzeko egiten dute lan. Ikuspuntu horren arabera, gizartezientziek gizabanako bakoitzaren eta gizarte osoaren arteko erlazioa
ikertu behar dute. Gizarte bateko sinesmen- eta erlijio-ohiturak azter
daitezke, gizarte bereko beste instituzioekin nola erlazionatzen diren
ikusiz, esate baterako, gizabanen arteko erlazioak nola sortzen diren
ikusiz. Praktika baten jarduna edo gizarte instituzio bat aztertzea,
gizabanakoak gizarteari eta gizarteak gizabanakoari egiten dion ekarpena aztertzea da. Durkheim bezalako funtzionalistek, gizartearen
funtzionamendua eta organismo bizidun baten arteko konparaketa
egiteko organismo analogiko batera jo izan dute. Gizartearen atalek
batera funtzionatzen dutela diote, giza gorputzak egiten duen bezala,
guztiaren onurarako. Bihotza ikertzeko, ezinbestekoa da gainerako
gorputz atalekin duen erlazioa ikertzea. Horrela, elementu sozial
baten funtzioa aztertzeko, ezinbestekoa da existentziaren mantentzean eta gizartearen osasunean zer paper jokatzen duen papera ikustea.
Funtzionalismoak gizarte-ordena eta egonkortasuna iraunarazteko
kontsentsu moralak duen garrantzia azpimarratzen du. Kontsentsu
morala gizarte baten gehiengoak balio berak partekatzen dituztenean
sortzen da. Haien iritziz gizarte batean ordena eta oreka daudenean,
gizartea bera egoera normalean dago eta gizarte-armonia gizartea
osatzen dutenen kontsentsu moralean oinarritzen da.
Estrukturalismoari dagokionez, korronte horren helburua arauak
identifikatzea eta definitzea, eta bere baitan mugatzea da, eta esanahia
1

horren ondorioz sortzen eta helarazten da. Hortaz, egitura arau ordenatu batzuen bidez erlazionaturiko elementu linguistikoek osatzen
dutela esan dezakegu. Lévi-Strauss-ek gizartea nola egituratuta dagoen eta bere egitura zertan oinarritzen den aztertzea proposatu zuen.
Gizarte bat ezagutzeko gizarte horretako gizabanako bakoitzaren egitura mentalak ezagutu behar direla zioen. Beraz, gizartearen egitura
gizabanakoaren pentsamenduetan hasten da. Hortik aurrera, gizarte
horretako gizabanakoen gogoan, euren pentsamendu kolektiboan,
kultura horretan dauden oinarrizko unitateen bila hasiko da; hau da,
gizabanako bakoitzak garunean dituen egiturak zuzenean erlazionatuko ditu gizartearen egiturekin, gizabanakoen egiturek gizartearen
egiturak osatzen dituztela esanaz. Lévi-Straussek estruktura unibertsalak gizakiaren pentsamendutik abiatuta aurki zitezkeela uste zuen,
gizakiaren pentsamendu hauek oposizio bitarrez osatuak baitaude:
natura-kultura, argitasuna-iluntasuna, egia-gezurra, gizona-emakumea. Horretarako, ipuinak, mitoak eta legendak idatzi, aztertu eta
interpretatu zituen datu-iturri nagusi bezala, egitura haien errepresentazioen bidez, idatzi, mito eta legenden baitan biltzen baitira egiturak.
Lévi-Straussen kezka ageriko egitura sozialak ziren, instituzioak,
baina batik bat ezkutuan dagoen egitura mentala interesatzen zitzaion.
Ageriko egitura sozialak gure gogoaren kontzeptutzat hartzen dira, eta
mitoen lengoaian eta oinarrizko instituzioen (gurasoak) bidez adierazten dira. Zeinu eta ezaugarri horiek bizitza sozialean aurkitzen
saiatzen da. Straussek zioenez, gizarte guztiek mentalitate berdina
dute, forma eta estruktura aldaezinak dituzte, egitura inkontziente
bat, eduki desberdinekin eta kultura desberdinetan adierazten
dena. Antropologoaren zeregina, gizartearen erlazio estrukturalak
aldarrikatzea eta agerian uztea da, horretarako berezkoak ez diren
zeinu eta ezaugarri sinbolikoak baliatuz (1973).
Beraz, gizarte-egitura talde eta gizabanakoak antolatzeko, haien
artean erlazionatzeko eta horiek gizarte bateko esparru desberdinekin
erlazionatzeko modua da. Era berean, gizarte zientzientzat gizartearen
errealitatea aztertzeko tresna da. Horrela, funtzio sozialak gizabanakoek eta gizarte bateko taldeek osatzen dituzte. Talde guztietan dago
funtzioen banaketa bat, pertsonen edo taldeen artean banatzen dena,
eta horrela, bakoitzak ekarpen zehatz batzuk egiten dizkio gizarteari.
Gizarte-funtzioari dagokionez, kontzeptuak bi esanahi izan ditzake,
lehena estatusaren zentzuan erabil daiteke -postu, eginbeharrei eta
bakoitzaren ardurei lotua- eta bigarrena bi elementu edo gehiagoren
arteko erlazioan.
Funtzionalisten teorian, funtzioa, osotasun bati elementu batek egiten dion ekarpena litzateke. Parsons-ek horrela definitu zituen funtzioak
(1999): gizarte-sisteman sistematikoki ordenatuta dauden egokitzapen
moduak, gizarte-egituretan aldaketak eragiten dituztenak. Parsonsen
arabera, sistema sozial baten barnean lau funtzio bereizi behar dira:
araudiaren egonkortasuna (aldaketan ordena bat eskatzen du); inte-

“Franco ante las fuerzas económicas y sindicales de Barcelona” (1942): El caudillo en Cataluña, Madrid, Vicesecretaría de Educación Popular, 1941/01/28, 34. or.
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grazioa (sistemaren atalen edo sistema bere osotasunean koordinaturik dagoela ziurtatzen du); eta egokitzapena (helburuak lortzeko bitartekoen multzoa). Gizarte-egiturek funtzio jakin bati erantzuten diote:
sozializazioaren egiturak araudiaren egonkortasunetik sortzen dira;
eskubide eta aparatu judizialaren egitura, integrazioaren funtziotik;
egitura politikoak helburuen jarraipenetik; eta egitura ekonomikoak
egokitzapenetik.
Amaitzeko, sistema soziala elkarren artean erlazioa mantentzen
duten taldeei dagokien teoriak osatzen diren oinarri inplizitu edota
esplizitua da. Gizarte-sistemaren ideia, egitura, ekintzak, iritziak edo
jarrera interrelazionatuak dituzten gainerako talde, gizarte edo instituzioekin lotuta dago. Gizarte-sistema baten baitan kontuan izan behar
da barne oreka eta tinkotasuna laguntzen duten mugak daudela, eta sistema horretako gizabanakoen artean ekintzen elkartruke bat dagoela.

2. LEHEN FRANKISMO GARAIKO GIZARTE-EGITURAK ETA -ORDENA
Aztergai dugun atal honetan, lehen frankismo-garaiko gizarteegiturak aztertzen dira. Lehen frankismo garaia terminoaren bitartez,
1936tik 1945era arteko aldiaz gain, ondorengo hauek ere adierazten
dira: gizarte-egituren bilakaera historikoa, egitura horiek osatzen
zituzten elementuak, II. Errepublikako garaian lortutako gizarte- eta
politika-garapena bertan behera uztea eragin zuten faktoreak, eta
gizartea menpean hartzeko eta nahierara aldatzeko erabilitako tresna hertsatzaileak, politikoak, ideologikoak, kulturalak eta ekonomikoak; azken finean, erregimen frankista eraikitzeko eta defendatzeko
erabili ziren tresnak. Lehen frankismo garaia zehazteko kontuan
hartzen diren urteen inguruan hainbat iritzi daude. Zenbaiten ustetan, 1936-1959 artekoa da, mugaketa kronologiko hau batez ere
ekonomialariek ezarri zuten, historialariek ere erabiltzen duten
arren. Horien ustez, 1959an politika ekonomiko autarkikoa alde
batera uzteaz gain, urte hartan amaitu zen frankismoa osatzen zuten
elementu politikoen sorrera- eta hasiera-aroa, 1958an
Mugimenduaren printzipio nagusiak aldarrikatu zirenean (CALVO
VICENTE, 1994 eta ARÓSTEGUI in SÁNCHEZ RECIO, 1999: 17-40).
Alabaina, ikerketa honetan 1936 eta 1945 arteko aldia hartu dugu
kontuan, batez ere, alde batetik, Erantzukizun Politikoen legea baliogabetu zelako (BARRUSO, 2005) eta errepublikarrei, marxistei, anarkistei eta abertzaleei zuzendutako indarkeria baretu zelako, eta bestetik, II Mundu Gerran ardatz-faxista galtzaile izanik, erregimen frankistaren egiturak aldatzen hasi zirelako.
Aitzeneko atalean aipatu bezala, altxatutakoek elkarrekin erlazionatuta zeuden bi esparrutan erabili zuten indarkeria. Alde batetik,
botereaz baliatu eta gizarteko ordena, ordena juridikoa, kulturala,
ekonomikoa, lan mundukoa eta genero-sistemak finkatzeko helburuarekin sortu zituen hertsadura- eta disuasio-prozesuetan (EIROA,
2006: 417-418 eta MIR, 1999: 115-145), eta bestetik, erregimen
demokratikoan, hots, beren helburua II Errepublika bertan behera
uztea zen, eta horretarako ezinbesteko zuten gerra irabazi eta disi-
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denteak desagerraraztea (REIG TAPIA, 2006: 525-527) eta erregimen
berriarekiko jarrera argiegirik erakutsi ez zutenen atzikioena lortzea.
Lehen helburuari dagokionez, liberalismoaren krisiaren eta iraultza
sozial baten arriskuaren gerizpean, I. Mundu Gerraren ondorengo krisi
politiko eta ekonomikoaren eta Errusiar Iraultzaren garaipenaren testuinguruan indartu ziren erregimen faxistak (MOLINERO, 1998: 97).
Erregimen frankistaren eta faxisten helburua gizarte-ordena berri bat
sortzea zen. Hori lortzeko ekintza politiko berrien tresnak erabili zituzten, kontsentsu sozial bat sortzen saiatu ziren eta Estatu-aparatuari
dimentsioa ematen ahalegindu ziren. Iraganarekiko haustura eragin
zuten erregimen faxistek zenbait puntutan; ez ordea beste zenbaitetan. Lyttelton-en arabera, diktadura faxista guztiek nazioen arteko
lotura ziurtatzea zuten helburu, liberalismoari eta materialismoari
loturiko dekadentzia prozesu bat bultzatuko zuen erregimen baten
bidez (1987: 81-95). Nazioa mehatxatzen zuen krisiari aurre egitea
zuten helburu, izan ere, galbidean zegoen nazioak, gizarte gaixoa
osatzen zuten gizabanakoei eragiten ziela uste zuten. Calvo Sotelok
1936ko ekainaren 16an Espainiako Errepublikako Parlamentuan
defendatutako ideiak ongi islatzen ditu eskuinaren aldarriak:
“Frente a ese Estado estéril, yo levanto el concepto de Estado integrador, que administre la justicia económica y que pueda decir con plena
autoridad: “no más huelgas, no más intereses usurarios, no más fórmulas financieras de capitalismo abusivo, no más salarios de hambre,
no más salarios políticos no ganados con un rendimiento afortunado,
no más libertad anárquica, no más destrucción criminal contra la producción, que la producción nacional está por encima detonas las clases, de todos los partidos y de todos los intereses. A este Estado le llaman muchos Estado fascista; pues si ése es el Estado fascista, yo, que
participio en la idea de ese Estado, yo creo en él, me declaro fascista.
No creo que exista actualmente en el ejército español… un solo militar dispuesto a sublevarse a favor de la Monarquía y en contra de la
República. Si lo hubiera sería un loco… aunque también sería un loco
el militar que no estuviera dispuesto a sublevarse a favor de España y
en contra de la anarquía, si ésta se produjera.”
Erregimen frankista, Francisco Francorengan identifikaturik zegoen
erregimen autoritarioa zen, 1936 eta 1945 urteen artean faxismotzeprozesua izan zuena. Estatuburuak ejertzito altxatua, Falangea eta
Eliza ezarri zituen erregimen diktatorialaren zutabe gisara. Gerra
Zibilean kontrol soziala eta politikoa eskuratu zuten zenbait herritan
eta herri haietan gizarte-ordena eta -egitura berria ezarri zuten, altxamenduari leial zitzaizkion pertsonak agintari izendatuz eta matxinadaren kide ziren erakundeetan kokatuz. Lehenengo unetik bertatik
beharrezkoak ziren gizarte-mekanismoak eta instituzioak eratu zituzten Estatu Berria osatu eta iraunarazteko, baita egitura legegile berria
eta zaintza sistema ere. Egitura horren oinarria balore militarren, faxisten eta katolikoen goraipamena zegoen Santos Juliá-ren iritzian: ordena, buruzagitza eta erlijioa (1999). Horrela, Gerra Zibileko irabazleek Espainiaren tradizio laudagarria eraiki nahi zuten, korronte autoritario modernoaren bidez gizarte-harmonizazioa lortuz. Frankismoak
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ordena soziopolitiko berria ezartzeko gizarte-egiturak ezarri zituen,
eta horiek iraunarazteko errepresioa, legezko hertsapena eta kontrol
soziala baliatu zituen. Bide horretatik, botere politikoa eta hiritarren
obedientzia lortzeaz gain, altxamenduan parte hartu zutenek ezarritako ordena ekonomiko eta sozial tradizionala iraunarazi nahi izan
zituzten indarkeriaren bitartez, beren ustetan ordena hura mehatxupean baitzegoen demokraziaren, erreformen eta langile klasearen lorpenen ondorioz. Juliáren hitzetan, altxamenduaren ondorengo
Espainian indarkeriaren erabilera berariaz egindakoa, sistematikoa
eta instituzionalizatua izan zen. Eta, azkenean, Estatu berriaren eraikuntzarako objektu bilakatu zen (JULIÁ, 1999: 26).
Eredu faxistari jarraituz, erregimen frankistak gizartearen enkoadratzea eta gizartearen kontrolerako masa-erakunde zenbait eratu
zituen, alderdi bakarraren zuzendaritzapean zeudenak. Frente de
Juventudes, Auxilio Social, Sección Femenina, Sindicato Vertical, eta
gainerako erakundeen helburua herritarrengandik gertuen zegoen
lehenengo gizarte-egitura kontrolatzea zen. Lehen irudian islatzen
den bezala, gizarte erabat hierarkizatuaren lehen planoa familiak
osatzen zuen. Familia zen ezarri nahi zen ordena kulturalerako, ideologikorako, erlijiosorako, politikorako, laboralerako eta genero-sistemaren kontrolerako oinarrizko instituzioa. Honela, Elizaren eta
Falangearen erakundeek familia-unitateen kontrolerako instituzio
gisa jardun zuten. Izan ere, gizarte-ordena berriaren ezarpenean eta
iraunaraztean familia osatzen zutenen gizartearen arlo ezberdinak
kontrolatu nahi izan zituen Estatu berriak.

Bigarren helburuak lotura handia zuen lehenengoarekin, izan ere,
kolpe militarraren ondorengo ziurtasun-ezaren sentimenduaz baliatuta, II. Errepublika garaiko gizarte erreformen eta laizismoaren aurka
zeuden militarrek, Elizak eta mugimendu soziopolitikoek, kristautasunaren aurkakotzat eta gizartearen desintegrazioaren eragiletzat jotzen
zutenaren aurkako gizarte oinarri berri bat ezarri baitzuten. Richards-en
arabera, Espainia iraunkorra lortu nahi zutenek indarkeria erabiltzean,
eragin izugarria izan zuten pentsamendu erregenerazionistak eta gizarte higienearen kontzeptuak biltzen zituen darwinismoak, hau da kutsaduratik eta gaitzetik libratzeko garbiketa ezinbestekoa zela pentsatzen
zuten (1999: 217-19). II. Errepublikaren garaian gauzaturiko erreforma
soziopolitikoa, sekularizazio-prozesua, tentsio soziopolitikoa eta abar,
nazioaren dekadentziatzat jo ziren eta ondorioz, altxamendua hasi
zen unetik bertatik arerio politikoak hiltzea autoritatea gauzatzeko
ohiko bide bilakatu zen. 1936ko altxamendua baino hilabete bat
lehenago, ekainaren 15ean Gil Robles diputatuak Madrileko
Diputatuen Kongresuan esandakoak ongi islatzen du espainiar eskuinak Frente Popularrari egozten ziona3:
“(...) los grupos obreristas saben perfectamente a dónde van: van
a cambiar el orden social existente; cuando puedan, por el asalto
violento al poder, por el ejercicio desde arriba de la dictadura del
proletariado; pero mientras ese momento llega, por la destrucción
paulatina, constante y eficaz del sistema de producción individual
y capitalista que está viviendo España. Para ello, un día son las perturbaciones, las agitaciones, las huelgas sistemáticas que retraen el
capital, que producen la huida del capital, muchas veces con
combinaciones y negocios criminales que soy el primero en condenar, que ocasionan el colapso de la economía. Otro día son
bases del trabajo que no significan propiamente el deseo de legítimas reivindicaciones obreras, sino más bien el propósito de
matar la producción capitalista, absorbiendo el beneficio de la
producción, y, si es necesario, las mismas reservas de capital.”
2.1. Frankismoaren izaera sozio-politikoa eta ideologia
Liberalismoaren krisiaren eta iraultza sozial baten arriskuaren
alternatiba bezala, erregimen faxistak I. Mundu-Gerraren ondorengo
krisi politiko eta ekonomikoaren eta Errusiar Iraultzaren garaipenaren
markoan indartu ziren (MOLINERO, 1998: 97). Garai hartan sortu
edota indartu ziren erregimen faxistak. Erradikalizatze eta mobilizazio indartsuen baitan, erregimen faxistek ordena sozial kapitalista finkatu zuten; horixe izan zen euren funtzio soziala. Baina beraien helburua ordena berri bat sortzea zen. Hori lortzeko ekintza politiko
berriak erabili zituzten, kontsentsu sozial bat sortzen saiatu ziren eta

2

1.ir.: Erregimen
frankistak
ezarritako
gizarte-egitura2.
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Grafikoa Mintzbergek proposatutako erakunde baten oinarrizko zatien azterketan oinarrituta eraiki da (1989: 112-119). Autore horren arabera erakunde batek ondoko oinarrizko zatiak ditu: erpin estrategikoa, erdiko lerroa, teknoegitura, babes langilegoa, ekintzen
muina eta ideologia.
3
“Los que saben a donde van”, ABC, 1936/06/17, goizeko edizioa, 22. or.
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Estatu aparatuari dimentsioa ematen ahalegindu ziren. Lylleton-ek
dioenez, diktadura faxista guztiek nazioen arteko lotura ziurtatzea
zuten helburu, liberalismo eta materialismoari loturiko dekadentzia
prozesu bat aurrera eramango zuen erregimen baten bidez. Nazioa
mehatxatzen zuen krisiari aurre egitea zuten helburu (1987; 81-95).
Faxismo terminoak, Europan, hogeigarren eta hogeita hamargarren hamarkadetan, erdialdeko herrialdeetatik hego-mendebaldeko
herrietaraino hedatu zen fenomeno zabala adierazten du. Fenomeno
haren erakusgarri nagusiak Italiako erregimen faxista eta Alemaniako
erregimen nazia izan ziren, eta talde horretan Portugalgo erregimen
salazarista eta Espainiako erregimen frankista ere sar ditzakegu.
Hauek dira XX mendeko Europako erregimen faxisten ezaugarri
nagusiak:
• Estatuko erakunde guztiak bere esku zituen partidu bakarraren erregimenak ziren, erakunde horiek partidu bakar horren irudiko bihurtzen zituena.
• Erregimen horrek indarkeria politikoa erabiltzen zuen disidenteen
aurka, inolako bereizketarik egin gabe.
• Propagandaren eta mobilizazio politikoaren gehiegizko erabilera egiten zuten, beren programak hedatzeko eta ideologia finkatzeko asmoz
• Gizarte- eta ekonomia-politiketan klase altuen eta ertainen alde egiten zuten, erregimenaren alde egon zitezen.
• Inperialistak ziren nazioarteko politikei dagokienez.

Duela berrogei urtetik, erregimen frankistari ezartzen zaion faxismoaren kontzeptua espainiar historiografiaren eztabaida-gaia da
(CASANOVA, 1992: 15-37). Ikertzaile askoren iritzian ezin har liteke
erregimen frankista erregimen faxistatzat, eta hori defendatzeko hainbat arrazoi ematen dituzte. Alde batetik, gerraren aurretik tradizio
aurre-faxistarik ez zegoela eta martxan zegoen komunitate nazionalaren proiekturik ez zegoela, eta bestetik, gerra-garaian estatu frankistaren egituran partiduak garantzi gutxi zuela diote. Beste arrazoietako
bat, Altxamenduari Eliza katolikoak eman zion bedeinkapena eta atxikimendua da eta, horrez gain, Elizak izan zuen eragina ere nabarmentzen dute. Azkenik, zera aipatzen da, Italia eta Alemanian ejertzito pribatuak eta masen partiduak zuten nagusitasuna, ejertzitoak zuela
espainiar estatuan, hau da II. Errepublikaren kontrako altxamendua
ejertzitoak gidatu zuela eta ez alderdiak.
Hori dela eta, frankismoaren izaera definitzeko kontzeptu ezberdinak proposatu izan dira. Esate baterako, klasiko bihurtu den Linz-en teoriaren arabera, erregimen frankista, erregimen autoritario ez faxista zen,
erregimenaren sortzaile izan zen Francisco Francorekin identifikatzen
zena eta Eliza katolikoaren eraginpean zegoena. Arósteguik diktadura
militar gisa definitu zuen, lurjabeen interes, botere finantziero, Eliza
Katolikoaren eragin ideologiko eta sozialak kontuan izanik,
Francoren botere faktikoetan oinarrituta. Juliák estatu totalitariotzat jo

zuen, hots, erretorika faxistadun diktaduratzat4. Bestalde, Casanova-k,
ez ditu erregimen faxistak bereizten dituzten ezaugarriak aztertzen, bai
ordea antzekotasunak eta definigarriak ziren ezaugarriak (1992: 25-26).
Frankismoaren ideologiari dagokionez tradizionalismo ideologikoaren berreskurapenean oinarritu zen, jarraitutako prozesua birtradizio ideologikotzat hartu daitekeelarik (GEERTZ, 1989). Ideologia
hori batez ere bi ardatzetan oinarritzen zen, alde batetik, diskurtso
katoliko kontserbadorean eta bestetik, iraganaren behaketan (sistematikoki aurre egin zion garai errepublikarrari eta gizarte ordenan
erlijioak paper zentrala betetzen zuen iragan ertainari). Gerra garaian
eta ondoren ere, faxismoa eta katolizismoa bateragarriak izan ziren;
bai adierazpen gisara, baita egunerokotasunean ere, irabazleek ezarri
zituzten matxinatuen bandoan sorturiko proiektuak eta gobernatzeko
eta bizitzeko erak, guztiak ziren bateragarri.
Ridruejorekin bat eginez, esan liteke, Espainiaren kasuan ez zela
izan alderdi faxista Estatua bereganatu zuena, alderantziz baizik
(THOMAS i ANDREU, 1999: 45). Hau da, matxinada militarra ez zuen
alderdiak egituratu, armadak baizik eta orduan ezarritako erregimena
ezin da faxistatzat hartu, batez ere arestian aipatutako arrazoiengatik.
Dena den, 1937tik aurrera eta 1945 arte faxismotze-prozesu bat gauzatu zen. 1937ko apirilaren 19ko dekretu baten bidez Falange
Española de las JONS eta Comunión Tradicionalista alderdiak batu eta
alderdi bakarra sortu zuen Francok: Falange Española Tradicionalista y
de las JONS5. Aipatu dekretuak, faxismoetan ohikoa zen bezala, erakunde honi herriaren eta Estatuaren arteko bitartekari papera aitortzen
zion: “comunicar al Estado el aliento del pueblo y de llevar a éste el
pensamiento de aquél a través de las virtudes político-morales de servicios, jerarquía y hermandad”. Era berean arau programatiko bakarra
Falange Españolaren 26 puntuak (sic) zirela azpimarratzen zuen.
Thomas i Andreuren arabera, Gerra Zibilaren amaierak erregimenaren ezaugarri faxistak indartzea ekarri zuen (1999: 46-47), esate baterako, Serrano Suñer cuñadisimoa-k Gobernuan eta alderdian bere papera
nabarmen nagusitu zuenean, prentsa eta propaganda antolatu zutenean
eta ministro falangisten presentzia ugaritu zenean. Era berean, gerraren
amaieran Falangearen menpeko erakundeak sortu eta zabaldu ziren.
Probintzia-buruzagitzen eta Tokian tokiko Buruzagitzen edo jefaturen
sarea antolatu zuten estatuan zehar baita ondoko erakundeak sortu ere:
• Enkoadratze funtzioa zutenak: Sección Femenina, Servicio Exterior,
Organizaciones Juveniles, Sindicato Español Universitario, Ex-Cautivos, ExCombatientes, Educación Nacional, Servicio Español del Magisterio.
• Gizarte laguntzakoak: Auxilio Social.
• Propagandakoak: Prensa eta Propaganda eta Servicio Exterior.
• Erakundearen barne-funtzioak zituztenak: Justicia y Derecho,
Información e Investigación, Tesorería y Administración, Servicios
Técnicos eta Transportes y Comunicaciones.

4

LINZ, J.J. (1978): “Una teoría del régimen autoritario. El caso de España” in PAYNE, S. (kon.): Política y Sociedad en la España del siglo XX, Madrid, Akal, 205-263 or.; TUSELL, J. (1988):
La dictadura de Franco, Madrid, Alianza.
5
255. dek., BOE, 182. zenb., 1937/04/20, 1033-34 or.
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1940an herritarrak enkoadratzeko, kontrolatzeko eta mobilizatzeko hainbat lege onartu zituzten: Sindicato Vertical eta frente de
Juventudes-i zegozkienak, Alderdiaren miliziak antolatzeari zegozkienak, batasun sindikalaren Legea… 1943tik aurrera, Payne hispanistaren arabera, II. Mundu Gerraren bilakaerak eraginda, erregimen frankistaren izaera faxista murriztuz joan zen. Ondorengo garaiak hitz
hauekin kontzeptualizatu zituen: semifaxista 1943tik aurrera, eta
erregimen autoritario post-faxista 1945etik aurrera6.
3. ESTATU BERRIA
Estatu Berriaren oinarria diktaduran zegoen, botere guztiak pertsona bakar batengan biltzen baitziren: buruarengan, buruzagiarengan, kaudiloarengan eta jeneralarengan. Hau da, diktadura liberalismoaren eta demokraziaren kontrako erregimena izan zen, aniztasunaren kontrakoa, eta buruzagiak agintzen zituen proposamenen alde
zegoen erakunde edo alderdi politiko batean oinarritzen zen. Hori
dela eta, erakunde politikoak Estatuaren barne-antolakuntza bera
izan zuen eta Estatuko erakundeak menpean hartu zituen. Diktadura
salbuespen-egoeratzat har daiteke, terminoaren zentzu politikoari
erreparatzen badiogu; hots, sistema demokratikoari dagokion askatasunak indargabetzen dituen egoeratzat. Salbuespen-egoerek berezkoa dute denbora-mugaketa bat, baina Francoren diktaduren helburua iraupen luzeko salbuespen-egoerak lortzea izan zen.
Diktadura erregimen bat ezartzeko ezinbestekoa da esku-hartze ilegal bat egitea, estatu kolpe bat, eta kolpe hori boterean dagoenak edo
boterera iritsi nahi duenak ematen du. Hori da, hain zuzen ere, Italiako
alderdi nazionalfaxistaren eta Alemaniako alderdi nazionalsozialistaren,
eta FET eta JONS-etako alderdiaren arteko desberdintasun nagusia.
Lehenengoak legalki iritsi ziren boterera, baina bigarren alderdia, Franco
jeneralaren diktaduraren oinarri izan zena, behin boterera iritsi ondoren
sortu zen; ejertzitoak Errepublika demokratikoa suntsitzeko eta diktadura edo Estatu berria ezartzeko esku hartu ondoren. Italiako alderdi faxista eta Alemaniako alderdi nazia boterera iritsi izana alderdi horien aldez
aurreko garapenaren ondorio izan ziren: programak garatu zituzten,
militanteak erakarri zituzten eta beren helburuak lortzeko ezinbesteko
estrategiak garatu zituzten. FET eta JONSetako alderdia, aldiz, altxatuak
boterera iritsi ondoren sortu zen haien zerbitzura egoteko, eta Europako
alderdi faxisten ereduari jarraitu zioten arren, ejertzitoa izan zen erregimenak erabili zuen tresna nagusia diktadura frankista inposatzeko eta
indartzeko. Ejertzitoak gidatu zituen konspirazioa eta altxamendua.
Frankismoak iraun zuen artean ejertzitoak lotura estua izan zuen erregimen politikoarekin, eta edozein gertaera arrazional edo kritikoren aurrean, garrantzitsuena Franco jeneralisimoari, Estatuko buruzagiari zor zitzaion leialtasuna gailentzen zen.
1936ko uztailaren 17tik 19rako estatu-kolpeak porrot egin eta
Gerra Zibila hasi ondoren, altxatutako militarren goi-karguek oinarriz6

ko gobernu-aparatu bat sortu behar izan zuten gune nazionaleko lurraldeetarako. Altxatuek ez zuten horrelakorik aurreikusi baina altxamenduak porrot egin zuenez eta aldez aurretik buruzagitzat aukeratu zuten
Sanjurjo jenerala uztailaren 20an hil zenez, ez zuten beste aukerarik
izan. Altxamenduak arrakasta izan balu, berehala osatuko zuten
Madrilen Sanjurjo jeneralak berak gidatutako direktorio edo batzar
militar bat. Izan ere altxamenduaren ondorengo pausoak ondo antolatuta zeuden. Joaquín Arrarás-ek aipatzen duenez, 1936ko ekainaren 15ean Emilio Mola jeneral matxinatuak Alfonso Carlos karlisten
erregegaiaren delegatua zen Fal Conde-ri entregatu zion 5. Instrukzio
Erreserbatuan ondoko jarraibideak helarazi zizkion (ARRARÁS IRIBARREN, 1956: 308):
“Tan pronto tenga éxito el movimiento nacional, se constituirá un
Directorio, que lo integrarán un Presidente y cuatro vocales militares. (…) El Directorio ejercerá el poder con toda amplitud, tendrá
la iniciativa delos decretos leyes que se dicten, los cuales serán
refrendados por todos sus miembros. (…) Los primeros decretos
leyes que se dicten serán los siguientes: A) Suspensión de la
Constitución de 1931. B) Cese del Presidente de la República y
miembros del Gobierno. C) Atribuirse todos los poderes del
Estado, salvo el judicial, que actuará con arreglo a las leyes y reglamentos preestablecidos que no sean derogados o modificados por
otras disposiciones. D) Defensa de la Dictadura Republicana. Las
sanciones de carácter dictatorial serán aplicadas por el Directorio
sin intervención de los Tribunales de Justicia…”
Gerrari esker Francok izugarrizko boterea, militarra zein politikoa,
lotu zuen. Estatu Berri haren sorgunea, administrazio militarra izan zen
(THOMAS I ANDREU, 1999: 42). 1936ko uztailaren 23an Defentsarako
Batzorde Nazionala eratu zen Burgosen. Batzorde hura militarren goikarguek osatzen zuten eta altxatuen artean maila eta antzinatasun
gehien zuen jenerala zen haien buru: Cabanellas. Nagusitasun militarra
ofizial egin zen uztailaren 30ean altxatutako lurralde guztian gerra egoera deklaratu zenean, irailaren 16an Frente Popularreko alderdi eta
erakunde guztiak legez kanpora utzi zituztenean, eta irailaren 28an
nazionalen menpe zegoen lurraldean jarduera politiko eta sindikal
guztiak debekatu zituztenean. Baina gerra garaian nagusi izan ohi den
logikak agintari militar bakar baten beharra utzi zuen agerian, garai
hartan hiru baitziren operazioen buruzagiak: Franco Cáceresen, Mola
Valladoliden eta Queipo de Llano Sevillan. Hori dela eta hautatu zuten
Franco Lurreko, Itsasoko eta Aireko indarren jeneralisimo eta Operazioejertzitoen jeneral buruzagi.
Buruzagitza militarraz gain, buruzagitza politikoa ere lortu zuen
eta 1936ko irailaren 29an, dekretu bakar baten bidez, jeneralisimo
eta Estatuko Gobernuko Buruzagi izendatu zuten (BOEren arabera
Estatuburu soilik). Francok bi motatako administrazio-erakundeak
sortu zituen bere izendapenaren ondoren. Hasteko, Estatuburuarekin
zerikusi zuzena zutenak, Kabinete Diplomatikoko Bulego Nagusia,

PAYNE, S. (1982): El fascismo, Madrid, Alianza.
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Gerrarako Idazkaritza eta Kanpo-harremanetarako Idazkaritza.
Ondoren, Estatuko Batzorde Teknikoa izenekoa sortu zuen, Dávila
jeneralak zuzentzen zuena. Batzorde hura hainbat komisiok osatzen
zuten: Ogasuna, Justizia, Industria, Merkataritza eta Hornidura,
Nekazaritza eta Nekazaritza-lanak, Lana, Kultura eta Irakaskuntza, eta
Lan publikoak eta Komunikazioak. Amaitzeko, Estatuko Gobernadore
Nagusia eta Ejertzitoko Ikuskaritza Nagusia sortu zituen. Francoren
boterea erabatekoa zen, aparatu haren guztiaren gainetik baitzegoen.
Administraziozko edo legezko ezarpen guztiak Estatuburuak onartu
behar zituen.
Franco jenerala 1915eko belaunaldi militarreko afrikanista zen,
armada herriaren eta batasun nazionalaren bizkarrezurra zela sinetsita zegoena. Ordenan, batasunean eta autoritatean ikusten zuen militar
hark espainiar abertzaletasuna mamituta, eta liberalismoa eta 1876ko
monarkia parlamentarioa 98ko hondamendiaren eta Espainiaren gainbeheraren errudunak izan zirela uste zuen . 1937ko apirilean gauzatutako karlisten eta Falangearen batasun politikoarekin frankismoa finkatuta geratu zen: ideia totalitarioak eta korporatibistak (demokrazia
organikoa, sindikatu bertikalak) eta irizpide kontserbadoreak eta katolikoak nahastu ziren; aginte pertsonaleko erregimena zen (ahalmen
betearazlea eta legegilea Francok berak zituen oso-osorik). Prestonek
dioenez, estatuburu jarri bezain laster, bere propagandistek gurutzatu
katoliko handiaren irudia sortu zuten berarentzat eta bere erlijiotasun
publikoak eraldaketa bat jasan zuen (1994).
Gotzain, abade eta erlijiosoak Franco Jainkoak herrialdean ordena
jartzeko bidalitako norbait bezala hartu zuten. Honako mitoak funtzionatu zuen: Espainia komunismotik libratu zuen, Espainia II. Mundu
Gerran sar zedin saihestu zuen, gerrak ekarritako biolentzia eta
Espainiaren zatiketaren aurrean, bake iraunkorra ekarri zuten. Franco
Espainia zuzendu eta gobernatzeari guztiz eskainia zegoen. (REIG
TAPIA, 2006).
Benetako Estatu Berri bat osatzeko prozesuak 1938ko urtarrilaren
30ean jarraitu zuen bere bidea, Administrazio Zentrala antolatzeko
promulgatutako legearekin, hari esker, gobernua sortu eta Batzorde
Teknikoa eta aurreko erakunde guztiak bertan behera geratu baitziren.
Gobernuko buruzagitza sortu zen, Estatuburuak bidegabeki hartu
zuena. Ministerioetako sailak ere sortu ziren, eta haien arduradunak
ere Estatuburuak izendatzen zituen. Estatuburuaren boterea berriz
berretsi zen, gobernuak hala erabakita legeak egiteko eskumena eman
baitzitzaion; izaera orokorra zuten arau juridikoak ezartzeko eskumen
gorena. 1938ko abuztuaren 8ko lege batean Estatuburuak legeak egiteko zuen eskumena indartu zen, lege hari esker ez baitzegoen lege
berriak aldez aurretik eztabaidatzeko beharrik. Francoren gobernuaren eraketari erreparatuz gero, argi ikus daiteke izatez erregimenaren
oinarrian zegoen aniztasun sozial eta politikoa, baita egitasmo politikoen aniztasuna ere. Estatuburuaren egitekoa zen bitartekari-lanak egi7
8

tea eta orekari eustea, harekiko eta haren eskuduntzekiko leialtasun
erabatekoan oinarrituta. Gobernu haietan militarrak eta falangistak
izan ziren nagusi 1945era arte, baina horiez gain ministro alfontsotarrak eta, gutxiago baziren ere, karlistak izan ziren.
Erregimena instituzionalizatzeko prozesuaren baitan, 1942ko
uztailean Gorteak osatzeko Legea onartu zen. Espainiako Gorteak
osatzeko Legea uztailaren 17an aldarrikatu zen. Lege hark zeharkako
hautaketa-batzorde bat osatzeko agintzen zuen, teorikoki legezko ekimena zena, baina horretarako eskumena Francok zuen 1939ko abuztuko Legea onartu zenetik, orduz geroztik Francok baitzuen inolako
baldintzatzailerik gabe arauak ezartzeko gaitasuna. Gorteak Estatuko
lanetarako espainiarren parte-hartzerako goi-organoak ziren eta haien
egiteko nagusia Legeak egitea eta onartzea zen, Estatuburuari zegokion eskumenari trabarik egin gabe.
Lehen frankismo-garaiaren amaieran, 1945ean, Espainiarren
Forua onartu zen. Foru hartan, teorian, espainiarrek zituzten eskubideak eta betebeharrak zehazten ziren. Lege horrekin Espainiako Estatuak
bere ekintzen printzipio gidaritzat hartzen zituen pertsonen duintasuna, osotasuna eta askatasunaren errespetua (1. art.). Era berean, legeak espainiar guztien eskubideak, klase eta pertsonen mailako bereizkuntzarik egin gabe babesten zituela azaltzen zuen 3. artikuluan.
Estatuko biztanleek zituzten eskubide eta betebeharrei zegokienez,
heziketa eta instrukzioa jasotzeko eskubidea eta hartzeko betebeharra
-hala familia barnean nola ikastetxe pribatu eta publikoetan (5. art)aipatzen zen, baita, babes ofiziala izango zutela erlijio katolikoaren,
hau da, Espainiako erlijioaren, profesioak eta praktikak ere. Lege haren
arabera, inork ez zuen eragozpenik izango bere erlijio-sinesmenengatik edo bere kultuaren jarduera pribatuarengatik (6. art). 24. artikuluan
espainiar guztiek lan egiteko eskubidea eta gizartearen probetxuko jarduera batean aritzeko obligazioa zutela xedatzen zen.
4. FET Y DE LAS JONS
Miguel Cabanellasek, Defentsa Nazionalaren Juntako
Presidenteak, 1936ko irailaren 13an sinatutako dekretu batekin legez
kanpo utzi zituen 1936ko otsailaren 16ko hauteskundeetarako deia
egin zenez geroztik Frente Popularra deiturikoa osatu zuten alderdi
eta elkarte politikoak eta sozialak, hala nola hari atxiki zitzaizkion edo
harekin batera ari ziren alderdiak eta elkarteak, erakunde separatistak
eta Mugimendu Nazionalaren Garaipenaren aurka borrokatu ziren
guztiak8. Gerora Falangearen eta Comunión Tradicionalista batu
zituen dekretuan eta Erantzukin Politikoen legeak aurretik hartutako
neurri hori berretsi zuten.
Francok ejertzitoaren erabateko laguntza eta elizaren bedeinkapena jaso zuenean, bere altxamenduan lagundu zuten indar politikoak
batzeari ekin zion, hauek kontrolatzea bakarrik falta baitzitzaion: falan-

FUSI, J.P.: “Breve biografía de un dictador”, El País, 1995/19/20.
108. dek., BOJDNE, 22. zenb., 1936/09/16, 1. eta 2. or.

Tolosaldea Historia Bilduma 16 / 2011

157

Mikel Errazkin Agirrezabala

gistak, karlistak, monarkikoak eta CEDAko alderdikideak.
Jeneralísimoak, Hedilla izena zuen Falangeko buruzagiaren oposizioarekin, Erregimen berriko Alderdi bakarrean bildu zituen lehen aipatutako alderdi guztiak, horretarako dekretu bat onartu zelarik. Alderdi haren
izena FET y de las JONS izan zen, geroago Mugimendu Nazionala
izena hartuko zuena. Batasun-dekretua Salamancan 1937ko apirilaren
19an sinatu zuen Francisco Francok9. Dekretu horretan irakur zitekeen,
ordurako gerra asko aurreratuta zegoenez eta garaipenaren ordua hurbil zegoenez, bake-prozesuari ekin behar zitzaiola eta Estatu Berrian
Iraultza Nazionalaren pentsaera eta estiloa ezarri behar zirela. Horrez
gain, gehitzen zen pentsaera eta diziplina bakar batekin, prozesuan
espainiar guztiak hartu behar zutela. Espainiaren izenean eskatzen
zen batasunak ez omen zuen esan nahi indarrak pilatzea, Gobernua
kontzentratzea edo aldi baterako batzea baizik. Aipatu dekretuan besteen artean honakoa agintzen zuen jeneralisimoak:
• Falangea eta erreketeak, bakoitzaren zerbitzuak eta elementuak
barne, erakunde politiko nazional bakar bat izango zirela bere agindupean eta, momentuz, Falange Española Tradicionalista y de las JONS
izena hartuko zuen. Era berean, beste erakundeak eta alderdi politikoak ezereztatu egin zituen (1. art.).
• Erakunde politiko nazional berriaren zuzendaritza organoak Estatu
buruzagia, Idazkaritza edo Batzar Politikoa eta Kontseilu Nazionala
izango zirela (2. art.).
• Falangeak eta erreketeak Milizia Nazional bakarra osatuko zutela (3. art.).

Francok bere burua estatuburu izendatu zuenetik Falange Española
de las JONS-ek eta Comunión Tradicionalistak frentean borrokatzeko
pertsonak erreklutatzeko ordura arte izandako ahalmenik handiena
izan zuten Espainia nazionalean. CEDAk eta Renovación Españolak
ordurako haien eragin politiko eta soziala asko urritua zuten.
Karlismoaren artean, XX atalean ikusi den bezala, batez ere hiru korronte nagusi zeuden. Falange Española (FE) aldiz, alderdi faxista bat zen.
Nahiz eta faxismo espainiarra JONSen fundatzaile ziren Giménez-ek,
Caballero-k, Albiñana-k eta Ledesma-k formulatu, 1933an ezagutu
zituen sendotasuna eta militantzia. Urte hartan, II. Errepublika garaian,
hartu zuen alderdi izaera, eta bere hasierako ibilbide hura Alemania eta
Italiako alderdi faxisten gorakadarekin batera gertatu zen. FE-ren fundazio ekitaldia, 1933/10/29an José Antonio Primo de Riverak Madrileko
Komediaren antzokian emandako hitzaldiarekin hasi zen. Urriaren
29ko diskurtsoan zera esaten zen, mugimendu hura ez zela alderdia,
mugimendu bat baizik, ez eskuinekoa ez ezkerrekoa. Izan ere, eskuina
antolaketa ekonomikoa izateko nahia zela esan zuen Primo de Riverak
eta ezkerra antolaketa ekonomikoa azpikoz gora jartzeko nahia.
Birfundatzailearen hitzetan, mugimenduaren helburuak biolentziaren
bidez lortu behar baziren, indarkeriaren aurrean ez gelditzea nahi

zuten, izan ere, dialektika ondo zegoen lehenengo komunikazio tresna
gisara. Baina, justiziari edo estatuari irain egiten zitzaienean, ukabilen
eta pistolen dialektika baino ezin zen onartu10.
Falangearen eta gainerako alderdien bateratzea lortu eta gero, alderdi bakar hura erregimenaren alderdi bihurtu zen, militarrei eta funtzionarioei irekia. Alderdi burokratizatu, instituzionalizatu, instrumentatu
eta subordinatu bat izan zen (THOMAS i ANDREU, 1999: 44).
Azkenean Franco, indar armatuen, Estatuaren eta alderdi bakarraren
buru izan zen. Alderdi bakarrean parte hartu zutenek, abantaila ekonomikoak izan zituzten (lanpostua bilatzeko erraztasuna), baita zenbait
abantaila politiko ere (batez ere postu politikoetan igotzeko erraztasunak). Alderdi bakarraren presentzia nabarmena izan zen Erregimenaren
amaiera arte, Franco hil zen arte, alegia: desfileek, data seinalatuetako
elkarretaratzeek, komunikabideetako presentzia aktiboak... Tolosan
Falangearen egoitza Labayen familiari konfiskatutako etxean ezarri
zuten; San Frantzisko pasealekuaren eta Oria kalearen izkinan.
Tolosan, alderdien bateratzea modu oso positiboan hartu zen eta
Fidel Azurza alkate karlistak esker onak eman zizkion Franco kaudilloari bateratze dekretuarengatik eta emandako hitzaldiarengatik.
Erreketeen eta Falangearen bateratzea zela eta ekitaldi hauek antolatu ziren Tolosan11:
“22 de abril; en ella Requetés y Falanges, unidos en estrecho lazo
de santo patriotismo, fraternizaron en su alegría y entusiasmo desfilando por las calles del a población juntamente con las autoridades y el vecindario en masa al son de vibramente himnos patrióticos acalamando y vitoreando a España, al Glorioso Ejército y al
Generalísimo Franco. La manifestación fue recibida en la Plaza del
ayuntamiento donde, desde sus balcones, el alcalde que suscribe
primero, y después, el Capitán de Requetes Sr. Vera y el Jefe de las
milicias de Falange de este campamento dirigieron la palabra sintétizando el patrotico acto. A continuación y después que la
Banda de Requetés interpreto el Himno Nacional y las marchas
de Falange y Requetés diose por disuelta la manifestación que
resultó en extremo solemne y emocionante”
Baina, denbora aurrera joan ahala, aipatu batasunak ziurgabetasun, zalantza eta mesfidantza handiak sortu zituen, batez ere karlisten artean. Zenbait karlista berehala hasi ziren erregimen berritik politikoki aldentzen (CALVO VICENTE, 1994: 265-268). 1936ko irailean
gertatu zen karlisten eta botere militarraren arteko lehen liskarra, botere militarrak autoritatearen kontrako erasotzat eta autonomia politikoaren adierazgarri onartezintzat hartu baitzuen karlistek Alfontso
Karlos erregegaiaren heriotzagatik atsekabea agertu izana eta
Espainiako bandera haga erdian jarri izana12. Probintziako diputatu

9

255. dek., BOE, 182. zenb., 1937/04/20, 1033.-1034. or.
FALANGE ESPAÑOLA (1942): “29 de Octubre. Discurso Fundacional de la Falange”, Ediciones Frente de Juventudes, 84. zenb., liburuxka, 3.-14. or.
TUA, 1991, 308 or., 1937/04/23, a.u.e.l. eta TUA, 1991, 336 or., 1937/04/26, a.u.e.l.
12
Tolosako udal kudeaketa batzordeak hala onartuta Manuel Fal Comunión Tradicionalistako buruzagiari Alfonso Carlos Borbon Austriaren heriotza zela eta doluminak helarazi zizkion
batzordeak. Honek Gipuzkoako Gobernadore Zibilaren aurkakotasuna sortu zuen. Iturria: TUA, A-1-233, 33ifr. fol., 1936/10/02 u.k.b.a.l.
10
11
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gehienak beren karguetatik kendu zituzten. 1937an karlismoaren
bigarren atzerakada gertatu zen, alderdien bateratzea aldarrikatu
zenean. Karlistak autonomia politikoari eusten saiatu ziren eta, horren
ondorioz, Gipuzkoako karlista ezagunenetako batzuk atxilotu zituzten. Hala ere, atzerakada politikoa gero eta handiagoa zen arren, karlistek militarki lankidetzan jarraitu zuten erregimenarekin. 1939an,
karlistek erregimen berriarekin zuten lankidetzari dagokionez, beste
atzerapauso bat gertatu zen, boterearen alde agertzeko faktore
garrantzitsua izan zen etsaia behin betiko desagertu baitzen. Gerra
amaitzearekin batera, Gipuzkoako agintariek Kontzertu
Ekonomikoaren alde agertzeko zuten arrazoia ere desagertu egin zen.
Kontzertu Ekonomikoa indargabetzea izan zen, hain zuzen ere, karlista askoren atzerapausoen arrazoia. 1942an gertatu zen karlisten
inhibizioaren unerik gorenena, Gipuzkoako Aldundiko presidentea
zen Fernando Aramburuk Kontzertu Ekonomikoa berrezartzeko egin
zituen ahaleginek porrot egin zutenean. Karlisten jarduera politiko
oro oso kontrolatua zuen Gipuzkoako gobernadore zibilak. Horren
adibide da, 1940ko maiatzean San Miguel erreketeen Tolosa konpainiako bandera Izaskungo amabirjinari entrega ospakizuna onartu
zuela aipatu gobernadoreak ondoko baldintzarekin13: “no debiendo
pronunciarse discursos ni dar lugar a manifestaciones nacionalistas o
que supongan disidencia de la unificación”. Alfonso María Morenok
alderdien batasuna dekretatu zuenean ondokoa idatzi zuen bere
memorietan (1937/04/27):
“Impresiones, muchas impresiones. Hoy, por medio de Telégrafos,
se recibido una orden en Radio Requeté, que es orden general
dada por Franco: “De aquí en adelante se ha de decir: Una patria,
España; un Estado, nacional-sindicalista; un caudillo, Franco”.
Esto en todas las emisiones. Nos vamos “falangizando” progresivamente. Hace unos días Falange pisó al Requeté en la recién llevada a cabo “unión” de ambas entidades. Lo dice el nombre dado
a la nueva criatura: “Falange Española Tradicionalista y de las
J.O.N.S.”. Los requetés crujen como un entarimado viejo, al sentir sobre sí el peso de estas decisiones del “generalísimo”. No cabe
duda: el Requeté es el oro viejo guardado en el fondo del arca, en
la aldea. Hombre sanos, en general, predominantemente conservadores y, en la actualidad, de cierto nivel social. Es el punto de
cita de las “derechas” en el sentido que se le puede dar a la palabra. Hay, en los requetés que no sean los viejos puritanos, más
comunidad de intereses que de ideas, las cuales en el Requeté son
más bien de gentes mentalmente rezagadas y sin estudios. Esto es
lo normal. No hay, pues, programa ni métodos modernos. En
Falange hay más audacia y juventud, y en esto radican sus ventajas y sus inconvenientes. En los requetés no hay jefes, porque la
gente de algún viso declina el trabajo y la responsabilidad del partido y sólo busca la utilidad de dar su nombre al Tradicionalismo
sin compromisos y tocarse con la patriótica boina roja. En la
13
14

Falange tampoco hay Jefes, pero es por una razón de índole diversa: porque hay demasiada juventud y la de edad adulta no puede
encontrar allí su ambiente propio. Con todo, como Falange no
siente en la práctica preocupaciones religiosas, a ella confluyen
todos los heterodoxos e izquierdistas. En Salamanca ha habido
lucha y han sido fusilados varios jefes Falangistas. Posteriormente,
el mismo Hedilla ha sido encarcelado. En el “cine”, unos alemanes se han enfrentado con el público de gallinero que se reía de
alguna película alemana y, vueltos hacia atrás, los han llamado
‘tontos’ y ‘bobos’. Se sienten los amos y compran. Nos dejan el
papel y se llevan artículos, sobre todo joyas”
5. ELIZA
“Amodiozko Jainkoarentzat hori egin omen dute.
Jainkoarentzat bazterrak erre eta apezak hil ote?”
Xabier Iratzeder, 193714
Eliza katolikoak gerraren justifikazioa, errepresioaren onarpena eta
Vatikanoaren laguntza diplomatikoa eskaini zizkion errejimen frankistari. Laguntza harekin elizak II. Errepublikaren aurretik gizartean eta
politikan izan zuen eragina berreskuratzea zuen helburu (CASANOVA, 2001). Errejimenari garaituak zigortzen ere lagundu zion eta justizia frankistaren ezinbesteko agente bilakatu zen (MIR, 2000: 191).
Asko izan ziren Elizak egindako txostenen ondorioz eraildako, kartzelaratutako eta hondamendira eramandako emakumeak eta gizonak.
Eliza Katolikoak altxamendu antidemokratikoa sostengatu zuen,
bai bere hierarkiaren bidez eta baita kleroaren zatirik handienaren
bitartez ere. Kolpearen funtsezko eragile antolatzailea eta zilegitzailea
izan zen errepublikaren aurkako matxinada baino lehenago, baita
hura hasitakoan ere. Hori zela eta, 1936ko uztaileko altxamendua
gailendu ez zen eskualde batzuetan, militarrek kleroaren kontrako
erantzun erradikala izan zuten (CASANOVA, 2001: 22-43). Gerra
hasi zenean, Gomá kardinalak “Non Licet” hitzekin hasten zen gutun
pastorala prestatu zuen Iruñean, eta abertzaleei elizaren etsai amorratuekin bat egitea leporatzeaz gain, kategorikoki galarazi zuen
Errepublikari atxikitzea abuztuaren 6an argitara eman zuen agiri
horrekin (ARRARÁS IRIBARREN, 1940, 3. bol.: 561-562). Mateo
Múgicak eta Marcelino Olaecheak, Gasteizko eta Iruñeko apezpikuek, presio handiak tarteko, Gomák idatzitako gutun pastorala izenpetu zuten. Apaizeria altxamenduaren alde agertu zen eta espainiaren
aurkakotzat jotzen zen eta ondorioz desagerrarazi egin behar zen
etsai baten aurkako gurutzadaren ideia berreskuratzen zuen hizkera
legitimatzen lagundu zuen.

TUA, 1999. k., 811 or., 1940/05/17, a.u.e.l.
IRATZEDER (1938): “Zorigaitzeko Euzkadi”, Euzko Deya, 110 zenb., 4. or.
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Gerora, 1937ko uztailaren 1ean, Espainiako gotzainek gerrari
buruzko eskutitz bat zabaldu zuten. 48 gotzainek sinatu zuten, Isidro
Gomá kardinala, Toledoko gotzaina buru zutela. Gutun hura sinatu ez
zuen gutxienetako bat Mateo Múgica Gasteizko gotzaina izan zen.
Haien hitzetan bi arrazoiengatik eman zuten iritzi kolektiboa: batetik,
gerra izaera politiko edo sozialekoa izanik ere, eragin kaltegarriak
izan zituelako arazo erlijiosoan eta, gainera, hasieratik bertatik oso
argi geratu zelako borrokako alde batek erlijio katolikoa desagerrarazi nahi zuela Espainiatik. Beraz, horren aurrean, gotzain katolikoak
ezin omen ziren uzkurtu. Gutun horretan honako baieztapen hauek
egin zituzten15:
• Eliza, ezin zela borrokan ezer egin gabe geratu, doktrinak eta espirituak, irauteko senak eta Errusiako esperientziak eraginda. Alde batetik,
Jainkoa ezabatzeko arriskua zegoelako eta antzinako espiritu espainiarra eta kristaua gordetzeko ahalegina egin beharra zuelako.
• Matxinada zibil eta militarrak herritarren gogoan sustrai sendo bi
errotu zituela baieztatu zuten: batetik aberri sena, Espainia altxatu eta
betiko hondamenditik ateratzeko bide bakarra omen zelako eta, bestetik, erlijio sena, jainkoaren etsaien ezintasuna zapaltzeko indarra zelako eta fedea eta erlijioa praktikan jarraitzeko bermea ematen zuelako.

Francisco Franco jeneralak 1937ko azaroaren 16ean zehazten
zuenez (ALTAFAYLLA, 2003: 836): “nuestra guerra no es una guerra
civil, una guerra de pronunciamiento, sino una cruzada de los hombres
que creen en Dios, que creen en el alma humana, que creen en el bien,
en el ideal, en el sacrificio, que luchan contra los hombres sin fe, sin
moral, sin nobleza…”. Francok bere jarduera politikoa erlijioarekin
lotuta ezarri bazuen, Eliza Katolikoak ere politikan izan behar zukeen
partehartzea aldarrikatzen zuen. Esate baterako, Izakun, Tolosako
parrokiaren agerkarian Pío XII.aren hitz hauek eman ziren argitara
1952ko urriaren 3an16: “por fuerza y de contínuo la vida humana, privada y social se encuentra en contacto con la ley y el espíritu de Cristo;
de ahí resulta por la fuerza de las cosas, una compenetración recíproca del apostolado religioso y de la acción política”. Era berean, eliza
eta estatua banatzearen aurkako ideia hauek defendatzen zituen aipatu Tolosako Santa Maria parrokiak argitara ematen zuen agerkarian17:
“El Estado en verdad depende de Dios, y por tanto debe someterse a El y honrarle viviendo su vida social, esto es, rigiendo a sus
súbditos según la única Religión verdadera, la Católica. Si además
el fin del estado es el bien común de los súbitos, no puede olvidar
el fin supremo del hombre que solo puede conseguirse en el
Catolicismo. El defender la separación en hipótesis general conduce a muchos absurdos: que el progreso de los tiempos contradice a la Revelación que nos enseña que la Iglesia es superior al
Estado y ambos deben estar unidos por un orden admirable, que
la doctrina católica no es inmutable”.

“La Iglesia tiene potestad no sólo directiva, sino también de verdadera jurisdicción sobre las cosas espirituales pero también sobre las
cosas que, sin ser meramente temporales, son en parte espirituales
y en parte temporales. Por este poder la iglesia tiene derecho a
abrogar las leyes civiles que van en contra de la misma, a vigilar
para que la educación sea recta, a regir a los mismos jefes de Estado
etc. Se ve claro que debe ser así porque la Iglesia, como sociedad
suprema que es, tiene un fin, mucho más alto que el del Estado”.
Moral katolikoaren oinarrizko printzipioak lege bilakatu zituzten
eta, ondorioz, Elizak eta Estatuak herritarren bizitza pribatua eta familia-bizitza arautzeko eta bizitza haietan esku hartzeko eskumena
zuten. Horrez gain, beren postulatu zurrunetatik urruntzen ziren jokabide pribatu guztiak Estatuaren aurkako delitutzat jotzen zituzten,
haien kontra gerra-kontseiluak ospatzen zituztelarik. Garai hura bizi
zutenen hitzetan, II. Errepublika garaian ugaritzen hasi ziren ezkontza
zibilak eta dibortzioak baliogabetu zituzten; bataiatuta ez zeudenak
bataiatu egin behar izan zuten laguntzarik jaso nahi izanez gero; eta
dantzak, festak, udako bainuak eta emetasun-erakustaldi guztiak zintzotasunaren mugetara eta ohitura onetara moldatu behar izan zituzten.
Moral horren zaintza Elizak ez ezik Udalak berak ere egiten zuen.
Helburu nagusia Espainia birkatolizatzea zen, Elizaren ustez, espainiar
nazioaren kutsadura ideologikoa erlijioa alde batera uztearen ondorio
baitzen. Helburu hura lortzeko, Tolosan bi instituzio baliatu zituzten
nagusiki: Acción Católica eta Hezkuntzaren gain zuten kontrola.
Horiei esker, Jainkoaren eta Elizaren beldur ziren katolikoak hezteaz gain, beren etorkizuna besterik gabe onartzen zuten eta ordena
eta diktaduraren hierarkia errespetatzen zuten katolikoak hezten
zituzten (ERRAZKIN AGIRREZABALA, 2008: 134-138). Bestetik,
kontuan hartu behar da, 1939ko otsailaren 9ko Erantzukizun
Politikoen Legeak herritarren portaeren inguruko ikerketa eta zaintza
egiteko aukera ematen ziola Elizari herriko parrokoaren bitartez.
Honela, ofizialki, Elizak moralaren eta ohitura onen zaindariaren
papera berreskuratu zuen eta gizarte-ordena irauli izanaren susmagarri ziren guztien, eta noski, Elizaren aurka egin zutenen ikerlari
publiko bihurtu zen.
Tolosako Acción Católica, Santa Mariako Artzapezpikuaren
zuzendaritzapean zegoen antolatua. Tolosan, lehen frankismogaraian, Braulio María Arocena eta Wenceslao Mayora Telleria izan
ziren Acción Catolica erakundeko zuzendari. Aipatu erakundeak atal
hauek zituen18:
• Secretariado de Caridad Parroquial
• Secretariado de las Viviendas Protegidas
• Cocina Parroquial de Invierno
• Escuela de Madres
• Obra Social y Recreativa de Nuestra Señora del Pilar para Obreros

15

“Carta colectiva de los obispos españoles a los obispos de todo el mundo con motivo de la guerra en España”, 1937/07/01, Iruñea, Gráficas Descansa.
“La Acción Católica y la Política”, Izaskun hoja parroquial de Santa María de Tolosa, 66. Zenb., 1952/06; 2. or
“Iglesia y Estado”, Izaskun hoja parroquial de Santa María de Tolosa: 27. zenb., 1948/08, 3. or. eta 28. zenb., 1948/09, 2. or
18
“Accion Católica en la vida parroquial de Tolosa”, Izaskun hoja parroquial de Santa María de Tolosa, 1952/06; 66 zenb, 1. or.
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• Escuela de la Milagrosa
• El Consultorio
• Fichero Parroquial
• Obra de los Ejercicios Parroquiales de la Cuaresma
• Hoja Parroquial Izaskun.

Tolosan, gorrien aurkako gurutzadan, nazionalak sartu eta lau
egunetara aro berriaren jaiotza ospatu zen: “como testimonio de
admiración y reconocimiento del pueblo de Tolosa al Glorioso Ejército
Español al ser libertado de la opresión de las turbas rojas (…) para
rememorar esta epopeica redención de nuestra Querida Nación”.
Bertako parrokian eliz ospakizunak ospatu ondoren Jesusen Bihotza
berrezarri zuten udaletxean eta eskola publikoetan, Fidel Azurza alkatea buru zutela, haren alaba Mercedesek eraman zuen bandera eta
ohorezko guardia egiten Germán Raguán erreketea jardun zen
(EZQUIAGA, 1938: 79 eta EZQUIAGA et al., 1939: 55). Andre
Mariaren egunean erlijio kutsuko jaia antolatu zuen udaleko kudeaketa batzordeak19:
“se celebrara el día 15 de los corrientes, festividad de la Asunción
de Nuestra Señora una solemne misa Mayor y Te Deum en la
Parroquia de Sta. Maria a la hora de las diez de la mañana y que
seguidamente, para rememorar esta epopeica redención de nuestra Querida Nación dispuso así mismo se llevara a cabo por las
autoridades y clero el acto de la nueva entronización del Sagrado
Corazón de Jesús en la Casa Consistorial y en las escuelas Públicas
la restitución oficial de las sagradas imágenes de Cristo
Crucificado que con tanta vileza e infamia fueron arrancados de
sus aulas por la revolución sectaria y le invitara a dichos actos religiosos, para que revistieran el máximo esplendor, a las autoridades
militares de esta comandancia y todo el vecindario”
Gurutzadak Errepublika garaiko sekularizazioari amaiera eman
eta ari berriari hasiera eman zion. Aro berri hartan Tolosako udal
kudeaketa batzordekideek erlijio sinesmen praktikekin erlazioa zuten
erabaki anitz hartu zituzten: meza nagusietara udal ordezkariak bertaratzea, hilerri zibila eta katolikoa behar bezala banatzea; Tolosako
banderari Jesusen Bihotza ezartzea, Izaskungo amabirjina Tolosako
zaindaritzat izendatzea eta II. Errepublika garaian hobiratutako
damu-gabeen gorpuzkinak hilerri zibilera eramatea, eraikin publiko
bakoitzean gurutze bana ezartzea20… San Joan jaietan ere elizaren
ospakizunek erabateko presentzia zuten. 1937koek, esate baterako,
ondorengo programa hau zuten:
“La víspera la tradicional fogata y pasacalles de San Juan, reparto
de raciones a los pobres y salida de gigantes y cabezudos, y el día
del Santo Patrono la asistencia en Corporación a las fiestas religiosas y al descubrimiento e inauguración de las tres nuevas calles y

de la lápida del heroico Comandante Fernández Checa. La celebración de una novillada benéfica y de partidos de pelota, así
como por la noche de ese día una función continua de cine a base
de documentales patrióticos y la organización de un Te-Deum a
las siete de la tarde; la celebración de cucañas carreras de patas
etc. Y la celebración de la fiesta de la flor a beneficio de los heridos y combatientes, y el siguiente domingo la repetición de algunos festejos, disponiendo que la Comisión de festejos se reunirá
para confeccionar el programa y someterlo a la consideración de
la Corporación”21.
1939ko apirilaren amaieran, gerra amaitzean, Jaungoikoari
gerra irabazten laguntzeagatik eskerrak emateko, Nekaldiaren eguneko bederatziurrenera udal osoa bertaratzea erabaki zuen kudeaketa batzordeak, baita maiatzaren 6tik 14ra bitartean Izaskungo
amabirjinaren bederatziurrenak antolatzea eta Izaskunerako bidean
gurutzbidea eraikitzea ere22. Hala ere, ez da ahaztu behar, Calvo
Vicentek dioen bezala, 1940ko hamarkadako lehen urtetan
Falangeak eta Eliza katolikoak erregimen frankistaren baitan hegemonia ideologikoa lortzeko borroka sendoak izan zituztela eta politikaren gizarteratzearen kontrolarengatik lehiatu zirela (1994: 29).
Aipatu ikertzailearen arabera bi instituzioen arteko harremanak sarri
askotan tentsio handikoak izan ziren.
5.1. Apaizen kontrako errepresioa
Elizako hierarkia osoak ez zuen babestu matxinatuen mugimendua. Kontrakoen artean Tarragonako gotzaina, Vidal i Barraquer, eta euskal kleroaren zati bat -jarrera abertzalekoa- izan ziren. Aipagarria da,
indar matxinatuek, gerrako lehenengo hilabeteetan, 16 euskal apaiz
fusilatu izana, horietako batzuk kultura munduko gizon ospetsuak
(esate baterako José Ariztimuño Olaso Aitzol kultur eragilea); Mateo
Múgica gotzainaren erbesteratzea; edota euskal abertzaletasunaren
babesletzat jotako apaizen kartzelaratzeak. Hego Euskal Herriko
Elizaren baitan desberdintasun politiko-ideologikoak zeuden, XIX.
mende amaieran apaizen artean hedatua zen karlismo eta integrismoaren ordez 20-30 hamarkadetan abertzaletasuna hedatuz joan baitzen.
Gerra Zibilaren bilakaerari dagokionez zera azpimarra daiteke,
alde batetik, Hego Euskal Herrian elizaren kontrako agerbide errepresibo gogorrik ez zela eman eta, bestetik, euskal elizaren sektore
batzuek erasotako demokraziarekiko eta legezkotasunarekiko konpromisoari eutsi izana, baita Euzko Gudarozteko batailoietan ere.
Horren adibide dira batetik, José Miguel Barandiaranek bere egunkarian jaso zituen Dolores Ibarruriren adierazpenak (2006: 476): “me
admira la actitud del clero vasco. Es algo alentador el coraje con que

19

TUA, A-1-233, 5. fol., 1936/08/12 u.k.b.a.l.
Hurrenez hurren: TUA, A-1-233, 33ifr. fol., 1936/10/02 u.k.b.a.l.; TUA, A-1-233, 168ifr.-170. fol., 1937/11/12 u.k.b.a.l.; TUA, A-1-234, 17ifr.-21. fol., 1938/06/22 u.k.b.a.l.; TUA, A-1234, 48ifr.-53ifr. fol., 1938/09/30 u.k.b.a.l. eta TUA, A-1-234, 62ifr.-71. fol., 1938/11/11 u.k.b.a.l.; TUA, A-1-233, 33ifr. fol., 1936/10/02 u.k.b.a.l.;
21
TUA, A-1-233, 141ifr.-142. fol., u.k.b.a.l.
22
TUA, A-1-234, 114.-117. fol., 1939/03/31 u.k.b.a.l. eta TUA, A-1-234, 122ifr.-128. fol., 1939/04/28 u.k.b.a.l.
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anima y sostiene al pueblo a nuestro lado”. Eta bestetik, Alegian
1891ean jaio eta Tolosan bizi eta Irungo kapilaua zen Juan Ercilla
Echeverria apaiz antifaxistaren kasua. Besteak beste “Doctrina social
extractada de los evangelios de Cristo. Doctrina social de Carlos Marx
¿Cual de las dos doctrinas prevalecerá en el porvenir?” izenburupean
hitzaldi bat eman zuen 1938ko otsailean eta Loyola batailoi abertzalean kapilaua izan zen eta Osasun-Militarreko batailoian ere gudari
gisa jardun zuen. Valentzia erortzean, atxilotzeko zorian zegoela,
Frantziara erbesteratu zen eta Euskal Herrira itzultzean, Lauciricak
Huescara eta Olivenzara (Badajoz) deserriratu zuen. Olivenzan bertan hil zen 1943ko ekainaren 19an23.
Apaizek nozitu zituzten errepresioetan gogorrenak, ezbairik
gabe fusilatzeenak izan ziren. Tartean hiru tolosar fusilatu zituzten:
José Ariztimuño Olaso Aitzol (Hernani, 1936/10/18); Luis Arsuaga
Izaguirre eskolapioa (Donostia, 1936/10/19) eta José Otano Miqueliz
Nafarroako Lerga herrian jaio eta Tolosako korazonista edo Bihotz
Santuko komunitateko organista (Hernani, 1936/10/23). Bestetik,
Bilbo inguruan 1937an burututako bonbardaketen ondorioz,
Eugenio Urroz Erro (Tolosa, 1883-Etxebarri, 1937) Tolosako eta
Eibarko erretoreak ere galdu zuen bizia. Urroz Errok, besteak beste,
Compendio historial de la villa de Tolosa eta Historial de la veneranda imagen de Nuestra Señora de Izaskun..., Tolosa, 1917 idatzi
zituen. 1937ko irailean, Jesús Gómez eibartarrak azterketa bat egitera Bilbora joan behar zuela eta, trenean zihoazela, haien trena bonbardatzen hasi zen hegazkin bat. Tolosar apaiza antsietatez gertuko
eliza batera korrika zihoala aldare nagusian erori eta hil egin zen,
Etxebarrin, Bizkaian24. Tolosako udal kudeaketa batzordeak Eibarko
Udalari bere gorpuzkinak Tolosara ekartzeko eskatzea onartu zuen,
Tolosako hilerrian hobiratzeko.
Apaizei jarritako zigorrei dagokienez, Alfonso Velaverde-k,
Gipuzkoako Gobernadore Militarrak, 1937ko urtarrilaren 2an,
Gasteizko Bikario orokorrari gutuna bidali zion Gipuzkoako apaiz
abertzaleen zerrenda batekin, haiek zigortzeko eskatuz. Aipatutako
bikarioak Gomá kardinalari birbidali zion gutun hura bera. Gutun
horretan, Gipuzkoako Artzapez-barrutiak kontuan hartuz, apaiz
abertzaleak hiru kategoriatan banatzen ziren: asaldatuak, abertzaleak
eta jarraitzaileak. Honela definitzen zen kategoria bakoitza
(ANDRÉS-GALLEGO eta PAZOS, 2002: 426-30):
“exaltados: Los que por distintas causas y valiéndose de los más
diversos procedimientos, como la Iglesia, Prensa, Oraciones y
conversaciones proyectaron sobre sus feligreses su fervor tomando parte en sus luchas políticas, atentos a hacer prosélitos y no
recatándose sino incluso haciendo gala y ostentación de sus ideas
antiespañolas; nacionalistas: profesan totalmente las ideas separatistas, pero no con e ardor de los anteriores. Algunos están afi-

liados y si es necesario ayudan y contribuyen económicamente al
sostenimiento del partido nacionalista vasco, pero son número, es
decir, no apóstoles; simpatizantes: los que procuran que sus ideas
más o menos matizadas de nacionalismo no trasciendan ni sean
conocidas a no ser de sus familiares y amistades más cercanas,
ahora que entre éstos, se inclinan y sonríen siempre a los enemigos de España”
Tolosako Artzapez-barrutiko apaiz abertzaleak honela klasifikatu
zituzten:
• Asaldatuak: José Joaquín Otaegui, Albizturko apaiz lagunkidea; José
Garayalde eta Pío Montoya, Alegiko kapilauak; Joaquín Bermejo,
Andoaingo ekonomoa; Juan Aranguren, Andoaingo apaiz laguntzailea;
José Antonio Loinaz, Asteasuko apaiz laguntzailea; Miguel Urquía,
Zizurkilgo apaiz laguntzailea; Juan Narvarte, Larraulgo ekonomoa; eta
Juan José Sesé, Tolosako kapilaua.
• Abertzaleak: Ignacio Mendizábal, Albizturko ekonomoa; Secundino
Rezola, Altzoko kapilaua; Inocencio Munita, Andoaingo apaiz laguntzailea; José Arendiana, Andoaingo apaiz alguntzailea; Luis Jáuregui,
Anoetako ekonomoa; José A. Eceiza, Zizurkilgo ekonomoa; Manuel
Saizar Vitoria, Hernialdeko ekonomoa; José Francisco Elorza,
Orendaingo ekonomoa; Domingo Yurramendi, Sorabillako ekonomoa;
Francisco Lasheras, Tolosako kapilaua; Salvador Irigoyen, Villabonako
apaiz laguntzailea; eta Juan Garmendia, Alkizako apaiz laguntzailea.
• Jarraitzaileak: Francisco Garmendia, Amezketako apaiz laguntzailea;
Bernardo Eizaguirre, Baliarraingo ekonomoa; Juan Azcue, Tolosako
apaiz laguntzailea; eta Miguel Apezteguía, Tolosako apaiz laguntzailea.

Tolosako apaiz abertzaleak zigortuak izan ziren; horietako zenbait, epaiketa militarrik gabe, egun gutxi batzutarako kartzelaratuak
izan ziren; beste zenbait deserriratu egin zituzten edo lekuz aldatzera behartu zituzten; eta beste zenbaitek, berriz, erbesterako bidea
hartu behar izan zuten. Apaiz eskolapioak Zaragozara bidali zituzten.
5.2. Bekatua eta beldurra
Erlijioek bi alderdiri erantzunak ematen saiatu izan dira; batetik,
elkarbizitza sozialak dakartzan arazoei eta bestetik, komunitateen
mundu-ikuskerarekin lotuta dauden balio etiko eta moralei. Izan
ere, erlijioaren funtzioa baita komunitate bateko kideen bizitzaren
azken zentzuari buruzko galderari bere inplikazio etiko guztiekin
erantzuna ematen saiatzea. Erlijio ezberdinak historian zehar saiatu
izan dira sinestunei giltza ulergarri batzuk eskaintzen beren gaitasunen eta beren ekintzen kontzientzia har dezaten. Pertsonen arteko harremanak sortzen eta gizartean errotzen laguntzea; mezu erlijioso ezberdinak baloratzeko eta interpretatzeko gaitasuna ematea
eta beraien ideia, sentimendu eta desirak adieraztera bultzatzea;
eta, batez ere, ardatz nagusi bezala, Jainkoaren eta gizakiaren arte-
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CDMH, S.M., 10662. leg., 237 fol.; CDMH, L-2338 leg.; CDMH, S.M., 7383 karp., 333. fol., CDMH, Bilbao PS fondoa, 256. k.; Mundo Obrero, 687. zenb., 1938/02/22, 2. or.; EUZKO
APAIZ TALDE (1981, V: 156).
TUA, A-1-233, 171. fol., 1937/11/24 u.g.b.a. eta GUTIÉRREZ AROSA, J. (2007): La guerra civil en Eibar y Elgeta, Eibar, Eibarko eta Elgetako Udala, 63. or.
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ko harremana eta komunikazioa erlijioaren fenomenoan eta gizakion bizitza historikoan funtsezkoena dela ulertaraztea. Gauzak
honela, Juan Martín Velascok dioen bezala, erlijioan pentsatzean
errealitate gorena onartzen duen gizakia sortzen da, giza gertakizuna da, eta errealitate horrek moldatzen du existentzia horren azken
zentzua, errealitate osoarena, historiaren bilakaeraren azken zentzua (MARTÍN VELASCO in ANDONEGI, 2004: 262).
Frankismo garaian, Eliza Katolikoa funtsezko instituzioa izan zen
herriaren gizarte antolaketan. Lekukotasunen arabera, gizarte-ordena
eta erlijio sinesmenak hedatzeko helburuarekin elizjendeek herritarren
artean bekatu egitearen beldurra hedatu zuten. Bekatu egitea, tradizio
katolikoan erlijio-arau bat jakinaren gainean eta borondatez urratzea
da. Kristau katolikoen Teodizea edo Jainkoaren Justiziarena gai ardatza
da. Jainkoa Ahalguztiduna, Orojakilea eta Guztiz Ona da. Garai hartako apaizen sermoien arabera, “sufritze genittun gaitz guztik Jaungoikok
bialdutakok die gu kastiatzeko”; gaztigu hitzaren zentzu bikoitzean:
zigortzearena zein abisatzearena. Beraz, bekatua kristautasunaren teologiaren ardatza da: “gue Jaungoikon borondaten kontra aitzen dan
gizonan konportamentua”. Honela, jasaten den gaitz fisikoa, sufrimendua, garbiketa-tresna da aldi berean: Jainkoari barkamena eskatzeko eta
geure burua bertutetsu egiteko bidea. Beraz, “pekatuk ekartze itu gaitz
guztik” eta “denok gea pekatarik”.
Bekatu-motak amaigabeak omen ziren garai hartan eta ihesbiderik
ere ez omen zegoen: ekintzak ez ezik, pentsamenduak, irrikak, sentierak eta grinak berdin-berdin omen baitziren bekatu-iturri. Hala, gizaki
guztiak jauskorrak izanik, salbatu ahal izateko nahitaezkoa zen
bekatu mortal guzti-guztien aitortza. “Pekatu mortala bat bea’re
konpesatu gabe hiltze’ana zuzenen inpernua zijuan”. Eta salbatzeko ezin huts egin ziren sakramentu guztien artean, maiztasun eta
jarraikortasun handia eskatzen zuen bakarra, hain zuzen ere,
aitortza edo penitentzia zen. Agiri edo txartel bat ematen zitzaien
herriko fededunei Pazkoan behintzat konfesatu zirela kontrolatzeko. Ez zen nahikoa aitortzea eta jaunartzea; aurrena, katekesiaren
arlo nagusienak (otoitzak, Jainkoaren hamar aginduak eta Elizaren
bostak, zazpi sakramentuak, erruki eta kontrizio-ekintzak…) ondo
ezagutzen zituztela frogatu behar zuten fededunek, eta herriko
apaizak ahoz egiten zion azterketa gainditu behar zuten.
Lekukotza-emaileen iritzian apaizei burutzen zituzten aitortzak
ikaragarrizko boterea ematen omen zien; banan-banan kontrola
baitzezaketen eliztarren kontzientzia. Baina fededunen baitan ere
eragin handia zuen aitortzak. Izan ere, fededun guztiei dotrinak
agintzen baitzien nork bere burua sistematikoki aztertzea, arakatzea
eta hitzez adieraztea. Apaizen zereginetako bat zen barne-begiratzearen garapena sustatzea; eta fededunei metodo zehatz bat erakusten
zien gogoeta hori modu eraginkorrean egiteko, pulpitutik nahiz
gazteei irakatsitako katekesiaren bitartez.
Kristautasunarentzat Ebanjelioa eta Itun Berria izan dira oinarrizko
ardatzak. Kristautasuna salbazio-erlijioa da funtsean, eta horrexegatik

Tolosaldea Historia Bilduma 16 / 2011

egon izan da hain errotuta gizarte tradizionaletan. Gizakioi hil eta
gero zer gertatuko zaigun argitzea da kristautasunaren kezka nagusia, heriotzaren ondoren nola eta non izango garen jakitea.
Kristautasunak gorputzen piztueran sinesten du, Jesus ere gurutzean hil
ondoren berpiztu egin baitzen. Gizateria osoa berpiztu eta gero, Jainko
ahalguztidunaren nahia beteko da: berak ezarritako arau batzuen arabera epaituko gaitu. Lurrean nolako jokabidea izan dugun, horrelako
patua izango dugu beste munduan. Beste munduko leku eta biztanleak aurrez aurre jartzen dituen sistema bitarra dugu, beraz. Piztuera
garaien bukaeran gertatuko da: onak betiko biziko dira leku zoragarri
batean, paradisuan; txarrak oinazez beteriko leku batean, infernuan,
galduko dira betiko. “Inpernua sua besteik eztaun lekua da. Hara jutekuan, surtan erre ta erre baino, sekula erretzen bukau ez. Hoixe da
inpernua, betiako sufrimentua, hala eakutsi digue behintzat”.
Beste munduan sartzeko, Azken Judizioa gainditu behar da lehenbizi, gizateria osoarena alegia, edo judizio indibiduala bestela. “Azken
juiziuan, Kristo da jueza. Aingeruk pertsonak konportamentu onak ta
txarrak bilduko dituzten liburuk eakutsiko izkiote Kristori ta beak, letu ta
geo, epaia emango’u”. Epaia jaso ondoren, aukeratuak paradisura
igoko dira eta San Pedrok irekiko die atea; kondenatuak, berriz, infernura jaurtiak izango dira. Aurreko atalean aipatu bezala, galbidea bide
zabala eta erraza da; salbamenarena, aitzitik, estua eta malkartsua.
Horregatik pulpitutik maiz entzun izan zen bezala, asko izango dira
deituak, baina gutxi hautatuak (Mateo 22;14).
Kristauak salbazioaz ardura zitezen, Eliza katolikoak, paradisura
joateko nahiari heldu beharrean, infernura joateko beldurra zabaltzeari ekin zion. Sinestunak, azken ordua iristean, askoz ere beldur handiagoa zioten infernuari heriotzari berari baino. Beldurrean oinarritutako
kristautasuna landu zuten frankismo garaiko eliza-jendeek ere. Beldur
horrekin gizarte-ordena berria ezartzeaz gain frankismoaren biktimen
artean barkamenaren beharra hedatu zuten apaizek. Hau da, sinestunak ziren frankismoaren biktima haien sufrimendua Jainkoaren borondatearen emaitza zenez, barkatu egin behar zieten zorigaitza eragin
zieten pertsonei. Gauzak horrela, batez ere abertzale sinestun askok
haien erlijio sinesmenak ideologia politikoen gainetik ezarri eta beren
berdugoei barkatzeaz gain, zorigaiztoko gertakariak ahanzteko saiakera egin zuten.
6. LURRALDE ETA TOKIAN TOKIKO AGINTARITZA
6.1 Gobernadore zibila
Frankismoko legediak Gobernadore Zibila probintziako autoritate
nagusia, gobernuaren ordezkari eta botere zentralaren delegatua zela
aitortzen zuen Estatuaren izaera zentralistarekin bat etorriz. II.
Errepublikarekin aurreko mendearen erdialdetik martxan zegoen sistema guztiz aldatu zen. Lurralde- eta administrazio-egitura errotik berritu zen eta horren adierazle nagusia Kataluniako eta Euskal Herriko
autonomia estatutuen onarpena izan zen. Horrela, Gobernadore
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Zibilen figura, ezabatu nahi zen zentralismoaren adierazle zena,
desagertu zen. Hala ere, Gobernu Zibilaren militarizazioa ez zen
murriztu. Militarizazio hau ez zen ematen militarrek kargu zibilak
betetzen zituztelako, baizik eta ordena publikoaren militarizazioa
inplikatzen zuten legeak ezarri zirelako, besteak beste, Errepublikaren
Defentsa Legea, 1931ko urrikoa.
Gerra Zibila lehertzearekin batera beste prozesu bat eman zen,
nahiz eta administrazio eta politikako berrantolakuntza prozesuko
giltza Gobernadore Zibila zen orduan ere. Prozesu horretan bi ezaugarri nagusi nabarmen ditzakegu: bata, Gobernadore Zibila zentralizaziorako beharrezko elementu izan zela, eta gobernadoreak ez
baitzuen probintziaren ordezkari papera bete Estatuaren aurrean,
azken batean gobernu zentralaren erabakiak ezartzeko tresna bilakatuz. Bestea, Gobernadore Zibilak izandako arazo nagusia militarismoaren eragina izan zela, batez ere orden publikoari zegozkion
konpetentzien inguruan. Orden publikoari eustea eta erregimen
frankista ezartzea izango ziren Gobernu Zibilak izan zituen helburu nagusiak eta horretarako erabilitako baliabide nagusia informazioa zen; probintziako bizitza politiko, sozial eta ekonomikoko arlo
guztiak jasotzen zituena. Informazioak bi mailatan ematen zion boterea: batetik, probintziako egoeraren aurrean bere ikuspuntuaren arabera modu eraginkorrean jardutea ahalbidetzen zion eta, bestetik,
konbentzitzeko boterea ematen zion bere etsaiei aurre egiteko edo
lortu zezakeen informazioaren bidez aurkakoak mehatxatzeko.
Informazioa probintziako organismo guztietatik lor zezakeen:
ordena publikoko indarrek, partiduak, udaletxeek, eta diputazioek
euren jardueraren inguruko informazioa eskaintzen zioten, baita
gobernadoreak gai baten inguruan zehazki eskatutakoaren inguruko
informazioa ere, erakunde gisara haiengan eragina izan zezakeen
zerbaiten inguruan, biztanleren baten inguruan, etab. Azkenik,
Gobernu Zibilak probintziako gaietan zuzenean esku-hartzeko gaitasuna zuen bertan diseinatutako bidetik desbideratzen ziren portaerak
zigortuz. Horretarako erabilitako baliabideak bi izan ziren: isunak eta
ordena publikoaren, moralaren edo ohituren aurka egindako akatsengatik nahiz obedientzia edo autoritatearenganako errespetu faltagatik eginiko gobernu-atxiloketak25.
Hauek izan ziren Gipuzkoako Gobernadore Zibilak 1936 eta
1945 artean (CALVO VICENTE, 1994: 484):
• Ramón Sierra Bustamante, 1936/09/13-1936/10/07
• José Luis Arellano Igea, 1936/10/07-1937/06/09
• Antonio Urbina Melgarejo, 1937/06/09-1938/08/27
• Francisco Rivas, 1938/08/27-1939/11/17
• Gerardo Caballero Olabezar, 1939/12/07-1941/05/09

• Fermín Sanz Orrio, 1941/05/30-1942/03/14
• Luis Rodríguez Miguel, 1942/03/14-1943/12/29
• Francisco Saenz de Tejada, 1943/12/29-1951/06/09

6.2. Aldundia
Garai honetan zehar Aldundiak euren sorreratik etsai izan zuten
haren menpe egon ziren. Gobernu Zibilak ez zuen soilik esku-hartu
bere karguen izendapenean, eta gobernadorea zen Aldundietako presidentea ere, horrela Aldundien independentzia teorikoa urratuz.
Hori nahikoa ez, eta Aldundien aurrekontuek eta akordioek Gobernu
Zibilaren onarpena jaso behar zuten. Aldundien gaineko kontrolaren
adierazpen nagusia gobernadoreak aurrekontuak onartzeko zuen gaitasuna zen.
Mola jeneralak Nafarroatik bidalitako tropek Gipuzkoa konkistatzen zuten heinean Gipuzkoako Gerrako Junta Karlista arduratu
zen menderatzen ari ziren lurraldeetako antolamendu administratiboaz eta politikoaz. Aipatutako gerra-erakundea Tolosa matxinatuek
haien menpean hartu baino egun bat lehenago antolatu zuten, hain
zuzen ere abuztuaren 10ean, Ordiziako udaletxean egindako bilera
batean. Bilera hartan presidentetzat eta idazkaritzat Fidel Azurza eta
José Aramburu tolosarrak izendatzea erabaki zuten, hurrenez hurren,
hara bertaratu zirenek: Fidel Azurza, Ramón Alcorta, Germán Raguán
eta José Aramburu tolosarrek José Arrieta ordiziarrak eta José
Garmendia eta José María Guerra donostiarrek (DEL BURGO, 1970:
260). Operazio militarrek aurrera egiten zuten bitartean, EAJren lokalak konfiskatzen zituzten, haietan Circulo Carlista delakoak eta erreketeen kuartelak ezartzen zituztelarik. Gipuzkoako Gerrako Junta
Karlistak Gipuzkoako Aldundia eratzea erabaki zuen, Fidel Azurza
bera Ahaldun Nagusi izendatuz. Fidel Azurzak elkarrizketa batean hartutako erabakia ondoko arrazoiengatik izan zela defendatu zuen26:
“había pueblos guipuzcoanos que estaban liberados y a los cuales
era necesario llevar la organización administrativa y la autoridad
española. Procedimos inmediatamente a la cobranza de los tributos y a la designación provicional de los funcionarios que realizaran la labor abandonada por los que se habían fugado”.
Gipuzkoako Aldundiaren Kudeaketa Batzordeak burutu zuen
lehen batzarrean, José Aramburu tolosar diputatuak Junta Karlistak
Beasaingo okupazioaz geroztik egindakoaren berri eman zuen27:
“encargándose de las recaudaciones voluntarias y no voluntarias y
de la serie de gastos que ha habido y que continúa habiendo. Todos
los requetés que están actualmente desde antes de la entrada en
San Sebastián, desde Cegama a Andoain, han sido pagados a tres
pesetas diarias por la Junta Carlista de Guerra. Ha ayudado tam-

25

Ikus LÓPEZ-NIETO eta MALLO, F. (1997): “La figura del Gobernador Civil en la era de Franco” in AA: El gobernador civil en la política y en laadministración de la España Contemporánea,
Madril, Barne Ministerioa, 335.-354. or. eta CALVO VICENTE, C. (1993): “Los gobernadores civiles en Guipúzcoa durante el primer franquismo”, in TUSELL, J., SUEIRO, S., MARÍN, J.M.
eta CASANOVA, M. (ed.): El Régimen de Franco (1936-1975), Madril: UNED, I t., 19-27 or.
26
“Don Fidel Azurza Presidente de Guipúzcoa [sic]”, Unidad, 1937/09/13, 4. or.
27
GAO, g.a.k.b.a.l. 1936/09/23, 13. fol.
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Memoriaren izenak. Errepresioa eta giza eskubideen urraketa Tolosan, Gerra Zibilean eta Lehen Frankismo garaian (1936-1945)

bién a las tropas en Tolosa y ha hecho un gasto cuantioso cuando
fue ocupada por la columna de Leiza, pues a todas ellas ha suministrado toda clase de municiones…”
Irailaren 13an bertan Ramón Sierra Bustamante izendatu zuten
Gipuzkoako Gobernadore Zibil, eta hark eta Fal Condek, hurrengo
egunean, Fidel Azurza Aramburu izendatu zuen Gipuzkoako
Aldundiaren presidente28. Tolosar karlistaren presidentziapean, irailaren 19an lehen Diputazio probintziala eratu zen. Fidel Azurza
Aramburu tradizio karlista handiko tolosar familia bateko kidea zen.
Bere aita III. Karlistaldiko erreketeen sarjentua izan zen eta 1921az
geroztik bere jaioterriko Circulo Tradicionalistako zuzendaria zen,
hain zuzen ere, 1892an bere aitonak, aitak eta hiru anaiak fundatu
zuten erakunde karlistarena29. Lurralde erakunde hori bederatzi karlistek, sei falangistek eta Renovación Española erakundeko kideek osatzen zuten; guztiak haien erakundeek izendatuak. Beraz, hastapenetan
behintzat, karlisten itzala oso zabala zen.
Calvo Vicenteren arabera, frankismo garaiko lehen Gipuzkoako
Aldundiak oso bizitza laburra izan zuen, hilabete igaro ondoren erabat berrantolatu baitzuten. Horrek eragin zuen ordura arte ohikoak
izan ziren alderdien arteko eta baita militarrekin izandako tentsioak
handitzea ere (1994: 80-81). Urteak aurrera joan ahala, karlistek zuten
nagusitasuna falangistek ordezkatu zuten. Calvo Vicentek Gipuzkoako
aldundiaren ondoko faseak sailkatzen ditu (1994: 75-144):
• Liberazioaren Aldundia (1936ko iraila-urria)
• Militarren kontrolpeko Aldundia (1936ko urria-1938ko maiatza)
• Batasunaren Aldundia (1938ko maiatza-1939ko maiatza)
• FET y de las JONS-en estrategiapeko Aldundia (1939-1941)
• Kontzertu Ekonomikoaren aldarrikapeneko Aldundia (1941-1942)
• Aldundiaren egonkortasuna eta despolitizazioa (1942-1949)

Aldundiak Kontzertu Ekonomikoaren ezabatzeari aurre egin behar
izan zion, indarrean egon behar baitzuen 1951ra arte. 1937ko ekainaren 23an, Bilbo erori ondoren, lege dekretu batek Gipuzkoako eta
Bizkaiko Kontzertu Ekonomikoak bertan behera utzi zituen, ez ordea
Arabakoa. Agintari frankistek Kontzertu Ekonomikoa Espainiako gainerako probintziekiko abantaila zela argudiatu zuten hura indargabetzeko, baina, azken batean, zigor bat izan zen kostako bi probintziek errepublikarren alde izan zuten leialtasunagatik. Horrela uler
daiteke dekretuaren hitzaurrean bi probintziei traidore deitu izana.
Tolosako udal kudeaketarako batzordeak bere ezadostasuna azaldu
zuen kontzertu ekonomikoa indargabetzean, nabarmenduz Tolosa foruhiriburu ohia zela eta Espainia Berriko Gipuzkoako Diputazioko presidentea tolosarra zela. Osoko bilkurak Fidel Azurza alkateari ondoko gestioak egiteko eskuduntza aitortu zion30: “inicie gestiones que estime conveniente a fin de que esta provincia de Guipúzcoa entera no sufra las

consecuencias que la actitud canallesca y ruin de ciertos elementos infames, malos patriotas, ha acarreado, sino que sean ellos mismos, los que
se alzaron en armas contra el Glorioso Movimiento Nacional o en otra
forma hayan delinquido quienes hayan de responder de tantísimos
daños que han causado en nuestra querida patria Española.”
Era berean, hurrengo batzarrean Urreta batzarkideak zera gehitu
zuen31: “hizo significar que la realidad de estas circunstancias y de
momento era conseguir en principio se derogue el decreto por el que
queda sin efecto nuestro régimen administrativo tan peculiar y característico añadiendo que el único camino por ahora al menos el más viable en el terreno práctico de la realidad política era insinuar la gestión,
por ese lado. Hizo constar que el hecho por el que se han lanzado al
lado de los bravos Requetés es precisamente por la reivindicación de
nuestros venerados fueros y que después de que el tiempo final se haya
conseguido espero que nuestras aspiraciones esten representadas en
aquellas facultades forales que un día nos fueron reconocidas y después seguidamente arrebatadas”.
Gipuzkoako Aldundiko Presidenteak ondorengo hauek izan ziren
1936 eta 1945 urteen artean (CALVO VICENTE, 1994: 484-485):
•
•
•
•
•
•
•
•

Fidel Azurza Aramburu: 1936/09/19-1936/10/19
Carlos Guerra: 1936/10/19-1937/01/22
Mariano Rivera Juer: 1937/01/21-1938/05/08
Joaquín Patiño Mesa: 1937/05/08-1938/05/03
José Eizaguirre Huarte: 1938/05/03-1939/08/16
Elías Querejeta Insausti: 1939/09/01-1941/11/05
Fernando Aramburu Olarán: 1941/11/05-1942/10/17
Agustín Brunet González: 1942/12/11-1949/04/16

Diputatuei dagokienez, 1936 eta 1945 artean, besteak beste, tolosar hauek bete zuten kargu hura: Serapio Altuna Goenaga (1938/05/031942/11/11); José Aramburu Elósegui (1936/09/23-1936/10/19); Rafael
Ariztia Deharassarry (1939/11/16-1941/10/13); Fidel Azurza Aramburu
(1936/09/19-1936/10/19); Antonio Elósegui Ansola (1936/09/191936/10/19); Antonio Elósegui Ansola (1936/09/19-1936/10/19);
Ramón Llanos Goiburu (1941/11/05-1951/12/29) eta Eduardo
Zaragüeta Urdampilleta (1942/11/11-1949/04/02). Eta Idazkari probintzial kargua Serapio Altuna Goenaga (1941/08/04-1941/12/20) eta
Félix Llanos Goiburu (1944/09/09-1945/12/10) tolosarrek bete zuten.
6.3. Tolosako Udal Kudeaketa Batzordea
Frankistek gizarte-ordena berria ezartzeko zinegotzi abertzaleak,
errepublikarrak eta sozialistak errepresaliatu zituzten, haien karguak
eskuineko edo eskuin-muturreko alderdi eta erakundeetatik zetozen
politikariek hartu zituztelarik. 1936an militarrak izan ziren alkateen
eta zinegotzien aukeraketaz arduratu zirenak, gero funtzio hori

28

“Toma de posesión del nuevo gobernador, del presidente de la Diputación y del alcalde de la ciudad”, Diario Vasco, 1936/09/15, 2. or.
La Voz de España, 1938/05/01
TUA, A-1-233, 148. fol., 1937/06/26 u.g.b.a.
31
TUA, A-1-233, 149. fol., 1937/07/07 u.g.b.a.
29
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Gobernadore Zibilak bete zuelarik, hau da, probintzia mailan, erregimen frankistaren agintari nagusiak.
40ko hamarkadan, udalak, Aldundiak bezala, kudeaketa-batzordeen edo komisio gestoren bidez kudeatuta zeuden. Gestora haietako partaideak, alkatea eta gestoreak, Gobernadore Zibilak izendatzen zituen
Gobernazio Ministerioaren onarpenarekin. Alkateak hiru funtzio nagusi zituen: udalaren buruzagi izatea, udal administrazioaren presidente
izatea eta udalerrian gobernuaren ordezkari izatea. Azken eskuduntza
hura besteen menpekoa zen; izan ere, alkateak Gobernadore
Zibilarekiko erabateko menpekotasuna baitzuen. Gobernadorea zen
alkategaiak proposatzen zituena eta alkateak hari helarazi behar zizkion hartutako erabakiak eta haiei buruzko azalpenak.
1948az geroztik, 1945eko uztailaren 17ko Erregimen Lokaleko
Oinarrien Legea aplikatu zen. Lege hark sistema korporatibo bat ezarri eta zinegotzien hautaketa ondoko herenen bidez erregulatzen
zuen: herriko familia-buruak, Sindikatu Bertikala eta entitate ezberdinak32. Frankismoko tokian tokiko erregimenaren sistema erabat zentralista zen: estatuak ikuskatua eta babestua, demokraziaren aurkakoa, karguen zuzeneko izendapenak zituena eta erabakiak hartzerakoan autonomia oso mugatua zuena. Egitura politiko zeharo bertikalean, alkateek Gobernadore Zibilarekiko erabateko menpekotasuna
zuten. Bestelako kontsideraziorik gabe, botere zentralak erregidore
munizipalak izendatzeko eta botatzeko zuen gaitasun arbitrarioa zela
eta, desoreka zen nagusi karguan eta horrek herriko agintariaren lana
baldintzatzen zuen. Alkateak zuen Estatuaren jarduera interbentzionistak gauzatzearen ardura. Gobernadorea ez zen udaleko pertsonal
politikoa izendatzeaz soilik arduratzen, honen jarduera fiskalizatzeko
ardura ere bazuen.
Udalek Gobernu Zibiletik eratorritako aginduak herri mailan
betearazteko ardura zuten, baina, horrek ez du esan nahi inolako
eginkizunik ez zutenik, erdigunea Madrilen zuen kateko azken kateburua zela baizik. Gainera, probintzia-mailan Gobernadore Zibila
zuen zuzendari. Udaletxeen eginkizuna herri eta hirietako osagai
politiko eta sozialak koordinatzea zen . Gipuzkoako Gerrako Junta
Karlista 1936ko abuztuan bertan haien menpean zeuden herrietan
jarduera politiko eta administratiboa berrantolatzeko saiakera egin
zuen. Aipatu hilabeteetan inguruko herrietako alkateak izendatzeko
eta alkate horien haien konfiantzazko pertsonekin Udala eratzeko
agindu zien Fidel Azurzak Junta Karlistaren izenean bidalitako gutunean. Ondorengo egunetan izendatutako alkateei informazio hau

helarazteko agindu zien: herriko eraikinen, industria jardueren eta
lurren zerrenda haien jabeen izenekin, eta udal aurrekontua.
Abuztuan bertan, beste gutun batean irakasleen eta estatuko, probintziako eta udaleko langileen zerrenda, haien afiliazioa eta haiek
ordezkatu behar izanez gero konfiantzazko pertsonen izenak helarazi zizkien. Amaitzeko, aipatu hilabetean Fidel Azurzak ondoko
jarraibideak helarazi zizkien berak zuzentzen zuen erakundeak izendatu zituen alkateei34:
“- La bandera deberá ser española: bicolor-ondeará en el ayuntamiento y edificios públicos
-Procederá inmediatamente a colocar el crucifijio en las escuelas y edificios públicos
-(…) el Sagrado Corazón de Jesús volverá a presidir y ser colocado en
la Sala capitular con toda solemnidad
-acudir el ayuntamiento en corporación a cuantas funciones religiosas
se celebren en la localidad con ocasión del movimiento salvador (…)
-Los alcaldes deberán tomar la filiación de todas las personas que con
carácter voluntario se incorporen a este movimiento remitiéndolo juntamente con una relación de todos ellos a esta Junta de Guerra.”

Tolosan, 12.000 biztanle pasako udalerrian, 1.031 sinadura batu
ziren. Herriko karlista ezagunek haien atxikipena eman bazuten ere,
familia abertzaleetako askok beren sinadura idatzita utzi zuten jaso
zitzaketen zigorren beldurrez35.
1936ko abuztuaren 11n, arratsaldeko 16:00etan Nafarroako iparmendebaldetik etorri ziren matxinatutako erreketeek, Tolosa menpean hartu zuten egunean bertan, Rafael Latorre Rocak, Teniente
Koronelak Nafarroako zutabeen buruzagiak eta Tolosako plaza militarreko buruak, Fidel Azurza Aranburu Gipuzkoako Karlisten Gerrako
Juntako presidentea Tolosako alkate izendatu zuen eta bere konfiantzazko pertsonak Udal Kudeaketa batzordekide izendatzeko
eskuduntzak eman zizkion alkate berriari. Tolosar karlistak ondorengo gestore hauek izendatu zituzten36:
• Ramón Alcorta Hermoso
• Ramón Larrañaga Goya
• José María Laborde Werlinden
• Juan Arsuaga Alberdi
• Juán Elósegui Ansola
• José Aramburu Elósegui
• Germán Raguán Gorostidi
• Francisco González de Uriarte
• Manuel Urreta Amiano
• Rufino Iturrioz Arriola

32

Legea, BOE, 199. zenb., 1945/07/18, 160.-384. or.
Alkate frankistaren figura, bere izendapena, karguaren izaera eta iraupena, kargugabetzea, eskuduntza, gobernadore zibilarekin zuen eralzioa eta boterean parte hartzea ondoko lanean
dago jasoa: GUIRADO CID, C. (1991): “El alcalde en la legislación española”, Madrid, Trivium, 223.-254. or. Eta erregimen frankista udalean ondoko lanean aztertzen da: SÁNCHEZ-ARCILLA BERNAL, J. (1994): Historia de las instituciones político-administrativas contemporáneas (1808-1975), Madril, Dykinson, 347. or.-393 or. Era berean Donostiako Udala lehen frankismo garaian nola eratu zen ondokoan aztertua dago CALVO VICENTE (1994: 147-192).
34
Anoetako Udal Artxiboa, katalogatu gabeko dokumentuak, gutun guzti hauek 1936ko abuztuan sinatuak dira, eguna zehaztu gabe agertzen delarik.
35
TUA, 2488. k.; “Pliego de adhesiones al heroico Movimiento Salvador de España”; datarik ez bada azaltzen ere, Tolosaldeko gainerako udalerri batzuetako agiriak aztertuta pentsatzekoa da 1936ko abuztuan bertan bildu zituztela sinadura horiek guztiak.
36
TUA, A-1-233, 1 or., 1936/08/11 u.g.b.a. eta EZQUIAGA et al., (1939: 13).
33
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• Genovevo Garmendia Orbegozo
• Pedro Recalde Sasiain
• Juan Mocoroa Arsuaga
• Marcos Villanueva Jimeno
• Antonio Gurruchaga Oliden
• Ignacio Irazusta gaztañaga
• Ángel Albacete Sáiz
• Rafael Ariztia Deharasarry
• Alejandro Barrenechea Zurbano

Hurrengo egunean, abuztuaren 12an, arratsaldeko 18:00etan
aipatu gestoreen artean udal kudeaketa batzordea eratu zen.
Kudeaketa-batzordearen batzorde informatiboak eratu eta inolako erabakirik hartu aitzinean, errepublikaren aldekoek fusilatutako tolosar
eskuindarrak izan zituzten gogoan. Kudeaketa-batzordeko presidenteak, haien memoria iraunkortzeko asmoz, hitz hauek esan zituen37:
“dedicar un sentido recuerdo de cariño y de homenaje a la vez, a
la memoria de los doce mártires que tan traidora y cobardemente
fueron asesinados por las hordas rojas al servicio de Moscú, extrayéndolos de la cárcel de esta villa y conducidos a San Sebastián
(…) jamás se olvidará, pues su recuerdo imperecederamente perdurará en nuestros ya entristecidos corazones y con su muerte
heroica su sangre será fecunda para la salvación de España en esta
santa Cruzada”.
Udal osoko batzar berean, hiru batzorde informatibo eratu
zituzten: Gerra-junta, Polizia eta ikerketa- eta Hornikuntza-junta.
Eta batzar hartan hartutako azken erabakia artxiboan gordeta zegoen San Migel goiaingeruaren marfilezko irudia pleno aretoan jartzea
izan zen, aipatu santua Nafarroako patroia zenez, nafar erreketeak
Tolosa askatzeagatik omentzeko. Lehen frankismo-garaiko
Tolosako alkate eta udal kudeaketa-batzordeko presidenteak
(1936-1945) 43. taulan atxikitzen dira:
Erregimen berriaren menpeko Tolosako administrazioa ere
1936ko abuztuaren 12an jarri zen abian. Lehen erabakietan gerraren
ondorioekin zerikusia zuten neurriak hartzea eta erregimen berriaren
instituzioekin erlazioak abiaraztea adostu zen. Hauek izan ziren

IZENA / NOMBRE
Fidel Azurza Aramburu
Juan Mocoroa Arsuaga
Eusebio Alberdi Arrese
Rafael Aristia Deharassarry
Serapio Altuna Goenaga
Ramón Llanos Goiburu

NOIZTIK
1936/08/11
1938/05/13
1939/08/22
1939/10/11
1941/08/06
1942/11/26

estreinakoz gestore berriek hartu zituzten erabaki garrantzitsuenak:
Gipuzkoako Gerrako Junta Karlistaren aginduak jarraituz zergak
jasotzea, errepublikarren erresistentziak Tolosan utzitako barrikadak
garbitzea, Errepublika garaiko kalte materialak zerrendatzea, tropa
nazionalak Tolosan egon zirenean sortutako gastuak ordaintzeko
diru-laguntzak eskatzea Gipuzkoako Aldundiari, Gerrako Karlista
Juntari, Falangearen Lurraldeko Idazkaritzari eta Komandantzia militarrari… Hala ere, diru-laguntza haiek ez ziren onartu38. Hurrengo
asteetan, eratu berria zen Udal Kudeaketa-batzordeak San Miguel
erreketeen tertzioko Tolosa izeneko konpainia bisitatu zuen hainbatetan, haiei animoak emateko eta, besteak beste, tabakoa eskaintzeko39.
Orduz geroztik alkatearen eta udal kudeaketa-batzordearen erabakiak erabat administratiboak izan ziren. Eduki politikoa zuten erabaki
edo iritzirik helarazten bazuten, Gipuzkoako Gobernadoreak idatziz
jakinarazten zien haien eskuduntzetatik haratago zihoazela eta kargugabetzearekin mehatxatzen zituen. Esate baterako, gobernadore zibilak Tolosako gestore zenbait kargugabetu zituela eta, gainerako gestorek beraien ezadostasuna aditzera eman zuten 1938ko abuztuaren
22ko batzarrean. Hurrengo egunean bertan, Gobernadore Zibilak
Tolosako gestoreei telegrama batean, adierazpen politikorik ez egiteko eta lan administratibo soilak egitera mugatzeko agindu zien, honakoaz mehatxatuta40: “advertiéndolos se abstengan de realizar otra
labor que la puramente administrativa que se les ha encomendado
bajo la más estrecha y grave responsabilidad personal”.
6.3.1. Tolosako udal legitimoaren eraketa Donostian eta Bilbon
Aitzinean esan bezala, 1936ko abuztuaren 11n matxinatutako
militarrak Tolosa mendean hartu ondoren, jazartutako militarrek Fidel
Azurza Tolosako alkate eta bertako udal kudeaketa-batzordeko presidente izendatu zuten. Udal hura ez zen herriak aukeratutakoa izan,
beraz, Errepublikaren legezkotasunaren aurkakoa eta legitimitate
demokratikoaren aurkakoa zen. Bien bitartean herriak aukeratutako
Antonio María Labayen alkateak eta zinegotzi abertzaleek, errepublikarrek eta sozialistek Tolosatik ihes egin behar izan zuten. Tolosako

NOIZ ARTE

KARGUA

1938/04/27
1938/04/27
1939/10/11
1941/08/06
1942/11/26
1952/02/03

Alkatea eta Udal Kudeaketa Batzordearen Presidentea
Behin-behineko alkatea eta Udal Kudeaketa Batzordearen Presidentea
Alkatea eta Udal Kudeaketa Batzordearen Presidentea
Alkatea eta Udal Kudeaketa Batzordearen Presidentea
Alkatea eta Udal Kudeaketa Batzordearen Presidentea
Alkatea eta Udal Kudeaketa Batzordearen Presidentea

43. taula: Lehen frankismo-garaiko Tolosako alkate eta udal kudeaketa-batzordeko presidenteak (1936-1945).

37

TUA, A-1-233, 2. or., 1936/08/12 u.g.b.a. eta EZQUIAGA et al., (1939: 15-18).
TUA, A-1-233, 9ifr.-10. fol., 1936/08/26, u.k.b.a.l.; TUA, A-1-233, 65ifr., 1936/11/25 u.k.b.a.l.; TUA, A-1-233, 73. fol, 1936/12/23 u.k.b.a.l.
TUA, A-1-233, 70ifr. or., 1936/12/09 u.k.b.a.l. eta TUA, A-1-233, 110. or., 1937/02/17 u.k.b.a.l.
40
TUA, A-1-234, 1.-5. fol., 1936/08/22, u.k.b.a.l. eta 6. fol., 1936/08/23, u.k.b.a.l.
38
39
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udal legitimoa 1936ko abuztuaren 14an berregituratu zuten Donostian
Gobernu Errepublikarrak izendatutako Gipuzkoako Gobernadore
Zibilak, Antonio María Labayen alkateak eta Ramón Bandrés idazkariak. Frente Popular egunkari errepublikarrak argitara eman zuenez,
lehen osoko batzarra abuztuaren 17an, arratsaldeko bostetan burutu
zuten, Gipuzkoako Foru Aldundiko jauregian, zinegotzi abertzaleek,
errepublikarrek eta sozialistek. Donostiako alkateak, Sasian errepublikarrak, tolosar zinegotziei Tolosako erbesteko udala Donostian
kokatzeko baliabideak eskaini bazizkien ere, Gestora probintzialeko
presidentea zen Liceagaren eskaintza kontuan hartuz, azkenean
Aldundiaren egoitzan egokitu zuten tolosarrek beren egoitza41.
Tolosako Udal frankista eratu berriak gogor gaitzetsi zuen haien
hitzetan legitimitaterik ez zuen udalaren eraketa. Errepublika legitimoaren aurka altxatakoek alkate izendatutako Fodel Azurzak Udal
Kudeaketa Batzordearen osoko batzarrean zera esan eta aldarrikatu
zuen42:
“Calificó de fantasma a ese Ayuntamiento manejado por marxistas y nacionalistas y de ilegal e inconcebible si se tiene en cuenta
los preceptos que regulan estos organismos municipales que
nunca, en ningún momento puedan radicar fuera del término
municipal a quien representan, y de cuyos componentes, encarnados en el mayor cinismo dijo, no temían nada de valientes al
abandonar así al pueblo (…) Añadió se debían de enterar los así
erigidos en autoridad en San Sebastián eran nulos y por demás
ridículos sus acuerdos porque el único Ayuntamiento el legal era
éste al que representaban los actuales concejales por dos razones: porque era el constituido al servicio de España con nombramientos hechos en legal forma y porque los otros, traicionando al
pueblo, entregados a las masas revolucionarias lo habían abandonado.”
Donostian eratutako erbesteko Tolosako udalak hilabete eskas
iraun zuen, matxinatuak irailaren hasieran Donostian sartu baitziren.
Gerora, Bilbon eratu zen erbesteko Tolosako Udala, Pedro Aguerri
Vaquero errepublikarraren alkatetzapean. Pedro Aguerri Tolosako
Izquierda Republicanako presidentea zen eta gerra garaian Tolosan
bertan antolatutako Frente Popularraren komiteko presidente gisa ere
jardun zuen. 1938ko ekainaren 8an zauritu egin zen eta ezkerreko
hanka anputatu behar izan zioten. Bilbon gerra gaiekin zerikusia
zuten gaietan tolosarrei laguntza ematen aritu zen erbesteko udal
hura: errefuxiatuen laguntza ematen, gudariei transmisio- eta loturalanetan laguntzen eta abar43.

6.3.2. Udal langileen kargugabetzeak
Tolosako Udal Kudeaketareko Batzorde frankistak martxan jarri
zuen lehen ekimenetako bat, udaleko administrazio-postuen depurazioa izan zen, Mugimendu Nazionalarekiko atxikipenik erakusten ez
zutenak postutik alboratuz edota zigortuz. 1936ko irailaren 13ko
dekretuaren arabera, Burgosko Defentsa Nazionaleko Juntak langileak zigortzeko, baztertzeko eta kargugabetzeko eskuduntza eman zien
Udalei44. Honela, Tolosan, udal langileen arteko depurazioa eta langileen berrantolaketa 1936ko irailaren 25ean hasi zuen Fidel Azurzak
zuzentzen zuen udal gestorak. Garbiketa prozesu haren helburua
honakoa zen aipatu alkatearen hitzetan45:
“al objeto de depurar y reorganizar todos los servicios municipales,
disolver el personal adscrito al Ayuntamiento para proceder a la creación de la plantilla definitiva, agregando que sin perjuicio de ello
los empleados que en la actualidad estuviesen desempeñando
algún servicio debían de continuar prestandolo hasta proceder a
dicha reorganización bien entendido que los que desearen solicitar
el reingreso debían hacerlo por escrito, personalmente firmado por
el interesado, salvo en los casos de ausencia justificada en el plazo
que estimase prudente señalar la Gestora Municipal y desde luego”
Ildo horretan Burgosko gobernuak 1936ko abenduaren 5ean
ebatzitako dekretu-legeak mota guztietako langileak behin betiko
baztertzeko arauak agindu zituen eta egun bereko 93. dekretuan,
agintarien baimenik gabe frankisten menpe zeuden lurraldeetatik
kanpo zeuden funtziorioak inongo espedienterik zabaldu gabe baztertzeko aukera ematen zen46. Estatu berriaren gobernu-burutzatik
zetozen agindu haiei eta Gipuzkoako Gobernadore zibilaren jakinarazpenei jarraipena emanez, Tolosako udaleko kudeaketa-batzordeak
langilegoa sailkatzeko batzorde bat eratu zuen eta langile bakoitzaren
informeak egin zituzten. Langileen portaera morala eta profesionala,
ideologia politikoa eta altxamendu militarraren aurreko eta ondorengo parte hartzeak aztertzen zituzten. 1937ko urtarrilaren 8ko
udalbatzan lau kategoriatan sailkatu zituzten langile guztiak47.
Lehenengo taldeko langileei buruz udalak ez zuen esateko ezer eta
ezin ziren eragozpenik jarri: “por su honorabilidad, conducta y patente limpia de Españolismo”; bigarren taldea Tolosa frankisten eskutan
geratu ostetik bertatik kanpo zeuden funtzionarioena zen.
Hirugarrena, Tolosan ez egonik ere, Mugimendu Nazionalaren zerbitzura, frentean borrokan ari ziren funtzionarioek osatzen zuten. Eta
azkenik, laugarren taldean, Tolosan bertan geratu baina erregimen
frankistaren ideiekin bat egiten ez zuten funtzionarioak zeuden.

41

Frente Popular. Diario de la República, 1936/08/15; Frente Popular. Diario de la República, 1936/08/17. Ildo berean, Tolosako Izquierda Republicana alderdiak ere bere egoitza berria
Donostiako San Martzial kaleko 17.eko lehen pisuan ezarri zuen (Frente Popular. Diario de la República, 1936/08/22, 5. or.)
42
TUA, A-1-233, 11.-11ifr. fol., 1936/08/26 u.k.b.a.l.
43
AA, “Censo de los vascos refugiados en la República francesa”, 1-A fitx.; AHN, Fondos Contemporáneos, Causa General, 1334. k., Causa General de Guipúzcoa, 71. sorta, Tolosa, 129. or.
44
108. dek., BOJDNE, 22. zenb., 1936/09/16, 85.-86. or.
45
TUA, A-1-233, 30. fol., 1936/09/25 u.k.b.a.l.
46
Z/g dekretu-legea, BOE, 51. zenb., 1936/12/09, 350.-351. or. eta 93. dek., BOE, 51. zenb., 1936/12/09, 354. or.
47
TUA, A-1-233, 84.-93ifr. fol., 1937/01/08 u.k.b.a.l.
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Lehen taldean, haien lanpostuan berretsi zituzten udal langile
hauek sailkatu zituzten: Miguel Urretavizcaya (funtziotako idazkaria);
Simón Arsuaga (kontularia eta ur eta argi zerbitzuko administratzailea); Lucio García (Udaleko ofiziala); Luis Recondo (alondegiko
administratzailea); Epifanio Larrañaga (Benefizentziako administratzailea); Fermín Mendizabal (pisatzailea); Silverio Albizu (eskribaua); Justo Saizar (gordailuzaina); Luis Gaztañaga (ur eta argi zerbitzuburua); Félix Azurza (musika bandako zuzendaria); Juan María
González (arteen eta ofizioen eskolako irakaslea); Miguel
Urretavizcaya (arteen eta ofizioen eskolako irakaslea); Ramón
Zabaleta (arteen eta ofizioen eskolako irakaslea); Francisco Arrieta
(musika eskolako irakaslea); Manuel Balmaseda (musika-eskolako
irakaslea); Ricardo Ayerbe (udal irakaslea); Francisca Mayoz (udal irakaslea); Francisca Berroeta (udal irakaslea); Casto Echezarreta (okindegi erregulatzaileko administratzailea); Santos Irazusta (mediku titularra); Pedro Irazusta (mediku titularra); Gregorio Munita (albaitari
titularra); Santos Anchia (ospitaleko praktikantea); Federico Guevara
(arteen eta ofizioen eskolako zuzendaria); Francisco de las Iberas
(benefizentziako kapelaua); Pío Azcune (arteen eta ofizioen eskolako
laguntzailea); Leoncio Arrieta (arteen eta ofizioen eskolako laguntzailea); Francisco larrañaga (erloju-zaintzailea); Ignacio Altuna (ur eta
argi zentraleko elektrizista); Víctor Goenaga (ur eta argi zentraleko
elektrizista); Ramón Echarri (ur eta argi zentraleko elektrizista);
Gregorio Altuna (ur eta argi zentraleko elektrizista); Ildefonso
Mendinueta (langileen brigada); José Arricivita (langileen brigada);
Melchor Izaguirre (langileen brigada); Antonio Odriozola (langileen
brigada); Eusebio Oyarbide (langileen brigada); Ignacio Olarra (langileen brigada); Miguel Martínez de Lecea (txistulari bandaren zuzendaria); Alberto Alberdi (txistularia); José Chinchilla (txistularia); Juan
Martínez de Lecea (txistularia); Manuel Zabala (okindegi erregulatzaileko okina); Marcelino echeverria (suhiltzaileen atezaina); Julia
Echezarreta (okindegi erregulatzaileko banatzailea); Pío Zabala (ordenantza); Policarpo Leivar (Eskola Nazionaletako ordenantza);
Eustaquio Gárate (arteen eta ofizioen eskolako ordenantza); Narciso
Bereciartua (ur eta argi zerbitzuaren kobratzailea); Miguel Martínez
(arbitrioen zaintzailea); José Echaburua (arbitrioen zaintzailea); Alberto
Alberdi (arbitrioen zaintzailea); Carlos Garmendia (arbitrioen zaintzailea); Ángeles Zunzunegui (okindegi erregulatzaileko saltzailea); Vicenta
Urquiola (okindegi erregulatzaileko saltzailea); Alfonso Giménez (udal
enterratzailea); Ramón Valencia (udal garbitegiko langilea); Cirilo
Unzueta (eskaeren betetzailea); Marcelino Rezola (alondegiko langilea); Martín Rezola (alondegiko langilea); Pablo Ugarte (kale-garbitzailea); Rufino Mendivil (kale-garbitzailea); Francisco Cortajarena (kalegarbitzailea); Ángel Tolosa (kale-garbitzailea); Pablo Ancín (udaltzaina);
Félix López (udaltzaina); Pantaleón Mauleón (udaltzaina); Francisco
Barandiarán (udaltzaina); Francisco Goñi (udaltzaina); Simeón
Calahorra (udaltzaina); Fortunato Azcona (udaltzaina); Venancio
Fernández (udaletxeko atezaina); Luis Mozo Saez (udaltzaina); Joaquín
48

Eizaguirre (gauetako udaltzaina); Vicente Aguirre (gauetako udaltzaina);
Matías Aldanondo (gauetako udaltzaina); Venancio Eceiza (gauetako
udaltzaina); Fortunato Gurruchaga (benefizentziako zaintzailea) eta
Feliciano Echezarreta (kale-garbitzailea).
Bigarren taldean, haien lanpostutik baztertu zituzten funtzionario hauek zeuden: Ramón Bandrés (idazkaria); Gregorio Huarte
Loinaz (bigarren mailako ofiziala); Emiliano Garmendia (funtsen
kontuhartzailea); Tomás Bartolomé (laborategiko laguntzailea);
Adrián Lasquibar (arkitektoa); José Azcue Zabala-Anchieta (medikua);
Luis Azcue Zabala-Anchieta (medikua); Vicente Larrañeta (albaitaria);
María Rezola (farmazialaria); Luis Larrarte (brigadako kapataza);
Joaquín López (ur eta argi zentraleko elektrizista); Julio San Vicente (brigadako ofiziala); Santiago González (okina); Tomás Garrués (okina);
Remigio Aizpún (merkatuko ordenantza); Ricardo Saldaña (arbitrioen
zaintzailea); Gregorio Chinchurreta (kale-garbitzailea); Francisco
Albisu (kale-garbitzailea); Ricardo Andueza (kale-garbitzailea); Félix
Sasiain (kale-garbitzailea); Joaquín Imaz (udaltzainburua); Lucio Subtil
(udaltzaina); Agustín Uterga (udaltzaina); Gregorio Álvarez (udaltzaina); Mariano Sanz (udaltzaina); Arturo Echeverría (udaltzaina); Víctor
Aranzábal (udaltzaina); Félix Garciandía (udaltzaina); Nicolás Ruiz
Ruiz (udaltzaina); Ángel de Pedro (udaltzaina) eta Jesús Ayerbe.
Hirugarren taldean, beren lanpostuetan jarraitu zuten langile
hauek zeuden: Joaquín Ayastuy (idazkari laguntzailea); Alberto
Elustondo (idazkari laguntzailea); Juan Echeverría (pregoilaria) eta
José Gutiérrez saldías (ur eta argi zentraleko mekanikaria).
Eta laugarren taldea, behin behinean lanposturik eta soldatarik
gabe geratu ziren langileek osatzen zuten: Plácido Gárate (hiltegiko
administratzailea); Emiliana Toquero Ullate (emagina); Tomás Yarza
(arteen eta ofizioen eskolako irakaslea); Bonifacio Olarreaga (laborategiko zuzendaria); Juan Bronte Irigoyen (laborategiko kimikoa);
Lorenzo Echeverría Zubiarrain (elektrizista); Antonio Echeverría
Zubiarrain (elektrizista); Joaquín Altuna (elektrizista); Félix Vitoria
(brigadako igeltseroa); Luis Zabala Barandiaran (okina); Juan
Marquet Reyes (okina); Micaela Aguirre (komunen eraikineko arduraduna); Valeriano Mocoroa Soto (bandoen euskaratzailea); Martín
Espinosa (kale-garbitzaileen kaboa); Benito San Sebastián (arbitrioetako langilea); Gabriel Azurmendi (arbitrioetako zaintzailea); Ramón
Zabala (gauzainen kaboa); Gabriel Urquía (kale-garbitzailea);
Ascensio Gastesi (kale-garbitzailea); Evaristo Sánchez Galipienzo
(kale-garbitzailea); Luis Gurruchaga Lasa (kale-garbitzailea) eta José
Urcola (hiltegiko garbitzailea).
1937ko martxoaren 8an egindako udalbatzaren bigarren deialdian, 40 langile kargugabetzea, langileen %29,6a, eta aurrez behin
behinerako zigortuta zeuden seiren postua berrestea erabaki zuen
Tolosako Udal Kudeaketa Batzordeak38. Honako hauek izan ziren lanpostutik bota zituzten udal langileak: Micaela Aguirre Cordeu (komunen arduraduna); Remigio Aizpún Arteta (ordenantza); Francisco

TUA, A-1-233, 116. fol., 1937/03/05.
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Albisu (kale-garbitzailea); Joaquín Altuna Labayen (elektrizista);
Ricardo Anzueza (kale-garbitzailea); José Azcue Zabala-Anchieta
(medikua); Luis Zabala-Anchieta (medikua); Gabriel Azurmendi Goñi
(zaindaria); Ramón Bandrés Azcue (idazkaria); Tomás Bartolomé
Arruabarrena (laborategiko laguntzailea); Juan Bronte Irigoyen (laborategiko kimikaria); Gregorio Chinchurreta (kale-garbitzailea); Martín
Espinosa Galdiano (kale-garbitzailea); Tomás Echeverría; Antonio
Echeverría Zubiarrain (elektrizista); Lorenzo Echeverría Zubiarrain
(elektrizista); Plácido Garate Sainbois (hiltegiko administratzailea);
Emiliano Garmendia (administraria); Tomás Garrues (okina); Ascensio
Gastesi Gallot (kale-garbitzailea); Santiago González (okina); Joaquín
Imaz (udaltzainburua); Vicente Larrañeta (albaitaria); Luis Larrarte
Ugartemendia (brigada); Adrián Lasquibar Larreta (arkitektoa);
Joaquín López González (elektrizista); Juan Marquet Reyes (okina);
Valeriano Mocoroa Soto (euskaratzailea); Bonifacio Olarreaga (laborategi zuzendaria); María Rezola (farmazialaria); Ricardo Saldaña
Albizu (zaindaria); Benito San Sebastián Otamendi (zaindaria); Julio
San Vicente Martínez (brigada); José Félix Sasiain Barriola (kale-garbitzailea); Lucio Súbtil Gómez de Rozas (udaltzaina); Emiliana
Toquero Ullate (emagina); Gregorio Uharte Loinaz (administraria);
José Urcola Aramburu (hiltegiko laguntzailea); Agustín Uterga Ugalde
(udaltzaina); Félix Vitoria Zugasti (igeltseroa); José Luis Zabala
Barandiaran (okina).
Tolosako udalak baztertutako langile haietako askok, haien
lanbideen kargugabetzeez gain, bestelako errepresaliak ere nozitu behar izan zituzten. Esate baterako, Agustín Uterga Ugalde
udaltzaina, Rusia batailoiko Carlos Marx konpainiako gudaria,
heriotza zigorrera kondenatu ostean, Donostian erail zuten
1938ko ekainaren 25an. Era berean, Ramón Bandrés Azcue,
Orion jaioa, Tolosan bizi zena eta 64 urte zituena, Tolosako
Udaleko idazkaria eta II Errepublika garaian Nafarroako gobernadore zibila izandakoa, 1937an erbestean, Baionan hil zen.
Bestetik, Agustín Utergaz gain, beste zazpi udal langile prozesatu
zituzten gerra-kontseiluetan (ikus gerra-kontseiluei dagokien
atala), horien artean Joaquín López González 1939ko uztailaren
7an ospatutako epaiketa militarrean biziarteko kartzela zigorrera
kondenatu zutena; Julio San Vicente Martínez, Bilbon, 1937ko
abuztuaren 13ko epaiketan, 12 urte eta egun batera kondenatu
zutena; eta José Félix Sasiain Barriola kartzelaldi berdinera zigortu zutena. Azken haren epaia Donostian, 1937ko uztailaren 29an,
sinatu zuen epaitegi militarrak. Gainerako beste prozesatuak, hau
da, Luis Azcue Zabala-Anchieta, Joaquín Imaz, Luis Larrarte
Ugartemendia, Gregorio Uharte Loinaz eta José Urcola Aramburu,
absolbitu eta behin behineko kartzelalditik askatu zituzten.

Era berean, Tolosako udaleko sei langile lanpostutik eta soldata
jasotzetik zenbait hilabetean baztertzea erabaki zuen Udalak. Esate
baterako, José Gutiérrez Saldías ur eta argi zentraleko mekanikoa eta
arteen eta ofizioen eskolako irakaslea, 1937ko urtarrilean bi hilabetetarako baztertu zuen lanpostu eta soldata jasotzetik Tolosako Udal
Kudeaketa batzordeak. Ez zuten bere kargutik kendu 1936ko urriaren
lehenean boluntario falangista gisa bando nazionalean Sagardia
koronelaren zutabean borrokan ari zelako. José María Arellanok,
Gipuzkoako eta Bizkaiko Gobernadore Zibilak 1937ko otsailaren
5an Tolosako alkateari bidalitako gutunean, orduan alde nazionalean
egiten ari zen saiakerak bere iragan desegokia zuzentzen zuela-eta
erabaki hori hartzea agindu zien. Aipatu udal langilea, Kantabrian,
gerra-frontean hil zen 1937ko apirilaren 2an. José Gutiérrez Saldías,
Brionesen, La Riojan jaio zen, Regino Gutiérrezen eta Anacleta
Saldíasen semea zen, Josefa Iparraguirre Recarterekin ezkonduta
zegoen eta bi alaba zituzten, Josefa eta Petra49.
1937ko urtarrilaren 8an, behin behinean eta denbora mugagabean
lanpostutik eta soldata jasotzetik baztertu ostean, urte bereko martxoaren
5an lanpostua berretsi zieten ondorengo ñangile hauei, ideia abertzaleak
edo errepublikarrak izanik ere lan, moral eta erlijio ikuspuntutik portaera
egokiak zituztelako edota parte hartze politiko nabarmenegirik ez zutelako50: Luis Gurruchaga Lasa 36 urtetako kale-garbitzailea, Tomás Yarza
Irazusta 13 urtez arteen eta ofizioen eskolako irakaslea izan zena; Evaristo
Sánchez Galipienzo 45 urteko kale-garbitzailea; Gabriel Urquía
Choperena 42 urteko kale-garbitzailea eta Ramón Zabala 50 urteko gauzaina. Azken hura soldata eta kargutik baztertu zuten 1936ko abuztuaren
lehenetik 1937ko martxoaren lehenera arte, eta gauzainen kabo lanpostutik kargu bat beheragokora jaitsi zuten.
1937ko martxoaren 8an, udal langileen kargugabetzeak berretsi
zituzten eta bost egun beranduago, martxoaren 13an, hamaika funtzionarioren plazak betetzeko prozedimendua hasi zuen udalak. Hauek
izan ziren eskaini ziren postuak: udal funtsen kontu-hartzaile bat, udal
arkitektoa, idazkaritzako ofizial bat, komunetako arduradun bat, udal
arbitrioen bi zaintzaile, okin ofizial bat, udal hiltegirako garbitzaile bat
eta Amezketako zentralerako hiru elektrizista. Postu haietarako izendapenak martxoaren 31etik aurrera hasi ziren onartzen. Tartean hautagaiek matxinada militarrarekin bat egiten zutela egiaztatzen zuten
ziurtagiriak entregatu behar izaten zituzten, “documeno del ambiente y significación política en relación con el Glorioso Movimiento
Nacional” zeritzotenak, eta erregimen frankistaren aldekoak ziren
langileen izendapenak onartu ziren51.
Gobernazio ministerioak, 1939ko martxoko agindu baten bitartez, alde nazionaleko mutilatuak udaletan kontratatzea ebatzi
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TEZ, 34. h.a.l., 148/1939 erreg.; TUA, 1991, 37. or., 1937/04/19, a.u.e.l.; TUA, 1991, 238. or., 1938/06/13, a.u.e.l.; TUA, A-1-233, 84.-93ifr. fol., 1937/01/08 u.k.b.a.l.; TUA, A-1-233, 116.123. fol., 1937/03/05 u.k.b.a.l.; TUA, A-1-233, 116. fol., 1937/03/05.
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TUA, A-1-233, 84.-93ifr. fol., 1937/01/08 u.k.b.a.l.; TUA, A-1-233, 116.-123. fol., 1937/03/05 u.k.b.a.l.
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TUA, A-1-233, 123ifr. fol, 1937/03/13; TUA, A-1-233, 128. fol, 1937/03/31; TUA, A-1-233, 133ifr. eta 133ifr. fol., 1937/04/14; TUA, A-1-233, 172ifr.-173. fol., 1937/11/29.
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Gobernazio ministerioaren ordena, BOE, 1939/03/23.
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zuen52. Hala ere, Tolosan, erabaki hori hartu aitzinetik, 1938ko
maiatzean bertako udaleko funtzionario postuen %30a garaileen
bandoko mutilatu, borrokalari ohi eta abarrentzat gordetzea erabaki
zen53. Pentsioei dagokienez, Tolosan, udal kudeaketa batzordeak
milizietan zeuden eskulangile langabetuei eta Donostian errepublikarrek atxilotuta zeudenen senitartekoei soldata ordaintzea onartu
zuen 1936ko abuztuaren 26an, baita alde frankistan hildako udal
langileen alargunak haien senarrek jasotzen zuten soldataren %50a
pentsio gisara jasotzea ere. Diru-laguntza eta pentsio horiek Gerra
Zibiletik haratago ere joan ziren, izan ere, Estatuak 1932ko altxamenduan eroritakoen familiei pentsioak emateko legea onartu baitzuen eta
txirotasunean bizi ziren III. Karlistaldiko beterano karlista boluntario
tolosarrei biziarteko errenta eskaintzea erabaki baitzuen Tolosako Udal
Kudeaketa batzordeak54.
7. ESPARRU EKONOMIKOA
Gerla denboretako idorreria
aski jan gabeko ahuleria
lau egun jan eta ere ez zaut betetzen eltzearen erdia
pusa ta pusa banendi balia
alferretan alferretan guzia (...)”.
Nicolás Ormaetxea Orixe, 1948
Ekonomiaren eta lan-munduaren hainbat sektorerekin harremana zuten politika frankistek lehen urteetan izan zuten helburu nagusia eredu autarkiko bat lortzea izan zen. Baina, horren ordez, krisi
sakona eragin zuten nekazaritzan, industrian eta energiaren sektorean. Errazionamenduaren eta premiazko produktuen eskasiaren
ondorioz, gizartea goseak eta elikagai gabezia zela eta, gaixo zegoen, gerla denboretako idorreriak aski jan gabeko ahuleria ekarri zion
gizarteari. Baina, haiek ez ziren egoera haren ondorio bakarrak
izan, debeku eta mugak estatu errepresiboak gizartea kontrolatzeko
erabiltzen zituen estrategiak baitziren. Errazionamendua 1939ko
maiatzean ezarri zuten Industria eta Merkataritza ministerioaren
aginduz eta behin-behineko neurri haren helburua herritarrei elikagaiak ematea zen. Hasiera batean behin-behineko neurria izan
bazen ere, sistema hark hamarkada bat baino gehiago iraun zuen
eta etxe-kontrolerako tresna modura erabili zuen errejimenak. Era
berean, Mugimendu Nazionalaren ideiekin bat egin ez zutenak
zigortzeko arlo ekonomikoa baliatu zuen erregimen frankistak,
hasieran errepublikarren, sozialisten, anarkisten eta abertzaleen
eraikinak eta baliozko objektuak desjabetuz eta Erantzukizun
Politikoen legea haien aurka aplikatuz ondoren.

7.1. Autarkia eta gosea
Autarkia inportazioak ordeztean eta Estatuko produkzioa babesten
duen buruaskitasun maila altua erdiestean oinarritzen da; muturreko
nazionalismo ekonomikoaren neurriak dira hauek, borroka baten aurrean edo atzeratutako herrietan euren ekonomia garatzeko egokitzen direnak. Espainiar estatuaren kasuan autarkiaren proiektuko neurri nabarmenenak, batez ere, nekazal nahiz meatzaritza produkzioen salmenta
masiboan oinarritu ziren. Horrela, dibisak lortu nahi ziren industrian
inbertitzeko eta premiazko produktuen ohiko defizitari, erregaien urritasunari, nekazaritzako ongarri ezari eta abar erantzuteko. Modu horretan,
gosea eta gabeziak, batez ere langileriak jasaten zituenak, gobernuaren
politika ekonomikoaren ezinbesteko elementu bihurtu ziren.
Ziur aski, autarkia ez zen diseinatu etsai politiko izan zitezkeenak
gosearen eraginez gaitasunik gabe uzteko, nahiz eta hori ere lortu zuen.
Disidentziaren arriskuak uxatzeko, erregimenak bazituen azkarragoak
eta errentagarriagoak ziren mekanismo batzuk, jada erakutsi zituenak
eta garai hobeago batzuetan erakusten jarraituko zituenak (RICHARDS,
1998: 23). Gainera, gosea diktadura garaiko arazo nagusietariko bat
izango zen berehala. Hala ere, onartu beharra dago zentzugabekeria
hura modu batean edo bestean mantentzeko neurri, debeku eta
zigor egitura oso bat behar izan zela, eta egitura hark diktaduraren
biztanleenganako estrategia errepresiboarekin eta kontrolatzailearekin bat egin zuela.
Banaketa- edo errazionamendu-sistema martxan jarri izanari
esker, herriak zituen hornidura urrien gaineko kontrola lortu zuten
garaileek. Egoera horrek biztanleekiko kontrol eta hertsadura gaitasuna ematen zien autoritate lokalei; izan ere, haiek baitzuten anoak
banatzeko eta hornidura legislazio konplexua ez zela urratzen zihurtatzeko ardura (aizuntzeen bidez, prezioak igoz, uzta gordez, merkatu beltzaren bidez, etab.). Botere hura baliatu zuten alkateek, erreketeek eta falangistek, baita haien ingurukoek ere, euren jaki-gordailuak
betetzeko beste anoak murriztuz edo libretak hornitu gabe utziz, errazionamendu ofizialarekin merkatu beltzean trafikatuz eta euren uzten
gehiengoa zailtasunik gabe irabazi handiko merkatu beltzera desbideratuz. Horrela, autarkia beldurgarriaren etekinak diktadoreari
babesa eman zioten oinarri sozialen artean banatu ziren, industria eta
finantza munduko buruetatik hasi eta nekazarienganaino.
Zentzu horretan, modu teoriko batean ez bada ere, praktikan,
autarkia estrategia errepresibo bat kontsidera daiteke, sistema politikoaren sendotzea eta biziraupena bilatzen baitzituen biztanleriaren
miseriaren kontura, herriaren gorespenerako prezio onargarria eta
espiritualki positiboa zela baitzeritzoten. Autarkia, estrategia ekonomiko gisa, maniobra politiko eta sozial bilakatu zen; izan ere, langileriaren porrotari loturiko pribilegio ekonomikoaren erakusgarri izan
baitzen (RICHARDS, 1998: 107).
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Politika autarkikoari esker, diktaduraren alde zeudenek beren aberastasunak handitzeko modua aurkitu zuten. Lurjabeek eta enpresario
garrantzitsuek lehentasuna zuten inportaziorako produktuak eta baimenak lortzeko garaian, Merkataritza Ministerioan zituzten kontaktuei
edo Francori berari esker lortzen baitzituzten baimen haiek.
Errejimenarekiko leialak zirenei, gerra garaian egindako faboreen
ondorioz, bando nazionaleko lagun eta soldaduei hainbat baimen
ematen zizkieten agintari frankistek. Enpresarioek lehengaiak eta merkantziak gordetzen zituzten biltegietan gero haiekin espekulatu eta irabazi handiagoak lortzeko helburuz. Horren ondorioz, errejimenaren
aldekoen artean, hainbat izan ziren errazionamendu garaian irabazi
asko lortu zituztenak. Pertsona haiek garapen ekonomikoaren sustatzaile bilakatu ziren berrogeita hamargarren eta hirurogeigarren
hamarkadetan. Errejimenak herritarrek beren buruak ezeztearekin
eta haien burua zigortzearekin lotu zuen autarkia. Errejimenaren ustez
autarkia berrogeialdi sozial bat zen; jarduera politikoaren eta ekonomikoaren beste esparru batzuekin lotuta zegoen berrogeialdia.
Estatuaren autosufizientzia materiala errazionamendu kartiletan gauzatu zen. Murrizketa-kartila edo libreta hari esker, norbanakoak beren
arazo pertsonalez soilik arduratzen ziren (RICHARDS, 1998).
Gosearen ondorioz gizartearen elkartasuna eta erresistentzia antolatzeko beharrezko energia fisikoa ezerezean geratu ziren. Teorian
eta praktikan autosufizientzia, eskariaren bitartez gizartea baliogabetzeko, desgaitzeko eta garbitzeko gauzatutako estrategia izan zen.
Ekonomiaren hedapenari jarritako oztopoei aurre egiteko, gizarteak pobreziari men ez egiteko bideak aurkitu behar izan zituen, besteak beste, estraperloa eta merkatu beltza edo merkatu ilegaletako
produktuen salerosketa. Bide haiek, inguru sozio-politikoaren isolamenduari eta desmobilizazioari aurre egiteko hartzen ziren bideak,
ezinbestekoak ziren biziraupenerako, ikuspegi pragmatiko batetik,
estatuaren politika hertsatzaileei aurre egiteko modu bakarra baitziren. Lege urratzeengatik ezarritako isunak, ordea, ikaragarriak izan
ziren, nahiz eta ekonomia modu hark biztanleak legea ez betetzera
bultzatzen zituen. Merkatu beltzaren hornitzaileak enpresari handiak
ziren, baina haiek ez zuten inoiz isunik jasotzen. Merkatu ilegal hartan, garrantzi berezia izan zuten emakumeek, maila txikiko merkataritzaren protagonistan bihurtu baitziren, askotan euren senarren
espetxeratzeengatik. Emakume haiek familien buru bilakatzen ziren,
eurak baitziren dirua etxera zekartenak, eta sarritan prostituziora jo
behar izan zuten halabeharrez. Estraperloa izan zen ezberdintasun
politiko eta sozialak markatu zituena.
Errepresio modu hark ezkutuko ekonomia eta produktuak legez
kanpoko merkatu beltzean saltzea sustatzen zuen, hura baitzen mugimendu komertzial urrien oinarria. Tasei eta Metaketari buruzko
Legeak apurtzen zituztenei ezartzen zitzaizkien isunak gehiegizkoak
ziren, ez baita ahaztu behar metodo haiek ezinbestekoak zirela ekonomikoki behar gehien zituztenen biziraupenerako. Estraperlista handiei eta ezkutuko merkatu haien hornitzaileei, aldiz, errejimenaren
aldeko enpresario eta industrialari garrantzitsuak zirenez eta nego-
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zioak egiteko baimena zutenez, ez zizkieten isunak jartzen (BARCIELA, 1998: 83-96).
Lan munduarekin eta ekonomiarekin lotutako frankismoaren politikak, autarkiaren ezaugarri guztiekin, ikaragarrizko krisia sortu zuen
nekazaritzan, industrian eta energiaren sektorean. Errazionamenduak
eta oinarrizko produktuen eskasiak gizarte gosetu eta gaixo bat sortu
zuten bitamina eskasiagatik. Horrez gain, ezin da ahaztu debeku- eta
murrizketa-giroa ere, gizartearen kontrolerako estrategia globalaren
barruan kokatu behar duguna. Errazionamendua Industria eta
Merkataritza ministerioak ezarri zuen 1939an, gizartearen elikadura
beharrak asetzeko asmoz. Baina errealitatea bestelakoa zen, hamarkada bat iraun zuen eta gizartea kontrolatzeko erabili zen. Politika autarkikoarekin beren aberastasunak mantentzeko aukera paregabea izan
zuten diktaduraren oinarri ziren aberatsek. Lur-sail handien jabeek eta
enpresari handiek eskubide zabalak zituzten produktuen eta lizentzien
inportazioari dagokionez. Eskubide haiek Francoren bidez edo
Merkataritza ministerioaren bidez lortzen zituzten.
Era guztietako eskubideak irabazleen bandoko lagunen artean
banatu ziren, gerran egindako mesedeen ordain gisara. Biltegiak
zituzten zenbait enpresarik, esate baterako, gordailuetan bertan oinarrizko materialak eta merkantziak gordetzen zituzten, ondoren haiekin espekulatzeko. Horrela, errazionamendua aprobetxatuz diru asko
egin zuen talde sozial bat sortu zen, haiek izan ziren berrogeita hamar
eta hirurogeigarren hamarkadetako ekonomia kontrolatu zutenak.
Gerra amaitu eta hogei urtetan zehar, 1939tik 1959ra arte, gizarteak
era guztietako debekuen menpe bizi behar izan zuen, Plan de
Estabilización deitutako prozesua martxan jarri zen arte. Plan hura
ekonomia bultzatzeko prozesu geldoa izan zen, pixkanaka hirurogeigarren hamarkadan Espainiako mirakulua deitutakoari bide emango ziona. Garai haietan nabarmendu ziren politika autarkikoa aprobetxatuz aberastu zirenak.
Autarkia zutabe zuen egiturazko indarkeriaren bitartez herritarrak
lau kategoriatan banatu ziren. Lehenengoa, gerra irabazi eta lanpostu
egokia zutenek edota erregimen frankistaren egituretan posizio soziopolitiko egoki bat erdiestea lortu zutenek osatzen zuten. Haiek, orohar, erosteko ahalmen handia eta elikadura egoki baterako aukera
zuten. Bigarren kategoria ondokoek osatzen zuten: alde batetik, gerra
irabazi edota ideologikoki erregimenetik hurbil kokatu zirenek baina
lanpostu xumea zutenek eta, bestetik, ideologia ez oso markatua
zutenek eta familia mantentzeko adinako diru sarrerak eskaintzen zizkien lana zutenek osatzen zuten. Haiek, dirua sobera ez bazuten ere,
familia modu egokian mantentzeko adina diru zuten. Sarritan, elikagaiak jasotzeko egokiera handiagoa zuten baserritarren edota haien
senide ziren ideologia frankistako familien laguntzarekin atera zuten
bizibidea. Hirugarren kategoria gerra galdu zutenek eta langileen klaseak osatzen zuten. Haietako askok lanik ezin izan zuten egin urte
askotan edota diru sarrera urriak eta familia aurrera ateratzeko sekulako arazoak izan zituzten. Gainera, sarri askotan haien jabetza higikor eta higiezinak konfiskatu zituztenez, hutsetik hasi behar izan
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zuten gerraostean. Azkenik, laugarren kategoria ugariagoak ziren txiroek eta behartsuek osatzen zuten, bizirauteko ezintasun handia izan
zutenek, alegia. Ospitaletan, etxeetako ezkaratzetan, kaleetan… ahal
zuten bezala biziraun zuten eta elikadura desegokiak eragindako
gaitz larriak sufritu zituzten.
Laburbilduz, goseak elkartasun sareak alde batera uztea ekarri
zuen, alde batetik, Errepublika garaiko hornigai kooperatibak desegin
zirelako (Tolosaren kasuan esate baterako sozialistek eratu zuten La
Internacional) eta, bestetik, familia bakoitzak bere elikagaiak lortzeko
arazoak zituelako. Horrela, Estatu berriak beheko klaseetako etxeko
ekonomiak etengabe eta erabat kontrolatzeko baliatu zuen politika
ekonomiko autarkikoaren ondorio izan zen gosea. Bien bitartean,
herritarrek, posizio sozial altuagoa zutenen partetik gizarte bazterketa
eta estigmatizazioa nozitu zituzten. Klase sozial asimetrikoak gehiago
ezberdindu ziren eta gorriek eta abertzaleek isekak, mespretxuak eta
umiliazio publikoak jasan behar izan zituzten gose garaian.

Elikadura
Etxebizitza
Jantziak
Besteak
Guztira

1938ko uztaila

1939ko uztaila

1940ko ekaina

1940ko uztaila

240
75
110
75
500

250
75
100
75
500

285
75
80
60
500

300
75
75
50
500

44. taula: Bost kidez osatutako eta 500 pezeta urteko diru-sarrera zuen familiaren batazbesteko diru-irteera banaketa56.

7.1.1. “Goseaz hitz egiten genuen, beti goseaz”
Goseterik handiena, gerra amaitu ondoren bizi izan zuten herritarrek, batez ere 1940ko hamarkadaren lehen urteetan. Xabier
Garikanoren hitzetan “bai, aizu hemen gerra hasi zan 36an, baino txarra txarra izan zan 40, 41, 42 ikeragarri gorra izan zan eh! (...)”. 1938
amaierako zentsuaren arabera, Tolosan 12.515 pertsona bizi ziren,
6.702 emakume eta 5.813 gizonezko. Alabaina, Tolosako Udal agintarien kalkuluen arabera, 1940an, 12.500 eta 13.700 biztanle zituen
herriak. Izan ere, bi data haien artean itzuli ziren batez ere espainiar
eta frantziar estatuetan erbesteratuta bizi izan ziren tolosarrak.
Populazio horretatik 8.320 pertsonek industrian jarduten zuten,
1.336k nekazaritzan eta azkenik 1.231k merkataritza-jardueran55.
Gerraosteko janaren eskasiak eta garestitzeak familia-ekonomiaren
etengabeko egokitzea eragin zuen. Honela, 44. taulan eta 32. grafikoan ikus daitekeen bezala, ohiko familia batek elikadurari eskaintzen
zion diru kopurua diru sarrera guztiaren erdia izatetik, ia bi herenak izatera igaro zen 1938tik 1940ra bitartean. Urteko 500 pezetako dirusarrera zuten bost kidez osatutako familiek, 1938ko uztailean 240 pezeta gastatzen zituzten janaria erosteko. 1940ko uztailean kopuru hura
300 pezetakoa zen. Datu horrek argi adierazten du tolosarrek 40ko hamarkada hasieran alde batetik soldata berarekin elikagaiak erosteko geroz eta
zailtasun handiagoak zituztela eta etxebizitzaren alokairua, jantziak edo
bestelako gastuei aurre egiteko soldataren herena soilik zutela.
40ko hamarkadakoak gosearen urteak ziren, Martin Ugalderen
hitz hauek ongi adierazten dute garai hura bizi izan zutenen senti-

32. grafikoa: Bost kidez osatutako eta urteko 500 pezetako diru-sarrera zuen familiaren batezbesteko diru-irteeraren banaketa.

mendua57: “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”. Izan ere,
gerrak berarekin ekarri zuen ondorio larrienetako bat gosetea eta hark
eragindako etsipena izan ziren. “Ordun hittuan komerik! Hau de ez
(ezta xentimo bat!) ordun. Leno gosia? Ordun gosia! Ordun gosia! Ezer
itteik e ez” (Cristina Arruti).
7.1.2. Errazionamendua
Elikagai eskasia zela eta, gizartearen elikadura beharrak asetzeko
asmoz, 1939ko maiatzean Industria eta Merkataritza ministerioak
errazionamendua ezarri zuen58. Gobernu Zibilek erabat araututako
neurriak Udalek exekutatzen eta herritarrek kontrolatzen zituzten,
errazionamendu liburuxketatik hasi eta dendetan saltzen zituzten
jakietaraino.
“10 egunetik 10 egunera razionamendua, azukria eta olioa.
Pertsona bakoitzeko 100 gramo azukre 10 egunetako. Azukrea,

55

AMT irt erre. 1999, 532 or., 1940/04/12, alk. erre. Lib eta AMT irt erre. 1999, 592 or., 1940/04/18, alk. erre. lib.
1938tik 1940ra Tolosako alkateak Estatistikaren Lurralde Buruari igorritako datuetan oinarrituta TUA irt erre. 2001, 1867 or., 1940/09/09, alk. erre. lib. Kontutan hartu beharrekoa da, garai
hartan bost kidez osatutako familia batera soldata bat baino gehiago sartzen zirela.
57
Martín Ugalderen hitzen iturria: JIMÉNEZ ABERASTURI, J.M. eta L.M. (1978): La Guerra en Euskadi, Bartzelona, Plaza & Janes Editores, 309. or.
58
AMT irt erre. 1999, 532 or., 1940/04/12, alk. erre. Lib eta AMT irt erre. 1999, 592 or., 1940/04/18, alk. erre. lib.
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olioa, lentejak tokatzen zianian, garbantzuk tokatze zianian, patatak zakun ekartzen zituen ta lurrea botatzen zituen, ta ez zituen
palakin hartzen, lurrak gehio ez pisatzek. Ikeragarria izan zan, ezin
det sinistu! Ni orain askotan aitze naiz bai semiakin ta bai ilobakin
konparatzen nola zan gure gaztetasuna eta orain ta ez dago sinisteik! Ikaragarrizko aberastasuna ikustezu, guria pobrekeria zan, ze
izan zan gerra hura desastre bat!” (Xabier Garikano).
Errazionamentu kartilak 1939ko abuztuan hasi ziren zabaltzen.
Familiako kide kopuruaren araberako banaketa izaten zen.
Errazionamendu liburuxka bat izaten zen etxe guztietan. Liburuxkak
udaletxera iristen ziren eta handik dendetara banatzen ziren. Familia
bakoitzari, senide kopuruaren arabera, erosketarako neurri zehatz bat
egokitzen zitzaion, eta errazionamenduan hartzen zituzten jakiak
ordaindu egiten zituzten, “patu ite genitun, noski. Gratisekua etzan
ordun eze”. Hasieran kartilak familientzako izaten baziren ere, gero
banakakoak izan ziren. Banaketa neurria Gobernu Zibilak ezartzen
zuen, Alkateari jakinarazi eta berak erabakia herriko janari-saltzaileei
betearazten zien. Tolosako udaltzainek kontrol lanak egiten zituzten.
Errazionamendua etxean bizi zen senide bakoitzarentzako eta hilabeterako izan ohi zen. Errazionamenduko janari hura kanpotik ekartzen
zuten eta baserritarrei kentzen zizkieten jakiekin batera banatzen zen:
“Gerra ondon komeri asko geo. Geo gerra onduan hainbeste pasa
zan ta gerra ondoa hasi zanen Tolosako estaziyoa etorri zan denak
zea errezibimentua. Esnia bukau zan ta razionamentua, olioa
bukatu zan ta razionamentua ta jartze zituen eunak ta han eonbertzenun kolan jarrita ehun kilometro ta geyo jendia kolan zai.
Txanda allatu arte. Ogiyantzako razionamentua, esniantzako
razionamentua, tabakua razionamentua ta geo beste gauza guztik dana razionatua izate zan. Ta geo ibili zan jendia estraperlon
sartu ta geo hasi zian pasa ta altzun bezela”. (Andrés Gaztañaga)
Errazionamendu liburuxka horiek hiru kategoriatan zeuden banatuta: lehena, bigarrena eta hirugarrena. Zinpeko adierazpen baten
bidez eta familien diru sarreren arabera banatzen ziren hiru mailak.
Lehenean herriko aberatsak sailkatzen ziren, bigarrenean klase ertainekoak eta hirugarrenean proletarioak eta behartsuak. Lehenengoan
eta bigarrenean familia gutxi klasifikatzen ziren, alde batetik jendeak
ahal zuenean datuak faltsutzen zituelako eta, bestetik, familien dirusarrerak erruz jaitsi zirelako. 2. taulan ikus daitekeen bezala, 1940ko
abenduan, tolosarren bi herenei hirugarren kategoriako errazioak
zegozkion, aldiz, gutxiengo bati, tolosarren %10ari, lehenengoa.
Azkenik, Tolosako biztanleen laurden bati bigarren kategoriako errazionamendu liburua zegokion.
Gizartearen elikadura beharrak asetzeko neurria zen errazionamendua, klaseetan banatutako gizarte hierarkikoa kategorizatzeko
eta gizartearen kontrol gisa erabiltzeko tresna soziala bilakatu zen.
1945-46 inguruan hornigaiak ugaritzen hasi baziren ere, hamarkada
59

Errazionamendu kategoria

Errazionamendu liburuxka kopurua Errazio kopurua
kopurua
(%)
kopurua
(%)

Lehena
Bigarrena
Hirugarrena

294
725
1.691

10,85
26,75
62,40

1.563
3.520
9.496

10,72
24,14
65,13

45. taula: Errazionamendu-liburuxkak eta errazio-kopuruak kategoria ezberdinen arabera
(1940ko abendua)59.

amaitu arte iraun zuen aipatu neurriak. Politika autarkikoarekin,
gerrako garaileek, estatu berriaren agintariek eta altxamenduaren alde
egin zutenek haien aberastasunak ugaritzeko aukera izan zuten, produktuen eta lizentzien inportaziorako baimenak eskuratu baitzituzten. Aldiz, gerrako galtzaileak eta balio berriekin bat egiten ez zutenak zigortzeko eta erregimen berriaren sistemetara behartzeko baliatu zuten elikagaien behar fisikoa. Estatu baten burujabetasunaren eta
beregaintasunaren erakustaldi izan nahi zuen autarkia ekonomikoaren politika, gizartearen iragazte mekanismoa bilakatu zen; herritarren ideologia, estatus ekonomikoa eta frankismoarekiko atxikimendua elikagaiak banatzeko irizpide bilakatu ziren.
Lehengaiak errazionatzen ziren produktuak banatzeko eta pertsonako eta hileko gehienez zenbat eros zitekeen ezartzeko. Jaki haiek
ugaritzen edo gutxitzen zirenean herritarrei ere proportzio berean eragiten zien. Errazionamenduaren bilakaera ezin zen aurretik jakin eta
kopurua ere erabat irregularra zen. Zenbait astetan olioa, bakailaoa
eta xaboia hornitzen baziren, hurrengoan zoparentzat pasta, azukrea
eta arrautzak banatzen ziren. 40ko hamarkadan dendak ia hutsak
egoten omen ziren, denetik egoten omen zen baina oso kopuru txikian. Halako produktua halako dendan zegoela ahoz zabaltzen zenean, bat-batean izugarrizko ilarak eta borrokak sortzen ziren errenkadan zeudenen artean. Sarritan herritarren artean produktuak elkarrekin trukatzen eta trapitxeatzen ere aritzen ziren. Tabakoa ere errazionatu egiten zen, Cartilla del fumador zelakoarekin, baina soilik gizonezkoentzat. Kalitate oso txarrekoa omen zen, eta marka hauek
erretzen ziren: Ideales, Superiores al Cuadrado eta Finos de Hebra.
Eta sarritan, erretzen ez zutenen eta erretzen zutenen artean trukeak egiten omen zituzten, tabakoa janariaren ordez. 46. taulan eta 33.
grafikoan ikusi daitekeen bezala, 1940an zehar lehengaiak urritzearen ondorioz, familia bakoitzak kideko eta hileko jasotzen zuen
gehieneko kopurua urritu egin zen.
Aurreko taulatik 1940an zehar elikagaien gutxitze orokorra izan
zela ondoriozta daiteke, eta kasu askotan elikadura egoki baterako
behar-beharrezkoak diren kopuruak ere ezin zituzten eskuratu herritarrek. Esate baterako, 1941ko maiatzean Gipuzkoako Gobernu
Zibileko Hornidura eta Garraio arduradunari gutun batean zera eman
zitzaion aditzera; tolosar familiei errazionamenduaren arabera zegokien haragi-kopurua, 75 gramo pertsonako eta asteko, oso baxua izanik ere, ezin zuela hornitu Tolosako Udalak: “puesto que el cupo de

TUA irt erre. 2001, 3471 or., 1940/12/13, alk. erre. lib.
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Elikagaia
Olioa
Azukrea
Haragia
Txitxirioa
Arroza
Dilizta
Babarruna
Makailua
Patata
Kafea
Xaboi h.
Xaboia
Txokolatea

(ml.)
(gr.)
(gr.)
(gr.)
(gr.)
(gr.)
(gr.)
(gr.)
(gr.)
(gr.)
(gr.)
errazio
errazio

Errazionamendua pertsonako eta hilabeteko 1940an
Urtarrila
Otsaila
Martxoa
Apirila

Ekaina

500

250

300

1000
250
300
400

650

1000
500
300
300
300
150

1000
250
300
550
200

100

300
200

Urria
250
300
200

Azaroa
1500
250
300
250
250
100

Abendua
250
300
200
200
200

100
500
100

50
300

4

2
4

46. taula: Errazionamendua pertsonako eta hilabeteko 1940an.

matanza, que oscila semanlamente entre 1.300 a 1.500 kilogramos,
repartido entre los 14.260 racionados no alcanza a la proporción de
75 gramos por persona y, sin embargo, es esta la cantidad que, dentro de un escrupuloso espíritu de equidad se consigue repartir a cada
racionado”60. Ildo beretik, hiru hilabete beranduago, Gobernu
Zibileko erakunde berari arrainaren hornidura gehiegi murriztu zela
helarazi zion; hau da, 1941eko uztailera arte Tolosara 700 eta 800
kilogramo arrain iristen zela egunero eta abuztuan, aldiz, 400 eta 500
kilogramo soilik iristen zirela. Gainera, antxoa eta sardina oso egun
gutxitan eskuratu ahal omen zuten Tolosako herritarrek. Tolosako
Alkateak Gipuzkoako Hornidura Departamenduko buruzagiari zera
eskatu zion: pertsonako eta asteko 100 gr haragi eskuratzeko eta 1000
kilo arrain Tolosara iristeko baimena eta bitartekoak jar zitzala61.
Aipatzekoak da urte bereko ekainean herritarrek nozitzen zuten
haragi falta gehiegizkoa zela. Hiribilduko agintari nagusiak zera erregutu zion Gobernadoreari: “confirmo escritos anteriores manifestando urgente necesidad remisión 22 kilos arroz fin de completar racionamiento extraordinario no consumidores carne, pues llevo un mes
sin poder cumplir necesidades”62 eta patata gehiago bidaltzeko eskaria ere egin zion:
“El elemento obrero de esta población, el más numeroso sin duda
de la provincia, y el que constituye el de los pequeños pueblos de
alrededor donde existe una industria muy variada que a su vez se
aprovisionan también de estos municipios, se hallan desde hace

33. grafikoa: Errazionamendua 1940an.

tiempo con notoria escasez para abastecerse de este artículo que
para ellos, por lo económico y sustitutivo, es uno de los más primordiales y necesarios para atender a su subsistencia”63.
Tolosako Udalak herritarrei errazionamenduaren arabera zegozkien jakiak hornitzeko zituen etengabeko arazoak zirela eta,
Gobernadore Zibilari etengabe eskatu zion Nafarroako nekazariei
Tolosan astean zehar ospatzen ziren bi merkatuetan haien produktuak saltzeko debekua kentzea. Probintziaz kanpoko herritarren kontrako salmenta debeku hura 1936ko abuztuan bertan agindu zuen
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TUA irt erre. 2002, 701 or., 1941/05/01, alk. erre. lib.
TUA irt erre. 2003, 1521 or., 1941/08/07, alk. erre. lib.
TUA irt erre. 2003, 1268 or., 1941/06/27, alk. erre. lib.
63
TUA irt erre. 1999, 757 or., 1940/05/09, alk. erre. lib. Gutun berean zera argumentatzen zen: “por datos que me han sido facilitados al respecto del abastecimiento de la patata resulta que
desde el día 1 de abril último han sido entregados al gremio de almacenistas de la provincia 300.000 kilos de este tubérculo y que recientemente, hace unos días, ha llegado a la provincia
otros 120.000 kilogramos de patata fresca o nueva. Además de la primera cantidad y durante aquel periodo la casa Mocoroa de San Sebastián introducía diez vagones, o sea 100.000 kilos
de patata más tres de encarnada que fue importada de la parte de Burgos. Pues bien, de todas estas cantidades Tolosa y sus pueblos comarcanos no han recibido más que un sólo vagón
(10.000 kilos) cuyo racionamiento se hizo a razón de medio kilo el día 4 de abril último, único que se ha verificado en esta población desde que VE se halla ocupando el cargo de Gobernador
Civil, ya que el anterior racionamiento, según datos del Negociado de Abastos, se llevó a cabo, en proporción también de medio kilo por habitantes, el 29 de agosto de 1939”.
61
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Gipuzkoako gobernadoreak, ordura arte Tolosatik gertu bizi ziren
Nafarroako nekazariek hiribildura salerosketan aritzera joateko ohitura handia zuten arren.
Herritarrek ahal zuten moduan aurre egin behar izaten zieten hornikuntza arazoei, esate baterako, Cristina Arrutik honela azaltzen du
gerra osteko eguneroko bizitzan jan gabezia nola sufritu zuten eta
nola egiten zioten aurre:
“Ta gosia? Eh? Lana itea baño txarragua zan hua! Arropa garbitu
jaboyik ez, eze prepatzeko oliyoik ez, eze gozatzeko azukreik ez,
ezerre etzeneukan. Geo jaboyik ez, arropik ez, garbitzeko? Ah!
Pasa, aguanta! Geo hasi giñan behiak hola akabatzen, gaixotutze
zian, ta haik etzituen nahi izaten ta itegenun etxian hil, ta geo hain
seguakin jamoia iten hasi giñan ta estuasunak behin larretitu. Kafia
berriz, gariyakin itte gendun, gariya zartain erre, geo molinerua
pasa, ta kafia. Babarrunak zeñekin egoste ziñun, ollua hiltze zendun gantzak eta jasotze ziñun gatzakin da, eta geo handik pixkat
bota. Arrautza non prejitu behartzendun? Urea bota, ta harekin.
Iñon etzeon plaza bat, iñon etzeon ezerre. Herrin bi-hiru jaun ta
haik nahi zuen aña oliyo, ta geo tokatze zazu karnizerin razionamentuba, bueno jungo ziñan bakoitzantzat izaten zendun oli
berri bat eo ola, ez zeorrek nahi zendun aña, han emate zituena,
kobratuko zizuen, ta ezta batentzako re aña etzuen ematen.
Oliyua, botilla lepoaño bete pixkoat emate zuen, hua zan mixeriya eh? Ta azukria, ez, guk izategenuna esnia, esnia, baño gazta in
nahi baño hua iteko zea nuntzan? Ez gendukan. Arroz, arroz con
leche, zeiñ arrozekin in bihartzendun? Etzendukan. Emate zizuen
pixkoat besteik ez, ta eunian holako bakoitzai ogi zea bat emango
zizuen ogi ia eabat tostatua ola ikutze bazendun puxkatzen zan
da batzuk etzuen nahi izaten ta guk jaso ite genitun. “Ez aldezu
zuk nahi?” Guk jaso ite genitun”.
7.1.3. Elikagaien hornidura eta garraioaren kontrola
Gerraostean elikagaiak eskuratzeko zegoen arazoa medio, agintari frankistek lehengaien zirkulazioa zorrotzago kontrolatzeko neurriak hartu zituzten. Kontrol neurri haiek 1939tik aurrera areagotu
egin ziren, lehengaiak urriagotuz zihoazen heinean. Esate baterako,
Tolosako alkateak 1939ko irailean Udal Inspektoreari agindu zion
oinarrizko jakiak Tolosatik irtetea eragozteko. Jaki hauek ziren
Tolosatik inondik inora atera ezin zirenak: olioa, arroza, azukrea, bakailaoa, haragia, kafea, txitxirioak, arrautzak, lekak, esne kondentsatua,
dilistak, patatak eta hirugiharra64. Neurria zorroztu egin zen 1940an,
arrautzak Tolosatik atera ez zitezen Gipuzkoako Gobernadore Zibilak
agindu hau helarazi baitzuen hiribildura:

“impedir la salida del a minima cantidad de huevos fuera del os
límites del término municipal, exijo a Vd. vigile cuidadosamente
todos los medios de transporte, incluso los vehículos particulares,
para impedir esta salida por la carretera general así como obligando la parada de los tranvías frente al edificio del Teatro Gorriti o
inspeccionando en su interior las mercancías que lleven los viajeros. Reforzará su vigilancia en los andenes del a estación del ferrocarril y del Apeadero para, así mismo, conseguir no se embarque
al tren cantidad alguna de este artículo importante. Cuidará de dar
esta orden al Celador de puertas del fielato exterior del puente de
Arramele para que lo cumpla con la máxima escrupulcuidad y
montará en ese lugar, para que auxilie en estas operaciones de
revisión al citado subalterno, un Guardia Municipal que permanentemente esté de vigía en esos lugares al menos hasta las dos
del a tarde. Mandará así mismo uno o dos guardias municipales a
los andenes del a Estación y Apeadero del Ferrocarril a las horas
de salida del os trenes, singularmente de los que van con dirección
a Irun, y examinarán con todo detenimiento al contenido de los
bultos, cestos que lleven los viajeros, singularmente el elemento
recadero. Todas las cantidades que de estas revisiones resultaren
descubiertos, serán aprehendidas y entregadas en la Inspección
de Policía satisfaciendo a sus dueños, por esta primera vez, el
importe de los huevos recogidos al precio de tasa o sea el de 5,30
pesetas por docena y advertirá que desde los días sucesivos se
procederá al decomiso de este artículo a todos los que intentaren,
sea cual fuere su cantidad, conducir este artículo fuera del término municipal”65.
Ildo beretik, haragiaren salmenta erabat kontrolatzeko, Tolosako
Udalaren Hornidura sailak hala aginduta, haragiaren hornidura erabat
kontrolatzeko muturreko hainbat neurri jarri zituzten praktikan hiribilduko udaltzainek: harakinei azalpenak eman zizkieten haragia nola
moztu behar zen esanez, haragia saltzeko egunetan inspekzio lanak
ugaritu zituzten eta beste herrietako errazionamendu liburuxkak
Tolosan erabil ez zitezen ahalegindu ziren66. Jakiak oinarrizko beharrizanetara bideratzeko zenbait jarduera ere arautu eta kontrolatu zituzten udal agintariek. Esate baterako, gozogileei arrautzak erabiltzea
debekatu zieten eta eritasun bat medio herriko medikuek emakumeei
eta gizonei dieta bereziren bat jarraitzea proposatuz gero, medikuek
behar bezala justifikatu behar zuten ohiz kanpoko jan gehiagoren
beharra, janarien errazionamendua hobeto kontrolatu ahal izateko67.
Askotan, janarien gehiegizko kontrolak, herritarrek elikagaiak
erosteko aukerarik ez izatea eragin zuen. Gipuzkoarekin muga egiten
zuten Nafarroako herritarrek, ohiko zuten moduan, ezin izaten zituzten arrautzak Tolosan saldu. 1938ko apirilean Tolosako Udalak
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TUA, 974/1938, 1939/09/12, alk. erre. lib.
TUA, 1999, 299 or., 1940/03/01, alk. erre. lib.
TUA irt erre. 2002, 701 or., 1941/05/01, alk. erre. lib. eta TUA irt erre. 2003, 941 or., 1941/05/09, alk. erre. lib.
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TUA irt erre. 19/1939 1939/01/08 eta TUA irt erre. 2002, 654 or., 1941/04/02, alk. erre. lib.
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Nafarroako gobernadorearekin murriztapen neurri hura baliogabetzeko hitz egin bazuen ere, neurri hark indarrean jarraitu zuen68.
7.1.4. Elikagaien prezioak
Elikagaien eskasiak lehengai guztien prezio igoera ekarri zuen.
1935 eta 1940 urteen artean prezioak %70 igo ziren (CARRERAS,
1989: 8) eta 1940tik 1941era arteko urtean ere hornigaien prezioa ia
heren bat igo zen. 1940tik 1946ra arteko prezioen igoera 47. taulan
eta 34. grafikoan atxikitzen da.

Urtea

KPIren igoera (%)

1940-1941
1941-1942
1942-1943
1943-1944
1944-1945
1945-1946

30.0
6.8
-0.6
4.3
7.1
31,2

48. taula eta 35. grafikoa. Errazionatutako jakien prezioaren bilakaera Tolosan 1936an eta
1940an70.

7.1.5. Ogi beltzaren garaia

47. taula: 1940tik 1946ra arteko prezioen igoerak (CARRERAS, 1989: 8).

34. grafikoa: 1940 eta 1946 urteen arteko prezioen
igoerak (CARRERAS, 1989: 8).

Aitzinean esan bezala, 1936ko urriaren eta 1940ko amaieraren
artean prezioen igoera izugarria izan zen. Kasu batzuetan produktuen
prezioa bikoiztu edo hirukoiztu egin zen; esate baterako, 1935 eta
1940 urteen artean gaztainaren salneurria hiru aldiz emendatu zen
(ikus 48. taula eta 35. grafikoa)69. Dena den, hilabete batetik bestera
prezioek gorabehera handiak izaten zituzten.
Elikagaia

Unitatea

1936ko urria

1940ko urria

Arraultza
Arkumea
Patata
Txitxirioak
Azukrea
Txokolatea
Kafea
Diliztak
Jaboi-hautsa
Jaboi errazioak
Arroza
Olioa
Babarruna

(pta./dozena)
(pta./kg.)
(pta./kg.)
(pta./kg.)
(pta./kg.)
(pta./kg.)
(pta./kg.)
(pta./kg.)
(pta./kg.)
(pta./kg.)
(pta./kg.)
(pta./l.)
(pta./kg.)

3,75
5
0,3
1,8
1,7

6,02
5,12
0,75
2,95
1,95
5,5
20,85
2,10
2,3

13,5
1,2
1,6
1,7
1,3
2,2
1,3

1940ko abendua

2,25
2,65
17,9
2
1,6

1,4
3,65
2,30

Herritarrek ahal zuten moduan aurre egin behar izaten zieten hornikuntza-arazoei, izan ere egunerokorako ezinbestekoak zituzten elikagaiak eskuratzeko arazo larriak zituzten. Horrek alde batetik haien
elikadura ohiturak aldatzea ekarri zuen baita haien langintzak, aisialdia,
familia-kideek esleituta zituzten funtzioak, balioak... ere. Elikadurari
dagokionez, garai hura bizi izan zutenen memorian ogi zuriaren falta
errepikatzen da etengabe. Gosetearen urteetan gabeziaren sinbolo
bihurtu zen eta gerora ere oso presente geratu da gose-garaiak transmititzeko erabilitako kontakizunetan. Ogi beltza garai baten sinbolo dela
esan daiteke, izan ere goi mailako klaseen etxeetan edo oso noizean
behin izaten baitzuten irin birfinduaz egindako ogi zuria jateko egokiera. Horrez gain, jan-ohiturak aldatzea ere ekarri zuen, gari txigortuarekin egindako kafea hartzea, janariak frijitzeko oiloaren gantzak erabili
beharra; xaboirik ez zegoelako arroparik ez garbitzea... Negu gorrian,
emakumeak saltoka ikus omen zitezkeen kalean goizeko ordu txikietan, hotzari aurre egiteko, harategi kanpoan ilaran jartzen omen ziren
seboa eskuratzeko janaria frijitu edo xaboia egiteko eta jantziak ere
eskuratzen zituzten oihal puskekin egiten omen zituzten.
Lehen esan bezala,ogi beltza garai baten sinbolo dela esan daiteke, izan ere oso etxe gutxitan edo oso noizean behin izaten baitzuten
irin birfinduz egindako ogi zuria jateko egokiera. Ez da ahaztu behar,
oinarrizko jangaitzat hartua izateaz gain, bedeinkatzen zen produktua zela ogia, oso kristaua zen 40. hamarkadako gizartean. Tomás
Alonsoren hitzetan:
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TUA, A-1-233, 195.-197. fol., 1938/04/12 u.k.b.a.l.
TUA irt erre. 2001, 3108 or., 1940/11/02, alk. erre. lib.
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Iturria: TUA, A-1-233, 39.-40ifr. fol., 1936/10/02 u.k.b.a.l.; TUA irt erre. 1999, 557 or., 1940/04/13, alk. erre. lib.; TUA irt erre. 2000, 1408 or., 1940/07/05, alk. erre. lib.; 1940/10/10, alk.
erre. lib.; TUA irt erre. 2001, 2067 or., 1940/10/14, alk. erre. lib.; TUA irt erre. 2001, 2068or., 1940/10/16, alk. erre. lib.; TUA irt erre. 2001, 3026 or., 1940/10/21, alk. erre. lib; TUA irt erre.
2001, 3196 or., 1940/11/13, alk. erre. lib.; TUA irt erre. 2001, 3265 or., 1940/11/21, alk. erre. lib.; TUA irt erre. 2001, 3440 or., 1940/12/10, alk. erre. lib. 1941eko maiatzean errazionatutako arrainaren prezioa ondokoa zen: legatza 5,35 pta/kg; tarteko legatza 4,18 pta/kg; merlenka handia 3 pta/kg; merlenka txikia 2,55 pta/kg; ohiko merlenka 1,35 pta/kg eta pota 1,59 pta/kg,
dokumentazioaren iturria: TUA irt erre. 2002, 943 or., 1941/05/13, alk. erre. lib.
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“Ogi zuriya? Bai..., baldin bazeon. Ni goatze naiz ne aita zeon
enkargatu papel Elduayenen ta eunero eunero ogi zuri bat
Berastegitik ekartze zien ta umiantzako ekartze zan ogi zuri bat ta
etxian meriendatzeko ogi zuriya, baina razionamendua zan halako
10-12 zentimetro diametroko talo katxarro moduko bat, 2 zentimetro lodi ta koloria zeukan artuana, oain de panaderitan da eotea”.
“Jate ginun ogia beltz-beltza zan, boniato iriñakin ite zuen. Patata
antzeako haundi bat, razionamendun patatak ematen ez zituenean boniatoa ematen zuen ta geo ite zuten algarroba irinakin de
bai. Algarroba da, babarruna modukoa, gogor gogorra ta ganaduai ematen zitzaiona. Bai, oaingo ogi beltza, oaingo ogi beltza
lujua da azkenian. Ordungo ogi beltza zan zaiakin inda, algarroba iriña, boniato iriña ta huak ogi itxuraik ez zun zeatik sopa iten
hasi ta harek etzun kafesnea zupatzen de. Hua zan masakote bat
bezalaxe”. (Xabier Garikano)
“Jendean kategoriyan arabera, hiru ogi mota izate zian: primerakua, segundakua ta tercerakua. Onena primerako hoi izate zan,
ogi koxkor txiki bat. Baño garai hartan ez ginun ogi koxkorrik’e.
Ahal zan bezela moldatze ginan, askotan mendiz ekartzen zuen
ogi-iriña ta etxen iten zaen ogiya, su bajun”.
Agintea eskuratu orduko frankismo-garaiko udal agintarien kezka
nagusietako bat bilakatu zen ogiaren prezioa; herritarren elikaduran oinarrizko baliabidea baitzen. Esate baterako 1936ko abuztuan eratu zen
Udal Kudeaketa Batzordeak urte bereko urriaren 16ko batzarrean ogiaren
prezioa ez igotzea erabaki zuen garia dezente urritzen eta garestitzen ari
zen arren. Ildo berean, aipatu batzordeko kide zen Lopetegi jaunak ondoko kexa helarazi zuen 1937ko martxoaren 17ko batzarrean:
“Son intolerables los abusos que se vienen cometiendo en la venta
del pan haciéndolo con mucha merma de peso en algunas tahonas y solicitar se fiscalizaran por la Policía con todo deternimento
estos hechos al objeto de imposición de fuertes sanciones. Hizo
notar asimismo, que también en otros muchos artículos se nota la
subida de precios en forma exorbitante y fabulosa abogando procedía a todo trance evitar aquellos y que en todo caso se obligará
a poner en todos los comercios una lista de precios de venta para
que el público no se llame al engaño71”.
Baserrietan berriz arto-irinarekin taloa eta morokila ere egiten omen
zuten. Isabel M.-ren hitzetan “baldin bazan, afaya izate zan hua.
Artuakin ina, beste opill muko bat’e jate ginun”, “arto-iriñarekin masa in
eta talok baino xerra potologok’e iten zian. Artua deitze zitzaion. Azahostuan bildu ta sutan ite zian”. Umeei ematen zitzaien aia edo papilari dagokionez:
“Gerratian jaio zian gue lengusun, ne lengusu batzuk, (...) nik
hamabost urte nitun ordun, eta jaio zian ta leno gutxi zauden,
beatzi bakarrik, ta geo jaio zian bixkik, hamaika. (...) Ta beatzi ume
71
72

ta bi ttiki jaio berrik. Jaio zian eguarri eunian, batayatu giñun hiru
errege eunian, honea ekarri giñun, hemen hazi giñun, hiru urte terdin hemen hazi giñun. Bakizu gariya, ba honbeste iriña ittea obligaziyua gendun, esateyet gue etxian, gariya ekarri errotatik, kafia
pasatzeko pasadorian pasa, esangozu danak gezurrak diela hoik,
eta pasa, eta aya in guk esnia bagendukan eta papilla, aya esate
zitzayon ordun eta papilla emate genien. Hala hazi giñun! Hiru
urte terdikin, eskola eamantzittuen, eta eskuz indako kamixetak,
kuleruak ta danak haik ebai mutil koxkor haik guk ebai danak,
telak puskatu zian ta…” (Cristina Arruti).
7.1.6. Baserrietan hobe
40ko hamarkadan jakiak falta omen ziren eta baserri gehienetan
oinarrizko lehengaia, artoa, jatea ere ez omen zen batere erraza.
“Ordun artua bazan, baño etzenekan ehotzera nora eaman. Prezintatu
iten baitzituzten harrapatzen zituzten errotak”. Baserrietan babarruna
jaten zuten ia egunero, kaletxeetan ahal zutena. Izan ere gosea handiagoa izaten omen zen kaletxeetan baserrietan baino, “patata zala eo
babarruna zala, baserritan errezagua zan jakin bat izatia”.
“Baserritan hobe, dudik gabe. Kaleko jendiak dirua zeukanak
ebai, jutezan junbear zun tokia ta, geo bazian batzuk tartean estraperluan ibiltze zianak. Eske baserritarrak, ardoak, berdura, babarrunak etxian zeuzken, urteko zerriya ere izate zuen. Ze jana izatezuen!” (Xabier Garikano).
Baserritarrek eta kaletarrek bizi zuten aukera ezberdintasuna
ondo islatzen du Gobernu Zibilaren aginduz Tolosako alkateak bertako okinei jakinarazi zien ebazpenak: 1940ko maiatzaren 20tik aurrera 250 gramo ogi errazionatuko zitzaiela kalean bizi zen herritar
bakoitzari eta, aldiz, 150 gramo landa guneetan bizi zen bakoitzari72.
Ez da ahaztu behar, Tolosaldeko baserrietan 1950eko hamarkada
amaiera arte garia ereiten zutela baserritarrek, eta kaletarrek baino
egokiera handiagoa zutela garia eskuratzeko.
Hala ere, egoera ez zen batere erraza ez kaletarrentzat ezta baserritarrentzat ere. “Baserritan bazan generua, arrautzak ta bazian, bai. Baina
saldu in biar beste zerbaitten truke”. Kaletxeetan, berriz, ez zen egunerorako babarrunik izaten, “boniatoa jate ginun asko. Ezitzaigun bate gustatzen baño..., etzegon lekun konporme. Nazka handia ematen zigun
horratio”. Boniatoa edo batata, patata antzeko tuberkulua da. “Erreta’re
jate ginun”. 1945-1950 arte luzatu zen gosea, jakiak ugaritzen hasi zirenean, orduan hasi omen ziren gauzak pixkanaka aldatzen.
Gainera, Tolosako baserritarrak behartuta zeuden baratzetik eta
sorotik jasotako fruituak, aleak eta lekaleak udaletxera eramatera,
“patata, artua nahiz babarruna karri behar izate ginun. Patatak o dana
dalakua ayuntamentu azpia entreatzeko fetxa jartze zuen.

TUA, A-1-233, 126ifr. fol., 1937/03/17 u.k.b.a.l.
TUA irt erre. 1999, 817 or., 1940/05/20, alk. erre. lib.
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Baserritarrak, eskatze ziuten eguneako eaman behar izaten ginun
zakua beteta”. Horrez gain, eperako entregatzen ez bazuten edo
genero txarra eramaten bazuten, isuna jartzen omen zieten. Esate
baterako, 1940ko otsailean, Aldaba, Bedaio, Auzotxikia, San Esteban,
San Blas, Urkizu, Santa Luzia, Montezkue eta Usabal landa-guneetako auzo-alkateak auzoko baserrietako biztanleei familia bakoitzeko
seina kilo babarrun udaletxean entregatzera behartu zituen
Gipuzkoako Gobernadore Zibileko Hornidura sailak. Astebeteko
epean 670 kilo batu ziren Tolosan73. Ildo beretik, auzo-alkateen bidez
ondokoa agindu zien alkateak landa-guneetan bizi ziren baserritarrei:
“que la patata que recojan todos los agricultores de su Barrio, pueden
venderla en el mercado de esta localidad al precio de 0,75 pesetas el
kilo, excepto los 60 kilos que por area de terreno, deban conservar en
su poder, hasta tanto esta Alcaldía disponga cuando habrá que depositar en este Ayuntamiento”74. 1941eko uztailetik aurrera, nekazari
guztiek alkatetzaren baimena behar zuten patata atera ahal izateko75.
Beraz, baserritarrak behartuta zeuden haiek ekoitzitako produktuak
entregatzera:
“Zuk ikuillun txekor bat hazitze zendun ta etorriko zitzaizun
hemen bigotia zeukan gizon bat, Irunen bizitze zala esate zuten,
nik eztakit, militarra eh? Harek ite zun hartu “bihar etorrikoa
kamioia, hau sartu barrena”, etzeneukan iñoa saltzeik, hartu ta
emangozun. Ta “cuando me da la gana, ya te pagaré”. Ta harek
emate zun dirubakin ixil-ixilik. Zuk babarruna itte zenun eta “Beno
zui tokatze zazu hogei kilo etxia ta han sobran dazkezun hoi
danak herria eman beaittuzu”. Artua, gariya, eta babarruna, patata, dana eaman behartzendun herria. Eamate zenuna pagatuko
zizuen ta zuk etzendukan iñondik besteik. Han txekorra hilda
esan dizuan hoi bezelaxe. Han etzendukan ezerre itteik”.
(Cristina Arruti)
Etxean zuten jana, berriz, ahalik eta gordeen izaten zuten, eta
etxean hazitako abereak ere ahal bezain arrastorik gutxien utzita
hiltzen zituzten:
“Txerriya hil izandu giñun zea morrakin eo zea jota ta sukaldian
ordun etzan ekonomikaik eta beheko suak zian eta han erre ta ba
aldakizu ze itte gendun hango usaya kanpuan ez aitzeatik?
Automobilla Mitxelenatik ekarri ta kurpillak erretzen jarri. Eta
usaya zeatzen gendun. Ta txorixuak eta ez jarri hor eh! Han gendun gordeta”. (Cristina Arruti).
Gainerakoan izugarrizko marruak ateratzen zituen edo usain handia sortzen zen, eta norbait horretaz jabetuz gero, haragia banatu egin
behar izaten omen zen. Aipatu lekukoaren hitzetan txerria urtean behin
besterik ez zen hiltzen eta haragia gazitu eta zezina egiten omen zuten
ahal zenean. Modu horretan, nahikoa ondo mantentzen omen zen.

7.1.7. Estraperloa eta merkatu beltza
Janari-eskasia zegoen garaian, janaria eskuratzeko biderik ez
zuten herritarrei bi bide geratzen zitzaizkien, jango bazuten: Auxilio
Social izeneko gizarte laguntzara jotzea edo estraperloaren edo merkatu beltzaren bidez elikagaiak eskuratzea. Estraperlo hitza Strauss eta
Perlowitz maulaegileen izenetik dator. 30eko hamarkadan merkatu
beltzean salmentak burutu izanagatik fama lortu zutenenetik, hain
zuzen ere76. Tolosan, 40ko hamarkadan, merkatu beltzean eta baimendutako salmentetan erositako janarien salmenta-prezioen artean
alde handia zegoen; estraperloko janaria 10-12 aldiz gehiago ere
ordaintzen zen. Estraperloa 36ko gerrako garaileen eta galtzaileen
bandokoek praktikatu zutela esan daiteke. Lehenengoek, denbora
urrian aberatseko aukera ikusten zutelako eta bigarrenek, aldiz, nola
hala biziraun ahal izateko.
Gose eta jaki eskasia zegoen garaian Estatu Berriak antolatutako
gizarte laguntzetara joan beharrean estraperlora jo zuen hainbatek.
“Hemen dirua izan arren, ze eosik ez zeolako ta bazian batzu-batzuk
diru askoik ez zeukenak Nafarroa jute zian mendiz barrena ta gauzak
ekartze zituen ta isilikan saldu hoixe zan estraperlua. Hirina, babak,
babarrunak, patatak, oliyua, behar beharrezko gauzak” (Tomás
Alonso). Hasieran, elikagaiak garraiatzen ziren batik bat mendian
barrena; geroago, janariez gain, jantziak ere ibiltzen zituzten hara eta
hona. “Andoaingo Trentxikiak makina bat janari ekarri zuen; babarruna, baba txikia… Trenetik jakiak hartu eta batzuk bizikletaz, oinez edo
korrika besteak, ahal zen bezala egiten zen ihes”.
“Estraperloa altzan geyena! Batzuk zea...esto...jute giñan
Naparroa jute giñan ta han askotan izate genun handik ekartze
genitun ba patata, azenariyuak ekartze genitun. Tolosan etzeon
ezerre. Tolosan dana itxita zeon geo ogiare emate zuen gogor
gogor inda ta hua’re razionatua izate zan. Oain guk bakizu baserrin da lana ite genun nik patata ta ateatze nun baño (...) ta geo
tokatu zitzayan ezkontzea gerra ondoren ta ordun bi restaurante
zian Tolosan Cielo Grande eta Erbiya ta bazkaria enkargatuko zula
baño bi litro oliyo eman behar genitula guk. Ta restaurantea bazan
ordun e! (...) baño bi litro oliyo eman bihar!” (Andres Gaztañaga)
Uzturre inguruan, Belabietan, Berastegin ere izaten zen mugimendurik. Harrapa ez zitzaten, gauez ibiltzen ziren kontrabandistak.
Handik irin dezente garraiatzen zen Frantzia aldera. Askok eta askok
oinez egiten zuen bidea, baina ez guztiek, kotxearen kubiertetan ere
gauza asko pasatzen zen mugetan. Kontrabandoan harrapatuz gero
jasotzen zituzten isunei zegokienez, aurrena behintzat, generoa
kentzen omen zieten. Gero, edozer gauza etor omen zitekeen.
Kartzelara ere eraman zuten bat baino gehiago. Kontrabandoa zela
eta, dendak ere hilabete batzutarako itxi zituzten. Estraperloan aritzen
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TUA irt erre. 2000, 1408 or., 1940/07/05, alk. erre. lib.
TUA irt erre. 2003, 1358 or., 1941/07/16, alk. erre. lib.
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zenak ez zuen zailtasunik izaten ekarritakoa saltzeko; beti izaten zuen
nori emana. Kontrabandista askok diru asko egin zuten garai hartan.
“Ordun bazian jende bizkorra ta diru asko hoitakuak badira estraperluan eta, batzuk jute zian Nafarroa mendiz” (Xabier Garikano).

eta 1000 pezetatako isuna jarri zieten eta apirilaren 2an Idiakez plazako 11.eko denda 3 hilabetez itxi zuten eta 2.000 pezetatako isuna jarri
zieten80. Delitu ekonomiko hauek Tasen Fiskalak, 1940ko irailaren
30eko lege baten bidez sortu zutenak, epaitu zituen, 81.

Lehen esan bezala, estraperloko jana edo baimendutako kopurua
gainditzen zuena garestiago saltzen zen. Tolosako Udaltzainek merkatu beltzaren kontrol irmoa egiten zuten77:

1940ko hamarkadan ugaritu egin ziren janaria aizundu edo adulteratu izanaren salaketak; batez ere esne kantitate gehiago saldu ahal
izateko ura bota izana salatu zuten herritarrek. Udal Laborategi
Kimikoak jarritako salaketen arabera, 15 eta 100 pezeta arteko isunak
ordaindu behar izaten zituzten Tolosan esne aizundua saltzen zuten
eskualdeko baserritarrek. Esate baterako, 1941ko apirilaren eta uztailaren artean Albizturko, Anoetako, Belauntzako, Berrobiko,
Gazteluko, Hernialdeko, Leaburuko eta Tolosako Santa Luzia auzoko
21 baserritarrek ordaindu behar izan zuten isuna82.

“Esta carne que se vende clandestinamente a precios abusivos,
más con destino a la capital que a esta población por cuanto en
aquella son mayores los medios adquisitivos, es procedente, no
cabe duda, del sobrante de los cupos de matanza de los pueblos
limítrofes a esta población tales como Albiztur, Leaburu, Gaztelu,
Beizama, y otros los cuales municipios, netamente rurales, jamás
hasta ahora han contado con mataderos propios ni sacrificado res
alguna ya que en todo tiempo se han aprovisionado de carne de
las tablas de la villa”.
Merkatu beltzean jarduten zuten herritarrek udal inspektoreen eta
Nafarroako eta Gipuzkoako mugen arteko Mikeleteen kontrolak saihesteko zenbait trikimailu baliatzen zituzten, esate baterako galtzetan
edo jertseetan patrika faltsuak josten zituzten, eta abar. Salmenta
garaian ere saiatzen ziren udal inspektoreen kontrola ekiditen78:
“Los precios de huevo y de cordero han oscilado en el mercado
celebrado hoy para el primero de 5,80 a 6,25 pesetas docena y de
5 a 5,25 el del kilo de cordero vivo. Estos precios son, desde luego,
más elevados que los que han regido en los mercados anteriores,
si bien, y como conoce el asunto, esta alza obedece fundamentalmente al retraimiento que a primera hora de la mañana se ha
observado por parte de la gente aldeana para la asistencia con sus
productos al mercado, en vista de la intervención que ejercieron
los Inspectores de Abastos el pasado sábado en el mercado”.
Gosearen garaian oso ohikoak ziren inspektoreek burutzen zituzten konfiskatzeak: errazionamenduz haratagoko jana saltzen zuten
dendariei egindakoak, baita merkatu beltzean ekoizten edo saltzen
zuten herritarrei egindakoak ere. Esate baterako, 1940ko azaroan dendari bati 3 kilo kafe eta 6,5 kilo babarrun konfiskatu zizkioten; lau hilabete beranduago, herritar bati 80 kilo babarrun; eta hilabete batzuk
beranduago, herritar bati bi zerri konfiskatu zizkioten79. Konfiskatzeez
gain isunak jarri eta Abasto plazako postuak behin behinerako itxi ere
egiten zituzten udal inspektoreek. Esate baterako, 1941ean, postu
hauek itxi eta isunak hauek jarri zizkieten: martxoaren 28an Abastos
Plazako 27. eta 29. zenbakiko postuak hiru hilabeterako itxi zituzten

7.1.8. Gaixotasunak, marginazioa eta isekak
Garai gogor haiek bizi izan zituztenen arabera, orduan ere, familia batetik bestera alde handia izaten omen zen. Familiaren erosteko
ahalmenak zerikusi handia omen zuen ahoratzen zenarekin. “Etxe
onekuak zianetan etzan olio faltaik, haragia bazan ta arrai faltaik’e ez”.
Beraz, goseak eta jan gabeziak maila sozial asimetrikoak gehiago
ezberdintzeaz eta jateko gutxi zutenak marjinatzeaz gain, iseka egiteko ere baliatzen omen zuten beren egoera ahalmen ekonomiko handia zutenek. Negu bizian, emakumeak saltoka ikus omen zitezkeen
kalean goizeko ordu txikietan. Harategi kanpoan ilaran jartzen ziren
seboa eskuratzeko. Hotzari aurre egiteko aritzen ziren saltoka. Oso
preziatua omen zen orduan bilgorra edo seboa, oliorik ezean, seboa
bero-bero egin eta han frijitzen zituztelako patatak edo zutena, eta
xaboia egiteko ere erabiltzen zutelako. Jantziak ere eskuratu ahal izaten zituzten oihal puskekin egiten zituzten. “Koloretako hautsakin
eskuz tintatutako zakukin iten ginuzen arropak, hautsa uretan egosi ta
ura hoztu arten denbora pasatzen utzita”. Erosketa ahalmen baxua
zuten herritarrek, posizio sozial handiagoa zutenen bazterketa eta
estigmatizazioa nozitu zituzten. Klase sozial asimetrikoak gehiago desberdindu ziren eta gorriek eta abertzaleek uneoro isekak, mespretxuak
eta umiliazio publikoak jasan behar izan zituzten gose garaian.
“Geo ite zan puskatu arropa eta nik abrigoik ez, ta esantzien
hemengo gizonak hairi lanak guk ite giñuzten han etxian, ta hua
zean tzeon soldadu San Martzialen, da “nik ekarrikoñat” esantzian,
“Bai?” ta kapotia aittu aldezu beñe zer dan? Kapotia, ekarrizin,
askatu, etxian tintatu ta jositakuan e hiltzan hua, harek josi zian, ta
abrigoa jolin kapotia inda. Attak galtzak puskatu, zakuik ez, zakuba
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bihar, da ne osaba zan batek Rezolanian lana ite zun eta harek
gerrin bildu baño zakuk espezialak eh? Pasatze zitun, tintatu galtzak
itte giñun geo bakizu kamixetak e puskatu iteya ta, haik berriz, ne
lengusuk Lasarteko zean lana itte zuen, Oriyan, Oriyako fabrikan, ta
han zea itte zuen lana itte zuen, ta haik pasatze zittuen hariya gui,
mehexeua, lodixoua, haikin iñ ta aurrea…” (Cristina Arruti)
Era berean, elikadura desegokiak gaixotasunak ugaritzea ekarri
zuen. Batez beste, gerra aurrean 2.500 kaloriako errazioak jaten baziren, 40ko hamarkadan errazionamendu kartilak 1.900 kaloria
eskaintzen zituen. Orduko dietak ez zituen beharbesteko kaloriak
eskaintzen, eta proteinetan, bitaminetan eta gatzetan urriak ziren.
Horrek guztiak, gaixotasun hauek ekarri zituen: tuberkulosia, gaixotasun hepatikoak eta zirrosia, edema eta giharretako kalanbreak...
(RECONDO, 2006: 252). Gainera, garai hartan antibiotikorik ez
zegoenez, tuberkulosiari aurre egiteko modu bakarra prebentzioa
zen, hau da, gela garbietan bizitzea eta janari nutritiboak jatea. Bi
neurri haiek bete ezinezkoak ziren herritar gehienentzat. Gauzak
horrela, garai hartan jende dezente hil zen tuberkulosiak jota, elikadura desegokiagatik eta, familia ugariak leku txikian bizi zirenez, gaixotasuna erraz kutsatzen zelako. Recondoren arabera, lan gehiegi
egiteak eta elikaduraren gabeziek infekzioak eragindako gaixotasunak ugaritzea ekarri zuten; lehen aipatutako tuberkulosiari, ondoko
gaixotasunak gehitu behar zaizkio: sukar tifoidea, malta sukarra, tifus
exantematikoa… baita Euskal Herrian desagertutzat jotzen zen nafarreria ere (2006: 252). Era berean, egoera sozial gogorrean herritar
askok, janaria baino merkeagoa zen alkohola edaten zuenez, alkoholismoak eragindako gaixotasunak ere ugaritu egin ziren.
7.2. Desjabetzeak
1936ko irailean Defentsarako Batzorde Nazionalak ebatzitako 108.
dekretuaren bitartez, estatua mugimendu nazionalaren aurkakoei konfiskatutako ondasunen kudeatzaile eta jabe bilakatu zen, honakoa arautu zuelarik83: “la incautación de cuantos bienes muebles, inmuebles,
efectos y documentos pertenecientes a los referidos partidos o agrupaciones, pasando todo a ello a la propiedad del Estado”. Barruso historialariaren arabera, dokumenta daitekeen lehen konfiskazio-neurrietako bat 1936ko abuztuaren 14an, Tolosa nazionalek haien menpean
hartu ondorengoa da, hau da, aipatu dekretua baino lehenagokoa
(2005: 242). Tolosan egindako Gerrako Batzorde Karlistaren bilera batean erabaki zen Udalek, ordura arte egin zuten bezala, lurraren gaineko
kontribuzioa, abelazkuntzako kontribuzioa, zedula pertsonalak eta
probintziako arielak biltzen jarraitu behar zutela, baina bildutako dirua
Gerrako Batzorde Karlistari eman behar ziotela, erakunde honek gerrak
sortutako gastuak ordain zitzan. 1936ko irailaren 5ean karlistek beste
erabaki bat hartu zuten: partikular bati Tolosako Rondilla kalean bizi
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zen Hilario Urretavizcayaren ondasunak konfiskatzeko baimena eman
zioten (BARRUSO, 2005: 243). Mocoroa eskolapio tolosarrak bere
memorietan idatzita utzi zuenez:
“También son copiosas y crecidas las multas, cuyo importe se ha
de entregar en forma de “donativo” para el movimiento salvador
de España (...) En Guipúzcoa deben alcanzar a varios millones las
pesetas sustraídas a los nacionalistas según ese procedimiento;
pues sólo en Tolosa ya hay erogaciones que exceden de cien y de
doscientas mil pesetas en dinero; a mi pobre padre, modestísimo
comerciante y que, aún siendo acérrimamente euskaltzale, nunca
se ha dicho nacionalista; ni menos ha estado afiliado al Partido, le
cerraron la tienda por espacio de un mes y le castigaron con una
multa de 2.000 pesetas… Item, los sacerdotes Miguel Apezteguia
y Francisco Lasheras, a pretexto de nacionalismo, han tenido que
pagar también 2.000 pesetas cada uno etc.” (MOCOROA in
BARANDIARAN, et al. 2005: 112)
Beraz, partikularrei ondasunak esleitzeko erabakiak ere 108.
dekretua onartu baino lehen hartu ziren. Horrek guztiak argi uzten
du hasierako uneetan konfiskatze-prozesuak modu arbitrarioan egiten zituztela hainbat agintarik, hala nola, Gerrako Batzorde Karlistak,
udalak... Beraz, 108. dekretuak ordura arte egiten zena legezkotzat
jotzeko eta arautzeko balio izan zuela ondorioztatu daiteke. Baina
baita haien jabetzak desjabetu ahal zitzaizkien pertsonen multzoa
handitzeko ere. Izan ere, José Garellano Egeak, Gipuzkoako eta
Bizkaiko gobernadoreak, 1936ko urriaren 9an helarazitako zirkular
batean zera zehazten zen:
“Con el fin de hacer eficaz el embargo acordado sobre todos los
bienes pertenecientes a los afiliados a los partidos que integraron el
Frente Popular marxista-nacionalista para responder a las sanciones
que se les impongan por responsabilidades contraídas, se requiere a
todos los señores notarios y corredores de comercio de Guipúzcoa
para que no autoricen ninguna transmisión, ni gravamen o cancelación de bienes o derechos reales sin permiso de este Gobierno Civil”
(JOSÉ GARELLANO in BARRUSO, 2005: 246-247).
1937ko urtarrilaren 10eko dekretuaren ondorioz, 108. dekretuan
aipatzen ziren erakundeen Batzorde Nagusia sortu zen, Comisión
Central Administrativa de Bienes Incautados por el Estado zeritzona.
Batzorde hark zuzenean edo zeharka, edo mugimendu nazionalaren
garaipenaren aurka zuten jarreraren ondorioz kalte-galerak eragin
zituzten pertsonen aurkako erabakiak hartu zituen. Batzorde Nagusia
jabetza-erregistratzaile batek, estatuko abokatu batek eta intendente
batek osatzen zuten. Batzordeko partaideak Batzorde Teknikoko presidenteak izendatu zituen, urtarrilaren 20an emandako agindu baten
bitartez. Urtarrilaren 26an Ondasunak Konfiskatzeko Gipuzkoako
Batzordea (CPIB) izendatu zen84. Hauek izan ziren batzorde horren
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jomugan ezarri zirenak: gerra garaian errepublikarren ordezkaritzetan
parte hartu zutenak; Frente Popularreko erakundeetan eta alderdi politiko abertzaleetan 1934ko urritik aurrera zuzendaritza karguak izan
zutenak edota aholkulari politiko gisa parte hartu zutenak; Armada
Espainiarraren (sic) aurka altxatzea erabaki zutenak edota altxamendua
egikaritu zutenak; 1936ko otsaileko hauteskundeetan Madrileko
Gorteetako Diputatu izateko aipatu erakundeetako hautagai proklamatu zituztenak; aipatu alderdien eta hautagaien aldeko kanpaina
egin zutenak; hautesmahaietan hautagai haien apoderatu edota ikuskatzaile izendatutakoak; Frente Popularra eta abertzaleak ziren alderdiak babestu zituztenak, batez ere diruz lagundu zituztenak; 1936ko
otsailaz geroztik aipatu alderdietan kargu publikoak bete zituztenak;
eta 1934az geroztik alderdietako haietako afiliatuak zirenak.

1937ko azaroaren 23an eta 25ean Gipuzkoako Ondasunen
Konfiskaziorako 3. Epaitegi Bereziak Tolosako alkateari honako tolosarren jabetzen berri emateko agindu zion: José Armendariz Battu, Pedro
Arraiza Ugarte, Juan Jose Sasiain Arsuaga, Juan Muñoa Lasa, Doroteo
Ciaurriz Aguinaga, Maria Pilar Sansinenea Goñi, Jesus María Julián
Moraiz Artabe, Pedro Aguerri Vaquero, Luis Sese Zalacain, Tomás Yarza
Hidalgo, Vicente Laborde Zárate, Esteban Iguaran Lasa, Gregorio
Garin Urquía, Josefa Irastorza Otegui, Blas Labadía Otamendi,
Cesareo Larramendi Treviño, Juan Arsuaga Iturriza, Candido Abad
Echave, Victorio Leunda Otegui, Jesús María Olarreaga Zabaleta, José
Azcue Zabala-anchieta, Antonio Labayen Toledo, Miguel Echarri
Urriza, Crisanto González San Juan, Luciano Cea Salazar eta Juliana
Echenagusia Olazábal.

Gauzak horrela, pertsona partikularrei beren jabetzak konfiskatzeaz
gain,Tolosan, alderdi politikoen, Ikastolen eta hainbat erakunderen jabetzak
ere errekisatuak izan ziren. Esate baterako, PSOEren Casa del Pueblo edo
Herriko Etxea, 1937ko uztailaren 24an konfiskatu zuten. Tolosako
Komandantzia Militarraren eskutan geratu zen eta konfiskatutako altzariak
gordetzeko erabili zuten. Horrez gain, 507 pezeta zituen Agrupación
Socialista de Tolosa erakundearen kontu korrontea ere konfiskatu zuten
(BARRUSO, 2005: 247). Justizia plazan kokatuta zegoen Centro
Republicano zeritzon Izquierda Republicana alderdiaren egoitza desjabetu eta Obra Sindical 18 de Juliok bere erabiletarako baliatu zuen. Aipatu
alderdiak zituen orubeak ere konfiskatu egin zituzten. Errepublikarren eta
sozialisten egoitzak konfiskatzean, frankistek fumigatu egin omen zituzten,
haien hitzetan: “porque apestaban a marxismo”. Euzko Alderdi Jeltzalearen
Aberri-etxea edo batzokia ere desjabetu eta Falangearen funtzioetarako
baliatu zuten. Gerora, Tolosako udalak, arteen eta ofizioen eskola egoera txarrean zegoela eta, Konfiskazioen Junta Zentralaren izenean
zegoen batzokian eskola egokitzeko baimena eskatu zuen 1937ko
abenduan. 1939ko abenduan Tolosako Udalaren eta Jefatura Superior
Administrativa de Responsabilidades Políticas zeritzonaren artean,
egoitzaren erabilera-kontratua sinatu zuten 4 urterako. Udalak urtean
3.000 pezeta ordaintzeko konpromisoa hartu zuen eta eraikina irakaskuntza-funtzioetarako prestatzeko lanak zirela eta, 21.700,89 pezeta
ordaindu zituen85. Bestetik, 1908an tolosar sozialistek sortu zuten La
Internacional kontsumo kooperatibaren egoitza, 1936an La Nacional
izena hartu zuena, eta bertako hornigaiak ere desjabetu zituzten86.

Aipatu epaitegi berezia martxan egon zen bitartean, hau da,
1939ko uztailera artean, honako tolosarrei jabetzak konfiskatu zizkieten (ikus DVDko II. atala): Cándido Abad Echave; Pedro Amondarain
Izaguirre; José Anza Azurza; Ignacio Aramburu Gorosábel; Simón
Areizaga; Martín Arregui Artola; José Artano Altuna; Jesús Azcue
Zabala-Anchieta Pattatta, José Azcue Zabala-Anchieta; Luis Azcue
Zabala-Anchieta; marcelino Bartolomé Martínez; Águeda Berridi
Sorondo Rafael Calparsoro Perot; Ildefonso Calparsoro Sasiain; Doroteo
Ciaurriz Aguinaga; Roque Egaña Gallástegui; José Antonio Eizaguirre
Ayestarán; Gregorio Garín Urquía; Juan Antonio Garmendia Otegui;
Pedro Goenaga Iñurrita; José Joaquín Guimón Álvarez; Esteban Iguaran
Lasa; Germán Iñurrategui Aguirre; Jesús Irazusta Muñoa; Carlos Irazusta
Zanoni; Antonio Labadía Otamendi; Concepción Labadía Otamendi;
Antonio María Labayen Toledo; Cesáreo Larramendi Treviño; Ramón
Larrañaga Dravasa; Adrián Lasquibar Larreta; Pedro Lasquibar Larreta;
Julia Lasquibar Larreta; Isaac López-Mendizábal; Demetrio Marquet
Reyes; José María Moraiz Artabe; Ramón Moraiz Artabe; Francisco
Ochandorena Errazti; Francisco Olarreaga Bengoechea; Jesús
Olarreaga Zabaleta; Antonio Oyarzábal Iruretagoyena; Juan Miguel
Sansinenea Goñi; María Pilar Sansinenea Goñi; Juan José Sasiain
Arsuaga; Luis Sesé Zalacain; Ignacio Urteaga Bengoechea eta Eduardo
Urtizberea Iriarte. Horien artean, etxeen konfiskatze handienak honakoenak izan ziren: Luis Seséren Nainuena etxea, frontoia, lorategia eta
garajea zuena eta Auxilio Social ongintza erakundearen eta
Falangearen prentsa eta propagandaren Tolosako delegazioa kokatzeko
erabili zena (konfiskatzearen ardura zuen batzordeak 250 pezetatako
hileko errentarekin baloratu zuen etxe hura). Isaac López-Mendizabali
aitzinean aipatutako inprentaz gain 15 urte lehenago hil zen bere aitaren, Eusebio Lópezen izenean zeuden San Francisco ibiltokiko Etxetxuri eta Etxe-gorri, eta Tolosako alde zaharreko bi eraikin konfiskatu
zizkioten. Doroteo Ciaurrizi Larramendi kaleko 4.eko etxea konfiskatu
zioten; Juan Antonio Garmendiari San Blas auzoan Itxaropena eta

Era berean martxan zeuden bi ikastolak itxi eta lokala eta materialak ere konfiskatu zituzten1936ko azaroan, alde batetik Dolores
Arbillak zuzentzen zuen Izaskun ikastola eta bestetik Isidra Mocoroak
zuzentzen zuen Aranzazu ikastola. Isaac López-Mendizabalen
inprenta ere kofiskatu zuten eta Konfiskazioetarako Junta
Probintzialaren aginduz Casa de la Moneda delakora inprentako
makinaria eta tresneria eraman zituzten87.
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Iparragirre etxeak eta Oria kalean bost solairuko etxea; Jesús Azcue
Zabala-Anchieta Pattattari, Foruen plazako 15. eta 16.eneko etxeak;
Sansinenea Goñi anai-arrebei San Francisco ibiltokian zuten 27. zenbakiko etxea, eta Lasquibar familiak San Francisco ibiltokian zuen
etxea. Azken horretan Falangearen Sección Femenina erakundearen
delegazioa ezarri zuten88. Desjabetzeak jasan zituztenen etxebizitzen
kokapena, etxebizitza haien zati baten jabetza bazuten ehuneko zenbatekoa desjabetu zieten altxatako kredituaren kopurua, konfiskatutako lursailaren kokapena. Desjabetutako Tolosako etxeak alogeratzera
jartzean hileko errenta ezarri zitzaien. Desjabetzearen espedientearen
zenbakia DVDko II. taulan txertatzen da.
Tolosar batzuk, haien etxebizitzen konfiskatzea altxatzea lortu
zuten isun handia ordainduta. Esate baterako, hala egin omen zuten
Ignacio Arteaga, Marcelino Bartolome Martinez, Gregorio Garín eta
Jose Azkue tolosarrek; azken hark 40.000 pezeta ordaindu behar izan
omen zituen bere etxea berreskuratzeko (RECONDO, 2008: 266).
Comisión Provincial de Incautaciones de Bienes de Guipúzcoa erakundeak administratzen zituen jabetzen erregistroen arabera, aipatu
erakundeak Tolosako 54 jabetza kudeatu zituen, horien artean, 16 hirifinka, 3 baserri, 15 nekazaritza-finka eta 10 kreditu. Jabetza haietako
gehienak alokatu egin zituen erakunde horrek, estatuari guztira 10.328
pezeta aportatu zizkiolarik.
Eraikinez gain bestelako baliozko gauzak ere konfiskatu zituzten
frankistek, esate baterako liburuak. Ordurako hila zegoen Lizardi poetaren edo etxean liburu pila bat ostu zituzten, batzuk abertzaletasunarekin zerikusia zutenak, baina gehienak inongo erlaziorik ez zutenak.
Lekukotasunen arabera, Isaac López-Mendizábalen jabetzakoa zen
Britainiar Entziklopediako orriek, herritar baten etxean zegoenak, urte
askotan elikatu omen zuten Tolosako udaleko berogailua. Lizardiren
arrebaren hitzetan, matxinatuak Tolosara iritsi ondoren etengabe joaten
omen ziren Guardia Zibilak, miliziarrak eta udaleko langileak haien
etxera liburuak jasotzea, batzuk euskarazkoak eta abertzaleak baina
baita inolako eduki politikorik ez zutenak ere. Liburu batzuk plaza
Zaharrean erre zituzten, beste batzuk proiektuan zegoen liburutegirako
gorde zituzten eta beste zenbait Tolosako erakundeetan banatu.
Bestalde, Tolosako alderdi sozialistari konfiskatutako Espasa-Calpe
entziklopedia Tolosako Federación Local de Sindicatos Católicos
Libres Profesionales erakundeari ematea erabaki zuen udal kudeaketa batzordeak 1937ko urtarrilaren 20ko batzarrean. Ildo horretan,
1939ko martxoan konfiskatutako eta Tolosako liburutegirako gordeta
zeuden liburuak erreklamatu omen zizkion estatuko funtzionario batek
Tolosako Udalari. Funtzionarioaren hitzetan liburu haiek, erantzukizun
zibilari atxikitakoei kendu zizkietenez, Konfiskazioen Junta probintzialaren eskutan egon behar zuten89.

7.3. Erantzukizun Politikoen Legea
Ondasunen desjabetzearen jarraipena izan zen Erantzukizun
Politikoen Legeari esker, epaileek 1934ko urria baino lehenagoko eta
hil ondorengo erantzukizun zibilei buruzko irizpenak eman zitzaketen90. Lege hari esker, zigortu zitezkeen delitu politikoen kopurua hazi
egin zen: altxamenduaren garaipenean lagundu ez izana (altxamenduaren aurka arituz edo ezer ez eginez), alderdiren edo sindikaturen
bateko kide edo masoi izatea, errepublika garaian hauteskundeetan
edo gobernuan parte hartu izana edo, altxamenduan parte hartu zutenek zioten modura, esku-hartze militarra eragin zuen edozein ekintzatan parte hartu izana (GONZÁLEZ CALLEJA, 2000: 394). Beraz, esan
bezala, delituen kopurua hazi egin zen eta, familiek beren kideei, bizirik zeudenei, hildakoei, erbesteratuei edo desagertuta zeudenei ezarritako isunak ordaindu behar izaten zituzten. Hala ere, erabaki haien helburua ez zen dirua lortzea, espediente haiek langileei irekitzen zitzaizkienez, azkenean, artxibatu egiten baitziren langile haien kaudimengabeziaren ondorioz. Erabaki haien helburua errepublikaren aldekoak
beldurtzea eta desmobilizatzea, garaituak zentzatzea (gerra kontseiluetan kondenatu zituzten guztiei Erantzukizun Politikoen Auzitegiak
espedienteak ireki zizkien) eta politikan aritzearen ondorioak erakustea zen (MORENO GOMEZ, 1999, 343). Erantzukizun Politikoen
Auzitegiak ondasunak zituen edozeini espediente bat irekitzeak
pertsona haren heriotza zibila eta, auzipetuaren eta bere familiaren
hondamena eragiten zituen, eta horretarako nahikoa izaten zen kaudimen moral eta politikoa zuen edozeinek pertsona bat salatzea
(CARRILLO, 2006). Hirurehun mila espediente inguru ireki ostean,
1945ean espediente gehiago ez irekitzeko agindu zuten, baina, ordurako irekita zeudenen izapideek hirurogeiko hamarkadara arte iraun
zuten91. Ezartzen ziren isunak hiru motatakoak izaten ziren:
• Jarduerak mugatzen zituztenak, hau da, erabateko gaitasun-gabetzeak
edo gaitasun-gabetze bereziak.
• Bizileku-askatasuna mugatzen zutenak.
• Ekonomikoak, hots, ondasunak erabat edo partzialki galtzea eragiten
zutenak eta isunak.

Aipatutako hori garaituek gauzatutako legezko espoliazioa izan
zen, baina, horrez gain, garaituen ahulezia baliatuz gauzatutako lapurreta eta arpilatzeak ere ohikoak izan ziren. Ezagunak dira ezkerreko
pertsonen etxeetan egindako arpilatzeak, hala nola, fusilatuen etxeetan edo, intelektualen edota politikoen kasuan, erbestean zeudenen
etxeetan egindakoak. Horrez gain, jabetza eta negozio asko eskuz
aldatu ziren edo agintari berriek itxi egin zituzten errepresalia modura
edo konpetentziarekin amaitzeko bide modura.
Erantzukizun Politikoen Legea 1939ko otsailaren 9an jaio zen errepresio ekonomikoa instituzionalizatzeko asmoz92. Lege hark eragin
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erretroaktiboa zuen, hau da, 1934tik aurrerako ekintzak eta gertakariak
har zitezkeen kontuan. Bere aurrekaria, aplikazioari dagokionean,
Ondasunak Konfiskatzeko Batzorde Nagusia izan zen. Batzorde hark
Estatuko Batzorde Teknikoak sortu zuen Mugimendu Nazional
Gloriosoaren etsaien ondasunak delegazio probintzialen bidez enbargatzeko misioa zuen. Gerra Zibilaren amaierarekin mugimenduaren
etsai kontzeptua gerran garaitua kontzeptuaren bidez ordezkatua izan
zen eta, orduan, Erantzukizun Politikoen Tribunalak hartu zuen konfiskatzeen ardura. Erantzukizun Politikoen Tribunalak 1945eko apirilaren
13ra arte jarraitu zuen indarrean, baina momentu horretan bertan behera geratu zen “cumplida ya en su esencia la finalidad atribuida a la jurisdicción especial sobre responsabilidades políticas derivadas de la subversión marxista”93. Tribunalaren desagerpena Komisio Likidatzailearen
bidez konponduta geratu zen. Komisioak 1966ra arte biziraun zuen,
urte horretan emandako indultuak eragina izan baitzuen zigortuak izaten jarraitzen zuten delituentan. 1936tik 1960ko hamarkadara bitartean ideal errepublikarrarekin loturiko biztanleria dekadentzia ekonomikoaren zurrunbiloan sartzea lortu zuten, eta haren helburu nagusia erregimen frankistari eginiko oposaketa marjinazio absolutuari lotua zegoela erakustea izan zen (MORENO, 1999: 347).
Hauek izan ziren Erantzukizun Politikoen legearen arabera prozesatuak izan ziren tolosarrak (ikus DVDko II. atala): Cándido Abad
Echave, Ignacio Aguirre Egaña, Pedro Amondarain Izaguirre, José Anza
Azurza, Manuel Arandia Iturria, Tomás Arandia Iturria, Pedro Arraiza
Uharte, José Azcue Zabala-Anchieta, Luis Azcue Zabala-Anchieta,
Segundo Basoalde Mugaburu, Juan Casteres Fernández, Roque Egaña
Gallástegui, José Antonio Eizaguirre Arregui, José Ramón Elósegui
Irazusta, Jesús Farina Carbellán, Secundino Fernández Andrés, Manuel
Fernández Bermejo, Cándido Fernández Corbajo, Victorino Fernández
Ledesma, Gregorio Garín Urquía, Luis Goñi Azpiazu, Esteban Iguaran
Lasa, Josefa Irastorza Otegui, José Larreta Lasa, Adrián Lasquibar
Larreta, Pedro Lasquibar Larreta, Constantina Laucirica Ugarte, Fausto
Leunda Otegui, Victoriano Leunda Otegui, Lucio Lizarreta Eizaguirre
Shinco, Félix Marquet Reyes, Juan Mendiburu Azconegui, José Múgica
Ibarguren, María Pilar Sansinenea Goñi, Modesto Sasiambarrena
Larrea, Lorenzo Uharte Loinaz, Eduardo Urtizberea Iriarte eta Eusebia
Vitoria Echeverría94.
Hainbat tolosar fusilatu ostean, Erantzukizun Politikoen legearen
arabera prozesatu zituzten, hala nola, Manuel Arandia Iturria

Santoñan, 1937ko urrian, heriotza zigorrera kondenatu ostean 1938ko
martxoaren 11ean Santanderren fusilatu zutena95; Jesús Farinas
Carbellán96; Secundino Fernández Andrés97; 27 urteko Pedro
Fernández Ansorena, Lizarran jaioa, Tolosan bizi zena, eta Rusia batailoiko Pablo Iglesias konpainiako sarjentua zena, 30 urtetako kartzela
zigorrera kondenatu eta gero fusilatu zutena98.
Bestetik, lau tolosar prozesatu zituzten hil ostean. Alde batetik,
Roque Egaña Gallásteguiri CIPB-k 1938ko irailean 30.000 pts.tako
isuna ezarri zioten, eta handik bi hilabetera, 1938ko azaroaren 29an,
hil bazen ere zigorrak indarrean jarraitu zuen, 1940ko irailean 4.000
pezetetara murriztu zutelarik. Pedro Lasquibar Larreta, 100.000 pezetatako isuna ordaintzera kondenatu zuten, Ziburun erbesteratuta zegoela, 1941eko abenduaren 21ean hil zen eta zigorra berrikusi ondoren
1948ko abenduaren 6ean absolbitu zuten. Eduardo Urtizberea Iriarte
1938ko abenduaren 14an frentean hil bazen ere, bere zigorrak indarrean jarraitu zuen eta José Larreta Lasa, 1938ko otsailean Iruñean
biziarteko kartzela zigorrera sententziatu zuten, eta Iruñerriko San
Cristobaleko presondegian hil zen 1941ko azaroan.
Honako tolosarrak gerra-kontseilutan prozesatu eta kartzela zigorrera kondenatzeaz gain aipatu legearen baitan prozesatu zituzten.
Biziarteko kartzela zigorrera kondenatu zituzten Fausto Leunda Otegui
(1937/10/19an); Victoriano Leunda Otegui (1937/09/08an),
Constantina Laucirica Ugarte, (1938/04/27); Ignacio Aguirre Egaña
(1937/09); Secundino Fernández Andrés (1938/01/08) eta Luis Goñi
Azpiazu (1937/09). Bestetik, Erantzukizun Politikoen legearen arabera
ere kondenatu zituzten Segundo Basoalde Mugaburu, 1937/09/08an
20 urte eta egun batera kondenatu zutena, eta 12 urte eta egun batera
kondenatu zituzten Lucio Lizarreta Eizaguirre (1939/11/11an) eta
Lorenzo Uharte Loinaz (1937/09/29an). Honako tolosar hauek ere
askatasungabetu ostean aipatu legearen arabera prozesatu zituzten:
Manuel Fernández Bermejo Bilbon jaio eta Tolosan bizi zen 23 urtetako mekanikari ezkondua (IR-ren Azaña Gipuzkoa batailoiko miliziarra
izandako Belchiten Zigortutako Langile Soldaduen Diziplina
Batailoiean prisionero gisa bortxazko lanetan aritutakoa)99; Cándido
Fernández Corbajo100; eta Victorino Fernández Ledesma101.
Iruñean kokatuta zegoen Tribunal Regional de Responsabilidades
Políticas de Navarra y Guipúzcoa zeritzonak ezarritako isunik handiena María Pilar Sasinenea Goñiri ezarri zioten. II. Errepublika garaian
Tolosako Emakume Abertzale Batzan, Tolosako Ikastolan eta Tolosako
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Memoriaren izenak. Errepresioa eta giza eskubideen urraketa Tolosan, Gerra Zibilean eta Lehen Frankismo garaian (1936-1945)

Batzokiak antolatutako kultur eta ongintza jardueretan nabarmendu
zen tolosar hari, aipatu epaitegi bereziak, 1940ko ekainaren 3an
500.000 pezetatako isuna ezarri zion. Zigor hura errekurritu ostean,
1941eko maiatzaren 13an 75.000 pezetatako isuna ezarri zioten
behin betiko; Tolosan ezarritako diru-isunik handiena. Aipagarria da,
Jesús Elósegui Irazustari, bere senarrari, beste 100.000 pezetatako
isuna ezarri ziotela egun berean, 1941eko maiatzean 10.000 pezetatara jaitsi zioten arren102. Bestetik, Luis Azcue Zabala-Anchietari
1940ko ekainaren 14an 50.000 pezetatako isuna ezarri zioten, beranduago isuna berretsi ziotelarik103.
Pedro Arraiza Huarteri 45.000 pezetatako isuna ezarri zioten
1940ko martxoan, Tolosako Alderdi Radikalaren idazkaria izateagatik
eta Frantzian erbesteratuta egon izanagatik. Aurrez, Comisión
Provincial de Incautación de Bienes delakoak 75.000 pezetatako isuna
ezarri zion. Pedro Arraiza La Voz de Guipuzcoa egunkari errepublikarraren Tolosako korrespontsala zen eta Tolosako Udalak salaketa hau
egin zuen haren aurka104: “propagar entre las masas inconscientes sus
enconos políticos llegando en varias ocasiones al insulto personal contra elementos de derecha por sus actuaciones político sociales y concejiles inyectando el odio en las masas contra esta clase de personas
que fácilmente se dejó sentir durante el período rojo con la detención,
encarcelamiento y fusilamiento de respetables personalidades derechistas”. Cándido Abad Echave 1938ko irailaren 13an 25.000 pezetatako isuna ordaintzera kondenatua izan zen, 1941eko martxoan zigorra berretsi ziotelarik105.
8. LAN-MUNDUA
Lana, gerraren ondoren estatu frankistak ezarri nahi zituen garai
berrien ardatz nagusietako bat izan zen. 1938ko Lanaren Foruan argi
geratu zen bezala, frankismo garaiko espainiar estatuan, lana zen
gizabanakoaren lehendabiziko eginkizuna eta garrantzitsuena
Jainkoa eta Aberriaren aurrean106: “el derecho de trabajar es consecuencia del deber impuesto al hombre por Dios, para el cumplimiento de sus fines individuales y la prosperidad y grandeza de la Patria”.
Ideia hauxe bera helarazi zuen diktadoreak 1939ko maiatzaren 19an
eskainitako Discurso de la Victoria famatuan. Bertan esaten zuenez,
herritarren egunerokotasuna ez zuten izan behar ez kasinoek ezta
talde txikiek ere; egunerokotasuna lan gogorrak behar zuen izan, abe-

rri berri eta handi bat lortzeko107. Langilegoaren eginbehar eta eskubide bakarra horixe zen, lan egitea hain zuzen ere.
Carreras eta Tafubellek dioten moduan, 1936ko uztaileko matxinadaren helburuetako bat, errentaren banaketan eta aberastasunetan esku
hartzea zen. II Errepublikan zehar eman ziren soldaten igoerak, prezioen
jaitsierak eta nekazaritza erreformak sortutako ziurtasun eza juridikoak,
enpresako irabazien jaitsiera eta lurraren errentaren jaitsiera ekarri zuen.
Enpresariak eta lurjabeak izan ziren garaipen frankistari etekin gehien
atera ziotenak, eta beraz, hauek izan ziren irmotasunez armekin lortutako bakearen mantentzea defendatu zutenak (2003: 263-300).
Hala ere, gerraosteko urteetan, erregimen berriak legitimizazioarekiko eta biziraupenarekiko kezka handiagoa zuen, oparotasunarekikoa baino. Biziraupen hori ziurtatzeko, estatu frankistak politika ekonomiko burujabe eta interbentzionista bat sustatu zuen, kutsu faxistaduna, kasu gehienetan jada egoera ekonomiko ahula larritu besterik
egin ez zuena. Caballeroren iritzian, hiru izan ziren estatu harrapatzaile frankistaren mantenua zilegitu zuten aldagaiak (2004: 53-75): etsai
eza zen lehenengoa, Gerra Zibilean desagerrarazi baitzituzten.
Bigarrena, erregimen ekonomiko burujabe eta interbentzionista baten
eskaria zen, talde sozial zehatz baten aldetik; nahiz eta zenbaitetan
arrazoi ideologikoak medio, gehienetan ez-eraginkorra zen eskari
honek, konpetentzia ezabatzen zuen eta talde ahaldunen aldeko faboritismo egoera bermatu. Hirugarrena, ekonomia parte-hartzailearen
sustapena zen, borondate politiko irmo bati zegokiona, diktaduraren
funtzionamendu ekonomikoaren akats ideologikoetan oinarritua.
Herritarrek berrogeigarren hamarkadan pairatu zuen urritasun egoeran estrategia politiko zorrotzak gauzatu zituzten (RICHARDS, 1998:
23). Ildo honetatik, 1938ko Lanaren Foruan Espainiar Antolakuntza
Sindikala izango zenaren oinarriak finkatu ziren108, estatu berriaren baitan langileenganako errepresioa, kontrola eta enkuadrazioa ahalbidetuko zituena. 1938ko martxoaren 9an argitaratu zen Lanaren Foruak lanmunduari zegokion legegintzan jarraitu beharreko bideak ireki zuen109.
Gobernu interbentzionista eta partenalistak lanaren esparruko alderdi
guztiak arautzeko bidea ireki zituen tutoretzaren eta babesaren izenean,
baina, azken batean, gobernuaren helburua sor zitezkeen altxamenduak
eta gatazka sozialak ekiditea zen. Foruaren arabera, estatuaren zereginak
ziren etxetiko lana arautzea eta emakumeak bulegoetako eta fabriketako lanetatik libratzea. Errejimenak emakumeek lan munduan zuten
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parte-hartzea arautu zuen eta, familiaren eta etxeko lanaren aldeko
aldarria egin zuen; mendekotasun egoeraren aldeko aldarria. Familia
estatu berriaren oinarri nagusienetako bat zen eta, ama, moral konformistaren, obedientziazko jarreren eta hierarkiarekiko eta autoritatearekiko errespetuaren erakusgarri nagusi. Laneko Foruaren hitzaurrean aipatzen zenez, Estatu nazionalak Inperiotik haien legeak hartu
zituen gizarte justizia eta gizatasun handiko Tradizio Katolikoa berretsiz,
eta estatua herriaren batasunaren zerbitzurako tresna totalitarioa eta
Sindikalista zen aldetik, Espainiak egiteko zeukan iraultzari hasiera
emateko erronka hartzen zuen, espainiarrei behin betiko Herria, Ogia
eta Justizia itzultzeko110. Lege honen artikuluetan jasotzen ziren punturik nagusienak honakoak ziren111:
• Lan egiteko eskubidea Jainkoak gizakiari ezarritako betebeharraren
ondorioa zen, bere behar indibidualak bete eta estatuaren oparotasun
eta handitasunerako (I.3. art).
• Estatuak langilearen, haren bizitzaren eta lanaren alde etengabe eta
ekinean jarduteko hitza ematen zuen (II.1. art.)
• Uztailaren 18a, loriazko altxamenduaren hasiera jai nazionala da eta
aurrerantzean lana goratzeko jaia ere izango zen (II.4. art.).
• Lanaren ordainketa, gutxienez, langileari eta haren familiari bizimodu moral eta duina emateko bestekoa izango zen (III.1. art.).
• Estatuak lana arautzeko oinarriak finkatuko zituen eta horren arabera
ezarriko ziren langileen eta enpresen arteko harremanak.
Harremanotan eduki nagusiak izango ziren bai lana bera eta ordainketa bai elkarrekiko leialtasun, enpresarioen aldetik laguntza eta babesa
eta langileen aldetik leialtasuna eta menpekotasuna (III.4. art.).
• Enpresaburuak bere gain hartuko zuen zuzendaritza eta estatuaren
aurrean haren erantzule izango zen (VIII.3. art.).
• Ekonomiaren atal guztiak ekoizpen esparruka edo zerbitzuka sindikatu bertikaletan antolatuko ziren (XIII.2. art.)
• Sindikatuaren hierarkiak derrigorrez FET eta JONSen kideen eskuetan
egongo ziren (XIII.4. art.)

Zentral nazional-sindikalistak, Unitate Sindikalaren legeen eta
1940ko Antolakuntza Sindikalaren Oinarriaren legearen aldarrikapenaren ondoren ezarriak112, ekoizleen diziplina soziala ziurtatzea zuten
xede, enpresari, tekniko eta langileen arteko senidetasun kristau eta
falangistaren ideietan oinarrituz (MOLINERO eta YSÁS, 1998). Beraz,
sindikatuen zereginak ondokoak ziren, besteak beste: lan-indarra
gobernuak finkatutako salneurrian erosten zela ziurtatzea, produkzio
katean menpekotasun harremanak iraunarazi, araudia betearazi, nor-

banakoaren interesak zirela eta aurrez aurre jarritako enpresari eta langileen arteko bitartekari lanak egin, langileen mobilizazio behartua eta
ekitaldi ofizialetako parte-hartzea bermatzea, mutil gazteek Frente de
Juventudesen izena ematen zutela kontrolatzea eta bestalde emakumeek Sección Femenina de FET eta JONSetan izen ematea eta abar113.
Langileen enkuadrazio eta diziplina bermatzeko ezarritako neurrien artean aipagarria da besteak beste, 1940ko maiatzeko dekretua,
cartilla profesional delakoa nahitaez edukitzera behartzen zuena114.
Agiri honek langilearen lan-egoeraren xehetasunak ematen zituen, bere
ogibidea, gaitasuna eta berezitasuna zehaztuz; baina azken finean ez
zen langileak kontrolatzeko beste tresna bat besterik, lan-historial labur
bat eta aurreko lanetik bota izanaren arrazoiak gaineratu behar baitzituen. 1941eko abenduan sindikatuetan nahitaez kidetzeko agindua
eman zen. Bestetik, 1942ko urriko Lanerako Araudiari buruzko legearen
arabera, langileek ez zuten beren lan-baldintzak negoziatzeko eta nagusiekiko zuten menderakuntza harremanean esku-hartzeko ahalmenik115.
Teorian baldintza haiek ezartzeko eskumena estatuaren funtzioa eta Lan
ministerioarena zen eta, OSEarekiko zuten independentzia mailaren
arabera, jabeek soilik zuten instantzia haietara iristeko aukera.
Bestetik, 1943ko otsailan colocación obrera delako lege erregulatzailea onartu zen; azken honek Kontratazio Bulegoen bidez, lanpostu bat lortu nahi zuen orok bisitatu behar zuen Kontratazio Bulego
hau, lanpostua lortzeko bete beharreko ezaugarriak zehazten zituen.
Neurri hauen eraginkortasuna eta baita Antolakuntza Sindikalarena
zalantzan jartzekoak badira ere, ezin uka daiteke bere izate hutsa langileenganako presio tresna eraginkorra zenik. 1944ko Lan-kontratuen
legeak langileak enpresarioarekiko izan behar zuen obedientzia aldarrikatzen zuen eta diziplina-hausteak isunen edo kaleratzeen bidez
zigortzeko aukera ematen zien enpresarioei. Egoera hari jarraipena
emanez, lan-magistraturak gatazka laboralak konpontzeko egindako
izapideetan, batez ere legen bi hamarkadetan egindakoetan, langileen
legezko egoera latza islatu zuten. Horrez gain, ezin dugu ahaztu
1943ko Altxamendu Militarraren Legeak delitutzat jotzen zuela greba
egiteko edo gatazka kolektiboa zabaltzeko edozein saialdi.
8.1. Lan-munduko garbiketak eta bazterketak
Gerraren amaieran, langile klasearen erabateko porrotaren
ondorioz, lan-harremanak erabat eraldatu ziren: patronalak, ia interferentziarik ez zuenez, askatasun ia erabatekoa zuen lan-baldintzak
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político y económico del Régimen Franquista”, Pasado y memoria. Revista de Historia Contemporánea, Instituciones y sociedad en el Franquismo, 1. zenb, 3-37 or. eta RUIZ RESA, J. D.
(1999): Trabajo y franquismo, Granada, Comares.
114
BOE, 155. zenb., 1940/06/03, 3798. eta 3799. or.
115
“Ley por la que se establecen normas para regular la elaboración de las reglamentaciones de trabajo”, BOE, 296. zenb., 1942/10/23, 8462. eta 8465. or.
111

186

Tolosaldea Historia Bilduma 16 / 2011

Memoriaren izenak. Errepresioa eta giza eskubideen urraketa Tolosan, Gerra Zibilean eta Lehen Frankismo garaian (1936-1945)

ezartzerakoan eta, gainera, gatazkarik sortuz gero, indar militarren
laguntza ere bazuen. 1936an bertan administrazioak lanaren eta langilegoaren erabateko kontrolerako hainbat instituzio eratu zituen. Esate
baterako, 1936ko abenduan, eskualdeko Langileen Enplegurako erregistro bat eratu zuten Tolosako udaletxean. Langileei Enplegua Emateko
Tokiko Bulego izena zuen116. Erregistro bakoitza batzorde ikuskatzaile
batek gidatzen zuen. Batzorde hori bi bozemailek, ugazaba batek eta
langile batek osatzen zuten eta alkatea zen batzordeko presidentea.
Batzorde haren helburu nagusia tokian tokiko langileen errolda osatzea
zen. Errolda horretan honako datuak erregistratzen ziren: izen-deiturak,
adina, sexua, lanbidea, espezializazioa eta kategoria, langabe zeraman
denbora, azken nagusia edo patroia, lanetik botatzeko emandako arrazoia eta familia karga. Aipatu instituzioak langile langabetua honela
definitzen zuen: “el trabajador que reuniendo condiciones para trabajar no teniendo otros medios de vida, se encuentra sin trabajo por causas ajenas a su voluntad y a causa de esta falta de trabajo no puede atender a sus sutento y al de sus familiares”. Zerrenda honetatik salbuetsita
geratzen ziren, gurasoen etxeetan bizi ziren 18 urtez azpiko mutilak eta
neskak, eta lanerako gaitasun egokiak ez zituzten adineko pertsonak,
bizi baldintza duinak ez zituzten adinekoak Tolosako erruki etxera eramaten zituztelarik117. Errolda astean behin eguneratzen zen ostiraletan
eta 15 egunean behin alkateek ondorengo informazioa helarazi behar
zioten Gobernu Zibilari: hasitako lanak zein ziren; zein lan egitea
komeni zen osasunari, kulturari, komunikabideei eta hirigintzari zegokionez, eta udalak zenbat diru zuen horretarako; eta geldirik zeuden
herriko fabriken eta lantegien zerrenda. Gizarte-legeriaren edo
Lanerako Oinarrien urraketen berri izanez gero, batez ere lan-jardunari, igandetako atsedenari, aparteko orduei edo haurren eta emakumeen
lanari zegozkionak, alkateek akta jaso eta horren berri eman behar zioten Lanerako Ikuskaritza Probintzialari. Gauzak honela, gerra osteko
lan jarduerak eta langilegoaren kontratazioa Tolosako alkatearen eta
Gipuzkoako Gobernadore Zibilaren kontrolpean gauzatu ziren.
Beste aldetik, lan-munduko garbiketak eta bazterketak oso ohikoak
izan ziren. Horretarako sortu zituen errejimenak funtzionarioen garbiketarako legea, 1939ko otsailean, eta enplegu publikorako legea,
1939ko abuztuan. Lehenengo legearen helburuak ziren altxamenduaren aurka zeudenak administrazio publikotik desagerraraztea, errejimenaren aurkakoei beren lanpostua eta ogibidea kentzea, gizartean
izan zezaketen eragina desagerraraztea, eta, azkenik, legearen ondorioz libre geratzen ziren lanpostuetan errejimenaren aldeko funtzionarioak jartzea. Bigarren legearen arabera, lehiaketara ateratzen ziren plazen %80a diktaduraren aldekoentzat gordetzen zen: elbarriak, behinbehineko ofizialak, soldadu ohiak, errepublikarren errepresioak eragindako umezurtzak, etab. Lan-munduko garbiketek helburu bikoitza

zuten: errejimenaren aldekoentzat adina lanpostu sortzea eta funtzionarioak politikoki eta ideologikoki kontrolatzea. Garbiketarik ikaragarrienetako bat irakaskuntzaren esparruan egin zuten frankistek, baina,
ez da ahaztu behar administrazio publikoaren esparrutik kanpo ere
gauzatu zutela aipatutako garbiketa eta enpresa pribatuetako langileek
eta mota guztietako profesional liberalek pairatu behar izan zutela118.
Diktadurak gizartean lortu nahi zuen babesaren oinarri nagusietako bat, administrazioko, enpresetako eta partiduko lanpostuen banaketan gauzatu zen, inolako zalantzarik gabe. Gaizki ordaintzen zituzten arren, denek lortu nahi izaten zituzten lan horiek eta horrek, gizartearen zatiketa handiagotzea eragin zuen: jaten zutenen eta aurrera
ateratzeko aukera zutenen, hauek gerrako garaileak ziren, eta horretarako aukerarik ez zutenen arteko zatiketa. Honela herritar askok estatuaren eta partiduaren babesa izan zuten, babes burokratikoa hain
zuzen ere. Lan munduko garbiketa eta baztertzeak ez ziren administrazioan soilik gertatu (Udalean, Aldundian edota ikastetxeetan) enpresa pribatuetan eta publikoetan ere gauzatu baitziren. Esate baterako
1936ko abuztuan nazionalek Tolosa haien mendean hartu zutenean
kanpoan zeuden La Papelera Españolako eta SAMeko langileak kaleratuak izan ziren, baita erregimenaren aldeko ideologia ez zuten telefonistak... Mocoroa tolosarrak honela deskribatu zituen lan munduan
gauzatutako indarkeria:
“Privaciones de empleo, reducción de sueldo, traslados, destituciones y otros castigos por el estilo, sería el cuento de nunca acabar. Sé
de familias que han quedado materialmente en la calle, y de muchas
otras que habiendo conseguido con su honradez y laboriosidad asegurar su modesto porvenir para los hijos, miran ahora con pavor el
día de mañana, privados de los recursos y esperanzas con que contaban” (MOCOROA in BARANDIARAN, et al. 2005: 112)
Gerra amaitzean, Tolosako industriak ez zuen suntsiketa nabarmenik jasan, gauzak honela, frankismoaren hasiera-hasieratik ia errendimendu osoarekin lanean jardun ahal izan zuten bertako fabrikek.
Bestetik, estatuaren nazioarteko isolamenduak bertako enpresen jarduera lagundu zuen, batez ere papergintzari eta ehungintzari. Tolosan
aipatu bi sektore hauetan emakume askok lan egiten zuten eta gerraaurrean ohikoa zen familia nuklearraren buruak ziren senarrak eta
emazteak lana egitea. Halere, gerra-osteko lehen urtetan batez ere, elikagaiak asko garestitu zirelako eta soldatak gutxitu, ia ezinbestekoa
bilakatu zen familia askorentzat familia buruek lana egitez gain adinez
nagusiak ez ziren seme-alabek ere lana egin beharra izatea. Honek
guztiak langabezia handitzea ekarri zuen. Tolosak gerra ostean izan
zituen bi arazorik larrienak alde batetik janariaren prezio altua eta hornigaien eskasia eta bestetik langabezia tasa altua izan ziren119.

116

Oficina Local de Colocación Obrera.
TUA, 301. k.
118
Tolosako udaleko langileen eta ikastetxeetako garbiketa eta bazterketa prozesuak nola gauzatu ziren XX eta XY ataletan aztertzen dira.
119
Esate baterako, 1937ko irailean Tolosako udal kudeaketa batzordeko bi kide herritarren artean langabetu asko zeuden garai hartan langile batzuk egunero aparteko lau ordu sartzen zituztela salatu zuten. Udalbatza hartan Tolosako industria-gizonekin gaiaz hitz egiteko erabakia hartu zen. TUA, A-1-233, 161-163 fol, 1937/09/17, u.k.b.a.l.
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9. GENERO-SISTEMAK
Ortzia garbi ta oztin
dakusku, sorkaldean
argi gorri biguntxua
zabalduten hasi da.
Itxartu, eusko alabea;
jagi ba, emakumea!
Sorne Untzueta “Utarsus”120, 1931
Espainiako II. Errepublika (1931-39) lorpen garrantzitsuko garaia
izan zen genero-sistemei dagokienean, apurka-apurka emakumeek
gizartean, politikan eta esparru askotan espazioa lortzeko pausuak
burutu baitziren; Sorne Untzuetak idatzi zuen bezala, emakumea
itzartzeko garaia zen. Baina 1936ko altxamendu militarrak prozesu
hori eten egin zuen, gizon-emakume askok berdintasunaren bidean
egindako lana eta izandako ametsak bertan behera utziz. Aitortutako
eskubide horiek ukatuak izan ziren Gerra Zibila eta frankismoa iritsi
zirenean. 1936tik aurrera emakumeak bigarren mailako eginkizun
pasiboa zuen gizarte eredua nagusitu zen, beti ere gizonezkoaren
osagarri gisa. Atal honetan, lehenik eta behin, genero-sistemek gizarte-egiturekin duten erlazioa aztertzen da eta bigarren zatian, lehen
frankismo garaian, erregimen frankistak ezarritako genero-sistemak
nola eratuta zeuden deskribatzeko saiakera egiten da.
9.1. Generoaren eta sexuaren eraikuntza soziala
1949an Simone de Beauvoirrek “emakumea ez da emakume
jaiotzen, bilakatu egiten da” baietsi zuenean, 70eko eta 80ko feminismoaren ikerketen artean iraultza bat suposatu zuen, orduz geroztik generoa gizonen eta emakumeen portaeren, jarreren eta sentimenduen eraikuntza soziokultural gisa ulertzen hasi baitzen
(MAQUIEIRA, 2001: 159). Lourdes Beneriaren iritzian generoa honela definitu daiteke (1987: 46):
“El concepto de género puede definirse como el conjunto de creencias, rasgos personales, actitudes, sentimientos, valores, conductas y actividades que diferencian a hombres y mujeres a través de
un proceso de construcción social que tiene varias características.
En primer lugar, es un proceso histórico que se desarrolla a diferentes niveles tales como el estado, el mercado de trabajo, las escuelas,
los medios de comunicación, la ley, la familia y a través de las relaciones interpersonales. En segundo lugar, este proceso supone la
jerarquización de estos rasgos y actividades de tal modo que a los
que se definen como masculinos se les atribuye mayor valor”.
Orokorrean, sexu terminoa gizon eta emakumeen gorputzak
zehazten dituzten diferentzia anatomiko eta fisiologikoen inguruan
120
121

hitz egiteko erabiltzen da. Bestalde, generoak gizonaren eta emakumearen artean dauden desberdintasun psikologiko, sozial eta kulturalei eragiten die. Generoak sozialki eraikitako maskulinitate eta feminitate kontzeptuekin lotura dauka, ez du zertan gizabanakoaren sexu
biologikoaren ondorio zuzena izan. Sexuaren eta generoaren arteko
bereizketa oinarrizkoa da, izan ere, badira jatorri biologikorik ez
duten gizon eta emakumeen arteko diferentziak. Genero identitateen
eta hauetan oinarritzen diren gizarte rolen eraketa azaltzeko ikuspegi
kontrajarriak hartu dira. Izatez, eztabaidak ikaste graduarekin zerikusia du: generoen arteko aldeak aztertzerakoan aditu batzuek besteek
baino garrantzi gehiago ematen diote gizartearen eraginari.
Generoen desberdintasunari emandako interpretazio antropologikoek sexuaren eta generoaren puntu honen inguruko jarrera desberdinak hartu dituzte. Batez ere hiru ikuspegi nagusi aztertu izan
dira. Hasteko, gizonen eta emakumeen arteko jokabidearen desberdintasuna azaltzeko oinarri biologiko baten existentzia markatzen
duten argudioetan zentratu dena izan da horietako bat. Bigarrenak,
gizarteari eta genero rolen ikasketari, hezkuntzari, garrantzi erabakigarria ematen dioten teoriak izan dira. Eta bukatzeko, generoak eta
sexuak oinarri biologikorik ez dutela eta gizarteak eraikitakoak direla
defendatzen dutenen korrontea dago.
Hainbat autorek emakumeen eta gizonen jokabidearen jaiotzetiko desberdintasunen erantzule diren gizakien zenbait alderdi biologiko (hormonetatik hasita kromosometararte, tartean garunaren
tamainatik eta genetikatik pasata) badirela defendatzen dute121.
Diotenez, alderdi hauek, modu batean edo bestean, kultura guztietan
ikus daitezke. Honek faktore naturalak gizarte gehienetan ikus daitezkeen genero desberdintasunen arduradun izatea ekartzen du. Esan
behar da ez dagoela indar biologikoak eta gizakiek erakutsitako jokabide sozialak, bai gizonezkoenak bai emakumezkoenak, lotzeko
bidea erakusten duen probarik (CONNELL, 1987: 41-45).
Generoen araberako desberdintasunen jatorria ulertzeko har daitekeen beste korronte bat generoaren gizarteratzearen ikerketa da,
familia eta beste gizarte agenteen laguntzarekin sortutako eginkizun
zehaztu batzuen ikasketan edota hauetan hezitzean oinarritzen dena.
Ikuspegi honek sexu biologikoaren eta genero sozialaren bereizketa
bat ezartzen du: lehenengoa jaiotzezkoa da eta bigarrena garatu egiten da. Bai lehen mailako edo baita bigarren mailako hainbat agente
sozialekin ere izandako harremana dela eta, haurrak, neskak zein
mutilak, ustez bere sexuari egokitzen zaizkion arau eta irudi sozialak
pixkanaka barneratzen joaten dira. Genero desberdintasunak kulturalki sortzen dira eta ez daude biologikoki zehaztuta. Ikuspegi honen
arabera, generoen arteko aldeak gizonak eta emakumeak rol desberdinetan gizarteratu direlako agertzen dira. Zentzu honetan, rol sexualen eta gizarteratzearen azalpen zurrun hau zenbait alderditatik kritikatuta izan da. Autore askok generoaren gizarteratzea prozesu ez-

UNZUETA, S. (1931): “Itxartu, euzko-alabea!”, Euzkeria, 33.zenb., 710.
Ideia horien analisia ondoko lanean egiten da: MAQUIEIRA (2001: 129-131).
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leuna dela baieztatzen dute; familia, eskola edo lagun taldea bezalako agente sozialak elkarren aurka egon daitezke. Gainera, gizarteratzearen inguruko teoriek gizabanakoek rol sexualak inguratzen
dituzten irudi sozialak ukatzeko edo aldatzeko duten gaitasunari ez
diote jaramonik egiten122.
Azken urteetan, gizarteratze eta genero rolen inguruko teoriak
gero eta antropologo eta gizarte-zientzialari gehiagok kritikatu dituzte. Sexua biologikoki zehaztua dagoen zerbait eta generoa kulturalki
ikasten den zerbait bezala ikusi beharrean, biak sozialki sortutako
produktutzat hartu behar ditugula kontsideratzen da. Generoa ez da
esentziarik ez duen sortze sozial bat bakarrik; gizakiaren gorputza
bera modu desberdinetan aldatu eta itxuratzen duten indar sozialen
menpe dago. Gure gorputzari, oro har, naturaltzat hartzen diren esanahiak eman dakizkiokegu. Teknologia gure gorputz fisikoaren
mugak definitzen ari da. Hortaz, arrazonamenduak, gorputzak eta
giza biologiak ez dizkigute datuak ematen, baizik eta ekintza sozialari eta hainbat testuinguru sozialen barneko aukeraketa pertsonalari
lotuta daude (CONNELL, 1987: 66).
Ikuspegi honen arabera, generoaren roletan eta honen ikasketan
zentratzen diren autoreek generoen arteko desberdintasunak oinarri
biologiko bat dutela onartzen dute. Gizarteratzean fokalizatzen direnentzat, sexuen arteko bereizketa biologikoak gizartean bertan kulturalki landua bihurtzen duen marko bat ematen du. Honekin kontrastean, sexu eta generoaren eraikitze sozialean sinesten duten teorilariek generoen arteko desberdintasunak oinarri biologikoren bat izan
dezaketela ukatzen dute. Desberdintasun sexualei dagokienez, desberdintasun hauek gizartean sumatzen direla eta aldi berean gizartea
itxuratzen laguntzen dutela gaineratzen dute. Esate baterako, maskulinitatearen ideia indar fisikoaren eta jarrera gogorren inguruan dabilen gizarte batean, gizonei gorputzaren irudi zehatz bat egitea eta
keinu multzo bat erabiltzea bultzatuko die. Beste modu batera esanda, genero identitateak eta desberdintasun sexualak gizakiaren gorputzaren barnean elkarturik daude.
9.2. Maskulinitatea eta genero-sistemak
Feministen emakumearen menpekotasun sozialaren inguruko
kezkek sustatuta, generoaren inguruko lehenengo ikerketa gehienak
emakumeengan eta kontzeptu feministengan zentratu ziren. Teresa del
Valleren iritzian, 70. hamarkadan, feminismoaren barruan, alde batetik marxisten eta sozialisten eta bestetik feminista erradikalen artean
patriarkaturen inguruko eztabaida handiak eman ziren (2002: 19-22).
Marxistentzat eta sozialistentzat sistema kapitalistarengandik bereizezina zen patriarkatua, aldiz, feminista erradikalentzat kontzeptu hau
harago zihoan. Hau da, patriarkatua ez da soilik produkzio-harremanetan ematen, baita erreprodukzio-harremanetan, sexualitatearen
kontrolean esate baterako, eta maila psikiko-ideologikoan ere.
122

Gizonak eta maskulinitatea erlatiboki arruntak eta arazo gutxi sortzen
zituztenak bezala kontsideratzen ziren. Ez zen maskulinitatea, gizon
izatearen esperientzia edo identitateen formazio maskulinoa aztertzeko ia batere ahaleginik egin. Gizarte-antropologoei gizonen partetiko
emakumeen zapalkuntza eta patriarkatuaren mantentzean euren
papera betetzen zuten begiratzea zen axola zitzaiena.
Ildo horretan, Gayle Rubin antropologoak 1975an proposatu
zuen ideia klasiko bihurtu da, hau da, sexo/genero sistema kontzeptua proposatuko zuen. Haren iritzian, sexua zein generoa sozialki
eraikiak eta moldatuak dira. Sistema horren barruan arauak, errepresentazioak, praktika sozialak, lanaren banaketa etab. daude. Eta
Rubinek ardatz egituratzaile nagusi gisa jo zituen sexua eta generoa.
1980ko hamarkada bukaeratik aurrera, gizonaren eta maskulinitatearen inguruko azterketa kritikoei arreta handiagoa jarri zaie.
Emakumezkoen paperari eta familia-ereduei eragiten dieten oinarrizko aldaketek maskulinitatearen ezaugarriak eta gizartean daukan
paper aldakorra bezalako gai erlatiboak jarri dituzte mahai gainean.
Genero-sistemen azterketan beste ekarpen klasikoa 1987an
Robert Connellena izan zen, zeinak generoa gizarte-harremanen egitura gisa ulertzen baitzuen. Beraz, honen arabera, generoa, gizarte
egituraren eta praktikaren edo giza-ekintzaren arteko harreman dialektikoaren bidez gauzatzen da. Connellen proposamen berritzaileenetakoa giza praktikari lekua aitortzean datza, hau da, egiturak erreproduzitu, zalantzan jarri eta eraldatzeko gai diren neurrian, eta
aztertzeko giza-praktikarik interesgarrienak dominazioa ematen den
esparruetan gertatzen dira eta genero-sistemak ez dira harmonikoki
funtzionatzen duten osotasunak, etengabeko gatazka, kontraesan eta
praktika alternatiboen bitartez itxuraldatzen doazenak baizik (1997).
Genero-sistemei dagokionean, Del Valleren arabera, gailentzen
den eredua kulturaren bitartez transmititzen da, osotasun bat bezala
(2002: 31-35). Kulturak, pertsonen arteko erlazioak, pertsona eta
materialen artekoak, norbere estima eta sentimenduak eta abar luzea
erregulatzen ditu sozializazio prozesuen bidez. Haren iritzian, antropologia feministaren ekarpena ondokoa izan da: kultura ez datorrela
emana guztiz aditzera ematea, giza-aktoreek etengabe negoziatzen
dutela kultura horren jarraipen, haustura edo moldaketarekin. Kultura
beraz ez da gauza harmoniatsua, etengabeko gatazkan dago, botere
material zein sinbolikoa eskuratu nahi duten giza talde ezberdinen
arteko talkan. Sozializazioa ere bi eratakoa izan liteke hortaz Carmen
Díezen arabera: jarraipenekoa edo aldaketaren aldekoa (1993: 175).
Azken urteetan, orden orokorraren barnean gizonek duten posizio eta esperientziaz geroz eta gehiago aztertzen hasi dira antropologoak. Generoaren eta sexualitatearen antropologian egin den aldaketak generoen arteko erlazioen testuinguru globalean gizonaren eta
maskulinitatearen azterketan indar berri bat sortu du. Ikerlari sozialei
identitate maskulinoak nola eraikitzen diren eta gizarteak bultzatzen

Korronte hori osatzen duten autoreek defendatzen dituzten ideiak ondoko lanean jasotzen dira: CONNELL (1987: 47-53).
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dituen rolek gizonezkoen jarreran zein eragin duten atzematea interesatzen zaie.
Connellek Gender eta Power (1987), The Men and the Boys
(2001) eta Masculinities (2005) lanetan generoari buruzko azalpen
interesgarri bat planteatu zuen. Bere ikuspuntuak generoari dagozkion teoria batean txertatu ditu patriarkatuaren eta maskulinitatearen
kontzeptuak. Connellen arabera, maskulinitatea genero-sistemetan
atal garrantzitsuenetako bat da eta hemendik kanpora edo eurekin
doazen feminitatetik abiatuta ezingo litzateke ulertu (2005: 67-68).
Connellen ustez, mendebaldeko gizarte kapitalistetan generoen
arteko harremanak botere patriarkalak ezartzen ditu. Norbanakoaren
mailatik maila instituzionaletaraino, maskulinitate eta feminitate
mota desberdinak premisa zentral baten inguruan ordenatzen dira:
emakumeenganako gizonaren nagusitasuna (1987). Haren arabera,
generoen arteko harremanak egunerokotasuneko interakzio eta praktiken emaitza dira. Gizartearen disposizio kolektiboak jende arruntak
dituen jarrera eta ekintzekin zuzenean erlazionaturik daude. Hauek
etengabe erreproduzitzen dira bizi-zikloan eta baita belaunaldien
bitartez ere, baina aldaketak ere jasaten dituzte.
Gizarte baten ordena soziala osatzeko interakzioan dauden hiru
aspektu ematen ditu Connellek, gizarte osoan zabaltzen diren maskulinitatearen eta feminitateen arteko boterearen erlazioen pautak.
Connellen arabera, lana, boterea eta catexisa (harreman pertsonalak
edo sexualak) gizartearen parte dira independenteki, baina, euren
artean erlazionaturik daude, batera funtzionatzen dute eta bata bestearekiko harremanetan aldakorrak dira (1987: 91-118). Hiru esparru
hauek generoen arteko erlazioak osatzen eta baldintzatzen dituzten
gakoak dira. Lanak etxe barruko ekintzetan (bai etxeko zereginetan,
baita haurren zaintzarekin zerikusia dutenetan) zein lan merkatuan
(bai zereginetako banaketan eta soldatari dagokion desberdintasunetan), egiten den banaketa sexual horri egiten dio erreferentzia.
Botereak autoritatea, indarkeria, instituzioetako ideologia, Estatua,
ejertzitoa eta etxeko bizitza bezalako harreman sozialetan eragiten
du. Catexisak harreman intimo, emozional eta pertsonalak bezalakoak biltzen dituen multzoaren dinamikarekin du zerikusia, eta euren
artean, ezkontzaren instituzioa, sexualitatea edota haurren heziketa
topatzen dira.
Generoen arteko erlazioak hiru esparru sozial hauetan praktikan
jartzen diren bezala, genero-sistema zehatz baten barruko maila
sozial batean egituratzen dira. Connellek generoaren erregimena
kontzeptua darabil esparru txikiagoetan dauden generoen erlazioen
inguruan hitz egiteko. Horrela, bai familia batek, edo auzo batek edo
Estatuak berak euren generoen erregimen propioak izango lituzkete.
9.2.1. Maskulinitatearen hierarkia
Connellek maskulinitate eta feminitatearen adierazpen desberdinak daudela defendatzen du. Gizarte mailan kontrajarriak dauden
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bertsio hauek premisa definigarri batean dagoen hierarkia baten
barruan ordenatzen dira: gizonagatiko emakumearen menpekotasunean. Connellek bere hierarkian maskulinitatearen eta feminitatearen
mota ideal estilizatuak erabiltzen ditu (2005: 67-81). Horren gailurrean maskulinitate hegemonikoa aurkitzen da, gizarteko gainerako
maskulinitate eta feminitateak menperatzen dituena. Horrela egiten
zaio hegemoniaren kontzeptuari erreferentzia, talde jakin batek gizartean betetzen duen nagusitasuna bizitza pribatura eta gizarte esparruetara mugimendu kultural baten bitartez zabaltzeari, eta ez indarraren
bitartez. Modu honetan, hegemonia honek ezartzeko edo finkatzeko
erabiltzen dituen kanalak komunikabideak, hezkuntza edota ideologia
izan daitezke. Connellen arabera, maskulinitate hegemonikoa heterosexualitatearekin eta ezkontzarekin erlazionatzen da batez ere, baina baita
autoritate, ordaindutako lan, indar eta erresistentzia fisikoarekin ere.
Maskulinitate hegemonikoa maskulinitate mota ideal baten antzera eraikitzen bada ere, kontzeptuaren hein berean gizon gutxi batzuk
bakarrik egon daitezke gizartean. Hala ere, pertsona askori maskulinitate hegemonikoak orden patriarkalean duen posizio menperatzaile
horrek mesede egiten die. On edo mesede egite honi Connellek dibidendu patriarkala izena ematen dio, eta bere ustez, honekin onura ateratzen dutenek maskulinitate konplizea irudikatzen dute.
Connellek feminitate guztiek maskulinitate hegemonikoaren
menpeko posizioak betetzen dituztela adierazten du. Bere manifestuetako bat den feminitate nabarmendua maskulinitate hegemonikoaren osagarri garrantzitsu bat da. Bere helburua gizonezkoen interes
eta desioei leku ematea da eta bere ezaugarri nagusiak mentasuna,
zaintzak eta enpatia dira.
Azkenik, badira lehenago aipatu den feminitate nabarmenduaren
bertsioa ukatzen duten menpeko feminitateak. Hala ere, neurri handi
batean, feminitate nabarmenduaren mantentzeari erregela sozial konbentzional bezala ematen zaion gehiegizko atentzioak gainerako menpeko feminitateei ahotsik ez ematea suposatzen du. Menpean ez dauden identitate eta bizitzeko moduak garatu dituzten emakumeen artean, feministak, lesbianak, emakume ezkongabeak, emaginak, sorginak,
prostitutak eta eskulangileak daude. Dena den, orokorrean, feminitate
sendo edo gogor hauen esperientzia ezkutatu egiten zaio historiari.
Connellek generoen arteko erlazioak finkoak edo estatikoak diren
ideia ukatu egiten du; bere iritziz, prozesu jarraitu baten emaitza dira,
eta beraz, aldaketari eta eztabaidari irekiak egongo lirateke.
Connellek genero ordena dinamikoa dela uste du. Sexua eta generoa
sozialki eraikitzen direla pentsatzen duenez, pertsonek beraien genero norabideak alda ditzaketela esaten du.
Era berean, lehenago ikusi dugun bezala, generoa sozialki sortutako kontzeptua da eta gizon eta emakumeei rol desberdinak eta
identitate sozial jakinak egozten dizkie. Hala eta guztiz ere,
Connellen lanek erakutsi diguten bezala, desberdintasunak ez dira
neutralak izaten: gizarte gehienetan generoa estratifikazio sozial
garrantzitsu bat da. Gizabanako eta taldeak aukera mota eta ezinbes-
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teko hautuekin aurrez-aurre jartzen diren egituraketan faktore esanguratsu bat da generoa. Honetaz gain, etxetik hasi eta Estatuaren erakundeetara joaten diren instituzio sozialen barnean gizabanakoek eta
taldeek irudikatzen dituzten roletan eragin handia dauka eta generoen arteko desberdintasunak desberdintasun sozialen oinarri bezala
erabiltzen jarraitzen dira.
Frankismoak, erregimen erreakzionario guztiek bezala eta erlijioaren laguntza handiarekin, gizonezkoenganako emakumezkoen
menpekotasun horretan bere oinarrizko osagarrietako bat, osagarri
ideologiko, politiko eta ekonomikoa, zuen. Beraz, frankismoak menpekotasunaren mekanismo tradizionalak nola erabili, eguneratu eta
indartu zituen aztertuko dira ondoko azpiataletan.
9.3. Genero-sistemak XX. mende hasieran eta Gerra Zibilean (1900-1939)
II. Errepublikako 1931ko Espainiako Konstituzioak adinez nagusiak ziren emakumeei, hau da, garai hartan 23 urte edo gehiago
zituzten emakumeei, botoa emateko eskubidea aitortu eta bermatu
zien. Eskubide hori espainiar emakumeei atzerapenez eman zitzaien,
Iparramerikako estatu batzuen (Wyoming, 1869), Zeelanda Berriaren
(1893) eta Europako herrien (Finlandia aitzindaria izan zen 1906an)
aldean. Sufragioa emateko berandutzearen arrazoiak batez ere
honakoak izan ziren: alde batetik, industrializatze-prozesua berankorra izatea, eta bestetik, gizartea doktrina liberaletik urrun egon izana.
Euskal Herrian eta oro har, estatu espainiarrean, gizarte kontserbadore
eta katolikoaren etxekotasunaren ideiaren inguruan antolatutako
gizarte egitura zen nagusi; emakumea etxeko alabatzat, amatzat edo
emaztetzat soilik hartzen zen. Gainera, Zigor Kodeak (1870),
Merkataritza Kodeak (1885) eta Kode Zibilak bazterketa hori legez
indartzen zuten.
XIX. mendean zehar, Espainian, feminismoak gizarte gaiekiko
kontzientzia handiagoa eta arlo haietan lan egiteko joera handiagoa
izan zuen. Hau da, hezkuntzarako eta lanerako eskubideak berdintasun osoa eta sufragioa erdiesteko politika arloko eskubidea baino
gehiago aldarrikatu zituen. Ildo horretan, nabarmena izan zen
Concepción Arenalek eta Emilia Pardo Bazánek, feminismo sozialaren bitartez, emakumearen gizarte eskubideen alde egindako lana.
Gizarte arlotik politika arlorako eboluzio gisa aipagarriak dira 1918an
eratutako Asociación Nacional de Mujeres de España (ANME) erakundearen lanak (BLANCO, 1997). Bertako buruzagietakoa izan zen
Clara Campoamorrek eragin erabakigarria izan zuen emakumeek
botoa gizonen baldintza berdinetan emateko aukera lortzeko.
Gerora, Clara Campoamor, Victoria Kentekin eta Margarita
Nelkenekin batera, II. Errepublikako Gorteetan lehenengo hiru diputatuetako bat izan zen.

9.3.1. Gizarte eta lan arloko mugimendua eta erakundetzea
Gizarte eta lanaren arloko mugimenduari dagokionean, industria iraultzak berrikuntza handiak ekarri zituen lanaren antolaketan.
XIX. mendearen bukaeran, batez ere nekazaritzatik bizi zen gizartean, emakumea artisautzan, baserritako lanetan, nekazaritzan,
abeltzaintzan eta basogintzan aritzen zena, industrian jarduten hasi
zen. Era berean, XX. mendeko lehen hamarkadetan, emakumeek neskame gisa eta ostalaritzan aurkitu zuten etxeko errenta handitzeko
bidea. Tolosan, XX. mende hasieran indartu zen industrializazioan,
emakumeak batez ere paper-fabriketan eta ehungintzan lanean jardun zuten, eta industriaz kanpoko lanei dagokienean, batez ere
nekazaritzan, merkataritzan, eta etxeko lanetan.
XX. mende hasieran industriaren hedapenarekin industria jardueretan lan egiten zuten emakumeen kopuruak gora egin zuen. Kontuan
hartu behar da, XX. mendeko lehen herenean Tolosako populazioa
%64,9 hazi zela (1900 urtean 8.111 biztanle zituen Tolosak eta
1930an 12.487). 1903an industria jardueretan 516 gizonek eta 326
emakumek lan egiten zuten; 1904an 734 gizonek eta 474 emakumek; 1906an 840 gizonek eta 748 emakumek eta 1929an 847 ziren
industria aktibitateetan lan egiten zuten emakume tolosarrak123. 49.
taulan ikusi ahal den bezala, 1929an Tolosako emakumeen ia bi herenek bere etxeko aktibitateetan lan egiten zuen, %55,5a etxekoandrea
zen eta %8,7a baserritarra. Haien etxez kanpoko aktibitateei dagokienean, batez ere papergintzan eta paperaren manufakturan lan egin
zuten tolosar emakumeek, baita txapelgintzan ere. Paper-industriari
dagokionean, emakume gehienek lan egiten zuten fabrikak batez ere
SAM eta La Papelera Española ziren; lehenean 215 emakumek eta
bigarrenak Tolosan zituen Olarraingo eta Illarramendiko plantetan 92
emakumek lan egiten zuten 1928an. Ehungintzari dagokionean,
Elósegui txapel-fabrikan 164k eta pirineotako ehunaren, artile-puntuaren eta zetaren prestaketan 81 tolosar emakumeek lan egiten zuten
Doussinague y Cª fabrikan (ikus 50. taula).
Lanbidea

Emakume kopurua

Etxekoandreak
Ikasleak
Papergileak eta paperaren manipulatzaileak
Nekazariak eta abeltzainak
Ehungileak
Neskameak eta etxez-etxeko zerbitzutako langileak
Erlijiosoak (asiloetan, konbentuetan eta ospitaleetan)
Irakasleak eta irakaskuntzako langileak
Telefonistak eta merkatariak
Jostunak
Arrain saltzaileak eta kontserbako langileak
Alpargatagileak
Zestogileak eta altzarigileak

3177
861
507
501
263
189
122
46
25
15
10
6
4

langile (%)
55,50%
15,00%
8,90%
8,70%
4,60%
3,30%
2,10%
0,80%
0,40%
0,30%
0,20%
0,10%
0,10%

49. taula: Tolosar emakumeen lan-jarduerak 1929an124.
123
124

TUA 330. k. eta 331. k.
TUA, 331. k.
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Populazioaren igoerarekin ere neska ikasleen kopurua igo egin
zen XX. mendeko lehen hiru hamarkadetan; 1940an 573 neska ikasle baziren Tolosan, 1929an 861 ziren ikasten ari zirenak. 50. taulan
atxikitzen den taulan ikusi ahal den bezala, ikasleak ziren nesken
%56,56ak Tolosako mojen bi ikastetxetan ikasten zuten eta %40,53ak
ikastetxe publikoetan, hots, eskola nazionaletan.

Ikastetxe mota

Ikastetxea

Ikasle nesken kopurua

Eskola nazionalak

Haur Hezkuntza
Lehen Hezkuntza
Maurilia San Martinen ikasleak
Hijas de Jesús
Inmaculada Concepción
Engracia Barriolaren ikastetxea

124
85
140
367
120
25

Mojen eskolak
Irakaskuntza pribatua

36. grafikoa: Tolosar emakumeen lan-jarduerak 1929an125.

50. taula: Tolosako emakumezko ikasleen kopurua 1929an128.

SEKTOREA

FABRIKA

EKOIZPEN MOTA

EMAKUME LANGILE
KOPURUA

Papergintza eta paperaren manipulazioa

Sociedad Arrendataria de Talleres de
Manipulación de Papel (SAM)

Paperaren manipulazioa

215

La Papelera Española

Paperaren ekoizpena

Illarramendiko fabrikan: 58

Cartonajes Limousin

Kartoi kaxen ekoizpena

47126

La Esperanza y la Providencia, Ruiz de
Arcaute y Cª

Papel jarraiaren ekoizpenena

45

Limousin, Aramburu y Raguán

Paperaren ekoizpenena

36

Laborde y Labayen

Arte grafikoak eta paperaren manufaktura

35

Yrazusta, Vignau y Cª, Papelera del Araxes

Paperaren ekoizpena

21

Papelera de Arzabalza, Sucesora de Soto,
Tuduri y Cª

Paper jarraiaren ekoizpena

17

Antonio San Gil, La Guadalupe

Paperaren ekoizpena

16

J. Sesé y Cª La Primitiva

Paper jarraiaren ekoizpena

14

Arcaute y Cª

7

Artes Gráficas Urbieta

Paper iztukatuaren manufaktura
Arte grafikoak

Antonio Elósegui

Txapelen ekoizpena

Olarraingo fabrikan: 34

Ehungintza

Pérot

164
Pirineotako ehuna, artile-puntua eta zetaren prestaketa 81
Forjaketa eta torloju ekoizpena
18
Tela metalikoak
17

Adolfo Llanos

Zehaztasunezko torlojuak

15

O.Mustad y Cª

Ferratzeko iltzeak

Labayen y Laborde

Eskuila eta margolarien brotxa

Sucesores de Limousin Hermanos

Produktu kimikoak eta farmazeutikoak

15
30
12

Doussinague y Cª
Forja y Tornillería Vascongadas

Metalurjia

Bestelakoak

5

51. taula: Tolosako fabrika nagusietako emakume langile kopurua 1928an eta 1929an127.

125

TUA, 331. k.
Horien artean, 10 ezkondu, 27 hamasei urte baino zaharragoak ziren ezkongabeak eta 10 hamasei urte baino gazteagoak.
TUA, 301. k. eta 331. k.
128
TUA, 331. k.
126
127
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Emakumeek eratutako taldeei dagokienean, Tolosako Udal
Artxiboan gordetzen den lehen emakumeen taldeen aipamenak
1910eko hamarkadakoak dira, Alderdi Sozialistaren inguruan sortutako Grupo Femenino de Tolosa deiturikoaren ingurukoak. Ezezaguna
da zein aktibitate mota gauzatu zuten eta zenbat emakumek osatzen
zuten aipatu erakundea. Gobernadore Zibilaren eta elkarteen arteko
eskaera, jakinarazpen eta abarren komunikazioetan zubi-lana egiten
zuen, Udalaren agiri fondoan paper solteak soilik baitaude129.
Sozialistek zezen-plazaren ibiltokiaren 1. etxeko beheko solairuan
kokatua zuten lokalean bertan erregistratu zuten emakumeek haien
lokala. 1913ko maiatzaren 28an estatutuak onartu zituzten eta erakunde honen lehen presidentea Aurora Manzano eta idazkaria
Candida Villabona izan ziren. Haien estatutuen arabera honakoa zen
haien helburua: “mejoramiento moral y material de sus asociadas y
socorro mutuo” eta sortu zen urtean, 1913an, 40 bazkide zituen.
Garai hartako agirien arabera Asociación de Obreros de Tolosak 500
bazkide zituen.
Emakumeen sindikazioari dagokienean, dokumentatutako lehen
sindikatua 1917an sortu zen Federación de Sindicatos Católicos de
Obreras delakoarekin, honako gremioko emakumeek osaturik: txapelgileek, papergileek, kapsula-egileek, eskuilariek eta lepokogileek,
kaxagileek eta jostunek. 1920 eta 1921 artean honako sindikatu katoliko femeninoak eratu ziren Tolosan: Sindicato Obrero Femenino
Católico de Papeleras eta Sindicato Obrero Femenino Católico de
Boineras 1920an eta Sindicato Obrero Femenino Católico de Oficios
Varios 1921an. Primo de Riveraren diktaduran (1923-1930) emakumeen sindikatu katolikoak bultzatu eta indartu egin ziren. Bestetik,
20eko hamarkadan, seguruenik Alderdi Sozialistaren inguruan,
Centro Obrero de Señoras eratu zen; dena den, gerra piztu aurreko II.
Errepublikaren bigarren erdialdean (1933-1936) sindikatu sozialistek
emakumeen afiliazioa bultzatu zuten, Tolosaren kasuan papergintzan
eta ehungintzan. SOV-STV (Solidaridad de Trabajadores Vascos) sindikatu abertzalearekin ere antzera gertatu zen Errepublika garaian130.
Mugimendu politikoei dagokionean, Emakume Abertzale Batza
(EAB), emakume abertzaleen erakundea, 1922ko apirilaren 10ean
eratu zen, Euzko Alderdi Jeltzalearen barruan. Propaganda abertzalean,
ongintzan, euskal emakume eta umeentzako heziketan, eta ideia
abertzaleen defentsan militanteei laguntza ematen egin zuten lan
bertako emakumeek. Erakunde honek emakumeei etxetik kanpo lan
egiteko aukera eman zien. Guztira 20.000 kide izan zituen (UGALDE
SOLANO, 1993). II Errepublika garaian EAB lau lurraldetara hedatu
zen. Garai hartan, emakumeen kolektiboa hartzen ari zen garrantzia
zela eta, Eusko Alderdi Jeltzaleak, 1933 hasieran, alderdiaren antolaketa egituran emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna formalki onartu zuten. Ildo horretan, Tolosan, 1933ko urtarrilaren 29an onartutako

129
130
131

estatutu nazionalen 4. artikuluan zera onartu zen131: “se establece la
igualdad de ambos sexos. Las mujeres podrán afiliarse con los mismos
derechos individuales que los hombres ante esta organización”.
Tolosako EAB behin betiko 1931ko abenduaren 6an eratu zen
(RODRÍGUEZ RANZ et al., 1995: 85). Tolosako emakumeak politika
eremuari dagokionean hitzaldiak antolatzera soilik mugatzen baziren
ere, batez ere gizarte eta kulturaren arloko eta giza laguntzarako
ekintzetan nabarmendu ziren. Tolosako Euskal Batzokian, kulturaren
esparruan, hitzaldiak, jaiak... antolatu zituzten. Hezkuntzan,
Tolosako Euskal Ikastola sortu eta andereño lanetan jardun zuten, baita
euskarazko ikastaroak antolatzen ere. Gizarte ongintzan behartsuei,
erietxe eta etxeetako gaixoei zein giltzaperatuei laguntza ematen zieten.
Ezkerreko emakumeek, aitzitik, korronte faxistaren hazkundea
zela medio, Union de Mujeres Antifascistas de España deiturikoa eratu
zuen 1933an eta 36ko Gerraren karietara anarkistek bultzaturiko
Mujeres Libres erakundea osatu zuten. Hego Euskal Herriko emakume
komunistak, sozialistak eta errepublikazaleak Agrupación de Mujeres
Antifascistas izeneko erakundean (AMA) sartu ziren. Erakunde hau
1933. urtean sortu zen, eta Dolores Ibárruri, Pasionaria, zuen buru.
Euskadin Palmira Arnáiz izan zuten bozeramaile. Faxismoa borrokatzea
helburu nagusi izanik, talde honek bere lana zenbait gaitara zuzendu
zuen: askatasunera, justiziara, bakera, lanera, kulturara, hezkuntzara,
emakumeen eskubideak hobetzera, eta emakumea politikan eta gizartean sartzera. Batzorde Nazionaletako bat Bilbon jarri zuten.
Emakume Langileen Etxeak irekitzeko eginkizuna eman zitzaion, emakumeei formazio kultural, politiko eta profesionala emateko. AMAk
60.000 kidetik gora izan zuen, estatu osoko herrietan barreiatutako taldeetan (NASH, 1981). II. Errepublikan emakumeek lan eta hezkuntza
esparruetan parte hartzen jarraitzeaz haratago, beren lan eskubideen,
eskubide zibilen eta politikoen aldarrikapenak biziagotu zituzten.
Esparru honetan bi izen nabarmendu ziren: Dolores Ibarruri La
Pasionaria, diputatu komunista eta Federica Montseny anarkista,
Espainiako historian ministro kargua izan zuen lehen emakumea,
1937an. Tolosako emakume sozialistak Casa del Pueblo delakoan bertako UGTren eta PSOEren inguruan antolaturik zeuden eta hauek ere
kultur eta ongintza jardueretan nabarmendu ziren.
Emakume eskuindarrei dagokienean, karlistek beraien margaritak
Euskal Herriko eta Espainia osoko txoko askotara zabaldu zituzten II.
Errepublika garaian. Tolosan Circulo Carlista egoitzan elkartzen ziren
eta hauek ere kultur eta gizarte gaiekin zerikusia zuten ekintzak eta
jardunbideak antolatu zituzten. Errepublika garaian sortu zen Falange
frankismoaren garaian jarraipena izango zuen Sección Femenina
delakoa hasi zen egituratzen emakume eskuindarrak biltzeko asmoz.
Sección Femenina izenekoa Madrilen sortu zen 1934an, Falangeak
bultzaturik. Bere kideak emakumeak prestatzen aritzen ziren, ema-

TUA, 300. k. eta 330. k.
TUA, 301. k. eta 302. k.
IRARGI, Colección Instituto Bidasoa, 31.09, 2. or.
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kumeak familiako amaren ideiala bete zezan, espainiar aberriaren
zerbitzutan betiere (OTERO, 1999).
Eliza katolikoaren erakundeei dagokienean, 1929an emakumeak
elkartzen zituzten honako kongregazio, orden eta talde hauek zeuden antolatuta Tolosan: Santa Bárbara, 67 bazkiderekin; Mariaren
Alabak, 1190 bazkiderekin; Nuestra Señora Dolores, 1851 bazkiderekin; Inmaculada Corazón de María, 750 bazkiderekin eta Nuestra
Señora de Lourdes, 480 bazkiderekin132.
9.3.2. Gerrara arteko II. Errepublika (1931-1936)
Espainiako II. Errepublikari neska polita deitu zitzaion. Itxaropen
eta justizia nahiaren seinaleak ziren; ordura arte emakumeari menpeko emaztearen, alabaren edo amaren papera eta ugalketarako amaren funtzio soilak aitortzen baizitzaizkion. 1931z geroztik, apurkaapurka eta herabeki emakumea subjektu sozial eta politikotzat onartua izan zen eta bere egoeraren aurrean kontzientzia har zezan deia
luzatu zitzaion: pertsona gisa bere duintasunarengatik borroka zezan
eta elkartasunezko gizarte justuago baten eraikuntzan parte har
zezan.
1931ko Konstituzioak, pentsamolde nahiko aurrerakoiarekin,
emakumeen eta gizonezkoen berdintasunaren aldeko eskubide sorta
bat aitortua zituen. Horien artean nabarmenenak honakoak ziren133:
• Berdintasuna legearen aurrean: “el sexo no será fundamento de privilegio jurídico” (25. art.); eskubide elektoraletan berdintasuna (36. art.).
• Diskriminazio eza postu ofizial eta kargu publikoetan (40. art.).
• Ezkontzaren sekularizazioa: “El matrimonio se funda en la igualdad
de derechos para ambos sexos, y podrá disolverse por mutuo disenso o
a petición de cualquiera de los cónyuges, con alegación en este caso de
justa causa” (43. art.)
• Emakumearen babesa lanean (46. art.).

Era berean, II. Errepublikan, emakumeen eta gizonen berdintasuna bermatzeko asmoz hainbat lege ere onartu ziren, hala nola, prostituzioari buruzko araudia ezeztatu zen, zaindari izateko eta beren
ondasunen administratzaileak izateko aukera sortu zen, edota besteak beste amatasuna babestu zen lan legerian. II. Errepublikak zabaldu zuen aro demokratikoan, nahiz eta emakumeek eskubide politiko,
zibil eta sozial zenbait eskuratu eta sekula baino gehiago garatu, emakumezkoek osatutako erakundeak eta indar politiko gehienek martxan
jarri elkartzeko eta politikari ekiteko emakumezkoen erakundeak, garai
hartako feministen aldarriak onartu gabeak geratu ziren izan ziren eta
ez zen praktikan inondik inora, lege berdintasunik lortu134.

9.3.3. Gerra Zibila (1936-39)
1936ko uztailaren 18ko altxamenduak II. Errepublikaren hilzoria
eta, hiru urte beranduago, bere bukaera ekarri zituen. Emakume
abertzale, errepublikar eta sozialista gehienek erbesterako bidea
hartu zuten, batez ere batzuk hasiera batean Bizkaira eta
Kantabriara eta beste batzuk Frantziara. 1938an Frantziatik
Kataluniara joan ziren haietako asko. Halere, ideologia politiko ezkertiarreko Tolosako zenbait emakumek Errepublikaren defentsan, oso
baliabide gutxirekin, altxamenduaren aurrean erresistentzia lanetan jardun zuten. Emakume hauek miliziar gisa edota konpainiako zerbitzuetan lanean aritu ziren: gune politiko eta militar esanguratsuen zaintzan,
erizaintza lanetan, Frente Popularreko jantokietan sukaldari eta banaketa lanetan, bulego jardueretan… Matxinadaren hasieratik honi aurre
eginez, erresistentzia helburuarekin antolatu ziren konpainia ezberdinetan mobilizatu ziren zenbait emakume ezkertiar, haiek politikatik
aldenduta mantentzeko zegoen dinamika hautsiz. Gerrak emakumeen
ekintza esparrua zabaldu zuen eta aipatutako emakume horiek kalera
ekintza ezberdinetan parte hartzeko konpromisoarekin atera ziren: zaurituen zainketan, erretagoardiako asistentziaren antolaketan, gerrako
laguntza zerbitzuetan, formazioan eta kulturan edo joskuntza tailer eta
fabriken garapenean... eta batzuk baita barrikaden eraikuntzan ere.
Emakume horiek UGTko eta Agrupación Socialista de Tolosako konpainietan parte hartu zuten nagusiki, tartean baita emakume anarkista
batzuk ere. Hauek dira 1936ko uztailean bertan mobilizatu ziren emakume ezkertiar tolosarrak:
• Carlos Marx konpainian, Tolosan, (UGT)135: María Anunciación Alonso
González, Julia Ausín Echave, Gregoria García Pascual, María García
Pascual, Julia García Salazar, Pilar Garciandía Ancín, Luisa González
García, Estefanía Ordozgoitia Urrutia, Pilar Pascual González, Paula
Pascual Pineda, Ana Pérez Santamaría eta Aurea Ponga Herrero.
• Gerra-industrian, Eibarren eta Donostian (PSOE)136: María Juaristi
Sasiain, Andresa Nuin Juango, Aurora Nuin Juango, Aurora Retenaga
Gárate, Carmen Retenaga Gárate.
• Kanpainako sukaldeetan (CNT)137: Luisa Garciarena Goñi.

Bestetik, 1936ko urrian José Antonio Agirre Lehendakariaren buruzagitzapean eratutako Euskal Armadaren zortzigarren batailoieko
Juventudes Socialistas Unificadas (JSU) alderdiaren Rusia zeritzonean,
Tolosako hamahiru emakumek laguntza zerbitzuetan jardun zuten.
Horietako 12 Carlos Marx konpainian eta gainerakoak Largo Caballero
izenekoan. Hauetako emakume zenbait Asturiaseko gerra-frontera
arte aritu ziren lanean. Salamancako Memoria Historikoaren
Dokumentazio Zentroan jasotako agirien arabera, emakume hauek,
Euskal Armadako gudari gisa, eguneko sei pezeta kobratzen zituzten,

132

TUA, 331. k.
Constitución de la República Española (1931): Madrid, Sucesores de Ribadeneyra, 1931, 1.-32. or.
II Errepublika garaian gizonen eta emakumeen berdintasunerako onartutako legeen eta orduko testuingurua honako lanean aztertzen da: NÚÑEZ, M.G. (1998): “Políticas de igualdad entre
varones y mujeres en la segunda república española”, Espacio, Tiempo y Forma Historia Contemporánea, 11. t., 393.-445. or.
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CDMH, PS Bilbao, 94. k., 4. exp.; CDMH, PS Bilbao, 88. k, 7. exp.
136
CDMH, B-1476 leg. , 163 fol.; CDMH,B-1461 leg., 70. fol.; CDMH, B-2254 leg., 10 fol.
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CDMH, PS Bilbao, 80. k., 10. exp., 109. fitx.; CDMH, Fondo PS Bilbao, 91. k., 3 exp., 49. fitx.
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hamabostean behin. Hauek izan ziren Euzko Gudarozteko Rusia
batailoian jardun zuten emakumeak138: María Anunciación Alonso
González, Julia Ausín Echave, Gregoria García Pascual, María García
Pascual, Julia García Salazar, Pilar Garciandía Ancín, Luisa González
García, Paula Loidi Aguirrezabala, Estefanía Ordozgoitia Urrutia, Pilar
Pascual González, Paula Pascual Pineda, Aurea Ponga Herrero eta
Saturnino Ramírez López.
Era berean, bi tolosar tradizionalista-karlista, Juanita Alberdi
Arteche eta Maria Goiburu Carrera, Tolosaldeko eta Leitzaldeko errekete boluntarioz osatutako San Miguel tertzioko Tolosa zeritzon konpainian aritu ziren 1936ko uztailaren 20an Leitzan elkartu eta 1939ko
apirilaren 1ean Toledon konpainia honentzat gerra amaitu zen arte.
Tertzio bereko soldadu batek bere memorietan idatzirik utzi zuenez
(ZAVALA, 1939) margarita hauek soldaduen eta atzeguardiaren arteko
lotura lanak egiten zituzten, txapelgorriei etxeetatik helarazten zizkieten paketeak eramanez: arropa garbia, jana, posta… Francisco Franco
Generalisimoak, 1939ko ekainaren 5eko dekretu batez, Juana Alberdik
eta María Goiburuk egindako lana Merezimendu Militarraren Gurutze
Gorriarekin saritu zuen, honako merezimenduengatik139: “pasándose
por el monte a nuestras filas en los primeros días del Movimiento, se
unieron a nuestras fuerzas y asistieron a las operaciones de Vizcaya,
Santander, Asturias, Brunete y Cataluña sufriendo el fuego enemigo y
toda clase de privaciones en la ayuda y socorro a nuestros soldados”.
Tolosako Udalak ere, 1939ko ekainean, omenaldi sutsu bat antolatu
zuen hauen balentria aldarrikatu eta eskertzeko. Tolosako Udal
Kudeaketa Batzordeak gestioak egin zituen udalerriko enpresetan
dirua biltzeko, aipatu emakumeek behar bezala fronteetan horniduralanak bete zitzaten eta aipatu erakundeak ere haiek egindako lana saritu egin zuen. Tolosa askatu izanaren 3. urtemugan, 1939ko abuztuaren 11n, 25 beterano karlistei dominak emateaz gain bi emakume
hauei ere dominak eman zitzaizkien, ekitaldi horiei propaganda berezitua ematea erabaki zelarik, haien hitzetan “para combatir a tabla rasa
la escoria del liberalismo”140.
9.3.4. Cecilia G. de Guilarte gerra-kazetaria (1919-1989)
II. Errepublikak aukera berriak zabaldu zizkien garai hartako emakumeei, gerra garaian ardura politikoetan eta gerrako jardueretan eta
bestelako arlotan ere murgildu ziren haietako asko. Haien egitekoari
buruzko eztabaida handiak sortu ziren, baina Errepublikako urteetan
hasitako bideari eutsi eta jarraitu egin zien haietako askok. Horietako

bat Cecilia García de Guilarte zen, Tolosan 1919an jaio eta 1989an hil
zena. Cecilia G. Guilarte bezala sinatzen zuena, kazetaria, idazlea eta
unibertsitate irakaslea izan zen. 1936. eta 1937. urteetan Gipuzkoan
eta Bizkaian izaniko borrokak jarraitu zituen, euskal batailoien ondoan, eta Kantabriakoak gero141.
Sortzez Burebakoak, Burgoskoak, ziren bere gurasoek eragin handia izan zuten Ceciliagan eta bere hiru anai arrebengan. Bere aita La
Papelera Españolako langilea, CNTko militantea zen, eta politikarako
eta kulturarako zuen interesa bere alabarengan eragin handikoa izan
zen. Bere lehen ikasketak Tolosan burutu ostean, oso goiz hasi zen
idazten hainbat kazetetan korrespontsal eta kolaboratzaile bezala,
batez ere CNTko agerkari ezberdinetan. Literaturgintzan ere gaztetandik hasi zen, 1935ean bertan argitara eman zuelarik bere lehen eleberria. Cecilia Juventudes Libertarias erakundeko kidea zen eta errepublika garai hasieran ideologia anarkista bazuen ere, FAI erakundea
sortu zenean, haien indarkeriaren aldekotasunarengatik, alboratzen
joan zen bere CNTko parte hartzea142. Bere anaia Félix eta Ricardo
CNTren Sacco y Vanzetti batailoian gudari gisa aritu ziren gerra
garaian. 17 urteko bere anaia Félix 1936ko irailaren 2an Bidasoako
batailan, Irunen, hil zenean, 20 baino ez zituela, hasi zen lehen gerra
kronikak idazten; hasieran Errepublikaren aldeko Frente Popular
egunkarirako eta gero, Gipuzkoa frankisten eskutan geratu zenean,
CNT Norte egunkarian eman zuen Bizkaian eta Kantabrian gertatzen
zenaren berri. Agirre lehendakariak Euzkadiko Batailoi Diziplinarioko
komandante izendatu zuen bere senarrarekin, Amós Ruiz Gironekin;
bata militar gisa eta bestea kazetari bezala Bilbon, Santanderren,
Gijonen eta Asturiasen aritu ziren. Bere senar izango zena frontean
ezagutu zuen eta 1937an, gerra garaian, ezkondu ziren.
Bizkaia erori eta gero, Frantziara joan zen Cecilia G. de Guilarte
eta handik Kataluniara. Frantzian kazetaritza lanetan jarraitu zuen, II.
Mundu Gerraren eraginez egoera korapilatu zen arte. Asturiasen jarraitu zuen Amós Ruizek borrokan, baina ihes egitea lortu eta emaztearekin erbesteratu zen. 1940ko ekainean Cuba itsasontzian zeharkatu
zuten ozeanoa eta Mexikon erbesteratu ziren. Kazetari eta idazle lanetan jarraitu zuen han, baina lanbide gisa aritu zen orduan, bai bertako
agerkarietan eta baita erbesteko euskal komunitatearen hedabideetan
ere: Eusko Deya, Tierra Vasca, Boletín del Instituto Americano de
Estudios Vascos, Gernika... Izquierda Republicana de Euzkadi alderdiarekin lan egin zuen Mexikon. Mexikon bertan hainbat liburu idatzi
zituen eta kultur eragile nabarmena izan zen. 1950ean Hermosillora
joan zen, Sonora estatuko hiriburura, han unibertsitateko irakasle eta
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IRARGI, fondo PS Bilbao, 109. ,110 eta 111. roiloak, “Comité Central Socialista de Euzkadi. Sección de Control e Información”, Agrupación Socialista de Tolosa-ko afiliatuen fitxak; CDMH,
PS Santander, 13. k., 1. exp. “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”.
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BOE, 160. zenb., 1939/06/09, 3159. or.
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TUA, A-1-234, 40ifr.-44. fol., 1938/09/02, u.k.b.a.l.; TUA, A-1-234, 93ifr.-98. fol., 1939/02/03, u.k.b.a.l.; TUA, A-1-234, 137ifr.-144. fol., 1939/07/07, u.k.b.a.l. eta TUA, A-1-234, 135ifr.-137.
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Gerrako kronika haiek Cecilia G. de Guilarte. Reporter de la CNT: sus crónicas de guerra, Bilbo, Beta III Milenio (2007); liburuan berrargitaratu dira. Artikuluekin batera, Guilarteren
biografia eta testuinguru historikoa aztertu dituzte Sancho de Beurko elkarteko ikerlari diren Julen Lezamizek eta Guillermo Tabernillak.
142
Pilar Domínguez Prats-ek Cecilia G. De Guilarteri egindako elkarrizketa; AHOA, Ahozko Historiaren Artxiboa-Archivo de la Memoria, “Mujeres en el Exilio” bilduma.
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Mikel Errazkin Agirrezabala

Unibertsitate Hedapeneko departamendu-buru izendatu zutelarik.
1964. urtean Tolosara itzultzean, hura bere ametsa baitzen, Mexikoko
egunkarietako lanean jarraitu zuen. 1969an Espainiako Águilas literatura saria irabazi zuen, Planeta saria izango zenaren aurrekoa. Tolosan,
kazetaritza, liburugintza eta kultur eragiletzan jarraitu zuen lanean
harik eta 1989an hil zen arte.
Bai bere eleberri askok, bai artikuluek ere, autobiografiaren
zantzuak dituzte, eta, konpromiso politikoaz gain, lanbide zuen
kazetaritzarekiko kezka ere agertzen dute. Kronikak eta elkarrizketak gogoeta pertsonal anitzez janzten zituen. Lehen pertsonan kontatuak dira, guda oinetatik, milizianoen urratsen atzetik, eta kazetari gisa ikusten zuena kontatzea helburu bazuen ere, garaipenaren
itxaropena islatzen zuen etengabe. Ondoko bi testuak gerrako kronika horien adibide dira. Gipuzkoako lehen borroketan idatzitako
kronika da lehena, eta bestea preso hartutako pilotu aleman bati eginiko elkarrizka. Schmidt Karl pilotu alemaniarrari egindako elkarrizketan kazetari inoiz ez bezala sentitu zela aitortu zuen kronika
hartan. Haren hitzetan Espainian garrantzia bera zuen kazetariak
eta garbantzuak saltzen ibiltzen zenak, idatzi zuen sarreran. Ordura
arteko lanen monotoniaz kexu zen, baina hegazkin faxisten lurreratzea ekarri zuen borroken lekuko izan eta hura kontatzeak inpresio hori aldatu zion, haren esanetan horren ondotik bere animoa
edozein heroizitaterako prest zegoen.
• G de GUILARTE, C. (1936): “Dos Acertadas acciones”, Frente
Popular, 1936/09/07 (GUILARTE, 2007: 81-82): “Como si Natura celebrase con nosotros esta victoria se ha ido limpiando el cielo y hasta el sol
ha salido para ver este fantástico combate. Los artilleros trabajan con
gusto desde Santa Bárbara. El caserio Arritxola, desde donde los requetés nos enviaban sus recuerdos con balas explosivas, bastaron cuatro
proyectiles para reducirlo a polvo de que nació, obligando a salir despavoridos a los flamantes “soldados de España”. (...) Un ¡¡Hurra!! formidable había hecho correr el eco de victoria por todo el campo. Los
muchachos, con los ojos brillantes, dirigen su mirada hacia el Buruntza.
Mas brilla en ellos tanta fe, que bien podemos decir: ¡Buruntza será
nuestro en seguida!. En resumen, cuatro heridos leves por nuestra parte,
y una victoria magnífica que abre nuestros pechos a la esperanza de que
muy en breve llegará la final...”
• G de GUILARTE, C. (1937): “Nuestra reporter conversa con el aviador Schmidt Karl, que pilotaba uno de los aparatos incendiado por nuestros cazas”, CNT del Norte, 1937/01/12 (GUILARTE, 2007: 119-121):
“Y Schmidt Karl Gustav, el aviador alemán cuya vida un pueblo entero
reclamaba, atravesó Bilbao, lleno el rostro de asombro y temor, ante las
gentes agitadas en oleadas de sentimientos vengadores. Era preciso
hablarle. He querido borrar de mi memoria las peripecias que esto me
costó. Nunca podré olvidar sin embargo, el escalofrío que recorría el
cuerpo, cada vez que en la noche brillaba un fusil como dando calor a
un ¡alto! cortante e imperativo. Hieráticos, como estatuas vivientes, los
centinelas parecían la personificación del deber. Bien visto estaba que
por este lado nada conseguiría. Fue preciso recurrir a medios menos
legales y más peligrosos. No puedo revelar el procedimiento ya que
pienso quedarme con la exclusiva. Lo hablé. Schmidt es un alemán más.
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Rubio, entre caoba y platino. Mandíbula fuerte, cuadrada. Ojos azules,
pequeños como los de un lechonzillo rosado. No habla francés ni español. Algo de inglés. Así nos entendemos. (...)
-¿Has sentido miedo? –Le pregunto.
-No, pero creí que me matarían enseguida.
-Ha costado gran trabajo evitarlo. ¿Por qué disparaste la ametralladora?
Se encoge de hombres sin contestar. Levanta la cabeza hasta fijar la vista
en el techo y de nuevo sus piernas colgantes pendulan con precisión. Se
nota fuera el relevo de la guardia. Es preciso terminar la entrevista.
Fuertes pisadas resuenan en los pasillos. Confieso que tengo miedo de
mi audacia. Karl me mira un momento y luego me pregunta:
-¿Me matarán? –Parece haber indiferencia en la pregunta y sin embargo
sobrecoge como si una ráfaga de tragedia cruzase la habitación.
-No lo sé. Pero quien deja su hogar y su patria por ir a sembrar la muerte y el dolor entre los que ni siquiera conoce, no pagaría con cien vidas
tanta maldad”.

9.4. Genero-sistemak lehen frankismo garaian
Gerra Zibila sorrarazi zuen Estatu kolpea gailendu eta erregimen
frankista ezarri zenean, biztanleriaren bizitzako esparru guztietan
haustura ikaragarria eragin zen. Izaera apurtzaile hori genero-sistemetan ere gauzatu zen, izan ere, 1936. urtean inposatu zen erregimen
frankistaren genero politika, diktaduraren politika sozialaren eta bere
borondate politiko orokorraren ispilu zen. Erregimen frankistaren
ezarpenak Estatuaren eskuhartze erabatekoa ekarri zuen genero-sistemari dagokionez, eta emakumearentzat berariazko legeria aldarrikatu zen. Hori horrela gertatu zen, Estatu berriak baldintza sozioekonomiko jakin batzuk ezartzeaz gain, gizarte antolaketa jakin bat zuelako helburu eta jomuga, non gizabanakoaren jarduna eta zeregina
ongi zehaztu eta definitutako eredu sozial eta kulturalera egokitu
behar ziren, maskulinitate hegemonikoa ezarriz. Hau da, praktikan,
frankismoak bultzatu zuen genero-sistemak, autonomia femeninoa
ukatzen zuen eta emakumea etxeko esparrura lotzen zuen iraganeko
eredu burges katolikoa bultzatuz. Gerra garaitik nagusi zen eredua
funtzionaltasun berri batez jabetu zen eta ezaugarri organizista zuen
proiektu politiko-ideologiko global moderno batean sartu zen betebetean. Proiektu honek, bere izaerarengatik, ezaugarri hierarkiko eta
diziplinarioak ondo zehaztuta zeuzkan. Hau dena, aurreko hamarkadetan gizarteak bizi izan zituen aldaketak oztopatzeko zuten nahiaren bidez azal daiteke, bereziki II. Errepublika garaian emandako
aldaketak eteteko gurariaren bitartez. Izan ere, 1931z geroztik hiritartasuna eta antzeko eskubideak lortu zituzten emakumeek, hau da,
gizabanako autonomo izaera lortu zuten.
Agulló Diazen arabera (1993), frankismo garaiko emakume ereduak Eliza Katolikoarengandik eta Falangearengandik zetozen. Bi jatorri ideologiko hauengandik, emakume eredu nazional-katoliko bakarra zehazten zen, honako ardatzak zituen eredu femeninoa ezartzeko:
• Zerbitzua (helburu goren bezala, emakumeak zerbitzatzen zuen
eskaria): Aberria eta Jainkoa zerbitzatuz.
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• Bitartekaritza (zerbitzua burutzeko behar zen bitartekoa): amatasuna.
• Eginbeharrak (emakume izaeraren betebeharrak): etxeko lanak,
seme-alaben eta gizonaren zaintza.
• Amatasuna (umetarako gaitasuna): fisikoa.
• Nolakotasuna (emakumearen gaitasun eta jarrera desiragarriak): obedientzia, estiloa, abnegazioa.
• Sexualitatea (alderdi honetan emakumeak duen jarrera eta jokaera):
erreprimitua.
• Erlijioa (emakumearen jarrera eta jokaera bizitza erlijiosoan).
• Mundua (emakumea ongi konpondu behar den erlaziozko testuingurua): emakume eta gizonen arteko erlazioa.

9.4.1. Maskulinitate hegemonikoaren ezarpena
Erregimen frankistak emakumeen bizitzan izan zuen eskuhartze
azkar eta erabatekoak askoz ere hobeto ulertzen dira garai horretan
Europako beste herrialde batzuetan gauzatzen ari ziren politikak
behatzen badira (GONZÁLEZ GOROSARRI, 2010). Carme
Molineroren arabera, faxismoaren proiektu sozialaren adibide adierazgarria ziren emakumeei bideratutako politikak, eta erregimen frankistari dagokionez, bere politika antifeministak ez ziren ezertan bereizten beste bi herrialde faxistek, Italiak eta Alemaniak, garatu zituztenekin
(1998). Gerra arteko garaiko erregimen kontrairaultzaile guztiek,
emantzipazio femeninoa galaraztea zeukaten euren helburuen artean,
izan ere, emantzipazio honek erregimen hoiek bultzatutako gizarte
organikoa ezbaian jartzen zuen. Esan daiteke, emakumeen burujabetzearen aurka egitea zela ordenaren gizartea mehatxatzen zuen
gizabanakoen askatasunari mugak jartzeko modu eraginkorrenetakoa.
Ezinezkoa da erregimen kontrairaultzaileek bultzatzen zituzten aldaketak ulertzea, XX. mendeko lehen hamarkadetako esperientzia historikoa kontuan hartu gabe.
Espainia berriko erregimen kontrairaultzaileek kontrol soziala bermatu nahi zutenez, feminismoa, liberalismoaren ondorio zatitzaile bezala kontsideratu zuten. Horregatik, enfasia gizabanakoen eskubideen
inguruan jartzean, gizartearen kontzepzio organikoa zalantzan jartzen
zen, izan ere, horrelako gizarte ereduan familia atal garrantzitsua zen.
Erregimen autoritario guztiak kontziente ziren emakumeen menpekotasun eta dependentzia bermatzeko familia-politikak giltzarria zirenaren
inguruan. Esaterako, mugimendu faxistek agerian uzten zuten eta kontutan hartzen zuten egitura autoritario familiarren eta politikoen arteko
lotura. Familia, kontrol sozialerako baliabide bilakatu zen XIX. mendean zehar, eta joera kontrairaultzaile guztien mundua ulertzeko eran,
funtsezko atala bilakatu zen; horregatik, familiari balore politikoa ematerako garaian, mugimendu hauek ados egon ziren orokorrean, familia
lehen gizarte-zelula bezala kontsideratzen baitzen (SARASÚA eta
MOLINERO, 2008). Azken finean, hori izan zen berrikuntza. Frantziar
Iraultzatik heredatutako indibidualismoa eta hierarkia familiarra aurrez
aurre ipintzean, erregimen faxistek bertute familiarrak bertute hiritar edo
gizarte-bertute bilakatu zituzten, eta ondorioz, familiarismoa orden
politiko berriaren elementu zentraletako bat bihurtu zen. Emakumeek
jasandako portaera-arau zorrotzek, gizartearen baitan gizabanakoak
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bere espazioa daukala eta arau-hausteek lekurik ez dutela erakutsi nahi
diote gizarte osoari. Diziplinazko diskurtsoa familia tradizionalaren
defentsaren aitzakiaren magalean babesten zen, izan ere, azken hau,
aberriaren osasunarekin lotzen baitzen.
Egoera guzti haren kaltetu nagusienak emakumeak izan ziren.
Naziek, faxistek eta frankistek antzeko rola eman zieten gizartean, I.
Mundu Gerraren ondoren lortutako aurrerapen eta aldaketa guztiak
bertan behera utziz. Katolizismoan eta biologismoan oinarritutako
korronte berria indartu egin zen. Orduz geroztik, emakumearena zen
etxean gertatzen ziren gauzen ardura eta bere helburuak ugalketa,
haurrak kristautasunean heztea eta senarraren nahiei men egitea eta
hura zaintzea ziren. Beren etxetik kanpo ateratzen zen guztia, besteak beste, lan mundua, garapen intelektuala, independentzia, etab.,
emakumeen eskuetatik eta emakumeei zegokienetik at geratzen zen.
Gizonezkoei zegozkien gaitasun mentalak eta agintaritza gaitasunak
eta, emakumeei, aldiz, gaitasun afektiboak. Beraz, emakumeak gizonezkoen nahietara zeuden elementu pasiboak ziren (MOLINERO,
1998: 97-118). Helburu nagusia antzinako maskulinitate hegemonikoa mantentzea zen, horretarako, emakumeen askatasuna mugatu
zuten, batez ere, jakintzatik, lanetik eta jabetzatik eratorritako askatasuna. Errejimenaren helburua emakumeek beren aurkako politika
hura onartzea zen eta, horretarako, familia tradizionalaren eta jaiotzen
aldeko diskurtsoaz baliatu zen.
9.4.2. Genero-sistemen eraikuntza soziala
Aitzinean aipatu bezala, Connellen arabera, gizarte osoan
zabaltzen diren maskulinitatearen eta feminitateen arteko boterearen erlazioak hiru esparrutan islatzen dira bereziki; lana, boterea eta
catexisa (harreman pertsonalak edo sexualak) gizartearen parte dira
independenteki, baina, euren artean erlazionaturik daude, batera
funtzionatzen dute eta bata bestearekiko harremanetan aldakorrak
dira (CONNELL, 1987: 91-118). Hiru esparru hauek generoen arteko erlazioak osatzen eta baldintzatzen dituzten gakoak dira. Lanak
etxe barruko ekintzetan (bai etxeko zereginetan, baita haurren zaintzarekin zerikusia dutenetan) zein lanmerkatuan (bai zereginen banaketan eta soldatari dagozkion desberdintasunetan), egiten den banaketa sexual horri egiten dio erreferentzia. Botereak autoritatea, indarkeria, instituzioetako ideologia, Estatua, ejertzitoa eta etxeko bizitza
bezalako harreman sozialetan eragiten du. Catexisak barne harreman, emozional eta pertsonalen dinamikarekin du zerikusia, euren
artean ezkontzaren instituzioa, sexualitatea eta haurren heziketa aurkitzen direlarik.
9.4.2.1. Boterea
Botereari dagokionean, 1936. urtean bertan deuseztatu zen
sexuen arteko berdintasun juridikoa babesten zuen lege errepublikarra
nazionalek kontrolatzen zuten penintsularen zatian, eta legeria diskriminatzailea jarri zen honen ordez. Legeri aldaketa garrantzitsuenak
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matrimonioari eragiten ziotenak izan ziren, eta gainera, aldaketa
hauek, emakumearen menpekotasuna bermatzen zuten. Legeria errepublikarra deuseztatzeak 1889ko Kode Zibila berrezartzea eragin
zuen, eta honek, familiaren barnean emakumeak zuen erabakitzeko
ahalmena erabat desagerrarazi zen, besteak beste, emakumeak, bere
gizonarekiko derrigorrezko obedientzia izatea baitzen arau edo baldintzetako bat; gizonari segi behar zion hau etxebizitzaz aldatzen
bazen, eta honez gain, gizonezkoa bihurtzen zen bere emaztearen
ordezkari (SARASÚA eta MOLINERO, 2008: 320-325). Horregatik,
emakumeak, gizonaren onarpenik gabe zerbait egiteko ahalmen zibila galdu zuen. Gainera, gurasoen ahalgoa, aitaren eskumen esklusibo
bilakatu zen.
1944. urteko Kode Zibil berriak, adin nagusitasunak ematen
zituen eskubideei dagokienean ere ezberdintasunak mantendu
zituen. Izan ere, emakumeek, nahiz eta gizonezkoek bezala 21 urte
igaroak izan, ezin zuten beraien etxea utzi 25 urteak bete aurretik,
ezkontzeko ez bazen behintzat. Neurri hauek guztiek helburu jakin
bat zuten, autoritate maskulinoa berrestea matrimonioaren edo
ezkontzaren baitan, gizona/aita, familiaren batasunaren
buru/errepresentante bezala hartzen zuen eskema organizistari jarraituz. Emakumearen etxe barrurako itzulera behartua bermatzeko neurriak hartu ziren, hau ordenaren gizarte baterako oinarri funtsezkoa
baitzen (MOLINERO, 1998). Frankismo garaiko gizarte ereduak gizonezkoen autoritatea babestu nahi zuenez, emakumezkoa erabateko
menpekotasun egoeran zegoen senarrarekiko: “el marido es el administrador de los bienes de la sociedad conyugal”, (59. art.); “el marido
es el representante de su mujer” (60. art.), “el marido debe proteger a
la mujer y ésta obedecer al marido” (57. art.). Balioa zuen ezkontza
bakarra Eliza Katolikoak burututakoa zen, ezkontza zibila honela
definitu zelarik: “desagravio a la conciencia católica de los españoles”
(42. art.) eta ezkontza eteteko modu bakarra ezkontideetako baten
heriotza zen (52. art.).
1944ko Kode Penalaz geroztik, erregimen berriak familiaren aurkakotzat jotzen zituen edozein ekintza, hala nola, adulterioa, etxea
arrazoirik gabe uztea, abortua edo haur-hilketa delitutzat hartu ziren.
Kode Penala, bertan esaten zenez, emakumeen, ama eta emazteen,
tokia izan zena, hau da, etxea, kontrolatzeko sortutako baliabide juridikoa zen143. Horregatik ez zen gauza bera delitua gizonezko batek
edo emakume batek egitea. Adulterioa emakumeen delitutzat jotzen
zen. Esate baterako, senarrak bere emaztea beste norbaitekin aurkitu
eta une horretan bertan bietakoren bat hilez gero, erbesteratu egiten
zuten eta, zauriak eginez gero, senarrei ez zitzaien zigorrik ezartzen.
Gizonezkoen adulterioa bi kasutan bakarrik zigortzen zen: maitalea
gizonaren familia bizi zen etxe berean bizi zenean eta gizonak

ezkontzaz kanpoko harremana publikoki ezagutzera ematen zuenean (428. art.). Epaiak emakumea errudun zela esaten zuenean soilik
banandu zitezkeen bikoteak eta, kasu haietan, emakumeak ondasun
propio eta irabazpidezko ondasunak galtzen zituen144.
Emakumeen aurkako tratu txarrak ere ez zituen zigortzen legeak,
emakumeen aurkako indarkeria legezkoa zen. Estupro delituei dagokienez, biktimaren birjintasuna eta jarreren zuzentasuna frogatu behar
zen. Ondorioz, epaiketak emakumeen jarrera moralari buruzko ikerketa bihurtzen ziren. Oso zintzoak ziren emakumeak eta beren ohorea defendatzeko bortxatzaileari indar guztiz aurre egin zioten emakumeak soilik bortxatzen zituzten. Horrez gain, biktimak bortxatzaileari barkamena emanez gero, auzia bertan behera geratzen zen. Hori
zela eta, irabazle eta galtzaileen gizarte hartan ohikoak izaten ziren
barkamena lortu ahal izateko presioak. Etxebizitza eta seme-alabak
arrazoirik gabe abandonatuz gero, batez ere haur jaioberriren bat tartean bazen, emakumea zuhurtasun handiz zigortzen zuten. Ez zen
horrela izaten, ordea, gizonezkoei zegokienez. Mendekotasun egoeran zeuden emakumeen etsipena eragiten bazuten ere, epaileak bere
zereginak alde batera uzten zituen senarraren arrazoiak aurkitzen
saiatzen ziren eta emakumeak gizona joan zedin lortzeko zer egin ote
zuen ikertzeari ekiten zioten.
Abortuarekin, haur-hilketarekin edo familia uztearekin harremana
zuten delituak muturreko miseria, gehiegikeriak eta bortxa egoerak
bizi zituztenen artean gertatzen ziren. Miseria hura zen, hain zuzen
ere, milaka emakume eta neskatxa legezko edo legez kanpoko prostituziora bultzatu zituena, hura baitzen alargun eta bakarrik geratu zirenek bizirauteko zuten bide bakarrenetakoa. Moralki eta sexualki
zapaltzailea zen gizarteari ihes egiteko bidea zenez, diktadurak legezko prostituzioa onartu zuen, ez ordea, legez kanpokoa, kopuruz berdina edo handiagoa zen arren145.
9.4.2.2. Catexia
Garaiko agintari faxisten arabera, emakumeak Espainia berriaren
berrikuntza lagundu behar zuen errealitate soziala aldatuz. Horregatik,
1938an, Pilar Primo de Riverak, Falangearen Sección Femenina erakundearen fundatzaileak, “La nueva mujer en España” artikuluan emakume berriak Estatu berrian zuen antolatzaile-transmisore papera aldarrikatu zuen, haren hitzetan kontzeptu berri (faxisten) eta zaharren (tradizionalen) gainean Espainia Berria altxako baitzen:
“Sobre nuevos y viejos conceptos (Nacionalismo, Jearquía,
Imperio, Tradición) se levanta la España Nueva. Con viejas virtudes
de raza, con cariño a la Patria, con ideas nuevas y nuevos horizontes, empieza tu vida nueva... ¡Horizontes nuevos!, ¡horizontes de
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“Código Penal, 23 de diciembre de 1944”, (1945): Madrid, Abogados Aranzadi eta kode penalaren promulgazioaren dekretua, BOE, 13. zenb., 1945/01/21, 674. or.
Emakumeen kontrako errepresio juridikorako ikus: RUIZ, R. (2009): “Mujeres y represión jurídica en el franquismo” in FERNÁNDEZ ASPERILLA, A. (koord.), Mujeres bajo el franquismo:
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145
Ikus: GUEREÑA, J.L. (2005): “Marginación, prostitución y delincuencia sexual: la represión de la moralidad en la España franquista (1936-1956)” in MIR, C. (et al.): Pobreza, marginación,
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mujer! ¡horizontes de madre! Para formar conquistadores de
Imperios, para formar hijos de España que conozcan, quieran auieran a su patria, tenemos que conocerla y quererla nosotros primero” (PRIMO DE RIVERA in MOLINERO, 1998: 102)
Emakume berriak izan behar zuenaren eredua batez ere hezkuntzarekin, Falangearen Sección Femeninarekin eta Elizarekin hedatu zen.
Hiru instituzio horien zeregina emakumeari amaren papera esleitzea
izan zen, bere amatasunarekiko arduratsu izanaz eta sorterriaren patua
gidatuko duten haurren zaintzaren garrantzia zabalduz. Erakunde hauek
sakontasun eta premiatasun handiarekin aritu ziren emakumeei, eta
bereziki gazteei, beraien izate edo kondiziorako egokia zenaren inguruan konbentzitzen, baita beraien betebeharrak, funtzio eta eskumenak
azaltzen ere, gizonenak zirenetatik ongi bereziak. Sexualitatearen alorrean ere errepresio gogorra ezarri zen. Emakumearen gorputzari askatasun txikiena ere debekatu egin zitzaion eta jaiotza-tasak gora egiteko
politika bultzatu zen. Frankismoak bultzatu nahi zuen emakumearen
ereduaren hedapen prozesuan, alde batetik, emakumea zentzu batean
gizonaren gainetik zegoela bultzatu zen, bere bertute fisiko (amatasuna)
eta moralengatik (babeslea, atsegina, etab.). Baina, bestalde, emakumearen mendekotasuna azpimarratu zen.
Tolosaren kasuan esan liteke Elizak irakaskuntza formalak edota
Sección Femeninak baino paper garrantzitsuagoa bete zuela, moralari
eta emakume dezenteari buruz hitz eginez, emakumearen funtzioak,
jokabideak, janzkera, portaerak, eta abarrak mugatuz. Zentzu horretan
funtzio garrantzitsua bete zuen Tolosako Santa Maria Parrokiak 1948tik
aurrera argitara eman zuen Izaskun izeneko hilabetekariak. 1951tik
aurrera Mirador Femenino izeneko saila abian jarri zuen aldizkari
honek, besteen artean ondoko goiburuak izan zituena: tu sonrisa a las
madres, el silencio de la mujer, en los carnavales, solterona, moda
femenina... Hona hemen adibide batzuk:
• Frente al amor146: “El amor a la esposa revela unión de corazones en el abrazo casto y sagrado del amor. El hombre busca a la compañera inseparable, que comparta consigo la amargura de los días tristes y la alegría de los días felices. Necesita de la confidente que le escuche y le anime al volver a su casa fatigado del trabajo y hastiado de maldad del mundo. Amor sano y santo, pero… no es aún el más perfecto.
Es amor limitado a dos corazones. Necesita superarse. Necesita expandirse aún más, porque la fuerza del amor es más amplia y no puede
contenerse en límite tan estrecho. Busco para ti el amor más noble y
sagrado. Amor que, en la escala de la perfección, sólo puede ser superado por el amor puro a Dios.
Amor a la madre de tus hijos… Y éste sí que es amor. El más santo y
sagrado, después del amor de Dios. No sólo se basa en ese deseo legí-

timo de ser amado por una mujer, sino que pesa maduramente los pros
y los contras que tal unión pueda tener para una vida de familia: la
constitución moral y física de los hijos. Busca no sólo a la compañera,
sino sobre todo a la madre. Él y ella… energía y delicadeza…, cabeza
y corazón de algo común a entrambos: el hogar, la vida en familia”.
• Para los que van a casarse… y para los que se casaron147: “los
fines por qué Dios estableció el matrimonio son tres: uno, primero y
principal, la procreación y la educación de la prole; y otros dos secundarios, la mutua ayuda de los esposos y el remedio de la concupiscencia. El matrimonio ha sido establecido ante todo, para tener sucesión.
Dijo Dios a nuestros primeros padres: “Creced y multiplicaos y llenad
la tierra”. Es el matrimonio como un gigantesco puesto por el Señor en
el jardín del mundo, y sus frutos son los buenos hijos”.
• Detalles148: “Hazlo todo bien. Dando a cada detalle su valor. En
casa, en la calle y en sociedad. Cuando hablas y cuando ríes. Cuando
consuelas. No “hagas favores”. Ten “detalles”. Lo que en “ellos” decimos galantería. Detalles. Chispitas de delicadeza. Muestras de tu más
delicada caridad. En tu corazón de mujer serán como la satisfacción de
una gran necesidad de amor”.
• La mujer debe ser149: “Piadosa, entendiendo por piedad, no la
acumulación de oraciones y novenas, dichas de prisa y corriendo, sino
la práctica de las virtudes propias de nuestro estado: que la medida de
nuestra piedad nos la dará el grado de nuestra perfección.
Caritativa, ya que el alma de la mujer que no sienta el amor en el más
amplio sentido de la palabra, es un sepulcro sellado por el egoísmo,
pues Dios ha puesto a la mujer sobre la tierra, para que exista la caridad.
Bondadosa, serena, es decir, desbordamiento de sí misma en los demás,
con calma en el semblante, aunque la tempestad esté en el corazón,
porque la serenidad del continente y la expresión, es dique donde se
estrellan, sin romperlo, las olas de la ira y el malhumor de los demás
Valiente, sin temor a las penas, que no son otra cosa, que la sal con que
Dios sazona nuestras vidas, para que no se corrompan.
Trabajadora, pues no hay muestra más elocuente de un alma fuerte, que
unas manos habituadas a todos los quehaceres.
Alegre, porque por dura que la vida sea, con una sonrisa se ilumina y las
víctimas no son bellas sino a condición de inmolarse con alegría.
Responsable, consciente de su condición “de creadora de hombres”,
pues no hay nada más grande que una mujer con su hijo en brazos,
cuando se siente capaz de hacer de él un hombre virtuoso”.
• Doce consejos a las casadas150:
“1.- Es la mujer la que ha de desempeñar el sacerdocio en el templo de
la dicha conyugal.
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“Frente al Amor”, Izaskun. Hoja Parroquial de Santa María de Tolosa, 36. zenb., 1949/05, 3 or.
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“Doce consejos a las casadas”, Izaskun. Hoja Parroquial de Santa María de Tolosa, 57. zenb., 1951/09, 3. or.
147

Tolosaldea Historia Bilduma 16 / 2011

199

Mikel Errazkin Agirrezabala

2.- Cumple los deseos de tu marido con prontitud y con gracia
3.- No te niegues nunca a salir con él, cuando te lo pida.
4.- No hables con otros de tu marido ni de tu vida íntima.
5.- Muéstrate amable y deferente con los amigos de tu marido; más
vale que esté con ellos en tu casa que en bares y tabernas.
6.- No acostumbres a estar a todas horas en compañía de tus amigas.
7.- No tengas secretos ante tu marido.
8.- Ocúpate de los quehaceres de tu casa en ausencia de tu marido, a
fin de que no se moleste cuando busca la paz del hogar.
9.- No sean nunca el tema de tus conversaciones los defectos o cualidades de tu marido.
10.- Trata de demostrar interés por todo lo que le interesa a tu marido.
11.- Aprende a callar en el momento preciso.
12.- Cuida de evitar la primera disputa”.
• Si la mujer sabe151: “Liberar a la mujer de los errores que atraen
sobre las familias la indignación y el castigo de Dios, es labor de las
esposas y madres cristianas. Tornar esas almas a Dios, para que libres
del polvo del camino que de tanto mirar a la tierra las ciega, contemplen el alma en todo el esplendor de su destino inmortal. Delicada
misión es esta, que reclama de la mujer cristiana toda la dulzura y reciedumbre de una fe proclamada y defendida ardientemente por la fuerza poderosa de su ejemplo. Es preciso que la mujer sea más cristiana,
más esposa y madre, si cabe en lo posible. Y lo será, si sabe tener fe. Si
sabe tener fe, no temerá darse a la tarea de conquistar su hogar, la
sociedad, el mundo entero para Cristo. Abiertas las ventanas de su
alma a la fe sencilla, humilde y confiada, florecerán con espontánea
suavidad, cual corresponde a su legítima herencia, aquellas virtudes
cristianas que sabrán señalar a los suyos, a cuantos la rodean, la senda
verdadera que conduce hasta aquel que así enriquece y conforta su
alma. Y será así, si la mujer sabe tener fe”.
152

• Dónde está tu felicidad : “es indudable que la mujer hallaría siempre su felicidad en el cumplimiento de su misión: ser felicidad de los demás.
(…) Cuando veas que tu sonrisa, arrancada del sacrificio, es la sonrisa y la
felicidad de los que amas, dime si cabe en el mundo mayor felicidad para
tu corazón de mujer, hecho por Dios para sacrificarse y amar”.
9.4.2.3. Lana
Frankismoak izpiritualki eta intelektualki azpitik zegoen izakia
bezala ikusi zuen emakumea, gizartean eta politikan lekurik ez zuena
eta etxekoandrea eta ama izatera soilik zuzendurik zegoena.
Emakumearen ikuspegi horrek sustrai katolikoak zituen. Baina, emakumea etxeko kontuetara mugatu behar zela, gizonen menpe zegoela
(hasieran, bere aitaren menpe, eta ondoren, senarraren menpe), etxetik at lanik egin behar ez zuela eta bizimodu publikoan parte hartu
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behar ez zuela defendatzen zuen diskurtso horrek, tradizionalismo
katolikoaren eraginaz gain, oinarri biologista argia zuen. Gizon eta
emakumeen arteko ezberdintasun biologikoak zirela eta, emakumeak
amatasunera mugatu behar ziren, eta testuinguru horretan, alor ekonomiko, sozial eta juridikoan diskriminaturik egotea justifikaturik
zegoen (ORTIZ HERAS, 2006). Faxismoentzat, emakumea arrazaren
tenplua zen, haurrak munduratzea, zaintzea eta erregimenaren baloreen arabera sozializatzea zen bere ardura, eta besterik ez; horrela,
etxetik kanpo lan egitea Estatuari eta aberriari traizioa egitea zen.
Frankismoak ere, horrelako diskurtso bat garatu zuen, etxetik kanpo
lan egitea eta emakume bezala zituzten funtzioak betetzea bateraezina zela defendatuz. 1951ko martxoan Izaskun Tolosako parrokiaren
aldizkarian esaten zen bezala:153 “la casa viene a ser nosotras mismas”.
Emakumearen ideal frankistak faxismo europarrak eraikitako
modeloa hartu zuen eredutzat. Modelo hau, 3 K nazietan laburbildu
daiteke: Kuche, Kirche eta Kinder, hau da, sukaldea, eliza eta haurrak
(SARASÚA eta MOLINERO, 2008). Hiru elementu hauek emakumeei
zegozkien espazioak ziren, gizonekiko zuten gutxiagotasun edo menpekotasuna eta etxearekin lotutako gauzetarako patu natural bat islatuz. Eredu honek bi iturburu ideologiko zituen. Alde batetik, hemeretzigarren mendeko esfera bikoitzaren ideologia (gauza publikoak
gizonezkoentzat, pribatuak emakumezkoentzat) eta bestetik, gaitasun eta funtzio natural ezberdinen doktrina, hau da, hogei mende
luzetan zehar Eliza Katolikoak izan duen pentsamendu erreakzionarioak indartutako espazio bereizketa, dependentzia, eta eskubide
ezberdintasuna. Emakumearen eta gizonaren eraikuntza ideologikoa
eta honetan oinarrituriko diskurtso frankista, lehen aipatutako Izaskun
hilabetekarian 1951ko maiatzean argitara emandako “la mujer fuerte,
reina de la casa y gloria de su marido” artikuluan islatzen da154:
“La mujer fuerte, ¿quién la hallará? Vale mucho más que las perlas.
En ella confía el corazón de su marido y no tiene nunca falta de nada.
Dale siempre gusto, nunca disgustos, todo el tiempo de su vida. Ella
se procura lana y lino y hace las labores con sus manos. Es como nave
de mercader que desde lejos se trae su pan. Todavía de noche se
levanta y prepara a su familia la comida y la tarea de sus criados. Se
ciñe de fortaleza y esfuerza sus brazos. Ve alegre que su tráfico va
bien y de noche no apaga su lámpara. Coge la rueca en sus manos
y hace bailar el huso. Tiende su mano al miserable y alarga su mano
al menesteroso. No teme su familia al frío de la nieve, porque todos
en su casa tienen vestidos dobles. Ella se hace tapices, sus vestidos
son de lino y púrpura. Celebrado es en las puertas su marido cuando se sienta entre los ancianos del lugar. Se reviste de fortaleza y de
gracia y sonríe ante el porvenir. La sabiduría abre su boca y en su lengua está la ley de la bondad. Vigila a toda su familia y no come su pan
en balde. Engañosa es la gracia, fugaz la belleza; la mujer que teme
a Dios, esa es de alabar”.

“Si la mujer sabe. Tener fé…”, Mirador Femenino, Izaskun. Hoja Parroquial de Santa María de Tolosa, 57. zenb., 1951/09, 5. or.
“Dónde está tu felicidad”, Mirador Femenino, Izaskun. Hoja Parroquial de Santa María de Tolosa, 60. zenb., 1951/12, 5. or.
“La casa”, Mirador Femenino, Izaskun. Hoja Parroquial de Santa María de Tolosa, 52 zenb., 1951/03; 5. or.
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9.4.3. Falangearen “Sección Femenina”, Hezkuntza eta Eliza
Emakume berriak izan behar zuenaren eredua, lehen esan bezala, batez ere hezkuntzarekin, Falangearen Sección Femeninarekin eta
Elizarekin hedatu zen. Hiru instituzio horien zeregina emakumeari
amaren papera esleitzea izan zen, bere amatasunarekiko arduratsu
izanaz eta sorterriaren patua gidatuko zuten haurren zaintza egotziz.
Sección Femeninak frankismoak inposatu nahi zuen gizarte ereduaren mantenurako beharrezko ziren printzipioak zabaltzea zuen
helburu nagusi, zerbitzuaren, obedientziaren eta diziplinaren inguruko hainbat oinarrizko balore, emakumeak arretaz begiratu behar zituenak, finkaraziz, emakumea baitzen gizarteko funtsezko atala zen familiaren gakoa. Ezarrita zegoen ordena sozial hierarkizatu eta autoritarioa iraunarazten zuten balore tradizional eta kontserbatzaileen transmisioa zen emakumearen eginbehar nagusienetariko bat. Espainiar
estatuan emakumeen antolakuntza bere gain hartu zuen instituzioa
FET eta JONSen Sección Femenina izan zen, Pilar Primo de Rivera,
Falangearen fundatzailearen arreba, buru zuena. Erakunde naziak
eredu gisa hartu bazituzten ere, bere bereizitasun propioak izan zituen
eredu espaniarrak, batez ere, elementu erlijiosoaren presentziarekin.
Erakunde honen betebeharra emakumeen artean erregimenaren onarpena bultzatzea eta antolatzea zen. Horrela, adost agertzen zen eta era
berean aurre egiten zion XX. mendeko lehen etapa horretan argitasunez islatu zen gertakari bati: emakumea aintzat hartu behar zen maila
guztietan eragin handia zuen talde gisa, eta honen aurrean erakunde
faxista batek ezin zuen ez ikusiarena egin. Praktikan, emakume espainiarrek, gizonezkoekiko zuten menpekotasun edo gutxiagotasun nortasuna baieztatu behar zuten. Baina hau etxekoandrearen garrantzia
eta duintasuna agerian utziz egin behar zen. hau baitzen seme-alaben
zaintzan eta heziketan garrantzitsuena zena, eta familiaren barnean
jokaera politiko eta sozialak zehazterako garaian eragin handiena
zuena. Hau da, geroz eta dinamismo handiagoa zuten emakumeek
aldaketarako zituzten ahalmenak eta gaitasunak deuseztatzea zen
kontua, erlazio pertsonalen inguruko eta politikan eta gizartean zeukaten presentziarekin erlazionaturiko birplanteaketa bati ekin baitzioten emakumeek mendearen hasiera aldera.
Sección Femeninako emakumeak izan ziren emakumeen artean
Aberriaren sentimendua transmititzeko ardura izan zutenak, eta
honekin beraien nazionalizazioa lortu behar zutenak. Erakundeak
hiru funtzio nagusi zituen, funtzio doktrinatzailea, hezitzailea eta
gizarte laguntzazkoa:
• Doktrinatzaileak: lehen hilabetean formazio teorikoa deiturikoa
jasotzen zuten, nazional-sindikalismoa eta Estatuaren egituraren
inguruko ikasgaien bitartez.
• Hezitzaileak: bi hilabeteko asistentzia bete behar zuten sukaldeko eskoletan. Hemen, etxekoandre ona izateko irakaspenak ema-
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ten ziren, etxeari lotutako lanen bitartez, hala nola, josteko tailerrekin, haurren zaintzarako kurtsuekin, sukaldeko klaseekin...
• Gizarte laguntzakoak: haur-jangeletan, tailerretan, ospitaleetan eta
instituzio ezberdinetan bete zitekeen hiru hilabeteko prestakuntza.
Honekin batera, kirol jarduerak burutzen zituzten, gimnasia bereziki. Hiru funtzio mota hauen artean garrantzirik nabarmenena gizarte laguntzako ekintzek zuten. Izan ere, Zerbitzu Soziala derrigorrezkoa zen 35 urte baino gutxiago zituzten seme-alabarik gabeko emakume ezkongabe edo alargun guztientzat. Sei hilabetetan zehar egin
behar zuten, egunean sei orduz, jaiegunetan izan ezik. Zerbitzu
Soziala betetzea beharrezkoa zen oposizioetan eta lehiaketa publikoetan parte hartzeko, tituluak lortzeko, helburuak betetzeko, eta
Estatuaren eskuhartzearen menpean funtzionatzen zuten enpresetako edo entitate ofizialetako karguak betetzeko. Geroago, pasaportea
lortzeko, gidabaimena eskuratzeko, ehizarako eta arrantzarako
lizentzia lortzeko edo edozein motatako elkartetan sartzeko ere exijitu zen. Exentzio eta baimenen indize altuen ondorioz, praktikan,
emakume askok ez zuten burutzen zerbitzu hau, eta beste batzuek
urte batzuetan zehar burutzen zuten, bereziki hirietako ikasleek.
Ondorioz, Zerbitzuaren oinarrizko helburua hein batean eragotzi
egiten zen. Helburu hau, emakume espainiar guztiak sei hilabeteko doktrinamendu sozial eta politiko intentsibora erakartzea zen
(OTERO, 1999).
Sección Femenina erakundearen Tolosako delegazioa Lasquibar
familiari konfiskatutako etxean ezarri zuten. 1950eko hamarkadararte
iraun zuen eta hasierako urteetan erakunde horren Tolosako delegatua
edo arduraduna María Satiñé izan zen. Aipatu egoitzan arratsaldeko
7etatik 9etararte emakume langileei klaseak ematen zitzaizkien.
Instrukzio politikoa irakasteaz gain honako klaseak ematen ziren: irakurmena eta idazketa, plantxatzea eta jantzigintza, sukaldaritza. Dantza
talde bat eta saskibaloi talde bat ere antolatu zituzten bertan. Lekuko
baten arabera: “dantzan erakutsi ta josten ta emakume lanak. Señoritas
enfermeras, diplomadas eta. Bat baino gehio handik ateratakoa hango
tituloakin geo enfermeran titulua eman zien enfermera izan gabe”.
Genero-sistemen eraikuntza sozialerako beste zutabeetako bat
hezkuntza izan zen. Eredu maskulinoa eta femeninoa ongi bereizirik
zituen eskola sistema hain zuzen ere. Lehenengo kasuan, arrazonamendu gaitasunari eta etorkizun profesional baterako trebakuntzari
eman zitzaion lehentasuna, eta hezkuntza eredu femeninoan, feminitateari eta neskatoak etxeko bizitzarako, eskulanetarako eta etxeko
industria txikirako prestatzean oinarriturik zegoen hezkuntza profesional femeninoari eman zitzaion garrantzia, 1945eko uztailak 17ko
Lehen Hezkuntzako Legeak zehazten zuen moduan155. Honek, emakumeei zuzendutako irakaskuntzak, emakumeak matrimoniorako
prestatzen zituela suposatzen zuen, seme-alaben hezkuntzarako hain
zuzen ere, izan ama moduan edo irakasle moduan.

“La mujer fuerte, reina de la casa y gloria de su marido”, Mirador Femenino, Izaskun. Hoja Parroquial de Santa María de Tolosa, 53 zenb., 1951/05, 5. or.
Legea, BOE, 199. zenb., 1945/07/18, 385.-416. or.
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Errejimenak diskurtso faxistetan eta Elizak inposatutako doktrinamenduan oinarritu zituen genero-politikak, edo hobeto esanda, emakumeen gaineko kontrolean (ABAD, 2009: 73). Elizak birkristautzearen alde egiten zuen, II. Errepublikan aldarrikatutako laikotasunari
aurre egiteko; birsorkuntza nazionala, anabasa errepublikarrari aurre
egiteko; eta familiari kristautasunak ematen zion zentzua berrezartzea,
emakumeek politikan izan zuten parte-hartzea hutsean uzteko eta
emakumeak rol tradizionaletan alboratzeko. Kristautasunak zabaldutako balioen bitartez gertatuko zen Espainiaren birsorkuntza nazionalean emakumearen egitekoa ezinbestekoa zen frankismoarentzat,
emakumearen egitekoa baitzen familian, sozializaziorako funtsezkoa
den nukleoan, balio haiek transmititzea. Elizak emakumeari moralaren
irakaspena katekesiaren eta mezetako eukaristiaren bidez ez ezik
Mariaren Alabak kongregazioaren bidez ere igorri zion. Komunio handia egin eta gero, Mariaren Alabak kongregazioko kide egiten ziren
neskak eta oro har, ezkontzen ziren artean ziren kongregazioko kide.
“Nahi zunak ematen zun izena ta hilen behin kuota bat ordaindu
behar izate zan. Kongregaziokok, hilean behin komunioa hartzera
obligatuta geunden”. Kongregazio bakoitzak biltzeko egun eta ordu
zehatza zuen eta bakoitzak bere zintarekin joan behar zuen elizkizun
horretara. Kolore ezberdineko zintak zituzten kongregazioek, medaila modukoak. Hilean behin besterik ez zituzten janzten, elizkizun
horietara joateko soilik. Apaizek kongregazioko kideei erabateko
jarraipena egiten zien. Garai hartako emakumeek Elizaren irakaspenak zintzo bete ezean kongregaziotik boteak izateko mehatxua
zuten. Bekatuaren ondorioen beldurra izan zen Elizak ezarritako irakaspenak iraunarazteko erreminta sozialik eraginkorrena.

9.5. Genero-indarkeria lehen frankismo garaian (1936-1945)
Altxamendu militarraren helburua aurreko sistema politikoa gainditzea zen, eta, ondorioz, emakumeari zegokionez, gizonezkoen erabateko nagusitasuna lortzea zuen helburu. Gizonezkoek osatutako
Estatu bat eraiki nahi zen; gizonezkoek boterearen eta esparru publikoaren lehen lerroak hartu behar zituzten. Aldi berean, emakumeek
esparru pribatura mugatu behar zuten beren jarduna, gizonen eta
Aberriaren handitasuna lortzea izan behar zuten helburu, beren ardura bakarra ugaltzea zen eta, gizarteari dagokionez, emakumea izaki
pasibo bat zen, kalterik egingo ez zuen eta zenbait erabaki hartzeko
gai ez zena.
Emakumeak gizonezkoen menpe zeuden, baina emakumeen
artean ere desberdintasun handiak zeuden beren jarrera politikoa tarteko: batzuk garaileen bandokoak ziren eta beste batzuk, aldiz, galtzaileen bandokoak. Hori horrela, gizonezkoen nagusitasuna Estatu
berriaren ezaugarrietako bat zen arren, abian jarri zen politizidioa
estatuaren baitan gobernu frankista legitimatzeko mekanismoa izan
zen. Bi ezaugarri haiek aldi berean gauzatu ziren, eta frankismo garaiko indarkeria egituratuaren baitan emakume errepublikarren aurkako
sexu-indarkeria erabili zen. Emakumea eta errepublikarra izateak

202

jazarpen bikoitza jasatea zekarren, generoari zegokiona eta politikoa.
Batetik, emakumeak, herritar gisa, desagerrarazi, baztertu, egin zituzten, eta bestetik, feminitatearen edo sexuaren ezaugarriak erasotzen
zituen errepresio-mekanismoak jarri zituzten abian. Hori dela eta,
atal honetan sexu-indarkeria aztertuko da lehenik, indarkeria horren
jatorrian zeuden balioak, indarkeriaren aplikazio-eremuak eta haren
ondorioak.
Bi ezaugarri horiek zituztenei, hau da emakumeak eta errepublikarrak jasan zuten beste bortxakeria mota zuzeneko indarkeria politikoa izan zen, atal honetako bigarren zatian aztertuko dena. Izan ere,
ideologia politikoa zigortzeko erregimenak erabili zuen mekanismorik ohikoenak berdin eragin zien gizonei eta emakumeei. Atxilotutako
pertsona guztiei kartzela-zigorra ezarri zieten gerra-kontseilu sumarisimoen bitartez. Horrez gain, beren militantzia politikoa zela eta,
pertsona asko fusilatu zituzten, baina, esan beharra dago militantzia
kontuak tarteko fusilatutako gehienak gizonak zirela.
9.5.1. Sexu-indarkeria
Emakume errepublikarren aurkako errepresio bikoitzak, lehen
esan dugun modura, boterearen funtsezko bi faktore batzen zituen:
botere politikoa eta genero-boterea. Batetik garaileak zein ziren,
arauak nork ezartzen zituen eta bizitzako maila guztietan zeinen
menpe zeuden erakutsi nahi zieten emakume haiei, eta bestetik, altxatuek beren politikaren funtsezko baliotzat zuten gizontasuna ere frogatu nahi zuten emakume haien aurrean (ROMEU, 2002). Hori zela eta,
emakumeek hainbat errepresio-mekanismo pairatu behar izan zituzten. Tolosan ohiko bihurtu ziren errepublikaren aldekoak, abertzaleak eta gorriak edo haien emazte edo amei hileak sustraitik moztu eta
kaskamotz jartzea, errizino-olioa edanarazi ondoren, herriko kaleetan edo tabernetan zehar ibilaraztea, kalean zihoan edozein oinezko
behartzen zuten Cara al sol bezalako kanta nazionalak abestera, besoak altxatuz agurtzera edo Viva España, Viva Franco, Una Grande y
Libre eta abar oihukatzera.. Tortura haiek feminitatea erasotzen zuten
eta bi helburu nagusi zituzten: emakumeak beren ideia politikoengatik zigortzea eta emakume izateagatik makurraraztea eta hutsaren
hurrengo bihurtzea (ABAD, 2009: 68). Ideia politikoak alde batera
utzita, emakume izate hutsak berebiziko garrantzia hartu zuen, eta
emakumeak errepresio-jardun zehatzen biktima bilakatu ziren.
Indarkeria agerpen horietan gogorrenetakoak bortxaketak izan
ziren; emakumeak umiliatzeko eta galtzaileak pobretzeko erabiltzeaz gain, gizonezkoek emakumeekiko zuten boterea frogatzeko ere
baliatzen zituzten bortxaketak. Emakumeek edozein lekutan jasaten
zuten errepresio-mekanismo hura; bortxaketak polizia-etxeetan, erreketeen egoitzetan, kartzeletan, emakumeei konfiskatzen zizkieten
etxeetan edota kalean gertatzen ziren. Emakume gorriak zigor modura bortxatzen zituzten, eta gorrien emazteen aurkako bortxaketak
preso politikoei zuten guztia kentzeko gaitasuna zutela frogatzeko
burutzen zituzten. Azken hori zen altxatu zirenen benetako obse-
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sioetako bat: etsaiaren despertsonalizazioaren bitartez izua inposatzea,
etsaiek beren identitate politikoa arbuia zezaten, une horretatik aurrera,
erregimenaren kontra zeudenak berrezi ahal izango baitzituzten. Oso
kasu bakanak izan ziren gerra garaian emakumeak bortxatzeagatik
gerra-kontseiluetan prozesatutako gizonezkoak. 1936 eta 1945 artean
Tolosan bortxaketa akusaziopean bi soldadu soilik prozesatu zituzten,
erantzukizun eta zigor guztietatik libre geratu ziren. Estuproaren akusaziopean ere Tolosako kartzelan bando nazionaleko lau soldadu atxilotuta egon ziren; inolako epaiketarik gabe bizpahiru egun beranduago
askatu zituzten kargurik gabe. Era berean, miliziar errepublikarrek
Tolosako familia tradizionaletako neska gazteak bortxatu zituztelako
soldadu nazionalek tolosar emakume errepublikarren kontra mendekua hartuz sexu-indarkeria berdina erabili zuten. André Zwingelstein
kazetari eta publizista frantziarrak 1936ko abuztuan tolosar emakume
karlista bati jasotako lekukotasunen arabera frontetik zetozen milizinoek lau egunetan Tolosako familia onenetako hogei neska bortxatu
zituzten. Kazetari frantziarrak aipatu emakume tolosarraren honako
hitzak jaso zituen:
“Yo no sé cómo llegué ese día a mi casa. Todo se hundía a mi alrededor. Y yo pedía a Dios que me hiciera morir a mi vuelta. Mi
pequeña Pilar, machacada por el horror que le llegaba, se guardó en la cama. Se enfermó, muy enferma. Un silencio. Después
la pobre mujer -con una especie de sonrisa amarga que me hizo
sentir mal- murmuró como si hablara para ella sola: Ella ha levantado de convalecencia por los milicianos. Ellos la violaron. La
orgía duró cuatro noches. La pequeña se encontró con veinte chicas jóvenes del pueblo: elegidos entre las familias más respetables. La casa, guardada por hombres con armas estaba abierta
para los soldados rojos que volvían de la frente; ellos se entregaban a todo lo que les placiese. Se escuchaban de la calle vociferando a las víctimas. Esas desgraciadas están hoy en día embarazadas o contaminadas.. Y mi pequeña Pilar tenía 16 años. ¿
Entiende usted ahora por qué no tengo fuerzas para llorar?”
(ZWINGELSTEIN, 1936: 222-223).
Emakumeak ezjakin bilakatu nahi zituzten, emakumeentzako ezarritako portaera eta moralitate jarraibideak hausteko beldur izatea nahi
zuten, apalak, apolitikoak izatea zuten xede, baita beren etxeetan
geratuaraztea ere. Jarraibide horien arabera ulertu behar ditugu emakumeen jarrerak, bai errejimenaren aldekoenak, bai eta, neurri txikiagoan, erregimenaren kontrakoenak ere. Hori horrela, Blancok dio
eskuinak ezarritako emakume apalaren eta pairamentsuaren irudian
oinarrituta eraiki zela emakume gorrien irudia; zuzena ez zen genero
identitatea zuena, naturarena aurkakoa eta lizuna. Emakume haiei ilea
mozten zieten, herriko plaza edo eliza erraztera behartzen zituzten
edota errizino-olioa edatera behartzen zituzten beren gorputza garbitzeko eta altxatuen ustetan Espainiako benetako emakumeei ez
zegozkien portaerak zuzentzeko (BLANCO, 2006: 13).
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Virgiliren arabera (2006), emakumeei bere bizilagunek ezartzen
zizkieten zigor haiek, bortxakeria xehetzat hartzen zirenak, konnotazio sexual inplizitua zuten, zigor haiek emakumeen generoaren aurkako zigorrak baitziren finean. Emakumeei ilea moztea, feminitatearen
ezaugarri nagusietako bat den adatsaren aurkako sexu-bortizkeria zen
eta gune publikoetan, plazan edo tabernan, errizino-olioa edanarazten
zietenean biktimak umiliatu nahi izaten zituzten jendaurrean.
Disidenteak fisikoki markatzeak, jendaurrean umiliatzeak eta zigor
haiek gainerakoek ikusteko modukoak izateak, garaileen eta garaituen
arteko desberdintze sakona eta iraunkorra lortzea zekarten. Aldi berean, zigor hauekin generoak diskurtso frankistarentzat zuen esanahi
berria ezarri zuten.
Emakumeak esparru politikoan zuten parte-hartzeagatik eta
haientzako ezarritako esparruak ez errespetatzeagatik zigortu zituzten,
baina baita gorrien emakumeak izateagatik ere. Hori bera gertatu zen
errepresioa eta errepresio-mekanismoak abian jartzeko arrazoien
kasuan ere, eta, aldi berean, arrazoi haiek diktadurak aplikatzen zuen
sexu-indarkeria finkatzeko balio izan zuten. Ideologikoki ezagunak
ziren gizonen emazteak, amak eta inguruko emakumeak zigortzen
zituzten eta horregatik finkatu eta indartu ziren izaera sexuala zuten
errepresio-mekanismoak: bortxaketak, ile-mozketak, emakumeak errizino-olioa edatera behartzea, elizak garbitzera behartzea… Asteasun
burututako ile-mozketen inguruan zera oroitzen du Maria Anjeles
Uzkudunek156:
“Nire ahizpa Mertxe, Sagastumeko Agustina eta Ibarrazpiko
Joxepa. Hirurak bokal ziren Emakume Abertzaleen Batzokian.
Lotsagarria zen, eguerdi-eguerdian kalean pasa behar zuten.
Herriko barberoak moztu zien Udaletxean, maiseatzaileak inguruan zituztela, eta desairez moztutako ileari usain eginez. Geroztik
etxetik atera gabe egon ziren, bakarrik jaietan joaten ziren
Sagastumeko mandiora, hirurak, eta ni eta beste lagun bat”
Bestetik, kontuan hartu beharrekoa da frankismoak egin zuen amatasunaren goraipamena ez zitzaiela modu berean aplikatzen emakume guztiei, erregimen frankistaren arabera helburu hartatik at geratzen
baitziren beren disidentzia politikoaren ondorioz gizartetik at geratu
ziren emakumeak. Izan ere, haiek ezin zuten beren seme-alaben onargarritasun soziopolitikoa bermatu. Gauzak honela, emakume hauek
gizarte bazterketa latza sufritu behar izan zuten. Bazterketa harek kontrol soziala eragiten zuen bizitzako esparru ezberdinetan, hala nola,
moralitatean, jarrera politikorik ez izatera presionatuz edota gizonekiko menpekotasunera azpiratuta.
Bereziki frankismoaren zuzeneko indarkeria jasan zuten emakumeek edo/eta bortxa mota hau sufritu zuten gizonezkoen, batez ere
fusilatuen eta preso politikoen, emazteek pairatu zuten bazterkeria
hori. Gainera, hauek izan ziren gabezia ekonomikoak gehien bizitu
zituztenak. Egoera ekonomiko hura ez zuten autarkiaren baldintzek

UZKUDUN, M. A. (2006): Herio 1936, Manuel Larramendi Kultur Bazkuna, Andoain, 2006; 19. or., liburuxka.
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soilik sortu, azken batean, ezaugarri garrantzitsu batek larriagotu baitzituen gabezia haiek: gizonezkoak, familiaren ekonomiaren sostengatzaileak, falta ziren familia askotan. Aipatu beharra dago, egoera
hura ez zutela presoen emazteek soilik jasaten, asko baitziren, arrazoi
bat edo beste bat tarteko, familiaren sostengatzaile ekonomikorik gabe
geratutakoak: gerrako alargunak, fusilatuen alargunak, erbesteratuen
emazteak eta mendira alde egindakoen emazteak. Aro frankistako
ezaugarri nagusia izan zen errepresioaren ondorio modura, hainbat
eta hainbat emakume bakarrik geratu ziren egoera ekonomiko negargarri bati aurre egin ezinik eta beren familien buru. Era berean, emakume hauek, isiltasunean, estigmatizazio latza sufritu behar izan
zuten, Antonio Martínen hitzetan: “porque aquí nos pintaban, los que
luchaban por dios y la patria y el rey, nos pintaban con rabos y cuernos, como si no tuviéramos sentimientos, pero una madre con 12
hijos en aquella circunstancia tan mala, no se quiso desprender de un
hijo! Entiendes? Así éramos los rojos!” eta Ignacia Marquetek José
Miguel Barandiarani 1936an emandako lekukotasunean esan zuenez: “en la fábrica La Guipuzcoana han admitido a mujeres carlistas,
hacen la vida imposible a las nacionalistas, llenándolas de insultos”
(MARQUET in BARANDIARAN: 2005, 337). Bestetik, esate baterako,
Fidel Bueno de Francisco desagertuaren emazteak, María Bernarasek,
bere senarra etxera itzuliko zenaren esperantza ez omen zuen galdu
inoiz, eta lanean gogor eginaz aurre egin behar izan zien bere senarraren desagertzeak ekarri zizkion traba ekonomiko, burokratiko eta
abarrei157. Bere biloba Agurtzane Bernarasen hitzetan:
“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 (…). Esperantza hori 1950-1955 urte inguruan galdu zuen. Ikusi zuen gauza estabilizatuta 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 lengusua jaio zen 1957an. Aurreneko
iloba zen eta orduan esan zuen: ia ez da gehiago etorriko. Hortik
aurrea beti ibili zen beltzez jantzita. Jendea badakizue nolakoa
izaten den zuek ez daukazu certificado de defuncion bat, nola
dakizu… Elizak ere kaña ematen 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.
(…) Orduan, alarguntzat jotzen zuen bere burua, nahiz eta ez izan
agiririk ezta konfirmazio ofizialik ere. Ez zuen ezer jaso. Beste jende
batzuei etortzen zitzaien agiri hori: zure gizona frentean hil da esaten zuen agiriren bat. Berak ezer ez. (…) Bestetik lotu ezintasuna
sufritu zuen, oso oso gaizki eraman zuen. Gainera nire amona oso
introbertida bihurtu zen. Berak ez zuen bere sentimenduak kanporaka azaltzen. Oso fuertearen itxura ematen zuen. Bolkatzen
zen bere lanarekin eta gero etxera etorritakoan bere seme alabe157

kin eta gerora bere bilobekin. Beti ibiltzen zen geratu gabe, ez
pentsatzeko. (…) Bere horretan geratu zen, berak ez zuen beste
gizonik izan eh! Geratu zen zirkulu horretan, bere hiru seme-alabak, bera eta puntualki bere senideak: bere anaiak eta… Gainera
nire amona zen zaharrena, asko laguntzen zien baina alderantziz
ere bai. Nire amonak haiei gehien bat. Gainera nire aitonaren
familiarekin ere kontaktua galdu zuen. Nire amonaren familiak eta
inguruko jendeak nire aitonaren familia ez zuen ezagutzen. Bere
oroimenarekin geratzen zen bera. Ez zegoen besterik. Pixka bat
aislatua geratu zen. (…) Lutoz jazten hasi zen eta baita eliza garbitzen ere. 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 hartu zuela horregatik elizan loreak jartzeko ardura hori.
Ez zuen leku fisiko bat loreak jartzeko eta elizan jartzen hasi zen”.
Egoera hura, gainera, larriagotu egin zen, garaitutako emakumeek
bere herrietan bizi zuten bazterketa sozialarekin, emakume haiei oso
zaila gertatzen baitzitzaien bizi ahal izateko lana lortzea. Hori zela eta,
emakume askok zernahi egin behar izan zuten biziraun ahal izateko.
Angela Cenarrok dio presoen emazteek bakarrik egin behar izan ziotela aurre gerraosteari, eta edozer gauza egin behar izan zutela biziraun ahal izateko, baita estraperlora eta prostituziora errekurritu ere
(2005: 147).
9.5.2. Emakumeen kontrako zuzeneko indarkeria politikoa
Aitzinean esan bezala, emakume errepublikarrek jasan zuten
beste bortxakeria mota zuzeneko indarkeria politikoa izan zen.
Frankismoak gauzatutako politizidioak berdin eragin zien gizonei eta
emakume sozialistei, errepublikarrei, anarkistei eta abertzaleei. Dena
den, ez zuten militantzia politikoa soilik zigortu mekanismo honen
bidez, izan ere, indarkeria mota hau ideologia politiko nabarmena ez
zutenei ere aplikatu baitzitzaien ondoko lerrootan ikusiko den bezala.
Gerra Zibilean eta frankismo garaian, erbesterako bidea hartu gabe,
“ezer egin ez zutela eta” atzeguardian geratu ziren emakumeen artean, gizonezkoenean bezelaxe, erahilketak izan ziren. Kasu honetan
tolosar bat fusilatu zuten, Natividad Hernández Mate eta bestetik, ordiziar emakume bat, María Loinaz Lasa, Tolosan hil zutena.
Natividad Hernández Materen erailketa benetan gogorra izan
zen. Aipatu neska gazte hau 1918an Tolosan jaio zen eta Acindino
Hernándezen eta Olegaria Materen alaba zen. Dendari ezkongabe
hau CNTko militantea zen. Gerra hasi eta hiru hilabetera, 1936ko
urriaren 21ean, erbesterako bidea hartu zuen eta 1937ko ekainaren
20an Santanderren errefuxiatu gisa egon zela dokumentatu ahal izan
da. Donostiako erregistro zibileko heriotza aktaren arabera, 1940ko
uztailaren 29an fusilatu zuten Donostian bertan. Bere hobiratzeari
dagokionean, Polloeko udal hilerrian bi egun ezberdinetan eman zie-

Fidel Bueno de Franciscoren biografia eta Gerra Zibilean izan zuen parte hartzea XX atalean atxikitzen da.
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ten lur bere gorpuaren zatiei, uztailaren 27an bere bi hankei eta uztailaren 30ean gainerako gorputzaren zatiei. Hilerriko erregistroaren
arabera, lesioak zituen bere gorpuak eta Donostiako ospitale zibiletik
ekarri zuten. 4. klasean Polloeko hilerriko 9. lerroko 3. esparruko 3.
zatian lur eman zioten158. María Loinaz Lasa berriz, Ordizian jaio eta
Donostian bizi zen. 55 urteko etxekoandrea zen, Bruno Losadarekin
ezkondua zegoen eta Bautista eta Juan izeneko mutilen ama zen.
Tolosan fusilatu zuten 1937ko urriaren 12an eta bertako hilerrian
hobiratu zuten nazionalek159.
Bestetik, errepresio ekonomikoari dagokionean, lehen aipatu
bezala, emakumeak bigarren mailan geratzen ziren familiako ondasunei zegokienez. Hala ere, ondasun haien arduradun bilakatzen
ziren Erantzukizun Politikoen Epaitegiaren aurrean, haien senarrak
kartzelan, erbesteratuta edo hilda zeudenean. Erantzukizun
Politikoen legea eta epaitegia ere, tira-bira pertsonalak eta frankismoak defendatzen zituen balioen joera politiko egokiaren aurkako jarrerak epaitzeko sortu zen. Testuinguru hartan, garaileen grinak eta mendeku goseak piztuta salaketa asko gauzatu ziren herritarrren artean.
Bazterketa hura larriagoa izan ohi zen konfiskazioen biktima zuzenak
emakumeak zirenean. Erantzukizun Politikoen Epaitegiaren espediente bat zuen eta bere familia aurrera atera behar zuen emakume
errepublikarra izatea, hutsaren hurrena izatea zen lehen frankismo
garaian, eta emakume haiek gizartean markatuta geratzen ziren gainerakoen begietara.
Tolosako kasuan, emakume abertzaleak izan ziren Erantzukizun
Politikoaren legearen arabera prozesatuak eta isunduak izan zirenak.
Denetan aipagarriena María Pilar Sasinenea Goñiren kasua da, II.
Errepublika garaian Tolosako Emakume Abertzale Batzan, Tolosako
Ikastolan eta Tolosako Batzokiak antolatutako kultur eta ongintza jardueretan nabarmendu zen tolosar honi 1940ko ekainaren 3an aipatu
epaitegi bereziak 500.000 pezetako isuna ezarri baitzion. Zigor hori
errekurritu ostean, 1941eko maiatzaren 13an 75.000 pezetako isuna
ezarri zioten behin betiko, Tolosan ezarritako diru-isunik handiena berari jarria izan zelarik. Aipagarria da baita ere, Jesús Elósegui Irazustari, bere
senarrari, beste 100.000 pezetako isuna ezarri ziotela egun berean,
nahiz eta 1941eko maiatzean 10.000 pezetara jaitsi160. Bestetik, Josefa
Irastorza Otegui andreari 1940ko irailaren 9an 2.000 pezetako isuna
berretsi zioten, eta nahiz eta zein zigor ezarri zioten ezagutzen ez den,
Constantina Laucirica Ugarte ere prozesatuta egon zen161.
9.5.2.1. Askatasun gabetutako emakumeak
Emakume kartzelaratuei dagokienean, 116 emakume tolosar izan
ziren 1936 eta 1945 artean kartzelaratuta egon zirenak; horietatik 53

Tolosako Barrutiko Presondegian egon ziren, 43 tolosar Ondarretako
Lurralde Presondegian, 9 Saturrarango Emakumeen Presondegian...
Bestetik, 1936ko uztailaren eta 1938ko abenduaren artean 68 emakume izan ziren Tolosako presondegian egon zirenak, gehienak
Tolosaldeko biztanleak. Kartzelaratzeei buruzko informazioa IV. atalean atxikitzen da, zuzeneko indarkeria politikoari dagokion puntuan
alegia eta emakume kartzelaratu hauek zein datetan zein presondegitan askatasun gabeturik egon ziren DVDko II. atalean eransten da.
Dena den, hauek izan ziren preso egon ziren tolosarrak eta Tolosako
Justizia plazako kartzelan atxilo egondako emakumeak: Mónica
Aguirre Iriondo, Bienvenida Aguirrezabala Esnaola, María Gervasia
Alcorta Altuna, María Anunciación Alonso González, Juana Altuna
Goyenechea, Guadalupe Alustiza Azaldegui, Rafaela Aragón Peláez,
Genoveva Aramburu Arruti, Hermenegilda Arandia Iturria, Teresa
Arandia Iturria, Teodora Arin Dorronsoro, Juana Armendáriz Olarra,
María Arsuaga Larrañaga, Benita Arteaga Zubillaga, Concepción
Arteche, Luisa Arzaondo Otalde, Antonia Astiasarán Alcain, Carmen
Aulet García, Petra Ayastuy Gastesi, Catalina Ayuso Bravo, Josefa
Azpiazu Ortiz, María Margarita Azpíroz Garmendia, Pilar Azurza,
Martina Beracoechea Goicoechea, María Beraza Aldaburu, Ángela
Berrocal Ortega, Cándida Berroeta Conde, María Bilbao Basagoitia,
Ana Camons López, Encarnación Cantera Ruiz, Teodora Carasatorre
Armendáriz, Juana Ceberio Jauregui, Encarnación Corrales Gallego,
Carmen Costa Carrasco, Dolores de Juan Lopetegui, Dolores de Los
Santos Romero, Josefina Discreto Laita, Juliana Echenagusia Olazabal,
Francisca Echevarría Echepare, Emilia Egaña Belaunzarán, Carmen
Eula García, Serafina Galarza Galarza, Josefa García Aldana, María
García Barquín, María García García, María García Gómez, Juana
García Pascual, Felipa García Salazar, Julia García Salazar, María
García Urquia, Pilar Garciandía Ancín, Cecilia Garmendia Gato,
Juana Goitia Beguiristain, Concepción Gómez Magras, Gregoria
González Yanguas, Dominica Goñi Larrainzar, Ángela Gorostiza
Echevarria, Josefa Gutiérrez Sánchez, Concepción Iparraguirre, Rita
Iparraguirre Recalde, María Antonia Iraeta Esnaola, Águeda Iturria
Aracama, Florentina Iturria Aracama, Juana Jauregui Uberetagoyena,
Anastasia Laplana Garmendia, María Larraiza Serrano, Margarita Lasa
Peña, Constantina Laucirica Ugarte, Marina Lavín Hidalgo, Julia
Lledana Salvo, Pilar Luna Moreno, Dolores Madariaga Galarza, Sofía
Martínez Alonso, Pilar Mercero Inchausti, Tomasa Michelena Altuna,
Apolina Millán Torio, Emilia Montejo Arte, María Cruz Múgica
Arsuaga, Gloria Muñoa Tellechea, Tomasa Muñoa Ugarte, Eulalia
Ochoa Martínez, Estefanía Ordozgoitia Urrutia, María Begoña Orue
Gómez, Juana Peña Camio, Petra Peña Otegui, Ana Pérez Santamaría,
Clara Preciado Trevijano, Juana Preciado Trevijano, Sol Puyo Aznar,
Victoria Quintana, Saturnina Ramila Mendoza, Josefa Recalde

158

DEZ, 3. s., 116. h.a.l., 61ifr. fol., 880/40. erreg., 1940/09/05; ACSS, 880. Akta, 643. agindua, 1940/07/27 eta 1940/07/30; CDMH, f. Santander, 106. karp, O. s., 1. lib., 3299. fol.; CDMH,
B. s., 54 karp., 528 fol.; CDMH, f. Santander, 47. karp., O s., 1344 fol.; CDMH, f. Santander, 44 karp., O s, 1390 fol.
159
TEZ, 33 h.a.l., 148/1937 erreg.
160
AGA, Sección Justicia, 1406. k.
161
AGA, Sección Justicia, 277. k. eta 291. k.
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Echenagusia, Manuela Reina Capilla, Victoria Revilla Miguel, Cándida
Robles González, Amalia Sáez Casi, Pilar Sáez Santamaría, Teresa
Sáez Santamaría, Juana Sagastizábal Dorronsoro, Buenaventura Sáiz
Martínez, María Salazar Zárate, Martina Sánchez Garro, Genoveva
Sanz Herreros, María Sanz Rojo, María Setien Madrazo, María Ignacia
Tolosa Larrañaga, Juana Tolosa Macazaga, Rosa Uranga Ucín,
Bernardina Urbizu Otaegui, Expedita Uribarren Armendáriz, Casiana
Urquizu Iruretagoyena, Victoria Urresti Arregui, Amelia Valdivieso
Aldasoro, Benedicta Velar Valderrama eta Isabel Vitoria Meñaca.
Emakume preso hauek, askatasun gabetuak izateaz gain, kartzeletan nozitu behar izan zituzten baldintzak oso gordinak ziren: presondegiko jan eskasia, zeldetako hezetasuna, presoei haien haurrak bahitu
eta haurrak izan ezin zituzten familia karlistei adopzioan eskaintzea…
Bi emakume tolosar izan ziren baldintza gogor horietan kartzelan hil
zirenak: Bienvenida Aguirrezabala Esnaola (Saturraran, 1938/08/28)
eta Julia García Salazar (Ondarreta, 1943/04/01).
Bienvenida Aguirrezabala Esnaola, Tolosan jaio eta Tolosan bizi zen
22 urteko emakume ezkongabea zen. Silvestre Aguirrezabalaren eta
Josefa Esnaolaren alaba eta ezkongabea zen. Sukar tifoideak jota hil zen
1938ko abuztuaren 28an, goizeko 6etan Saturrarango kartzelan eta
Mutrikuko hilerrian hobiratu zuten. Bienvenida 939/37 sumarisimoan
prozesatu zuten, eta bere aurka abiarazitako ekinbide judizialetan
aipatzen denez, Armada Nazionala Tolosara sartu zenean ilea moztu
zioten, instrukzioaren arabera: “por sus amistades y relaciones”.
Orduan Tolosatik alde egin omen zuen Bilborako bidea hartuz, han
bere mutilagunarekin biltzeko asmoz. Militarren hitzetan, hiri honetan
bere burua erakutsi omen zuen antzoki batean, egindako ile mozketa
Espainia Nazionalaren aurkako kanpaina bultzatzeko baliatuz: “se exhibió en un teatro haciendo valer el corte de pelo para contribuir a la campaña difamatoria contra la España nacional”. 1937ko urriaren 15ean
Donostian ospatutako gerra-kontseiluan biziarteko kartzela zigorrera,
hau da, 30 urte eta egun bateko kartzela-zigorrera kondenatu zuten.
Donostiako Ondarretako Presondegitik Saturrarango emakumeen
kartzelara 1938ko apirilaren 1ean eraman zuten eta Mutrikuko erregistro zibileko bere heriotza agiriaren arabera bertan hil zen 1938ko
abuztuaren 28an, sukar tifoideak jota162. Berarekin kartzelan egon zen
Isabel Ríosek idatzi zituen lekukotasunetan honela gogoratzen zuen
Bienvenidaren presoaldia eta bere heriotza:
“Cuando los fascistas tomaron San Sebastián, la detuvieron, le cortaron el pelo al rape y le pintaron en la cabeza las tres letras U.H.P
(Unión de Hermanos Proletarios), cuando la ponen en libertad la
chica logra escapar a Francia. En Francia la entrevistan los periodistas, le hacen y publican sus fotografías. Se habla de ella para

mostrar lo que hacían los fascistas, etc. Como era muy joven y hermosísima, causó un verdadero impacto. Su madre estaba en Bilbao
y Bienvenida y su hermana deciden ir a reunirse con ella. Toman en
Francia un barco y cuando están cerca de Bilbao, un barco fascista, creo recordar el Cervera, los apresa. Llevan a los pasajeros a San
Sebastián. Sometida a Consejo de Guerra es condenada a no
recuerdo cuantos años y mandada a Saturrarán con otra muchacha. El día que entraron en la prisión ella y su compañera con un
peine y una hoja de papel, nos dieron el gran concierto; así conocimos las canciones de entonces” (RÍOS, 1990: 166-167).
Kartzelan hildako beste tolosar emakumea Julia García Salazar
zen. Elías de Arinan, Zamoran, jaio eta Tolosan bizi zen; ogibidez
papergilea zen, 32 urte zituen eta ezkonduta zegoen. Tolosako presondegian 1937 eta 1938/01/16 artean egon zen preso, gero
Ondarretakora eraman zutelarik. Donostiako kartzela honetan hil zen
1943ko apirilaren lehenean. Gerra hasieran, Tolosako UGTk antolatutako Carlos Marx konpainian aritu zen, laguntza zerbitzuak eskainiz. Euzko Gudaroztea eratu zenean, Rusia batailoiean jardun zuen
funtzio berdinetan. Dirudienez, 1937 hasieran erbestealdian egon
zen, 1937/03/04an Kantabrian errefuxiatuta egon zelarik.
Matxinada militarrari laguntza emateaz akusatuta, 1938/01/25ean
Donostian ospatutako gerra-kontseiluan 15 urtetako kartzela zigorrera izan zen kondenatua, 1725/37 larrialdiko prozedimendu sumarisimoan. Honako akusazioa leporatu zioten sententzian:163
“que se distinguió y fue detenida en los sucesos de Octubre de
1.934 por coacciones en el trabajo, durante el dominio rojo fue
encargada de la dirección de la Cárcel de Tolosa en cuyo cometido vistió de mono y provista de pistola, maltratando a las personas
de derechas y en especial a una detenida a la que desnudó obligando a otras mujeres y milicianos que la vieran y diciéndole “que
no dejara de comer para no perder las carnes que pasaria por las
armas muy pronto” y que “si siete vidas tuviera siete la quitaria”(…).“Que los procesados referidos afiliados todos ellos a entidades marxistas huyeron todos ellos de Tolosa al entrar en dicha
ciudad las fuerzas liberadoras, dirigiendose a Bilbao y luego a
Santander”.
Emakume presoek haien kartzelaldietan sekulako baldintza gogorrak nozitu zituzten. Erregimen frankistak emakumeentzat batez ere
ohiko kartzeletatik haragoko egoitzak egokitu zituzten, batez ere
komentuak. Finean emakume haiek zuten izaera politikoa ezkutatu
nahi zuten eta haien zaintza ere ez zuten kartzelako funtzionariek
egin, lekaimeek baizik. Egokitutako kartzela horien artean baldintzarik
gogorrenetakoak Mutrikun kokatutako Saturrarangoan sufritu zituzten

162

ASB, “Euzkadi bajo el régimen de Franco(II); La represión en Gipuzkoa”; Mutrikuko Udal Artxiboa: “Relación de personas fallecidas en la prisión de Saturrarán; AIRMNF, Fondo Logroño,
exp 939/37; Mutrikuko Parrokia Artxiboa, 13. h.a.l., 386 or.; Mutrikuko Erregistro Zibila, h.e.l., 12/38 erreg, 1938/08/09; APSS kartzela-fitxa.
163
APPSS, Prisión de Partido de Tolosa, prozesu-expedientea, 7 k.; TUA, a.i.e.l., 829/37, 1937/09/22; APPSS, Prisión Provincial de San Sebastián, kartzela-fitxa; CDMH, f. Santander, 123 karp.,
s. O, 1 lib., 20380 fol.; CDMH, leg. B-1483, 166 fol.; AIRMNF, f. Logroño, exp 1725/37; APPSS, Prisión Provincial de San Sebastián, prozesu-expedientea, 31 k.; CDMH-PS Bilbao, 88 k., 7
exp, 5 fitx.; CDMH, f. PS Bilbao, 91 k., 3 exp, 23 fitx.; CDMH, PS Santander, 13 k., 1 exp.; AGA, s. Justicia, Registro Central de Penados 1938-58 [katalogatu gabeko fondoa].
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emakume presoek. 1937ko abenduaren 29an emandako agindu batek
xedatu zuen Saturrarango seminarioko bainuetxean emakumeentzako
kartzela irekitzea164 eta halaxe izan zen 1944rarte. 1938ko urtarrilean
eraman zituzten lehenengo emakume presoak. Guztira 16 eta 80 urte
bitarteko 4.000 emakume baino gehiago egon ziren preso, gehienak
asturiarrak eta tartean asko euskaldunak. Eta emakume horien semealaba ugari ere han egon ziren, baina horien kopurua jakitea ezinezkoa da, horien erroldarik ez zegoelako kartzelan. Horietatik 120 emakumek eman zuten azken arnasa Mutriku eta Ondarroa banatzen
dituen hondartzan eta 57 haurrek165. Hauek dira Saturraranen egon
ziren tolosarrak: Bienvenida Aguirrezabala, María García, Estefanía
Ordozgoiti, Victoria Urresti, Anastasia Laplana, María Salazar, Isabel
Vitoria, Eulalia Ochoa eta Constantina Laucirica, aitzinean esan bezala, aipatutako lehena bertan hil zelarik.
Saturraranen preso egondako Sagrario Merodioren hitzetan kartzelaren antolaketa ardura eta presoen zaintza Mesedetako ordenuko
mojen esku zegoen166. Kanpoaldean soldadu frankistak eta erreketeak
ere bazeuden, kartzela zaintzen, eta barnean berriz ofizialak. Bere
hitzetan, lekaimeek oso jarrera gaiztoa eta krudela izan zuten presoekiko. Gaiztoena sor María Aránzazu Vélez de Mendizábal omen
zen, presoek Pantera zuria edo La Veneno deitzen ziotena.
Sagrarioren arreba Carminaren hitzetan: “la llamábamos “sor Pantera
Blanca” porque tenía los hábitos blancos pero el corazón muy
negro”. Bestetik, lekaimeek erregimen berriaren ideologia eta oinarriak aintzat hartu eta gordintasun handiarekin tratatu eta krudelkeria
handiarekin jazartu omen zituzten preso emakumeak,. García
Segretek carceleras del dolor edo minaren kartzelariak bezala definitzen ditu eta Panteraren inguruan167 “sólo satisfacía sus entrañas
con castigos glaciales; la más ligera ondulación en la disciplina acarreaba un castigo, que podía llamarse ejemplar. Había que ceñirse,
pues, a la disciplina si no se quería ir a parar a los sótanos, lugar de tortura... siempre que la crueldad lo requería”. Presondegi berean egondako Isabel Ríosen hitzetan zaintzaile ziren lekaimeen helburua presoen arteko komunikazio librea ekiditea zen:
“recuerdo que íbamos al comedor totalmente en silencio, con los
brazos cruzados y en fila. En los primeros y prolongados tiempos,
comíamos sentadas en el suelo del comedor y en silencio total y
absoluto. Al volver al pabellón debíamos permanecer sentadas... sin
hablar entre nosotras... Las monjas vigilaban todo el día mirando por
las mirillas colocadas en todas las puertas. Si alguna intentaba pasar

silenciosamente a charlar con una compañera, inmediatamente se
abría la puerta y la monja, tratándonos con una dureza innecesaría,
nos hacía volver a nuestros sitios” (1990: 145-146).
Kartzela pairatu zuten emakume asko errepublikazaleak ziren,
faxismoaren aurkako borrokan nabarmendutako militanteak. Baina
beste asko zoritxarrak eraman zituen Saturraranera, eta errepublikazale
baten ama, arreba edo alaba izatea zuten delitu bakarra. Haiek jasaten
zuten zigorrik gogorrena zera omen zen, kartzelaratuak urez betetako
soto batean kokatutako zeldetan giltzapetzea, mareen baitan, kartzelaratuak urez gerriz gora estaltzen zirelarik. Halere ez zen sufritzen zuten
zigor bakarra, zigor fisikoak, gosea, garbitasunik eza eta, inoiz edo
behin, sexu erasoak eta torturak ere erabiltzen zituzten mojek presoen
gogoa makurrarazteko. Sufritutako baldintza txarrak medio emakume
gehienak tuberkulosiarengatik, septizemiarengatik edo tifusarengatik
hil ziren. Sagrario Merodiok honako pasartea gogoratzen du:
“Resulta que había dos hermanas que eran gallegas, dos, que el
médico, pues no las…, tenían tuberculosis y el médico pues en vez
de coger y llevarlas a la enfermería, pues no las llevaba, las cogía y
dormía con la otra hermana y así murieron las dos hermanas. Las
dos hermanas de tuberculosis porque el médico no les hacía caso”
Carmina Merodioren hitzetan, Saturrarango presondegian ezarritako baldintza gogorrek eta jasandako krudelkeriek, berari ezarri nahi
zitzaionaren aurkako eragina sorrarazi omen zioten: “me metieron en
la cárcel siendo una cría, sin saber nada de política. Y en Saturrarán
me hicieron roja, ¡vaya si lo consiguieron!”. Bertan egon zirenen egoera oso gogorra izan zen, alde batetik, eraikina horretarako prestatuta ez
zegoelako, eta bestetik, bertako lekaimeek gordintasunezko jarrera
agertzen zutelako. Saturraranen ez zegoen ziegarik eta presoak pilatuta
egoten ziren gela handitan, komunetan, pasiloetan... eta lurrean etzanda ahal zuten bezala lo egin behar izaten zuten. Carminaren hitzetan:
“no había colchones, ni mesas, ni tan siquiera donde sentarse, de modo
que teníamos que comer en el suelo y dormir recostados en los petates”.
Dilista asko ematen omen zieten jateko, xomorroz beteta, eta ezin
zuten hura jan. Jantokian hamar pertsonentzako mahaiak zeuden eta
izkinan tokatzea nahi izaten zuten, platera ondo jarri eta ezer eror ez
zedin. Behin lapikoa lurrera erori eta guztiak lurrera bota ziren ero
moduan. Ikuskizun ikaragarria izan zen. Oso gaizki pasa arren eutsi
egin zuten. Mojek janariarekin espekulatu egiten omen zuten, presoen janaria estraperloan salduz. Arroz eta azukre zakuak mendian

164

BOE, 440 zenb., 1938/01/04, 5098. or.
Saturraranen preso egondako hiruk memoria-liburu bana idatzi dute: LEONOR RUIPER (1996): Relato de mi vida, Salamanca, Europa Artes Gráficas; JOSEFA GARCÍA SEGRET (1982):
Abajo las dictaduras, Vigo, edizio propioa; eta ISABEL RÍOS (1990): Testimonio de la Guerra Civil, A Coruña, Ediciós do Castro.
166
Sagrario eta Carmina Merodio ahizpak Asturiaseko Panes herrian atxilo hartu zituzten, lehenak 16 urte bete berri zituenean, haien ama eta Paulino anaiarekin batera. Haien atxilotzea ez
zen arrazoi politikoengatik izan, nahiz eta familiakide errepublikarrak zituzten, hauek ez baizuten militantzia politikorik. Sagrarioaren hitzetan: “Me interrogaron porque querían saber los
nombres de los rojos significativos de Panes, pero por mucho que les decía que no sabía nada porque yo había estado interna en un colegio, ellos insistían. Me sacaron al cementerio diciéndome que me iban a fusilar; yo les decía que si querían matarme que lo hicieran, pero que no iban a conseguir nada porque no sabía de qué me hablaban. ¿Qué podía decirles si era una
cría totalmente apolítica?”.
167
GARCIA SEGRET in LARUELO ROA, M. (1999): La libertad es un bien muy preciado: Consejos de guerra celebrados en Gijón y Camposancos por el ejército nacionalista al ocupar Asturias
en 1937. Testimonios y condenas, Gijón, edizio propioa, 223. or.
165
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barna ateratzen omen zituzten. Janaria zerbitzatzen zutenean platera
bakoitzari zenbat patata zegozkion kontatzen omen zuten, ura besterik ez omen zieten ematen. Gauzak honela, gose handia pasa omen
zuten. Mojek haiei kendutako janariarekin zerriak hazten omen zituzten. Batzutan, inspekzioetan, urdaiazpikoak komunean ezkutatzen
zituzten mojek. Carmina Merodioaren hitzetan:
“Me parece que éramos mil quinientas o así…, pero es que no
podía, es que era impotente, porque… yo decía, ¿por qué estoy
aquí?, si yo no le he hecho mal a nadie (…). Allí llegó a cantidad de
gente, porque comíamos lo que bajaba del río. Por ejemplo, pues
em, manzanas… y cuando había riada pues bajaban cosas, y nosotras teníamos hambre entonces comíamos aquello y entonces
comenzó el tifus, murieron muchas jóvenes, muchas… Y otras las
metían en la cárcel en un sitio, donde está debajo del río, en las celdas de castigo y allí salían y salían y se morían (…). Pues teníamos
mucha hambre y le pedimos que nos darían las cebollas que tenían
picadas que nos darían pa comer, y dicen: “vosotras no merecéis
comer cebolla. La cebolla es dulce”. Y delante nuestro la tiró al río”.
Dena den, Saturraranen gertatutakoaren atalik mingarrienetakoak
umeekin jazotakoak izan ziren (GONZÁLEZ GOROSARRI, 2010). Esan
bezala, 1938tik 1944ra ume asko egon zen kartzelan, amek umeok norekin utzi ez zutelako. Haien egoera ez zen amena baino samurragoa.
Goseak eta eritasunak triskantza handiak eragin zituzten, eta 57 haur hil
ziren kartzelak zabalik iraun zuen bitartean. Aste bakar batean 32 ume
hil ziren, gehienak goseak jota edo elikadura desegokiarengatik.
1940ko martxoaren 30ean, Espainiako Gobernuak debekatu egin
zuen 3 urtetik gorako umeak kartzelan egotea. Senitartekoek hartu behar
zuten umeen ardura, baina senitartekorik ezean, umezurztegietara
bidaltzen zituzten edo familia falangisten esku gelditzen ziren.
Saturrarango emakumeentzat sufrimendu ugariren iturri izan zen hori.
Horietako askori umea kendu zieten, eta ez zuten inoiz jakin haiekin zer
gertatu zen. Atalik lazgarriena 1944an jazo zen. Arratsalde batean, aldez
aurretik inolako iragarpenik egin gabe, umeak emateko esan zieten
mojek emakumeei168. Horrek sekulako iskanbila sortu zuen espetxean,
eta, horren ondorioz, oihuak, zigorrak eta jipoiak ugariak izan ziren.
Umeak trenez eraman zituzten, eta amek ez zuten inoiz haien berri
gehiagorik izan169. Carmina Merodioren hitzetan:
“Había presas que se negaban a dejar solos a sus hijos con las monjas; tenían miedo de que se los robaran porque se dieron casos
que, con el pretexto de llevar a los niños al médico, sus madres no
los recuperaron nunca. Lo que pasaron aquellas pobres mujeres
con sus hijos fue espantoso. Vi morir a muchas compañeras y hasta
a una prima mía que se murió de tisis, pero lo que más me marcó
de Saturraran fueron las muertes continuas de niños, porque las

168
169
170

monjas hasta les negaban la leche. Quien es capaz de quitar la
comida a un niño es capaz de todo (…) muchas compañeras eran
viudas, otras tenían sus maridos en la cárcel o en el frente y a sus
familiares muy lejos, así que las pobres no tuvieron más remedio
que dar a sus hijos en adopción con tal de no verlos morir”.
Bestetik, Carminaren ahizpa Sagrario Merodioren lekukotasunaren arabera: “yo se que unas asturianas también que eran dos, no se si
eran dos hermanas, que le dijeron…, le dijeron, dice, va a tener, Elena
se llamaba, Elena, dio a luz en la enfermería, y cogió le dice que el hijo
se había muerto, y le dice, “pero si…, si ¡cómo es posible!”, dice “sí,
sí”, “si no estaba muerto, cuando ha nacido”, y esto, seguramente, ha
sido por eso [haurren bahiketa] porque ella dijo que no había muerto
cuando nació”.
9.5.2.2. Gerra-kontseiluetan prozesatutako emakume tolosarrak
35 emakume tolosar izan ziren epaiketa militarretan prozesatuak,
gehienak urgentziazko sumarisimoen bitartez eta inongo defentsa
eskubiderik izateko aukerarik gabe. Ferroleko artxibo militarrean jasotako epaiketa militar hauen espedienteetan argi ikusi daiteke prozesatutako ekintzak sarri askotan frogatu gabeak, aurretik gertatutako liskarrengatik edo inbidiagatik denuntziatuak edota salatzaileen nahasketak tarteko eginak zirela: salatzaileak prozesatuarekin liskarrak zituela
onartu zuela zehazten zen horietako batean. Zenbait kasutan ez zen
delitua epaitzen, prozesatuaren ideologia politikoa edo sindikala baizik: aurrekari ideologiko marxistak izatea, nazionalen kausaren aurkako jarrera azaldu izana, prozesatu baten etxean Tolosako lehenengo
eskola laikoa egokitu izana, bertan, kartutxoak, propaganda komunista eta erropa marxistak aurkitu zirelarik, UGTko afiliatua izatea...
Zenbait kasutan matxinadaren aurreko ekintzak eragin erretroaktiboarekin epaituak izan ziren: esate baterako, 1934ko urriko gertakarietan
lanean koakzioengatik atxilotua izana, bere ideien goratzarrea egin
izana mugimenduaren aurretik eta manifestaldietan parte hartuz…
1936ko matxinada burutu zuten instruktore militarrek Tolosako 35
emakume hauek epaitzeko erabili zituzten akusazioak honakoak
ziren: matxinada militarrari atxikitzea, matxinada militarra laguntzea,
matxinada militarra sustatzea eta matxinada militarra eragitea.
Paradojikoki, erregimen demokratikoaren aldekoek matxinatu izaera
jaso zuten altxatu zirenen eskutik. Jarraian emakume tolosar horien
prozedura sumarisimoen zenbakiak, jasotako zigorra eta sententziaren
eguna atxikitzen dira170.
• BienvenidaAguirrezabala Esnaola, 939/37 exp., 30 urte eta egun 1 (1937/10/15).
• María Alonso González, 1725/37 exp., 15 urte (1938/02/12).
• Rafaela Aragón Peláez, 1912/37 exp., absoluzioa (1939/01/03).
• Hermenegilda Arandia Iturria, 813/38 exp., artxibatzea (1938/12/21).

Emakume presoen haurren lapurreten inguruan ikus: VINYES, R.; ARMENGOL, M. eta BELIS, R. (2002): Los niños perdidos del franquismo, Barcelona, Plaza & Janés.
Urte horretan bertan itxi zuten Saturrarango kartzela eta aurrerantzean, apaizgaientzako egoitza gisa erabili zuten, 1968an behin betiko itxi zuten arte.
Archivo Intermedio Regional Militar del Noroeste de Ferrol-eko ondoko fondoak: Logroño, Donostia eta Bilbo.
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• Teodora Arin Dorronsoro, 1385/37 exp., artxibatzea (1938/03/22).
• Juana Armendáriz Olarra, 1384/37 exp., absoluzioa (1937/11/13).
• Benita Arteaga Zubillaga, 253/38 exp., 8 urte (1938/07/26).
• Josefina Discreto Laita, 2099/39 exp., 6 hilabete eta egun 1 (1940/03/08).
• Juliana Echenagusia Olazábal, 1381/37 exp., absoluzioa, (1937/10/16).
• María García Gómez, 2283/38 exp., artxibatzea (1939/06/19).
• Felipa García Salazar, 1884/38 exp., 8 urte (1938/08/05).
• Julia García Salazar, 1725/37 exp., 15 urte (1938/01/25).
• María García Urquía, 291/38 exp., 30 urte eta egun 1 (1938/06/02).
• Pilar Garciandía Ancín, 1755/37 exp., 12 urte eta egun 1 (1938/03/22).
• Gregoria González Yanguas, 1804/38 exp., absoluzioa (1939/04/14).
• Dominica Goñi Larrainzar, 1233/40 exp., absoluzioa (1938/03/22).
• Rita Iparraguirre Recalde, 2572/39 exp., 9 urte (1939/09/16).
• Águeda Iturria Aracama, 3676/40 exp., absoluzioa (1942/11/24).
• Juana Jauregui Uberetagoyena, 931/38 exp., 6 urte eta egun 1 (1938/06/11).
• Anastasia Laplana Garmendia, 1684/37 exp., 6 urte eta egun 1 (1937/11/08).
• María Lasa Dorronsoro, 1737/37 exp., artxibatzea (1937/12/13).
• Margarita Lasa Peña, 2103/39 exp., 2 urte (1940/04/05).
• Constantina Lauzirica Ugarte, 1783/37 exp., 30 urte eta egun 1 (1938/04/27).
• Sofía Martínez Alonso, 1725/37 exp., absoluzioa (1938/01/25).
• María Lourdes Mocoroa Múgica, 10.024/39 exp., artxibatzea (1939/01/19).
• Estefanía Ordozgoitia Urrutia, 1725/37 exp., artxibatzea, 15 urte (1938/01/25).
• Amalia Sáez Casi, 3595/40 exp, 12 urte eta egun 1 (1941/01/30).
• Pilar Sáez Santamaría, 303/38 exp., artxibatzea (1943/11/08).
• Teresa Sáez Santamaría, 1725/37 exp., absoluzioa (1938/01/25).
• María Salazar Zárate, 1684/37 exp., 15 urte (1937/11/08).
• Encarnación Sorondo Vitoria, 1604/37 exp., 6 urte eta egun 1 (1937/11/03).
• Juana Tolosa Macazaga, 1725/37 exp., 8 urte (1938/01/25).
• Victoria Urresti Arregui, 1155/37 exp., 6 urte eta egun 1 (1937/10/23).
• Amelia Valdivieso Aldasoro, 2331/37 exp., 3 urte (1939/01/11).
• Isabel Vitoria Meñaca, 1684/37 exp., 6 urte eta egun 1 (1937/11/08).

35 tolosar hauei honako akusazioak leporatu zizkieten gerra-kontseiluen ekinbideetan (Tolosako emakume miliziarrak eta gerra-kontseiluetan epaitutakoen taula ikerlan honen DVDko II. atalean gehitzen dira:
• Miliziar gisa jardutea: iraultzaileek sortutako zalaparta guztietan
parte hartu izana eta gorrien aginteak iraun bitartean miliziar moduan
jardutea; miliziar armatu bezala aritu izana Eskolapioetako eraikinean
egokitutako kuartelean eta kartzelan, non presoak aztoratzen zituen
senitartekoen bisitak eta horniketa eragotziz; gorriak nagusi ziren
garaian, Tolosako espetxeko zuzendaria izan eta buzoa jantzita eta pistola batekin ibili izana, eskuindarrak ziren pertsonei tratu txarrak emanez, bereziki emakume preso bati, zeina biluztuarazi egiten baitzuen
beste presoek larrugorritan ikus zezaten eta behartutako esaldi mingarriak esan ziezaizkien; ideia sozialistak izan, Frente Popularrean miliziar
moduan jardun izana Tolosan, aipatu alderdi politikoa nagusi zen
garaian eta kartzelako atezain izan zenean, senitartekoren bat preso
zuten familia eskuindarrak iraintzeagatik nabarmendu izana.
• Miliziarrak sustatzea: pistola batekin armatua, nazionalen
aurka indarkeria ekintzak egitera bultzatu izana miliziar bat; miliziarrak matxinatuen armadaren aurka armak hartzera bultzatu izana; tra-
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dizionalisten delegatu lokala eta haren emaztea atxilotu zitzaten miliziarrak sustatzea.
• Errekisetan parte hartzea: hainbat errekisetan parte hartu izana,
horietako bat Carrasco koronelaren etxean izan zelarik; kalean nagusi
zen nahasmenaz baliatu izana komertzioetan lapurretak egiteko eta
ostutako lehenengo esnea Frente Popularraren zerbitzura eraman
izana; ideologia sozialista izateaz gain bi pistolekin armatuta ikusi
izana kalean; bale batzuk erabiliz, zenbait errekisa egin izana: 25 kiloko tomate lataz beteriko bi kaxa, eta 25 kiloko piper kaxa bat; zenbait
kilo kafe eta beste genero batzuk, hirurehun pezetatik gora baloratutakoak, baita, berrehun pezetatan baloratutako haragia ere, hau guztia
miliziarren kuartelean erabili zirelarik; gorrien autoritateak aginduta
errekisak egin izana.
• Irainak eta mehatxuak egin izana: Donostiako Gros auzoko tranbian “oraindik bada itxaropenik: hamar egun igaro baino lehen gorriak
mendian izango dira” esan izana; falangistei “matariles! matariles!”
ohiukatu izana; bi erreketeri ostatu eman zien emakume okin bati kontuz ibili zedila esanez mehatxu egin izana; lan egiten zuen tabernako
arbelean “errekete belarriak albardaturik” idatzi izana, aipatutako
taberna hau Tolosako pertsona zital guztien bilgune izanik; ezkerreko
ideologia izan eta Tolosan gehien nabarmendu zenetariko bat izan eta
gorri separatisten aldeko propaganda eginez eta berak espero zuen
bezala Frente Popularrak irabazten bazuen eskuinekoak ziren pertsonen gibelak jango zituela publikoki esan izana.
• Frente Popularreko jantokietan jana ematea: mugimendu iraultzailea
nagusi zen garaian Frente Popularreko jantokietan zerbitzua eman izana.
10. GIZARTE LAGUNTZA
Historian zehar behartsuenei eman izan zaien gizarte laguntza
Estatuak haiek integratzeko eta kontrolatzeko erabili izan dituen
mekanismoen artean bat izan da. Horretarako, arauz, zigorrez eta
sariz osatutako sistema bat sortu izan dute (CENARRO, 2005: 93137). Diktadura frankista ere ez zen gutxiago izan eta indarkerian
oinarritutako bazterketa politikak aurrera eramateaz gain, gizarte eta
laguntza politika propioa sortzen ahalegindu zen. Gizarteko desberdintasunak baliatuz, erregimenaren oinarri soziala handitu eta erregimenaren aurka zeudenen iritzia aldatu nahi zuten matxinatuek.
Inolako zalantzarik gabe, garai hartako propagandak gehien goraipatu zituen politiken artean gizarte laguntzei zegozkienak zeuden. FET
y de las JONS alderdi bakarraren laguntzaz, ongintza edo benefizentzia izaera nazionaleko egitasmo modura aurkezten saiatu zen erregimena (CENARRO, 2006: XI-XIX). Egitasmo haren bitartez, Estatuak
eta herritarrek, elkartasun handiz, behartsuei laguntzen ziela erakutsi
nahi zuen erregimenak. Gaiaren finantziazioari zegokionez, ordea,
gizarte laguntza frankistak bere aurpegi errepresiboa erakutsi zuen.
Dirua biltzeko antolatzen zituzten ekintza desberdinetan parte ez
hartzea, Fitxa Urdina, Plater Bakarra, Postrerik gabeko Eguna, kale-
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galdeketak..., zigor zitezkeen delitu bilakatu baitziren (NICOLAS
MARIN, 2005: 136).

nologia eta puerikultura kontsultak, casas de la madre izeneko amei
bideratutako zerbitzuak, udalekuak, haurtzaindegi zerbitzuak...

Diktadurak ez zuen adiskidetzea lortzeko xedez garaituak integratzeko inolako asmorik izan eta gizarte laguntza izan zen horren adibide esanguratsuenetako bat. Laguntza haiek ez ziren doakoak, prezio
bat izaten zuten, laguntza jasotzen zutenek garaileen unibertso ideologiko eta sinbolikoa onartu behar zuten, beren politika, morala, erlijioa, arauak, etab. Erregimenaren gizarte laguntza politikak benefizentzia instrumentalizatu zuen eta funtzio politiko argia ezarri zion.
Norbere biziraupenaren edo seme-alaben biziraupenaren truke, garaituak estigmatizatu, beren izaera uzkurrarazi eta erregimenarekin identifikatuarazi nahi zituen errejimenak. Ángela Cenarrok dioen bezala,
ongintzak diktaduraren alderdi goxoena, Falangearen irribarrea zela
bazirudien ere, argi dago laguntza haien helburua politikoa zela azken
finean (2006: 145-152).

Erregimen frankistak garrantzia berezia eman zien haurrei, izan
ere, frankistentzat ezinbestekoa zen behar beste giza baliabide eskura izatea. Populazioaren ugaritzeak atzerritik zetozen erasoaldiei
indarrez erantzuteko aukerak ahalbidetzen zituen. Haurrak aberriaren altxorrak ziren orduko agintarientzat; halere ez zuen haurren kantitateak soilik axola, kalitateak ere garrantzia handia zuen haien ustetan, adimen eta izpiritu sanoko gizon sendoak sortu behar ziren
(CENARRO, 2006: 17-25). Helburu horrekin haurtzaindegiak eta
haur koloniak eratu zituzten, ez soilik gerrako garaileen familia-kideei bideratuta, baita garaituen aldekoei ere. Haietan hitzaldi politiko
eta sozialak burutzen zituzten. Haietara joateko abertzaleen eta errepublikarren semeek eta alabek lehentasuna zuten, izan ere, haien
moraltasuna zuzendu eta ideia aberkideak irakatsi nahi zizkieten,
espainiar onak bilakatzeko. Auxilio Social altxatuen aldeko propagandaren zabaltzaile bihurtu zen, bertan onartutakoen heziketan eta
ordena sozialerako beharrezko ziren baloreen irakaspenean jarduten
zuelarik. Lekukotasunen arabera, zentroaren jantoki eta etxeetan diziplinazko giroa nabarmentzen zen, batez ere bertako arduradunek,
boluntarioek, langileek eta kapilauek bideratzen zutena: aitortzak,
ikastaro espiritualak, Errepublika garaian bataiatu ez zituztenen
bataiatze masiboak…

Gerra Zibila amaitzean, agintari frankistek gizarte aurreikuspeneko sistema behin betiko txertatzeko erabakia hartu zuten, gainontzeko herrialde europarren parekoa izan nahi zuen aseguru sistema sortuz. Horrela, 1938ko Lanaren Foruko X. dekretuan zera xedatzen zen:
aurreikuspen honek langileari segurtasuna bermatuko ziola ezbeharraren aurrean eta gainera, areagotu egingo zirela zahartzaroak,
ezgaitasunak, amatasunak, lan-istripuak, lan-gaitzak, tuberkulosiak
eta langabeziak behartutako gizarte aseguruak. Bestalde, zahartutako
langileek lehentasuna izango zutela aldarrikatzen zen, erretiro duin
bat izan zezaten171. Baina nafarreria, tifusa eta difteria izurrite handien
erasoaldi eta hedapenaren ondoren, tuberkulosiaren mehatxuarekin,
haurren heriotza-tasa altuarekin eta paludismoarekin, osasun autoritate frankisten aldetik esfortzu handiak behar izan ziren.
Osasun eta gizarte politika helburu zuten instituzio frankistei
dagokionean, lehenik eta behin gerra garaian sortutako Auxilio de
Invierno delakoa aipatu behar da. Winterhilfe nazian oinarrituta, erakunde hau 1936ko urriaren 30ean sortu zuten ofizialki Mercedes
Sanz Bachillerrek eta Javier Martínez de Bedoyak. Hauen asmoa gerra
fronte eta erretagoardiako behartsuenei lagundu eta jaten emateko
jangela sorta bat irekitzea zen. Erakunde hori 1938an sortu zen
Auxilio Social zeritzonaren aurrekaria izan zen172. Erakunde honek
pobre eta behartsuentzako babestokiak, jantokiak, amen eta euren
semeentzako laguntzak, etab. eskaintzea zituen helburu, azken batean, gosearen, hotzaren eta miseriaren kontrako borroka abiarazi nahi
zuen Auxilio Socialek173, honako zerbitzuak eman zituelarik: mater-

Bestetik, Gerra Zibila bukatu zenean, Estatu berriak seguru sozialen sistema bat sortzeko beharra ikusi zuen, langileei gutxieneko
segurtasun maila eskaini ahal izateko. Behar hau bi arrazoi nagusirengatik sortu zen: batetik, erregimenak ez zuelako langile klasearen
inolako sostengurik eta legitimizazio premian zegoelako. Bestetik,
langile klaseak bizi zuen egoera latzak, batez ere elikadura desegokiak ikaragarri jaitsi zuelako lanerako zuten gaitasuna, eta erregimenak egoera hau leuntzeko premia ikusi zuen, langileen osasuna
hobetzekoa eta berreskuratzekoa. Honek guztiak, gaixotasunaren
nahitaezko aseguruaren ezarpena ekarri zuen 1942ko abenduan174.
Aseguru honen jarraipena Lan Ministerioaren esku geratu zen, gobernuaren sektore falangistaren esku alegia. Aseguru honek gaixotasunak
eta osasuna tratatzeko modu berria ekarri zuen estatura. Legea ordea,
oinarrizko murriztapenekin jaio zen, ekonomikoki ahulak ziren zerbitzu eta industria sektoreetako langileentzako soilik geratu baitzen,
beti ere etxez etxeko zerbitzuak eta etxekoandreen jarduerak alboratuta. Herritarren herena babestera ere ez iristeaz gain, ekonomikoki

171

DELEGACIÓN NACIONAL DEL FRENTE DE JUVENTUDES (1945): Labor Social del nuevo Estado. Postulados cumplidos del Fuero del Trabajo en materia laboral, Madrid, Departamento
Nacional de Propaganda, 15.-25. or. eta BOE, 505. zenb., 1938/03/10, 6178. eta 6181. or.
172
Auxilio Social zeritzon erakundearen sorreraren inguruan ikus: ORDUÑA PRADA, M. (1996): El Auxilio Social (1936-1949). La etapa fundacional y los primeros años, Madrid, Escuela Libre
Editorial. BOE, 146. zenb., 1937/03/15, 699. eta 701. or. eta BOE, 107. zenb., 1937/02/04, 308. eta 309. or
173
Auxilio Social erakundeak arauak dekretuz onartu ziren: BOE, 150. zenb., 1940/05/29, 3634. eta 3637. or. 1938an Auxilio a Poblaciones Liberadas edo Obra Nacional Sindicalista de
Protección de la Madre y el Niño zeritzoten proiektuak abiarazi zituzten, nahiz eta ez ziren izan eragin handia izan zutenak.
174
“Ley por la que se crea el seguro obligatorio de enfermedad”, BOE, 361. zenb., 1942/12/27, 10592. eta 10597. or. Lege honen aplikazioa Alemanian eta Inglaterran ezarritako arrazoi
bertsuetan oinarriru zen, ikus: SIGERIST, H. E. (1985): “De Bismarck a Beveridge. Desarrollo y tendencias de la legislación sobre seguridad social”, in LENSKY, E. (ed.): Medicina Social.
Estudios y testimonios históricos, Madrid, Ministerio de Sanidad y Consumo.
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zituen zailtasunak medio Gaixotasunaren Asegurua arazo larri askorekin sortu zen. Medikuntza Orokorra eta Farmaziaren Asistentzia
1944an jarri zen gizartearen sektore txiki haren eskura, irailaren 1ean
hain zuzen ere175. Hala ere, laguntza jasotzen zuen jende multzoak
mesfidati begiratzen zion lege hari, ez baitzeuden seguru haren helburuak zeintzuk ote ziren. Mesfidantza hau, jakina, asegurua erabateko boterea zuen sektoreak sortua zelako zabaldu zen (GARCIA PADILLA, 1990: 397-447). Antolamendu guzti honek gizarte zerbitzuen
eredu autoritario, zentralista eta hierarkiako bati erantzuten zion, guzti
hau ideologia faxista batean oinarritua baitzegoen. García Padillak
dioen eran, sistema totalitario eta zurrunean, gizarte zerbitzuekin erregimenaren legitimizazioa eta gizartera hurbiltzea bilatzen zen, bide
demagogikoak baliatuz (1990: 401-403).
10.1. Tolosako erruki-etxeko odol-ospitalea
Tolosan, Iurramendin kokatutako erruki-etxeari dagokionean,
berezko funtzioak alboratu eta militarren ospitale gisa baliatu zuten
nazionalek, eta horrek arazo larriak ekarri zizkion herriari. Altxatutako
militarrek Tolosa haien menpean hartu hurrengo egunean, hau da
1936ko abuztuaren 12an, erruki-etxea gerrako zauritu eta erientzat
odol-ospitale izatera pasa zen. Funtzio hau 1940ko martxoko lehen
egunetararte bete zuen. Tolosako Udal Kudeaketa Batzordeak bertako
ospitale zibila militarrentzat odol-ospitale gisa baliatzeko baimena
eman zuen, bertan 300 ohe baliatu zirelarik. Baina horiek guztiak
nahikoa ez zirela eta erruki-etxea funtzio militarretarako erabiltzea
onartu zuen. Hau ez zen izan Tolosan egokitutako ospitale bakarra,
Eskola Nazionaletan berrehun zauriturentzako ahalmena zuen ospitalea martxan jarri baitzuten. Erruki-etxean odol-ospitalea egon zen
bitartean hiru aldi ezberdindu ziren176:
• 1936ko abuztuaren 12 eta abenduaren 31 bitartean: odolospitale gisa martxan jarri zen epe honetan Oria ibarreko batailan
edo/eta Donostiaruntz zihoazen 1.458 alde nazionaleko zauritu eta
gaixotu zaindu ziren. XX taulan eta XY grafikoan ikus daitekeen
bezala, frankistek Tolosa haien menpean hartu ondoren erruki-etxeak eman zituen otorduak asko ugaitu ziren, 1936ko urrian 1087 razio
eguneko ematera iritsi zirelarik. Zaurituen, medikuen, laguntza-langileen, anbulantzia arduradunen eta errekete zaindarien artean denera
12.298 egonaldi burutu ziren. Aipatu egonaldietan, medikuntza,
kirurgia eta farmazia langileen kostuetan, sendagai eta sendaketa
materialetan, hildakoak estaltzeko erabilitako 160 maindiretan, 86
hilkutxetan eta erropetan, 78.398,70 pezeta gastatu zituen errukietxeak. Agintari frankistek 1942ko abendurarte ez zituzten gastu
hauek ordaindu.

Hilabetea
Maiatza, 1936
Ekaina, 1936
Uztaila, 1936
Abuztuaren 11rarte, 1936
Abuztuaren 11tik aurrera, 1936
Iraila, 1936
Urria, 1936
Azaroa, 1936
Abendua, 1936
Urtarrila, 1937

Razio
eguneko
69
111
182
114
386
714
1087
796
585
525

37. grafikoa: Gerra aurretik, gerra garaian eta
gerraostean Tolosako erruki-etxean eguneko emandako razio kopurua178.

51. taula: Gerra aurretik, gerra garaian
eta gerraostean Tolosako erruki-etxean
eguneko emandako razio kopurua177.

• 1937ko urtarrilaren 1ren eta abuztuaren 4aren bitartean:
aurreko epealdiko 102 soldaduri 1.306 soldadu zauritu eta gaixo
gehitu zitzaizkien. Denera 22.670 egonaldi burutu ziren eta Estatu
frankistak ordaindu zituen hauen zainketa eta sendatze kostuak.
Dena den, zeharkako gastuak ordaintzeko utzi zituzten, denera,
28.953,2 pezetako gastua.
• 1937ko abuztuaren 4aren eta 1940ko martxoaren hasiera artean:
Intendentzia Militarra izan zen odol-ospitaleaz arduratu zena,
Sanjurjo Ospitale Militar Orokorra izena hartu zuelarik erruki-etxeak.
Dena den erruki-etxeak oherako arropak, material higikorrak, erremintak, kirurgia-tresnak... erabili zituen, denera 10.000 pezetako gastua izan zuelarik.
Falangearen barne agiri baten jasota dagoenaren arabera,
Tolosako erruki-etxean odol-ospitalea kokatzean, ospitaleratutako
zibilak sotoetara eraman behar izaten zituzten, honek baldintza desegokiak bultzatu zituelarik179: “la falta de mínimas condiciones de
higiene y salubridad públicas.... con consecuencias mortales para
algunos (...) muchos de los niños acogidos, al ser cedidas sus camas
para los menesteres del hospital de sangre, hubieron tenido que dormir, de mala manera, sobre el suelo”. Azkenik, Mugimenduaren
Buruzagitza Probintzialak, 1940ko martxoaren hasieran odol-ospitalea ixtea eta bere izaera zibila berreskuratzea agindu zuen.
10.2. Falangearen Auxilio Social eta Elizaren Acción Social erakundeen jangelak
1936ko uztailaren 18tik matxinatuek Tolosa menpean hartu arte,
hau da, abuztuaren 11ra arte, Frente Popularreko emakumeek
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TUA, 2488. k.; TUA, 3237 k. eta URRETAVIZCAYA (1939): “Tolosa y su aportación al glorioso Alzamiento Nacional” in EZQUIAGA et al. (1939: 21-24).
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laguntza jangelak kudeatu zituzten. Tolosako Udal Kudeaketa
Batzordea, 1936ko amaieran eta 1937ko hasieran hasi zen garai berriko ongintza berregituratzen. Fidel Azurza alkatearen eskutik eta estatuko gobernuaren aginduak betez, 1936ko abenduaren 29ko eta 30ko
dekretuak betez hain zuzen, egin zen lan hori. Alde batetik, ongintza
pribatua kontuan hartuta ongintza publikoa antolatzea zen helburua.
Horretarako laguntza behar zuten familien errolda edo eskean ibili gabe
laguntza jasotzeko eskubidea zuten familien errolda egin zen. Eta bestetik, gerraren ondorioz umezurtz geratutako haurren edo bakarrik geratutakoen hezkuntzaz arduratuko ziren familien eskuhartzea bultzatu
zen, beti ere Mugimendu Nazionalaren printzipioak jarraituz. Azken
honetarako alkatea buru zuen batzordea eratu zuten180.
Beharrean zeuden tolosarrei jana emateko jangelak Falangearen
Sección Femenina, Elizaren Acción Católica de la Mujer eta Tolosako
Religiosas Hijas de la Caridadeko emakumeek zuzendu zituzten.
Otordu hauek gerra garaian baino ugariagoak izan ziren gerraren ostean. Alde batetik janaria gutxituz zihoalako, batez ere 1939 eta 1945
artean, eta bestetik behar handiena zuten erbesteratu errepublikar eta
abertzaleak gerraostean itzuli zirelako haien bizilekuetara. Otordu
kopurua batez ere 1941ean ugaritu zen Tolosan. 1941eko abenduan
Tolosako Auxilio Socialeko delegazioaren agindu baten bidez bertako
Hijas de la Caridad ordenako erlijiosoek zuten jangela bertan bera utzi
behar izan zuten, karitateko jangela guztiak Falangearen eskuetan
geratu zirelarik. Alabaina jangela kopurua handitu egin behar izan
zuten, geroz eta ugariagoak baitziren bertaratzen zirenak181.
Tolosako Auxilio Socialen delegazioa Rondilla kalean kokatua
zegoen, Eskola Nazionalen parean. Bertan tolosar behartsuei ez ezik
errepublikarren menpean zeuden lurraldeetatik erbesterako bidea
hartu zuten eta Tolosako egoitza ezberdinetan errefuxiatuta zeuden
eskuindarrei ere ematen zieten jaten. Ramiro Orusek zuzentzen zuen
Auxilio Socialek alde batetik umeei jan emateko jangela zuen eta bestetik helduei ere jana banatzen zien. Ikasten ari ziren eta administrari
gisa lan egiten zuten neska gazte tolosarrak gizarte zerbitzu lanak egitera behartuta zeuden. Haien egitekoak, besteren artean, haurrei jana
banatzea eta jangelarako diru laguntzak jasotzea ziren.
Tolosako haurrak aipatu egoitzaren Gorosabel kaleko atetik sartzen
ziren. Aldiz, ontziak betetzeko asmoarekin bertaratzen ziren helduei
egoitzaren atzeko aldean banatzen zitzaien janaria, Aroztegieta kaleko
atean. Aipatu erakundeak beharrezkoa zuen dirua herritarrek emandako ekarpenen bidez jasotzen zuen, eskudirutan zein jenerotan.
Laguntza emaileen zerrenda Tolosako agerkarietan eta La Voz de
España, Unidad eta El Diario Vasco egunkarietan argitara ematen zen.
Era berean, Falangearen ongintzako erakunde honen alde Sección

Femenina erakundeko neskek ere igandetan diru bilketak burutzen
zituzten. Herritarrak gutxienez 0,30 pezetatako laguntza ematera
behartuta zeuden, eta horren ordainetan Auxilio Socialen ikurra zuten
pegatinak edo intsigniak ematen zizkieten Falangeko neskek.
Janari eskasia zegoen garaian, janaria eskuratzeko biderik ez zuten
herritarrei bi bide geratzen zitzaizkien jango bazuten: Auxilio Social
izeneko gizarte laguntzara jo edo estraperloaren edo merkatu beltzaren bidez elikagaiak eskuratzea. Lehen aukera hobesten zutenek honako egoerak nozitu behar izaten zituzten:
“Ume behartsuei bazkaria ematen zien eunero eunero 12 tan hor
jute zian “Cara al Sol” abeste zuen ta emate zien platerka bat zopa
eta beste zerbait, plato uniko. (...) 12-14 urte arte eta geo handik
pasatzen zian Frente de Juventudesea (Tomás Alonso).
Auxilio Socialera jatera bertaratzen zirenek gizarte kontrol irmoa pairatzen zuten; alde batetik jangeletara zihoazenak kontrolatzeko herriko
txiroen erregistroa eratu zutelako udal agintariek. Herritarrek zerrenda
horretan izena eman behar zuten gerora jateko aukera izan zezaten182 eta
bestetik Estatu berriaren ideologiarekin bat egiten zuten kanta aberkoiak
abestera behartzen zituzten. Hara bertaratzen zirenek halako kontrola
sufritzen zuten, ezen, herritar asko, behar handia izanik ere, ez zirela
hara joaten. Gauzak honela, Falangearen gizarte laguntzarako erakunde
honek zera antolatzeko baimena eskatu zion Gobernu Zibilari183:
“como son muchos los vecinos de esta villa que por tener pequeños ingresos no pueden atender necesidades de alimentación de
sus familiares y sin embargo no acuden a los comedores de Auxilio
Social he de solicitar de VE la correspondiente autorización (…) la
apertura de Comedores Económicos, en los que se serviran comidas a las clases humildes a precios muy baratos o mediante el pago
de una cuota semanal previamente convenida, lo mismo que viene
funcionando en Zaragoza y en otras varias poblaciones”.
Kontrol hori tarteko, herritar askok hara bertaratu baino nahiago
izaten zuten Acción Católica zeritzon elizaren erakundearen jangeletara joatea. Tolosako Junta de Acción Católica erakundeak, Carmen
Ciriquiainen zuzendaritzapean, 1937ko otsailean inauguratu zituen
Santa María plazan kokatuta zeuden jangela publikoak, egunero 100
pertsona ingururi jana eman eta arropa erabiliak ere banatzen zizkietelarik. Carmen Ciriquianez gaian, Felicitas Lasquibar, María Labadia
eta Maria Luisa Zubeldia ere aritzen ziren benefizentzia-lanetan
(RECONDO, 2008: 259). Jangela hauen gastuak ordaintzeko elizjendearen artean diru bilketa egiten zen eta Tolosako Udal Kudeaketa
Batzordeak ere diruz laguntzen zuen, esate baterako, 1937an 2.000
pezetatako laguntza ematea onartu zuen184. Herritarren artean gosete-
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rik handienak 1939 eta 1945 artean jazo baziren ere, ordutik aurrera
ere Elizaren erakunde honek otorduak ematen jarraitu zuen. Esate
baterako, 1946 eta 1947 urte arteko neguan eguneko 53 otordu banatu zituzten, denera 5.565 otordu, eta 1947 eta 1948 artekoan egunero
110 otordu, negu guztian 13.850185. Otordu hauek emateko
Behartsuaren Eguna antolatu ohi zuten urtero, azaroaren erdialdera,
Tolosan 1943 eta 1949 artean Acción Católica erakundeak jasotako
diru laguntza kopuruak 52. taulan atxikitzen dira.
Urtea

Jasotako diru kopurua

1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949

6.871 pta.
14.355,45 pta
18.012,50 pta.
40.441,75 pta.
49.087,05 pta.
50.900,95 pta.
54.888 pta.

52. taula: Tolosako
Acción Católicak
Behartsuaren Egunean
jasotako diru laguntzak
1943 eta 1949 artean186.

Ongintza jasotzeko aukera zuten tolosar familiek benefizentzia
liburuxka bana zuten, eta bertan familiako kideen izenaz gain haiei
laguntza ematearen ardura zuen medikuaren izena ere azaltzen zen.
Esate baterako, 1943an 123 benefizentzia liburuxka banatu ziren
beste hainbeste familiatan eta 23 familiei liburuxka jasotzeko eskaria
ukatu zitzaien. Bestetik, urte berean herriko behartsuenei botikak doan
banatzeko Auxilio Socialek 10.010,10 pta gastatu zituen eta gerra
aurreko ohiturari jarraituz 174 familia behartsuri San Juanetan diru
laguntzak eman zizkieten187.
10.3. Behartsuei laguntzeko ekimenak: Plater Bakarreko Eguna, Esne tanta...
Gerraostean herriko txiroenei laguntzeko helburuarekin hainbat
ekimen abiarazi zituen frankismoak: Plater Bakarreko Eguna, Postrerik
gabeko Astelehena, Esne tanta... Horien arteko nagusiena, hilaren
lehenean eta 15ean burutzen zen Plater Bakarraren eguna izaten
zen188. Egitasmo hori gobernu frankistak 1936ko azaroaren 3an emandako agindu baten bidez eratu zen eta 1942ko otsailerarte egon zen
indarrean189. Plato Único edo Plater Bakarraren egunaren propaganda
egiteko hitzaldiak, artikuluak eta oharrak, eta kartelak eta iragarkiak
baliatzen zituzten. Hamabostean behin plater bakarreko eguna eta

azken-buru edo Postre Bakarreko eguna antolatzen ziren. Egun horretan familiek, erlijio-erakundeek, enpresek eta dendek diru kopuru bat
eman behar zuten190: “konparazio batera, zure bazkariak bi pezeta
balio bazuen eta bi plater jaten bazenituen, egun horretan, plater bakarra jan eta bigarren platerak balio zuen dirua, premia zutenei emateko
erabiltzen zen. Karidadea zen, limosna bat egitearen parekoa” (Xabier
Garikano). “Ta gaina izate zan igande bat hilian plato uniko, eozein
lekutan jan ta plater bat bakarrik izate zan” (Tomás Alonso).
Era guztietako pertsonek eta familiek hartu behar izaten zuten
parte Plater Bakarraren egunean. Haien egoera soziala edo ekonomikoa edozein izanik ere, guztiek eman behar zuten zerbait. Hala
ere, pertsona edo familia bakoitzak ematen zuena haien egoera
ekonomikoak baldintzatuta egon ohi zen. Familien kasuan borondatezkoa zen haien laguntza, nahiz eta Udalak eta Gobernu Zibilak
erabat kontrolatzen zuten herritar bakoitzaren ekarpena. Halere,
familia bakoitzak gutxienez 1,5 pezeta ordaindu behar izaten
zituen Plater Bakarreko egunetan eta 0,5 pezeta Postre bakarrekoan
eta gehienez hurrenez hurren 25 eta 5 pezeta. Ezer ematen ez zuten
familiak edo pertsonak eta eman zezaketena baino gutxiago ematen zutenak salatu egiten zituzten. Salatutako hauei zigor gogorrak
ezartzen zizkieten. Familiaren baten egoera ekonomikoaren berri
ez bazuten, alkateek familia hura ikertu egiten zuten. Jatetxeak,
pentsioak eta hotelak bazkarien eta afarien kopuruaren %50a eta
gelen alogeraren prezioaren %60a ematera behartuta zeuden.
Tolosako Udalak hilero, hilaren 2an eta 16an, egiaztatzen zuen
familia edo pertsona bakoitzak zer eman zuen191. Etxez-etxe biltzen
zituzten dohainak eta bakoitzari zegokion ordainagiria ematen zioten. Egun hura zela eta, etxeetan, hoteletan, ostatuetan, jatetxeetan
eta horrelakoetan biltzen zenari Udalak kontrol estua egiten zion,
honen guztiaren berri Gobernu Zibilari jakinarazten ziolarik:
“Geo jayian hasi zian geixeo ematen, razionamentua geixeo ematen hasi zian, ta geixeo hasi zianian allatu zuen jayian plato uniko
behartzala, beno, plato uniko behar bada izan deilla! Eta hasi zian
etxiak mihatzen jai eguardin etortze zian, garbantzubak jartze baldin bazenitun plato uniko bihartzendun! Geo txoixo mutur bat
sartze zenion ez besteik eh, ezerrez! Ta etzenekizun jai hartan eo
atxaldian etorriko zian eo goizian etorriko zian eo afaltzeko
garaian etorriko zian. Ta bi pezta pagatu behartzendun hua.
Pagatu in bihartzendun gañea. Bi pezta pagatu behar tziñun. Eta
geo, hua re ba, bukatu zan, bi pezta pagatze hoire. Ta geo ze hasi
zian herrin? Zenbat eta bajuna bizi zan hari ta ontriziyo handina
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Honen guztiaren kostua hurrenez hurren 23.539,05 eta 27.858,5 pezetatakoa izan zen. “La cocina de invierno parroquial”, Izaskun Hoja Parroquial, 24. zenb., 1948/05, 4 or.
Izaskun Hoja Parroquial, 7. zenb., 1946/11, 2. or.; 19. zenb., 1947/11/16, 1 or.; ezohiko zenb., 1948/11/16; ezohiko zenb., 1949/11/16; ezohiko zenb.
TOLOSAKO UDALA (1944): “Extracto de la memoria de la gestión Municipal en el año de 1943 y de su estado de los servicios, aprobada en sesión del día 12 de abril”, 1944/08/11ko
liburuxka, TUA, 2488. k.
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1936ko uztailean bere aurrekaritzat hartu daitekeen egunak antolatu zituzten día del ayuno voluntario zeritzotenak hain zuzen ere.
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Familien ekarpena 1940ko abendura arte luzatu zen eta hotel eta jatetxetan 1942 arte. BOE, 20. zenb., 1936/11/03, 93. eta 94. or.; BOE, 362. zenb., 1940/12/27, 8897. eta 8897. or. eta
BOE, 36. zenb., 1942/02/05, 895. or.
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TUA, A-1-233, 110 fol., 1937/02/17, u.k.b.a.l.; TUA, A-1-233, 125 fol. 1937/03/17 u.k.b.a.l.; TUA, A-1-233, 135 fol., 1937/04/28 1937/03/17 u.k.b.a.l.
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TUA, 301. k.
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botatzen, batiyan gurdiya zenulako bestian eztakit zer, baño hasi
zan (Cristina Arruti)”.
Frankismo garaian bizi izan zen goseteari eta elikadura txarrari
aurre egiteko antolatutako ongintzaren beste instituzioa Gota de Leche
edo Esne tanta zeritzona zen. Bertan herriko behartsuen haurrei esnea
ematen zitzaien, “baino hoi Kruz Rojana zan baino han eh launtza
ematezuen. Gota de Leche zeon eskola nazionalak zian tokin eskubita aurrea eskailera batzuk bazian ta han” Tomás Alonsoren hitzetan.
Tolosan 1941. urtean 800 eta 900 biberoiren artean ematen ziren.
Halere, errazionamendua martxan egon zen garaian biberoi kopuru
hori guztia emateko elikagai hornidura arazo larriak egon ziren. Esate
baterako, 1941eko abuztuan Tolosako alkateak Gipuzkoako
Gobernadore Zibilari idatzitako gutunean zera eskatzen zion192:
“La Junta de Gobierno de la Institución local “La Gota de leche”
(…) viene desplegando en favor de los niños menesterosos(…)
Esta benéfica Institución, que viene atendiendo a la lactancia de
los niños pobres, no solamente la población, sino en el area a que
se extiende su zona industrial que abarcan los pueblos limítrofes,
se encuentra desde hace tres o cuatro meses, a tenor de las especialísimas circunstancias que se dan de presente, a falta de un
cupo de azúcar, artículo tan indispensable como básico para el
suministro de los 800 o 900 biberones de leche que diariamente
reparten. Al verse pues obligada, para endulzar la lactancia, a
echar mano a otros sustitutivos como la miel y la sacarina la consecuencia es, según se me informa por los facultativos, vengan
reproduciendode en los niños determinados trastornos intestinales declarandoseles la enteritis que en ocasiones prevee fatales
desenlaces. Una de las necesidades que, más que nunca, caracterizan la profilaxis del niño es la garantía y el regular funcionamiento de esta Institución para evitar la depauperación y mortandad infantil, problema planteado hoy en toda su extensión. Por
ello y con el solo objeto de que la gota de Leche de esta población
prosiga en su laudable obra caritativa y Cristiana, haciendome eco
de esta necesidad (…) se destine un cupo mensual de sesenta
kilos de azucar”
10.4. Dirua biltzeko ekimenak: Fitxa Urdina, Soldaduen Aldeko Diru
Laguntza...
Falangeak, Erreketeak, Elizak edo Udalak sarritan egiten zituzten
diru bilketetan herritarrek derrigorrean lagundu behar izaten zuten, bai
dirua bilduz edota baita dirua emanez ere. Gerra garaian soldaduen
laguntzarako diru laguntza egunak antolatzen zituzten193:
Borondatezko Baraualdi eguna, Soldaduen Aldeko Diru Laguntza,
Soldaduaren Gabonsaria edo aginaldoa, Hotzaren kontrako gurutza192
193
194

daren aldeko zigiluak, Falangearen Negurako Laguntza… aitzinean
aipatutako ongintza egitasmoetarako biltzen zutenarekin batera. Diru
bilketak herriko behartsuenei laguntzeko eta Falangearen baliabide
ekonomikoak areagotzeko tresna izateaz gain, gizartea kontrolatzeko
era bat ere baziren, izan ere ordaintzen zutenen eta ordaintzen ez
zutenen zerrendak erregistratzen baitzituzten. Azken horiek erregimenaren aurkako susmagarri bihurtzen ziren.
Esate baterako, 1937ko ekainean Fitxa Urdina edo Ficha Azul izeneko ekimena abiarazi zuen Estatu frankistak. Tolosar familiak eta
enpresak diru laguntzak ematera behartuta zeuden. Diru hori benefizentziara bideratzen zen. Tomás Alonsoren hitzetan:
“Jende askok izatezun la ficha azul, jendia ola signifikatu xamarra izandu zana. Igandetan izate zan “La cuestacion del auxilio
social” ta kartoizko txartela jartze zuen oain bezela ta 30 xentimo kobratze zuen ta esatezuen para pagar todo del auxilio
social, baino gero bazeuden jende asko be borondatez la fitxa
azul patzen zutena, astian kuota bat bezela ordaintzen zuten,
“Para tapar porque aunque no soy partidario” tapatzeko, ta
eztakit zenbat ordainduko zuen baino xentimo batzuk o”
Subsidio procombatientes izeneko soldaduen aldeko diru laguntza
bilketa 1937ko urtarrilean abiarazi zen. Laguntza hau gudalerroan
borrokan ari zirenei eta haien familiei bideratzen zitzaien. Laguntzak
ardurapean zituzten seme-alaben eta pertsona dependienteen kopuruaren arabera ematen ziren: pezeta bat seme alaba eta pertsona
dependienteko. Ekimen honetarako dirua luxuzko eta kontsumoko
produktuei %10a gehitu ondoren jasotako tasetatik erdiesten zen.
Hauek ziren, besteak beste, errekargua ezartzen zitzaizkien produktuak: tabakoa, lurrina, gailetak, txokolatea, fruitu lehorrak, likorea... Era
berean, ikus-entzunezkoen sarreren, tabernetako kontsumoaren eta
hoteletako zerbitzuetan ezartzen zen errekargua ere helburu horretarako bideratzen zen.
Ongintzari dagokionean, Tolosako enpresak frontean alde nazionalean borrokan ari ziren langileen familiei haiek kobratzen zuten soldataren zati bat ordaintzera behartuta zeuden. Haien familiek diru
laguntza hori jasotzen ez bazuten Tolosako Udalak bitartekaritza lana
egiten zuen. Diru laguntza hau egoera ekonomiko txarrean zeuden
eskuindar fusilatuen familiei ere ematen zitzaien. Alde nazionalean
borrokan ari zirelako hil ziren Tolosako Udaleko langileen ezkontideei ere udal langileek jasotzen zuten soldataren %50a ordaintzen zien
Tolosako Udalak pentsio modura194.
Bestetik, Tolosako Círculo Carlistak, Falangeak, Gerrako Junta
Karlistak, Frente de Juventudesek, Falangearen miliziek eta erreketeek
beren ekintzetarako dirua biltzeko antolatutako ekintzak laguntzeko
asmoz, Tolosako Udalak talde hauek Gorritiko antzokian, Beotibarko

TUA, 2003, 1599. or., 1941/08/18, a.i.e.l.
TUA, 861 or. 1937/12/02, u.b.k.b.i.e.; TUA, 1126 or. 1937/12/16, u.b.k.b.i.e.
TUA, A-1-2344, 101.-108. fol., 1939/03/03, u.k.b.a.l.; TUA, A-1-233, 41.-41ifr. fol., 1936/10/02 u.k.b.a.l.; AMT, 1988, 238. or., 1938/06/13, u.i.e.l. eta AMT, 1988, 246. or., 1938/07/12, u.i.e.l.
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pilotalekuan edota zezen-plazan buruturiko ekintzei zegozkien tasak salbuesten zituen. Amaitzeko, alde nazionalean borrokan ari ziren soldaduen familiartekoak ere argiaren zerga ordaintzetik salbuetsita zeuden195.
Herritarrak Altxamendu Nazionala laguntzeko zuten beste betebeharra soldaduak haien etxeetan mantentzearena izan zen. 1936ko
abuztuaren 11n Tolosara 700 soldadu iritsi ziren eta hauetako askok
herritarren etxeetan egon ziren apopilo. Herritarrak derrigortuta zeuden
hauei otorduak edo lo egiteko lekua egokitzera. Nafarroako Bosgarren
Brigadako soldadu hauetako asko espainiar estatuko iparraldeko fronteko gatazka amaitu artean Tolosan egon ziren, hau da, 50 egunetan
egon ziren soldaduak bertako etxeetan apopilo hartuta. Tolosako Udal
frankistako idazkaria zen Miguel Urretavizcayak zera idatzi zuen
Tolosako askapenaren 3. Urteurrenerako argiatara eman zen liburuan:
“¡Qué casa, qué familia y, sobre todo, qué madre de combatiente, esas madres que no han hecho más que sufrir y callar durante
la guerra, no se brindó con el mayor desinterés a acoger en el seno
de sus hogares a uno, dos, tres y cuatro muchachos, si en los ojos
de su imaginación les representaba a sus hijos ausentes, sufriendo,
también con ellos las vicisitudes de campaña!. Y cuando materialmente el vecindario no pudo cobijar un soldadito más en la intimidad de sus familias, procedióse a alojarlos, en los hoteles, restaurants y casas de comidas, suprimiendo totalmente el rancho
que les suministraran las intendencias y cediéndoles íntegramente su compesación en los haberes” (URRETAVIZCAYA in
EZQUIAGA et al., 1939: 21-24).
11. HEZKUNTZA
Ezbairik gabe eskola frankista izan zen erregimen berriak iragarritako balore iraultzaileak bultzatzen gehien lagundu zuen instituzioa196. Irakaskuntza izan zen agintari frankistek lehen unetik erreformarik gehien gauzatu eta bertako langilegoaren artean garbiketarik
sakonena gauzatu zuten lanbidea. Estatuko maisu-maistren heren bati
eragin zion aipatu garbiketak. 1938an jada, hezkuntza espainiarrak
aurrerantzean burutu behar zuen papera eta lana aldarrikatu zen197.
Orduan helarazitako zirkularrean aditzera ematen zenez, ondorengo
belaunaldietako eskolak, etorkizuneko garaipen kategorikoak markatu behar zituzten, bertan ikasten zuten haurrak norabide nazionaletik
bideratuz. Espainiaren historia ederrak eta tradizio gorenak, etorkizu-

nean proiektaturik, eskolako irazki fina osatu behar zuten, haur espainiarren izpiritua maitasunez babestuz. Era berean, maistrari eta maisuari garrantzi handiko lana agintzen zitzaion eta Jainkoarenganako
eta Espainiak bere haurrak euren sorterriarenganako maitasuna irakasteko ematen zituela esaten zen. Hortan zetzan Magisteritza
Nazionalaren gorespenak eta ardura historikoak.
Hezkuntzaren balio gizarteratzaileaz ondo jabetuta, Gerra Zibilean
sortutako erregimen berriak arreta berezia eskaini zion irakaskuntzari.
Frankistentzat beharrezkoa zen herritarrak haien balioetara ahalik eta
gehien bideratzea. Horregatik, bere hasierako fasean, biztanleriaren birsozializatze prozesu zabal eta erabateko bat burutzeko irakaskuntza
funtsezko arloa zen. Hezkuntza esparruaren erabateko aldaketa helburu nagusi moduan ezarrita, aurreko erreferente errepublikanoen ukazio
sistematikoan eta erregimen frankistatik eratorritako arau berrien ordezkapenean oinarritu ziren hezkuntza saileko agintariak. Eskolak, beraz,
jarrerak, ideiak eta diskurtso dominatzailearen portaera arautzaileak
integratzen eta indartzen lagundu behar zuen. Horretarako eskola esparrutik kanpo jarduten zuten beste agente batzuekin elkarlanean jardun
ziren, batez ere, baldintzarik gabeko aliatua zen Eliza Katolikoarekin198.
Ondorioz, frankismo garaian indarrean zegoen hezkuntzak izan zuen
erreferente nagusienetako bat erlijioa izan zen eta hau Hezkuntza
Nazionaleko Ministerioak modu irekian onartzen zuen199: “los principios religiosos, morales y patrióticos que impulsan el glorioso
Movimiento Nacional han de tener en la Escuela Primaria su más fiel
expresión y desarrollo”.
Hezkuntzaren kontrola, garrantzi handikoa izango zena, ez zen
bakarrik heziketa edukietara mugatu, hezkuntzaren arduradun zuzenak ziren irakasleetara ere zuzendu baitzen. Gerrak zirauen artean,
irakasleen kolektiboari eragin zion prozesu garbitzaileak abiatu ziren.
Irakasleenganako kontrola etengabea izan zen. Honek guztiak heziketa eduki nazional-katolikoen espresio formala adierazten zuen, zeinak 1945eko ekainaren 17ko Lehen Hezkuntzako Legean oso finkaturik geratu ziren. Lege honetan heziketa edukiak hiru ezagutza talde
handitan sailkatuta agertzen ziren200:
• Ezagutza instrumentalak: interpretazio irakurketak, espresio grafikoak (idazkera, ortografia, erredakzioa eta marrazketa) eta kalkuluak
osatzen zuten.
• Heziketa ezagutzak: erlijioa eta espiritu nazionalaren formazioa.
Azken hau Espainiako geografia eta historiak, formazio intelektualak,

195

TUA, A-1-233, 96. fol., 1937/01/20, u.k.b.a.l.; TUA, A-1-233, 139. fol., 1937/05/12 u.k.b.a.l.; TUA, A-1-233. 144ifr. fol., 1937/06/09 u.k.b.a.l. eta TUA, A-1-233, 151ifr. fol., 1937/07/21 u.k.b.a.l.
Eskola frankistaren inguruan ikus: NAVARRO SANDALIAS, R. (1990): La enseñanza primaria durante el franquismo (1936-1975), Barcelona, PPU; MAYORDOMO, A. (1999) (koord.): Estudios
sobre la política educativa durante el franquismo, Valencia, Universidad de Valencia eta PUELLES BENÍTEZ, M. De (1999): Educación e ideología en la España Contemporánea, Barcelona, Tecnos.
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Calvo Vicenteren arabera, Falangearen eta Eliza Katolikoaren artean tentsio handiko uneak egon ziren eta hezkuntza egituraren kontrolerako lehia izan zen gatazkarik handienak sortu
zituena (1994: 35-36): “a las pretensiones totalitarias de FET-JONS respondía la Iglesia rechazando el monopolio educativo estatal y defendiendo el principio de que la enseñanza es una
competencia proiritaria de la sociedad. Este conflicto se resolvió con una victoria de los medios eclesiásticos que consiguieron el control casi total del sistema educativo, debiendo confrormarse el partido único con un papel bastante secundario”.
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Hezkuntza Nazionalaren Ministerioaren ordena, BOE, 27. zenb., 1939/01/27, 492.-494. or.
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hizkuntza nazionalak, matematikak, heziketa fisikoak, soinketak eta
kirolek osatzen zuten.
• Ezagutza osagarriak: natur zientzietarako sarrera edota izaera artistikoko (musika, kantua, eta marrazketa) eta baliagarriko (esku-lanak, tailerreko praktikak eta labore femeninoak) jakintza arloak ziren.

Hontatik hezkuntza batez ere erlijiosoa eta nazional-sindikalista
izan zela ondorioztatzen da. Heziketa erlijiosoa, heziketa aberkoia,
hiritarren heziketa eta heziketa fisikoa ziren ardura nagusienak.
Ikasleak, eta batez ere neskak, eredu dominatzaile baten menpean
zeuden eta bere generoaren rolaren osagarri zirela zioten aktibitateak
ikastera bideraturik zeuden. Eskola berria haurren irakaspen eta birkatolizazioarekin arduratuago zegoen, irakasleen formazio akademikoarekin baino. II. Errepublikak bultzatu zuen nesken eta mutilen
arteko hezkuntza partekatutik eta laikotik urrun, eskola frankista
komentu sekular bihurtu zen, non haurrek Mugimendu Nazionalaren
kontsignak, tradizio katolikoaren baloreak, gizonaren menderatzea
eta emakumearen sumisioa justifikatzen zituzten bereizketa biologikoak eta gizona Jainkoak lurrean inposaturiko hierarkiaren menpeko
zela ikasten zituzten (MORENTE VALERO, 1997).
Tolosan, herritarrak matxinatuen menpeko geratu ziren hilabetean bertan, 1936ko abuztuan alegia, hartu zen estreinako erabakia
Tolosako Hezkuntzako Batzorde informazio- eta aholku-emailea
eratzea izan zen. Bertan Elizaren ordezkari bat egotea erabaki zen.
1936ko irailaren 18an eratu zen kontseilu hau honako ordezkariek
osatzen zuten201:
• Batzordeburua: Ángel Albacete Udal Kudeaketa Batzordeko kidea.
• Elizaren ordezkaria: Braulio Arocena Santa Maria parrokiako erretorea eta artzapeza.
• Tolosako Udaleko mediku titularra: Pedro Irazusta.
• Maisu eta maistra nazionalak: Manuel Jiménez eta Petronila Saiz.
• Padre de Familia edo familietako aiten ordezkaria: Teodoro Alonso.
• Madre de Familia edo familietako amen ordezkaria: Engracia Larrarte.

Erakunde honen egiteko nagusiak Burgosko Hezkuntza Juntak
agindutako arauak praktikan jartzea eta horien jarraipena egitea ziren.
Hauek ziren aipatutako Defentsa Nazionaleko Juntaren Hezkuntza
sailak ezarri zituen helburuak202:
“a) de que la enseñanza responda a las conveniencias nacionales, b)
de que los juegos infantiles, obligatorios, tiendan a la exaltación del
patriotismo sano y entusiasta de la España nueva, c) de poner en
conocimiento del Rectorado respectivo toda la manifestación de
debilidad u orientación opuesta a la sana y patriótica actitud del
Ejército y pueblo español, que siente a España Grande y única desligada de conceptos antiespañolistas que sólo conducen a la barbarie.”

Burgosko Defentsa Nazionaleko Juntaren helburuetako bat
armada nazionalaren mendean zeuden lurraldeetan bizitza nazionalaren normaltasuna adieraztea zenez, normaltasun elementu
horiek aipatzerako orduan, erakunde honen hitzetan, “entre estos se
halla la escuela de instrucción primaria que, como piedra fundamental del Estado, debe contribuir no sólo a la formación del niño en
el aspecto de cultura general, sino a la españolización de las juventudes del porvenir que desgraciadamente, en los últimos años, han
sido frecuentemente orientadas en sentido inverso a las conveniencias nacionales”. Honela, lehen hezkuntzako eskola nazionalen jarduerak irailaren 1ean hasteko agindua helarazi zuten. Klaseak iraileko
hilaren 15era arte, goizetan 4 orduz, eman behar ziren eta 16tik aurrera, hiru ordutako bi saiotan203. Halere Tolosan ezin izan zuten klaseen
hasiera irailaren lehenean abiarazi, gerraren ondorioz eskolen egoera
oso txarra zelako eta Gurutze Gorriak eskoletako gela batzuk odolospitale funtziotarako egokitu zituelako. Azkenik, klaseak urriaren
19an hasi zituzten, 12 geletatik 6 soilik prestatu bazituzten ere erbesterako bidea hartu ez zuten haur tolosar horientzat nahikoak zirelako.
Bestetik, Tolosako Komandante Militarraren baimenarekin exiliatu
ziren herritarren etxeetatik mahaiak, aulkiak, liburuak, bulego-materiala,... konfiskatu zituzten204. Bestetik, Tolosako bi euskal ikastolak
itxi ostean, bertako eskola-materiala ere eskola nazionaletarako
baliatu zen.
Estatu berriaren sinboloei dagokienean, Tolosara nazionalak sartu
eta lau egunetara, aro berriaren jaiotza ospatu zen, tartean Jesusen
Bihotza udaletxean eta eskola publikoetan berrezarri zutelarik
(EZQUIAGA, 1938: 79). Bestetik, Tolosako Komandantzia Militarrak bertako Udalari Tolosako ikastetxe guztien kanpokaldean bandera nazionala ezartzea agintzea eskatu zion eta ikastexeen barrualdean berriz205:
“deberá colocarse en lugar preferentísimo y por este orden, el Cristo
Dios Verdadero, aspiración suprema de nuestras almas, la Bandera
Nacional que puede servir de fondo al Trono de Cristo a cuyos pies
se rindió siempre nuestra Gloriosa Enseña y después un cuadro en
que se destaque como Jefe del estado y Generalísimo de los
Ejércitos de nuestra querida España, S.E. el Generalísimo Franco”.
11.1. Irakasleen aurkako errepresioa
Frankistek lurraldeak haien menpean hartu orduko martxan ipinitako errepresio jardueretako bat Estatu administrazioko langile guztien garbiketa ideologiko eta politikoa izan zen; estatuko, probintziako eta tokian tokiko mailetan. Erregimenari atxikimena azaldu ez ziotenak zigortu eta hauek alde batera uzteko helburu garbia zuten
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TUA, A-1-233, 12ifr. fol., 1936/09/02 u.k.b.a.l. eta TUA, A-1-233, 23ifr. fol., 1936/09/18 u.k.b.a.l.
TUA, A-1-233, 8.-9. fol., 1936/08/21 u.k.b.a.l.
Dentsa Nazionaleko Juntaren aginduak: BOJDNE, 9. zenb., 1936/08/21, 35. eta 36. or. eta BOJDNE, 13. zenb., 1936/08/29, 51. eta 52. or.
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A-1-233, 44. ifr., 50. eta 50ifr. fol., 1936/10/16, u.k.b.a.l.
205
TUA, 847. or., 1937/09/24, u.i.e.l.
202
203

216

Tolosaldea Historia Bilduma 16 / 2011

Memoriaren izenak. Errepresioa eta giza eskubideen urraketa Tolosan, Gerra Zibilean eta Lehen Frankismo garaian (1936-1945)

nazionalen aldekoek. Honela, irakaskuntzan ere mendekua hartu zen
maisu eta maistra liberal, ezkertiar eta ikuspegi modernoak zituzten
haien aurka. Espainia berriak eskola errepublikarrak eta ikastolak
madarikatu zituen eta eragin laiko edo euskaltzalearen aztarnak eta irakaskuntza askeko instituzioa errotik moztea agindu zuen, Estatu liberal demokratikoaren itzalpeko jokabide pozoitsutzat jotzen baitzen
(MORENTE VALERO, 1997).
Langileen depurazioa burutzeko 1936ko azaroaren 11n
Instrukzio Publikoko Komisio Garbitzaileak sortu ziren206.
Funtzionario guztiak zinezko deklarazio bat egitera behartuak izan
ziren, uztailaren 18a baino lehenagoko eta geroagoko euren jarrera
justifikatzeko. Bertan erregimen berriarekiko zuten ideologia, erlazio
eta kolaborazioei buruzko informazioa, eman behar zuten. Batzorde
garbitzaile hauek maila guztietako irakasleekin tematu ziren, baina
batez ere lehen hezkuntzako maisu-maistrekin. Hainbat ziren maisumaistren aurkako gupidarik gabeko errepresio hura aurrera eramateko arrazoiak; alde batetik ideal errepublikarra sustatzearen arduradun
nagusitzat jotzen zituzten, bestetik, garaileen eskola posible egin zedin,
maisu-maistra errepublikar hauekin errotik moztu behar zela uste
zuten. Prebentziozko ekintzak gauzatu behar ziren eta azkenik modu
eredugarrian zigortu, beste inor ideal errepublikarrak defendatzera
ausar ez zedin.
Morente Valeroren arabera, errotik moztu behar zen urteetan
zehar belaunaldi asko eta asko pentsamendu eta kontzientzia askatasunean hezi zuen eskola, eta eskola erlijioso batengatik (errepublikar
laiko baten ordez), sexista batengatik (errepublikar eskola mixtoen
ordez) eta erregimen berrian oinarritutako hezkuntza aberkoiean hezten zuen batengatik (giza baloreetan oinarrituz hezten zuen baten
ordez) ordezkatu behar zen (1997). Garbiketa hau ez zen jokabide
desegokiak eta alde nazionalaren doktrinaren aurkako jarrerak
zigortzeko soilik erabili, baita inposatu nahi zuten eskola berriko
irakasleen profila zehazteko ere. Mocoroa tolosar irakasle eskolapioak honela adierazi zuen irakaskuntzan emandako garbiketa bere
memoria idatzietan:
“Los maestros destituídos (aparte de los fusilados) son muchísimos. Con objeto de poder aplicarles el castigo más a mansalva
se les obligó ya en juicio a presentarse al cobro del sueldo mensual en persona. En la prensa se publicó durante varios días la
lista de maestros y maestras nacionalistas a quienes se les permitía seguir enseñando (casi siempre fuera de la zona euskaldun) a condición de escribir de su puño y letra una fórmula de
retractación, según un modelo textual, sin que valiese ningún
otro. En esa fórmula se les hacía declarar, entre otras cosas, que
“abjuraban desde el íntimo de la conciencia todos y cada uno
de los errores nacionalistas que atentan contra la santa unidad
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española”; y todo ello con previa invocación de los intereses de
Dios y de la Iglesia. En la prensa han aparecido también retractaciones de nacionalistas, y consta ciertamente de algunas de
ellas que han sido arrancadas a la viva fuerza. D. Jose Aguerre
me refirió que a un amigo suyo que se resistía a firmar una retractación diciendo que prefería morir, le contestaron: “Nos da lo
mismo. Si no lo firma, le matamos y luego aparecerá en la prensa su retractación, igual que si lo hubiera firmado” (MOCOROA
in BARANDIARAN, et al. 2005: 112).
Aitzinean esan bezala, Tolosako Batzorde Garbitzailea Udal
Kudeaketa Batzordeko kide batek, Elizaren ordezkaria batek,
Udaleko mediku titularrak, maisu eta maistra nazional banak eta
Padre de Familia eta Madre de Familia erakundeetako ordezkari
banak osatzen zuten. Batzorde honen jarduera gupidagabea izan
zen. Irakasle orok garbiketa eskatu behar zuen, bakoitzari espedientea irekitzen zitzaion; onargarria bazen, bere lanarekin jarraituko zuen, bestalde, espedientea ezkorra bazen, bere lanetik at
geratuko zen. Euren delituak irizpide zalantzagarri eta bereziei
zegozkien karguei loturik zeuden: haurren kontzientzia nahasteko
ideiak edukitzea, jokabide antiaberkoi eta inmoralak erakustea,
alderdi abertzale edo errepublikarreko kide izatea, Frente
Popularreko militante edo kide izatea… Tolosan ere, Eskola
Munizipaleko, Probintzialeko, ikastoletako eta gainerako erlijio
ordena ezberdinetako ikastetxe guztietako irakasle guztiak, denera
70, araztu ondoren, 6 maisu-maistra kargugabetu zituzten.
Arazketa hauetan, pertsona bakoitzaren ideologiaren, erlijio sinismenen, moralitatearen eta laneko profesionaltasunaren inguruko
txostenak lantzen zituzten (ikus DVDko II. atala). Honela,
Gipuzkoako Gobernadore Zibilak 1936ko irailaren 26an Tolosako
alkateari helarazitako aginduei jarraituz, Tolosako Hezkuntzako
Batzorde informazio- eta aholku-emailea eratu, bertako irakasle guztien informazioa bildu eta Gobernadore Zibilari helarazi zitzaion.
Ikastetxe publiko eta pribatuetako irakasle guztiak hiru multzotan
banatu zituen aipatu batzordeak207:
• A taldea aberriaren aurkako jarrerak zituzten eta haurren kontzientziarentzat kaltegarriak izan zitezkeen irakasleek osatzen zuten. Haien jarrera
zela eta kargugabetu behar zirenak ziren.
• B taldean ondo definitu gabeko portaera zuten irakasleak zeuden,
zigorren bat jasotzea proposatzen zen baina, haien hitzetan “no acreedores a una medida radical, pero indiferentes en cultivar las inteligencias infantiles, de conducta discutibles”.
• C taldekoak erregimenarekiko erabateko aldekotasuna zutenak eta
karguan berretsi behar zirenak ziren.

Tolosako Batzordeak 1936ko urriaren 26an burututako batzarrean, 9 irakasle A taldean, 6 B taldean eta 55 C taldean sailkatu zituen
(ikus 53. taula eta 38. eta 39. grafikoak).

BOE, 27. zenb., 1936/11/11, 156. eta 157. or
TUA, 2506. k. eta 2488. k.
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IKASTETXEAK
IKASTETXE
Nazionala
PUBLIKOAK Probintziala
Munizipala
Eskolapioak
Hijas de Jesús
Inmaculada Concepción
Sagrado Corazón
IKASTETXE
Ikastolak
PRIBATUAK Bestelakoak
DENERA

Aurkakoak
(A)

Definitu
gabekoak (B) Aldekoak (C)

1
1
0
5
0
0
0
2
0
9

3
1
1
0
0
0
0
0
1
6

9
3
4
10
10
12
5
0
2
55

53. taula: Tolosako Hezkuntzako Batzorde informazio- eta aholku-emaileak egindako Tolosako
ikastetxetako irakasleen sailkapena208.

Bestalde, Tolosan lanean ziharduten irakasleez gain, Tolosako
ikastetxe pribatuak ere aztertu zituen aipatu batzordeak. Honako
ebazpenak xedatu zituen 1936ko urriaren 26an:
• Eskolapioen ikastetxean ordena erlijioso bereko hamabost irakasle ari ziren lanean. Aipatu batzordearen iritzian jarrera ezin
hobea izan bazuten ere hiru edo lau urte lehenago ideologia
abertzaleko bost irakasle infiltratu ziren: hau da, Teodoro
Aguirrebengoa, Luis Arsuaga, Javier Roldán, Feliciano Pérez eta
Juan José Mocoroa. Irakasle hauek Zaragozara bidali zituzten.
• Hijas de Jesús ikastetxean hamar moja irakaslek lan egiten zuten
eta sailkapen batzordearen iritzian irizpide katoliko eta aberkoiez
irakasten zutenez, irakasle hauekiko aldeko jarrera adierazi zuten.
• Inmaculada Concepción ikastetxean, ordena bereko hamabi irakasle erlijiosok ematen zituzten eskolak. Batzorde horren ebazpenean zera adierazi zen, “han cumplido profesionalmente con
su deber tanto moral, como patrióticamente”, beraz, garai berrietarako egokia zen ikastetxe hau.
• Sagrado Corazón ikastetxean bost fraideek jarduten zuten irakaskuntza lanetan, jarrera egokia azaldu zutenak, Tolosako Udalaren
aipatu batzordearen iritzian.
• Aranzazu eta Izaskun Euskal Ikastolak Isidora Mocoroak eta
Dolores Arbillak zuzentzen zituzten. Aipatu batzordearen ebazpenean bi irakasle hauei erantzukizun bera egotzi zitzaien: “la
citada maestra es afecta al Partido Nacionalista Vasco y esta
escuela se regentaba con las normas del nacionalismo”. Gauzak
honela, bi ikastolak itxi eta Udalak bertako material guztiak konfiskatu egin zituen.

38. grafikoa: Tolosako Hezkuntzako
Batzorde informazio- eta aholku-emaileak egindako irakasleen sailkapena
Tolosako ikastetxeen arabera.

• Gainerako eskola pribatuei, hau da, Beltrán Aranok, Juana
Eguilegorrek eta Engracia Barriolak zuzentzen zituztenei zegokienez, esanguratsuak ez izanik eta jarrera egokia azaldu zutenez, haien jarduera berretsi egin zen.
Azkenik, aipatu batzordearen aholkuak kontuan harturik
Hezkuntza Nazionaleko Ministerioak honako Tolosako maisu-maistrak zigortu edo/eta kargugabetu zituen:
•

Pablo Arrizabalaga Gorrochategui irakasle nazionala 1939ko
maiatzaren 9an bi urterako kargugabetu zuten. Era berean bost
urtetan Araban, Bizkaian, Gipuzkoan eta Katalunian eskolak ematetik eta behin betirako zuzendaritza karguetatik alboratu zuten209.

• Concepción Garín Gurruchaga Santa Luzi auzoko irakasle probintziala 1939ko abuztuaren 3an Arabako, Bizkaiko eta
Gipuzkoako ikastetxetatik kanpokoetan soilik lan egitera zigortu
zuten210.
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39. grafikoa: Tolosako Hezkuntzako Batzorde informazio- eta aholku-emaileak egindako
irakasleen sailkapena %tan.
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• Máximo Martínez Bueno irakasle nazionala 1937ko otsailaren 11n
behin betirako irakaskuntzatik kargugabetu zuten, inongo alderdi
politikotan afiliaturik ez bazegoen ere ideologia sozialista zuelako211.
• Luisa Olano de la Cavada irakasle probintziala 1939ko martxoaren 18an irakasle kargu guztietatik alboratu zuten. Bere ideologia
politikoa ezezaguna bazen ere Izquierda Republicana alderdira
afiliatuta zegoen bere senarrarekin erbesteratu egin zelako tropa
frankistak Tolosara heltzean212.
• Tomás Ortíz irakasle nazionala, ideologia errepublikarra zuena eta
Tolosako Izquierda Republicana alderdiaren karguduna zena,
1937ko urtarrilaren 19an kargugabetu zuten bere irakaskuntza
postutik, bere ideologia politikoarengatik eta nazionalek Tolosa
haien menpean hartu zutenean deserrirako bidea hartu zuelako213.
• María de la Concepción Uranga Zubicaray ondarrutarra irakasle
nazional gisa Tolosara uztailaren 18ko altxamendua baino hiru
egun lehenago iritsi zen eta gerra garaian bere jaioterrian egon
zen babestuta. Bere ideologia politiko, erlijio sinesmen, profesionaltasun eta jarreraren inguruan Tolosako eta Ondarroako alkateek, erretoreek, Guardia Zibilak, Erreketeak, Falangek eta Padres de
Familia zeritzoten erakundeek helarazitako txostenetan azaltzen
zenez ideologia abertzalekoa, katoliko praktikantea eta jarrera
moral eta profesional egokikoa izanda, Arabako, Bizkaiko eta
Gipuzkoako ikastetxetatik kanpokoetan soilik lan egitera zigortu
zuten 1937ko urriaren 2an214.

(aurretik 8etan) 11:30era; arratsaldez, 14:00etatik 16:30era.
Larunbatean ere eskola eta 15:00etan doktrina. Oporrak uztailean eta
abuztuan izaten zituzten. Aste Santuan eta Gabonetan ere oporrak
izaten omen zituzten, dena den, gaur egun baino gutxiago. Urtean
zehar beste jai egun batzuk ere bazituzten, gaur egun horietako asko
desagertu egin badira ere: San Pedro, San Juan, San Isidro, Pazko
bigarrenekoa, Aszentsio eguna, Korputs... Beste batzuk, berriz, erregimen berriak ezarririko izaera berriko jai egunak ziren, iraganean
ospatu ez edota beste eduki batzuekin izaten zirenak: Pilarika, urriaren
12a, maiatzaren 1a... “Baserrian, gainera, zenbait egunetan ez ginen joaten eskolara, zegoen lanaren arabera: satsa zabaltzeko garaia, udazkenean garoa, baba, gaztaina bildu beharra, San Isidrotan artoa ereitea,
arbia abuztuan, garia San Jose egunean,... lan asko…” Halere jende
gehien faltatzen zen aldia itzulean aritzeko garaian izaten zen, hau da,
lurra landatu aurretik goldatu behar izaten zenez hau iraultzeko lan egiten zen garaian, hortik izena. Neskak ez ziren eskolara joaten. Neskak,
golde garaian, idien aurretik jartzen ziren goldaketa ahalik eta zuzenen
joan zedin, eta haiek arduratzen ziren idiak bide onetik eramateaz.
Normalean, baserrian lan asko zegoenean, ez ziren eskolara joaten.
Aritmetika, dictado, geografia pixka bat, ... eta otoitzaldiak eginez
joaten zitzaizkien egunak mutilei; neskak ordea, arratsaldean arreoa
prestatzeko laboreak egiten zituzten. Matematika eta problemak goizetan; arratsaldean, neskek laboreak izaten zituzten. Garai hartan irakurtzen eta idazten asko egiten omen zen. Errekreoan denak jolasten
ibiltzen omen ziren, batez ere bule-buleka. Eskolan ondoko gaiak
lantzen ziren:

11.2. Egunerokotasuna eskola frankistetan
Lehen frankismo garaian ikasleak zirenen hitzetan sei edo zazpi urterekin sartzen ziren eskolan, eta bertan hamalau urte bete arte aritzen
ziren. Mutil eta neskak batera aritzen ziren eskualdeko herri txikietan eta Tolosan berriz bananduta. Hamalau urte egin eta gero
ikasten jarraitzen zutenak gutxi omen ziren. Gainera, jende askok
hezkuntza ibilbide erdian uzten omen zituen eskolak, gehienetan
baserriko lanetan laguntzeko edo etxera soldata ekartzen hasteko.
Gehienentzat aurrera jarraitzea ezinezkoa omen zen, aukera hori
herriko dirudunentzat omen zen bakar-bakarrik. Anoetan zortzi
eta erdiak inguruan hasi eta hamaika eta erdiak ingururarte izaten
zen goizeko eskola. Arratsaldekoa berriz ordu bietan hasi eta lau
eta erdietara bitartean izaten zen. Anoetan osteguna arratsaldez
jai egiten zuten eta larunbatean eskola goiz eta arratsaldez.
Irailean hasi eta San Fermin egunaren inguruan, uztailaren 7an,
bukatzen zituzten eskolak. “Guk bi ordutegi ezagutu genitun ordun,
garai hartan ordua aldatzen hasi zialako, orain bezela”: goizez 8:30etik

• Irakurketa, lectura: “Liburu txiki bat, Jesusa izenekoa, eta gero aurrerago catona izeneko beste bat erabili genituen irakurketak egiteko”.
• Gramatika, aditzak eta abar, ikasten zituzten.
• Matematika-aritmetika, batuketak, kenketak, biderketak eta zatiketak,... eta problemak edo buruketa asko egiten omen zituzten.
• Idazketa edo dictado, maisuak irakurritakoa ikasleek idatzi egin
behar izaten zuten. Ondoren, maisuak koadernoak hartu eta faltak edo
akatsak zuzentzen zituen.
• Geografia, mapak erabiliz ikasten omen zen espainiar geografia:
“España tiene 49 provincias:..”. Irakasleak esan eta ikasleek errepikatuz
buruan geratzen zitzaiena ikasten zuten.

Gelan liburu mordo bat egoten omen zen. Horman, berriz, arbela
handi bat maisuak idazteko. Ikasleek, pizarrinak edo arbela txiki batzuk
erabiltzen omen zituzten eta bertan idazteko punta eta guzti zuten arbel
tankerako lapitz batzuk zituzten. “Bi laguneko aulkiak edo bankuak
geneuzkan, alde batean eta bestean idazteko bi zulotxorekin. Bertan
tinta sartzen zen eta, guk, luma batekin, tintaz idazten genuen zenbaitetan”. Azterketarik ez zen egiten, beraz, ez zegoen notarik ere.
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BOG, 949. zenb., 1937/10/04; AGA, Seccion Educación, leg. 634, exp. 20 eta leg. 556, exp 87.
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Eskola jarraitzeko ez omen zen aparteko interesik eta gogorik
izaten. Mutilek gogo edo motibazio gehiago izaten omen zuten eta
neskek, berriz, gutxiago. “Baina hori normala zen garai hartako
gizartean. Emakumearen azken helburua ezkondu, umeak eta gizona zaindu eta familia aurrera ateratzea zen. Horretarako arratsaldeetan laborea egiten genuen, eta horrela bakoitzak bere arreoa prestatzen zuen”. “Baino balio handiko neskak bazeuden”. Batzuetan
maistrak joan ere joaten ziren haien etxeetara gurasoekin egotera
eta neskak batxilergoa edo lehen hezkuntzaz gaindiko beste mailaren bat egin zezaten aholkatzera. Baina erantzuna beti berdina
izaten zen. Mentalitatea horrelakoa zen eta bitartekoak ere urriak,
batxilergoa egitea dirua zegoen tokian soilik zen posible.
Eskolatzearen helburua pertsonak formatzea omen zen, hau da,
“bizitzan defendatzeko oinarrizko ezagutzen jabe izan zitezela.
Hasierako irakaskuntza zen”.
Klasean hasi orduko aita gurea errezatzen zen eta klaseak amaitzeko berriz Cara al sol kantatzen zen, FET y de las JONSen ereserkia.
Formación del Espíritu Nacional delakoa ere irakasten zen; nolabaiteko
izpiritu berri haren orientaziorako liburu soziala zegoen eskolan, eta
bertatik jarraitzen zuten gaia:
“Eta geo klase politikuan ematen giñuzen. “Las verdades de Jose
Antonio” eta “Los principios del movimiento.” Hemen izan zan
gizon bat, zan jefe provincial o local de movimiento ta hua eskola jute zan ta eskola guztiyai ematen zioten klasia, teoriya eh! Hi
goatze al haiz Domentxetaz?, Hua jute zan gimnasia ematea ya
hamar urtekin batxilergoa hasi genun ta, hua juten zan guri klasea ematea galtza beltzak, alkandora urdina, sareana zuriya,
gorbata beltza ta pistola zintzilik zeukala gimnasia ematea,
baino gimnasio txatxu bat eh, delante y atras, firmes y a abrisrse
ta halako txorakerik, baino astian 3 tan jute zan klasia ematea.
Oain ikearrizko trauma eh!”
Falangistek inspekzio gogorrak egiten omen zituzten, baina ez
zuten aditzera ematen noiz etorriko ziren, beraz egun normal batean
etortzen ziren eta galderak egiten zizkien, lehendabizi maisu-maistrak itaunduz, egun horretarako zer zuten programatuta jakin nahirik.
Ondoren, haurrei. Adibidez, horman itsatsia zegoen mapa zahar
batean kokatuta izaten ziren mendiak, errekak, herriak…
“Asko begiratzen zuten garbitasuna txukuntasuna ordena eta hori
guztia kalifikatu egiten zuten eta gure espiritu nacional-a nolakoa
zen ere aztertzen zuten”. Gela hhartan sartuz gero hau ikusten
zen: “aurrealdean, parean, gurutzea, egutegi bat eta Francoren
erretratua zeuden. Mahaiak oso bi jartzeko bezala eta kaxoi barik
armairuren bat liburuekin eta apal batzuk, eta berogailu bat;
lehendabizi egurraz eta gero zerrautsaz ibiltzen zena”.

12. GAZTERIA
Erregimen berriaren baloreak bultzatzen zituen beste instituzio ideologikoa Frente de Juventudes edo Gaztediaren Frontea izan zen.
Erregimenaren obra kuttuntzat hartua izan zen gazteen erakunde hau
erregimen frankistaren lehen garaian gaztediaren politika planifikatu eta
gauzatzeaz arduratu zen instituzioa izan zen (SÁEZ MARÍN, 1988).
Falangearen sekzio hau gazte espainiarrak Mugimendu Nazionalaren
printzipioen arabera koadratzeko eta trebakuntza politikoa jasotzeko
sortu zen. 1940ko abenduaren 6ko Legearen bidez eratu zen alderdi
bakarraren ordezkaritza nazional gisa215, honako erakundeak elkartuz:
Pelayoak, Gazte Karlistak eta Organización Juvenil de Falange216 (OJ).
Frente de Juventudesen xedeak, bera eratzeko onartu zen legean
aditzera ematen zenez, gazte espainiar guztiei zuzenduta zeuden.
Gazte hauek boluntarioki afiliatutakoak nahiz ez-boluntarioki afiliatutakoak izan zitezkeen, azken batean, gizartean txertatzeko eta eragiteko sortua izan baitzen. Erakunde honen misioa honakoa zen:
“La juventud española forma hoy en vanguardia de la actuación
política falangista, integrada en el Frente de Juventudes, cuya
misión es precisamente la de encuadrar a toda juventud de
España, comprendida desde los siete a los ventiún años, y educarla dentro del espíritu y doctrina del movimiento, por medio de
una formación metódica y gradual en el orden político, premilitar
y físico. También tiene la misión de seleccionar a los mejores en
espíritu y capacidad, comunicándoles una formación integral más
intensa, para asegurar la sucesión ortodoxa de la Falange, garantizando la continuidad del Movimiento” DELEGACIÓN NACIONAL DE FRENTE DE JUVENTUDES (1944: 33-34).
Irakaspen politikoak zabaldu eta heziketa aurre-militarra jasotzeko,
instituzio honek eskolaz kanpoko programa ugari antolatu eta ezarri
zituen. Lanean ari ziren gazte guztiek derrigorrez parte hartu behar
zuten bertan. Alemaniako Hitlerren Gaztediak erakundearen antzera,
kanpamentuak antolatu zituzten, ekintza paramilitarretan parte hartu
eta erregimen berriarekin bat egiten zuten ereduak erabili zituzten.
Henar Herreroren arabera, gazteen artean Iraultza Nazionalaren balore
eta printzipioak bi esparru desberdin eta osagarritan zabaltzeko asmoa
izan zuten: nazionalean eta norbanakoarenean (2002: 24):
“Por lo que respecta al orden nacional, se perseguía la unidad total
en el pensamiento, en la voluntad y en el sentimiento, mientras
que la revolución individual se centraba en la regeneración del
hombre a través de la consolidación y generalización de una serie
de principios tales como: la obediencia, la jerarquía, la disciplina,
la aristocracia del espíritu, el servicio y el amor a España, virtudes
todas ellas que debían tener, entre los españoles, una “auténtica
dignidad imperial”.

215

Frente de Juventudes erakundearen eraketa legea, BOE, 342. zenb., 1940/12/07, 8392.-8394. or.
Falangearen lehen gazte erakundeak Balillas izendapena jaso zuen, gerora, 1937ko Falangearen eta Erreketearen Batasuna gauzatu zenean izena aldatuz Organizaciones Juveniles izena
hartu zuen. Erakunde honen egitura eta planteamenduri dagokionean Alemaniako Gazteria Hitlerianoarekin, Italiako Balillarekin eta Portugaleko Mocidaderekin antzekotasun handiak zituen.
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Manuel Ortíz de Zárate, Tolosako FJren delegatuak erakunde
horren informazio buletinean helarazi zuen enkoadratze aginduan
esaten zen bezala, 7 eta 21 urte arteko herritar guztiak zeuden Frente
de Juventudesen parte hartzera behartuta217. Erakundearen barnean
honako unitateak zeuden antolatuta (SÁEZ MARÍN, 1988):
• Falanges Juveniles de Franco ahalmenean eta izpirituan onenak
zirenak enkoadratzeaz arduratzen zen saila zen, zeinak
Mugimenduaren etorkizuneko militanteak prestatzen baitzituen.
Sail hau hiru talde edo legiotan antolatua zegoen: Fletxak (10-13
urte bitartekoak), Kadeteak (14-16 urte bitartekoak) eta Giak (1720 urte bitartekoak). Oinarrizko unitatea eskuadra zen eta agintariak eskuadrako, falangeko, zenturiako eta legioko nagusi bezala
izendatzen ziren.
• Sindicato Español Universitario (SEU) edo Unibertsitate Sindikatu
Espainiarra goi-mailako hezkuntzan ikasten ari zirenaz arduratzen zen.
• Sección Campesina edo Nekazal Sekzioa gazte baserritarrez
arduratzen zen saila.
• Sección de Centros de Enseñanza edo Hezkuntza Zentroen Sekzioa
irakaskuntzako jarduerei loturiko guztiaz arduratzen zen, batez ere
izpiritu nazionalaren formazioarekin eta gorputz-hezkuntzarekin
zerikusia zutenekin. Esate baterako, irakasleak hezi eta eskola-materialak ere sortzen zituzten. Bertan lehen eta bigarren hezkuntzako
eskola ofizial eta pribatuetako ikasleak koadratzen ziren.
• Centros de Trabajo edo Lan Zentruen saila lanean ari ziren edota ofizioak ikasten ari ziren gazteen doktrinamenduaz arduratzen zen.
Besteen artean Tardes de enseñanza zeritzotenak antolatzen zituzten eta derrigorrezkoa izaten zuten lan egiten zuten gazteek bertan
parte hartzea. Tomás Alonsoren eta Xabier Garikanoren arabera:
“Han aleccionamiento de la Falange eta holako klaseak ematen
zian. 8-9 urte eta hortik aurrea ta lanian ikasten ai zian guztik ofizial izan arte horrea junbearra zeuken eta bestela jornala kendu
egiten zizuten. Ta nei emateunez etziaten kendu. Lanea juten zianak eta estudiatzen ari giñanak. Klaseak Educación politikaren

ematen ziguten kolegiyuan. Nik 39n inun jaunartzea eta 39-40n
hasi nitzan eskolapiotan. Ta eskolapiotan eunero-eunero, eskola
sartzeako kantatze genun “Cara al Sol” zala falangistana, karlistana “El ruego por la patria y por el rey” eta gero ez hor bakarrik,
zinea zanian hoi ite zan. Karnabaletan de 3. zezenetik 4.enea
plaza guztiya altxatu ta “Cara al Sol” abeste zuten. Bai falangistak
zian “flechas” eta bestek zian “pelayos”. Bai ta gero bat inzuen.
Geo txapel gorrikin ibili zian karlistak ta geo falangistak hartu zuen
txapel gorriya, bat intzian”.
“Ni hasi nitzan lanian 15 urtekin eta obligatze zizuen ordubete
harea jutea egunero egunero. Nere nagusik, nere aitakin frantzian
egonak zian eta haiek esaten ziaten ez juteko eta ordaintzen zidaten jornala bera, eta ez nitzen sekula jun. Eta izate zan harea jun
ordubete ta hoi zeon oain Asador Nicolas nola dao, hor zan txalet
haundi bat, izena zun Nainuena eta han falangistak erregistratu in
zuen, laskurain kaletik hasi eta pistinetaino”
Tolosako Frente de Juventudeseko ordezkaritza Sesé familiari
konfiskatutako Nainuena etxean ezarri zen, Zumalakarregi etorbidean hain zuzen ere. Tolosako Udalak bere aurrekontu guztiaren %1a
eskaintzen zion gazte erakunde honi. Era berean, erakundearentzat
dirua biltzeko zezenketak, boxeo ekitaldiak etab. antolatzen zituzten
eta anitzak izan ziren Gazteen Fronteak garatutako ekintzak, hezkuntza, aisialdia, kultura eta informazioaren eremuak hartzen baitzituzten: kirol-jardueren txapelketak eta norgehiagokak, kanpamenduak eta albergeak, ekintza kulturalak eta aisialdia...218. Era berean,
ahalmen ekonomiko baxuko tolosar gazteei laguntzeko Ayuda Juvenil
zeritzon programa eratu zuen bertako Frente de Juventudesek. Bertan
lana eskuratzeko laguntza, gizarte laguntzak eta ikasketa bekak kudeatzen zituzten, hurrenez hurren Ayuda al Trabajo, Ayuda Social eta
Ayuda al Estudio izeneko ekimenen bitartez. Esate baterako, tolosarren artean batxilergoa eta maisu-, merkataritza- eta kultura orokorreko ikasketak burutzeko 12 beka banatu zituzten.
Tolosako FJren delegazioak kirolari erabateko garrantzia ematen
zion; adibidez, Tolosan 1942ko uztailean antolatu zituzten atletismo

217

“Orden de encuadramiento”, Boletín de Información del Frente de Juventudes, Tolosa, 1942/03, 1. zenb., 1. or., TUA, 2640. k.: “dentro del Frente de Juventudes tendrán categoría de militantes, siendo por lo tanto encuadrados en las Falanges Voluntarias, previa presentación de la solicitud oportuna, con la debida autorización paterna o subsidiaria:
a) los antiguos afiliados a organizaciones juveniles
b) Los afiliados con anterioridad al SEU que no cursen estudios en universidades y centros de enseñanza superior, los cuales habrán de ser encuadrados en las Milicias Universitarias.
c) Hijos de los afiliados al partido.
d) Todos aquellos que soliciten su ingreso en forma reglamentaria.
Formarán las Falanges Obligatorias, como forzosos pero no afiliados, todos los demás desde los 7 años hasta su ingreso en el ejército. Unicamente los comprendidos en las Falanges Voluntarias,
con exclusión de los demás, tendrán acceso al partido al cumplir 21 años y disfrutaran había cuenta su hoja de servicios, de las ventajas determinadas en varios decretos en orden a la reducción del servicio militar, preferencia para la elección del Cuerpo, disfrute de licencias y permisos, y de otros importantes beneficios que han sido conferidos para los efectos de cursación de
estudios y ejercicio de trabajo”.
218
Tolosako FJ erakundeak antolatu ohi zituen ekintzen adierazgarri egokia da 1946ko ekainaren 9rako antolatu zuten eguneko egitaraua: “11:30 misa en la iglesia parroquial con la Bendición
de los banderines de centuria de la guardia de Franco. 16:30 en el stadium de Berazubi:
1- Partido de balon-mano entre una selección de las Falanges Juveniles de Tolosa y de San Sebastián.
2.- Montaje de un campamento volante por la centuria de Montañeros de Tolosa.
3.- Actuación en el Campamento del Coro de las Falanges Juveniles de Tolosa.
4.- Demostración de gimnasia educativa con intervención de 300 escolares de las Escuelas Pías y Escuelas Nacionales etc.”, iturria: TUA, 2640. k.
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lehiaketaren karietara argitara emandako egunkarian zera ematen zen
aditzera219: “no debemos entender a nuestro credo el deporte como
“manía exhibicionsita”, ni como satisfacción de la propia vanidad; es
un medio educador en el que forjamos nuestro temple, nuestra condición física y nuestras virtudes morales. (...) Por ello, porque en el
deporte vemos el crisol donde nos hacemos mejores y más duros”.
Honela, kirol jarduera eta lehiaketa ugari antolatzen zituzten.
Bestetik, Eguberrietan gabon kanten eta jaiotzen lehiaketak eta udaro
gazteen kanpamenduak antolatu ohi zituzten, bai mendialdean eta
baita itsasaldean ere. 1945ean zabaldu zuten afitxa batean zera ematen zuten aditzera:
“más de 300 jóvenes de Tolosa, entre Flechas, Cadetes,
Escolares y Aprendices marcharán este verano a los campamentos de montaña y mar del Frente de Juventudes. En elllos encontrarán alegría, fortaleza, disciplina, religión, camaradería, orgullo español. Joven: por tí solo, porque seas sano y fuerte de alma
y cuerpo, trabaja el frente de Juventudes con calor, pasión y
abnegación. Tu deber es servir a España, no perder la alegría y
caminar resueltamente a las órdenes del Caudillo Franco, por las
rutas del imperio hacia dios”.
Calvo Vicenteren arabera, Frente de Juventudes gazte erakundeak
formazio helburuak ez zituen behar bezala bete (1994: 30), alde batetik gazteria guztia enkoadratzea ez zuelako lortu. Bere hitzetan besteak beste ondoko gazteak ez ziren FJn jardun: klase ertain eta ertainaltuko gazteak, gazte nekazariak, eskola adinean zeuden eta eskoletan eta lanean ez zeuden gazteak eta Elizaren erakundeetan asoziatutako gazteria. Amaitzeko, kanpo erakundeen laguntzarik, batez ere
Eskolaren, Elizaren eta Ejertzitoaren aldetik etorritako babesik, ez
zuen izan Frente de Juventudesek.

pen eta sormen askatasuna erreprimituak izan ziren eta komunikabideak Estatuaren zerbitzurako tresna bihurtu ziren. Hau
Mugimenduaren aldeko langileekin, hau da, ideia nazional-katolikoak eta nazional-sindikalistak zituztenekin burutu zen (NOVELLA
SUÁREZ, 2007: 178-260).
Ildo horretan 1936ko abenduaren 23an literatura ez-disolbatzaile
eta pornografikoaren merkaturatzea eta zabalpena legez kontrakotzat
jo zen. Halere, agindu hori baino bi hilabete lehenago Tolosako Udal
Kudeaketa Batzordeak erregimenaren aldeko pertsona bat izendatu
zuen konfiskatutako liburuen egokitasuna aztertzeko221, “para que
vaya clasificando los libros incautados a algunos dirigentes marxistas
separatistas huidos de la localidad”.
Gerora, 1937ko irailean, Kultura eta Hezkuntza sailak depurazio
batzordeak eratu zituen. Batzorde hauek liburutegietan eta kultur eta
gizarte erakundeetan kokatutako liburutegi guztietan eta bakoitzean
jasotako liburu eta agerkari guztien zerrendak gauzatu behar zituzten.
Gerora, batzorde horiek ideia nahasleak, kontzeptu inmoralak, doktrina marxisten propaganda agertzen zen edota Armada loriatsuaren
duintasunaren aurreko errespetua hautsi, Aberriaren batasuna borrokatu, Erlijio Katolikoa mesprezatu edo Gurutzada Nazional handiaren
esanahi eta helburuen kontra zihoazten argitaraturiko liburu, liburuxka, aldizkari, agerkari, grabatu eta inprimaki oro erretirarazi egin
zituzten222. Kultura eta Hezkuntza sailaren aginduak nola gauzatu
ziren Mocoroa eskolapio tolosarrak bere memoria idatzietan gisa
hontara utzi zituen:

Francisco Franco, (1943: 202)

“Últimamente el Gobernador Civil de la Provincia [Gipuzkoa], Sr.
Arellano Igea, acababa de señalar un corto plazo de ocho días –ya
a punto de expirar - para la entrega de toda clase de publicaciones de tipo marxista, nacionalista o pornográfica; las cuales habían de ser irremisiblemente incautadas y destruidas. Ya se sabe lo
que en mente de las nuevas autoridades se entiende por nacionalista; bajo ese mismo pretexto se han ido recogiendo incluso los
catecismos en vascuence. Pasé el aviso a mis superiores, los cuales no tardaron en convencerse del gravísimo peligro que corría yo
como autor de la obra mencionada; y me dieron la orden de
ponerme en salvo cuanto antes” (MOCOROA in BARANDIARAN, et al. 2005: 106).

Erregimen berriak espainiar estatuan ezarri nahi zuen botere totalitarioarekin bat zetorren ordena kulturala sortzeko helburuz, frankismoak kultura bere errealitatearen erakusgarri gisa bereganatu zuen.
Horretarako komunikabideen eta sorkuntza kulturalaren gaineko
kontrola hartu zuen (NICOLÁS MARÍN, 2005: 173-175). Francoren
lehen gobernutik, 1938ko apirilaren 24ko Legearen bidez220, adieraz-

Tolosan erbesterako bidea hartu zuten errepublikano, abertzale,
sozialista eta anarkisten etxeetan konfiskatu ziren liburu guztiak ez
ziren erregimen berriaren aurkakoak, horietako gehienak jakintza
arlo orokorrekoak zirelako. Lapurreta kolektibo horretan denetariko
liburuak ostu zituzten herritarrek eta udal agintari eta langileek.
Konfiskatutako liburu horierako zenbait Tolosan aspaldidanik eraiki
nahi izan zen Liburutegirako gordetzea iradoki zuen Udal Kudeaketa

13. HIZKUNTZA ETA KULTUR ADIERAZPENAK
“España se organiza en un amplio concepto totalitario,
(...) con una sola lengua, el castellano,
y una sola personalidad, la española”

219

Mástil, Diario del Albergue y de los II Campeonatos de Atletismo del Frente de Juventudes, Tolosa, 1. zenb., 1942/07/14, 1. or. TUA, 2640. k.
“Ley de Prensa”, BOE, 549. zenb., 1938/04/23, 6915. eta 6917. or. eta BOE, 550. zenb., 1938/04/24, 6938. eta 6940. or.
TUA, A-1-233, 56. fol., 1936/10/28 u.k.b.a.l
222
BOE, 66. zenb., 1936/12/24, 471. eta 472. or. eta BOE, 332. zenb., 1937/09/17, 3394. eta 3395. or.
220
221
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Batzordeak223. Ordurako hila zegoen Lizardi poetaren edo Isaac
López-Mendizábalen etxean liburu pila bat ostu zituzten, batzuk
abertzaletasunarekin zerikusia zutenak, baina gehienak inongo erlaziorik ez zutenak. Lekukotasunen arabera azken honen jabetzakoa
zen Britainiar Entziklopedia karlista baten etxean zegoen eta urte askotan bere liburuetako orriek elikatu zuten Tolosako Udaleko berogailua.
Lizardiren arrebaren hitzetan, matxinatuak Tolosara iritsi ondoren
etengabe joaten omen ziren goardia zibilak, soldaduak eta udal langileak haien etxera liburuak jasotzera. Ildo berean, Tolosako Alderdi
Sozialistari konfiskatutako Espasa-Calpe entziklopedia Tolosako
Federación Local de Sindicatos Católicos Libres Profesionales erakundeari ematea erabaki zuen Udal Kudeaketa Batzordeak224. Halere
Tolosan arlo honetan izan zen gertakaririk erdenagarriena lehen hezkuntzako eskola nazionaletan bildutako liburuak Plaza Zaharrean
erretzea izan zen. Nazionalak Tolosara sartu eta hurrengo egunetan
jazotako gertakari hauek Paris-Soir egunkari frantziarraren espainiar
estaturako korrespontsal bereziak eman zituen argitara225.
Halaber, frankistak ez ziren mugatu liburuak soilik suntsitzera,
euskal abertaletasunarekin, sozialismoarekin, errepublikazaletasunarekin zerikusia zuen edozer gauza apurtu baitzuten. Esate baterako,
Mocoroak, berak eskolak ematen zituen Iruñeako eskolan ikusitakoa
honela deskribatu zuen:
“En el patio del colegio hemos visto a los requetés y pelayos romper a martillazos unos azulejos que representaban tipos vascos (el
pelotari, el arrantzale, el nekazari, etc.) así como también hacer
blanco de sus pedradas al busto de Sabino Arana hasta conseguir
romperlo en mil pedazos” (MOCOROA in BARANDIARAN, et
al. 2005: 112).
Erregimen frankistak Espainiaren historiaren ikuspegi propioa euskarri ezberdinen bidez transmititu zuen: NODO, EFE agentzia,
Movimiento zelakoaren prentsa, pelikulak, hitzaldi politikoak… Lortu
nahi zena zera zen, jendeak gertatua propagandak aurkeztutako errealitatearekin erlazionatzea, erregimenaren legitimizazioarentzat argumentu eraginkorrena izanik. Iraganaren gaitzespenaz gain Espainiaren
berpizkundearen mitoa eraiki zuen frankismoak, milaka biktimei esanahia edo zentzua eman nahirik. Ildo horretan eliza, gurutze, monolito, hilarri eta abarretan erorien zerrendak ezarri zituzten tokian tokiko
memoria leku gisa aurkeztuz. II. Errepublikaren gaitzespenean erregimen berriak erabilitako erreminta garrantzitsuenetakoa testu liburuen

erabilpena izan zen (ÁLVAREZ OSES, 2000). Eskola frankistetan erabiltzen ziren liburuetan 1936ko uztailaren 18ko matxinada,
Espainiaren gainbehera zertu zuen kaosaren erantzule zen II.
Errepublikarekin amaitzeko ezinbesteko bidetzat aurkezten zen.
Jarraian atxikitzen direnak bi adibide besterik ez dira. Esate baterako,
Del Montek idatzitako “La Historia de España” testuliburuan
(Barcelona: Seix Barral, 1963), Fernando VII.ren irudiaren ondoan zera
aipatzen zen:
“por espacio de más de cien años, el sistema liberal fue corrompiendo al país. De las ideas liberales salieron otras peores. Vinieron
primero los republicanos, después los socialistas y, por último, los
comunistas y los anarquistas. Todos esos partidos llevaban a
España a la ruina. Perseguían con saña a la religión y a los que la
profesaban, decían mal de la propia patria y acabaron por quererla entregar en brazos de los bolcheviques rusos. Cuando las cosas
no podían ir ya peor, cuando la ruina de España iba a completarse,
se juntaron los buenos españoles para salvarlas. Eran los militantes
patriotas, eran los carlistas, eran los monárquicos, era la Falange”.
Edota José Antonio Primo de Rivera uztarria eta gezien aurrean
zela ondokoa gehitzen zen Serrano de Harok idatzitako “Yo soy español” izeneko liburuan (Madril: Editorial Escuela Española, 1952):
“En España había ya muchos socialistas, muchos masones y muy
poco temor de Dios. Los socialistas excitaban a los pobres contra
los ricos. Los masones querían que hubiera revolución. Y por no
haber temor de Dios, había muy poca caridad y no se cumplían
los mandamientos. Por eso vino la República. Y con la República
se perdió la paz: se quemaban las iglesias y los conventos y los
españoles luchaban otra vez unos contra otros. Algunos hombres
honrados y valientes quisieron salvar España. Uno era…”
1941ean Hezkuntza Popularraren Idazkaritzaordea sortu zen
Falangearen ordezkariak buru zirela, eta prentsaren, produkzio eta
zinemaren, liburuen edizioen, musikaren, antzerkiaren eta irratiaren
kontrolaren arduraduna zen226. Frankismo garaian kultur sorkuntza
oro zentsuratua zegoen, bai sorkuntza idatzia eta baita ikusentzunezko komunikazioa ere. Sorkuntza idatziari dagokionean ez zen inprimaketa askatasunaren aurka bakarrik jo, aitzinean aipatutako 1936ko
abenduaren 23ko Dekretuan xedatzen zen bezala, adierazpen askatasunaren aurka ere joan baitziren agintari frankistak. Honela, idazleek eskuizkribua idatzi ostean, eta argitaratu aurretik, kontrol adminis-

223

“exponiendo lo que representa la cultura general de los pueblos, fuente de educación y preparación de la colectividad social, indicar era a su parecer el momento propicio para el establecimiento de una biblioteca municipal, y cuyos libros, desde luego los convenientes a nuestra moral e ilustración, se podían adquirir recogiéndolos de las casas de muchos dirigentes rojos
que han huido de nuestra villa, agregando que, aunque y si bien, a algunos de ellos se los han ya arrebatado por nuestras tropas y milicias, no obstante hay todavía otros muchos de que se
podría incautar la Gestora Municipal” TUA, A-1-233, 11. fol., 1936/08/26 u.k.b.a.l.
224
TUA, A-1-233, 96.-96ifr. fol., 1937/01/20; TUA, A-1-234, 108ifr.-113. fol., 1939/03/17.
225
“Tolosa, radio fascista. Cómo protegen la cultura los facciosos”, Frente Popular, 1936/08/15: “Es este un procedimiento ya conocido y empleado por los reaccionarios. Les molesta que el
pueblo se instruya, que sepa de sus derechos en forma distinta al conocimiento de sus deberes que se les inculca a medida de los opresores. Quieren en suma que sean esclavos y no hombres libres. Así quieren triunfar. Poniendo vendas en los ojos y utilizando el látigo en lugar del libro. Lo ocurrido en Tolosa, no nos coge de sorpresa, es un ejemplo que los reaccionarios siguen
poniendo en práctica”.
226
BOE, 288. zenb., 1941/10/15, 7987. eta 7988. or.
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tratiboa pasa behar izaten zuen227. Joan Mari Torrealdairen arabera,
1942an, Propagandako buruak, Manuel Torres Lópezek, aurkibidefitxategi bat osatzea agindu zuen, debekatu behar ziren maiztasun
jakingabeko argitalpen oro bertan sartzeko. Hauek ziren Manuel
Torresek emandako irizpideak (2000):
“1ª Aquellas obras incluídas por lo señalado en el Decreto de 23
de Diciembre de 1936, en el que se prohiben toda suerte de libros
y folletos pornográficos, marxistas y disolventes en general.
2ª Aquellas obras cuyo contenido filosófico sea diametralmente
opuesto, en su literatura, exposición y desarrollo, a los principios
que integran la Doctrina del Nuevo Estado Español, sin más beneficio que el económico que resulta de la venta de ellas a los autores y editores, intereses que en este caso son, de unos pocos particulares, grupos o clases, que se han de supeditar, necesariamente, al alto interés de España y de su grandeza.
3ª Aquellas obras que vayan contra los Dogmas y principios de la
Iglesia Católica, así como contra las de aquellos países con los que
mantiene relaciones diplomáticas el Estado Español.
4ª Aquellas obras que, aún sin tener en sí materia prohibida, son
de autores que forman o formaron en las filas de la anti-Patria”.
Jon Etxaideren hitzetan legeak ate guztiak ixten zizkien euskal
idazleei eta ez zen posible izan euskaraz idatzitako libururik argitaratzea 1950. urteraino. Urte honetan atera ahal izan ziren Orixeren
“Euskaldunak” eta Jon Etxaide beraren “Alostorrea”, Joxe Artetxek
Rocamora aldi hartako Informazio eta Turismoko buruzagiarekin
egin zituen ahaleginei esker228. Halere Orixeren “Euskaldunak”
lanak zentsura igaro behar izan zuen. Lan honen inguruan honakoa
ebatzi zuten garaiko zentsoreek (TORREALDAI, 2000: 228-229):
“obra del mejor poeta vasco, canta al pueblo vasco, su lengua y sus
costumbres y su fe. El punto delicado, bajo el ángulo de la censura,
es el capítulo "Todos uno", donde la unidad cantada por el poeta
puede interpretarse como una declaración política separatista o como
bandera de acción política”229.
Honela, obra eta autore debekatuen zerrenda bat osatu zen, erregimenaren inguruko jendearen irakurgaiak bultzatuz eta bi fitxategi
eratuz, bat fitxa gorriz eta bestea urdinez osaturik zeudenak. Fitxa
gorrietako liburuak guztiz debekaturik zeuden, bai edizioa eta baita
zirkulazioa ere. Aldiz, fitxa urdinetako liburuak ere herri mailan irakurtzeko moduan ezin ziren argitaratu eta zabaldu. Edizio mugatuak
onartu ziren soilik, jakintsuen premietarako. Garaiko prentsan
gomendagarriak eta arbuiagarriak ziren liburuen zerrendak argitara
ematen ziren. Esate baterako, Tolosako Santa Maria parrokiaren

Izaskun hilabetekarian eskuragarri ziren liburuei 1etik 4rako puntuazioa ematen zitzaien. Puntu bat zuten liburuak erabat gomendagarriak ziren, 2 eta 3 puntu zituztenak interesik gabeak ziren eta 4 puntu
zituztenak erabat baztergarriak.
Ikus-entzunezko komunikazioaren alorrean, bi esparrutan bereizi
behar da zentsura: alde batetik, zineari dagokiona eta bestetik, bat-bateko ikus-entzunezkoena. Zineari dagokionean, Tolosako bi zineetan,
Iparragirren eta Gorritin, pelikulak proiektatu aurretik Tolosako Udalak
izendatutako Maurilia San Martin irakasleak pelikulen sailkapena egin
eta klasifikazio hori Gobernadore Zibilari helarazi behar zion. Tolosako
pelikulen zentsoreak pelikulak lau koloreren arabera sailkatzen zituen230:
“4. Rojo Tiene defectos graves: argumento deficiente, desnudos
fuertes, escenas excesivamente violentas o picarescas, ambientes
sensuales, enseñanzas más o menos solapadas contra la Religión…
3. Rosa Tolerable para personas mayores: para mayores de 21
años o hubieren contraído matrimonio.: se ven pasiones fuertes,
no bien presentadas; ligerezas de ropa; argumentos frívolos; enseñanzas arreligiosas; ambientes paganos; situaciones equívocas…
2. Azul, Algunos reparos: tienen algún defecto, no de mucha
monta, en cuanto al fondo o a la forma de su desarrollo.
1. Blanco: Puede verse”
Bat-bateko ikus-entzunezkoen kontrola bi fasetan egituratu zuen
frankismoak. Antzerkian gidoitik aldentzea gogor zigortu ohi zuten
zentsoreek, kantu jaialdietan kantuen hitz guztiak itzuli eta zentsoreen eskuetan utzi behar ziren eta bertso saioetan berriz gidoia, gaia eta
hitzak aurretiaz eskatzen zituzten eta ekitaldira bertaratu eta jarraipen
zehatza egiten zuten. Halere gisa honetako oso ekitaldi gutxi egin
ziren 1936 eta 1945 artean Tolosan eta Hego Euskal Herrian; 60ko
hamarkadan ugarituko dira.
1945. urtetik aurrera, europar faxismoen porrotarekin batera,
falangisten sektoreak propagandaren eta kulturaren esparruan bere
boterea banatu behar izan zuen erregimenaren beste familiekin,
nazional-katolikoekin bereziki. Diskurtso antiliberalak arindua izan
behar izan zuen, eta orduz geroztik komunismoaren arriskuaren
aurrean zibilizazio kristauaren baloreen defentsa indartuko zen propaganda diskurtsoetan (NOVELLA SUÁREZ, 2007: 178-260).
13.1. Euskararen kontrako jazarpena
Euskarak, euskal literaturak eta euskal kulturak Espainiako II.
Errepublikaren garaian abiarazitako zabalkunde eta biziberritze bidea
eten zuen, beste gauza askorekin batera, faxisten matxinadak, 36ko
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Ez ziren liburuak soilik zentsuratuak izan, posta bidezko gutunak eta mezu telegrafiko guztiek ere zentsuratik pasa behar baitzuten. BOE, 155. zenb., 1939/06/04, 3052. or.
“Yon Etxaide: garai ilunetan idazle”, Zeruko Argia, 827. zenb., 1979, 21. eta 22. zenb.
Aipatu liburuko “Denok bat” ataleko “Agur Euskal-erria’ri” poemen inguruan ari da. ORIXE (1950, 1936): Euskaldunak.
230
Izaskun. Hoja Parroquial de Santa María de Tolosa, 22. zenb., 1948/03/01, 2. eta 3 or.; AMT irt erre. 1999, 278 or., 1940/02/27, a.i.e.l., halere klasifikazio horretatik harago honakoaz ohartarazten ziren ikus-entzuleak: “pueden darse otras causas que prohíban la asistencia al cine: los peligros creados por razón de la oscuridad de la sala; el escándalo que se puede dar en algún
caso, cuando no hay razón proporcionada que lo justifique; la coordinación al pecado de otros… (…) los hombres no somos jueces imparciales en causa propia; por eso en caso de duda lo
mejor es consultar con un confesor a quien expongamos claramente nuestra situación concreta, los motivos que tenemos para asistir y para no asistir… y atenernos después a lo que él nos diga”
228
229
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gerrak eta Francisco Francok gerraren ostean ezarritako diktadurak.
Erregimen berriarekin bat egiten ez zutenen eta ideia desegileak ereiten zituztenen aurka errepresio ankerra nagusitu zen. Hego Euskal
Herrian, Katalunian eta Galizian bezala, garaituen aurka zuzenduriko errepresioaren beste adierazbide bat ama hizkuntzaren erabileraren debekua izan zen, batez ere espazio publikoetan eta ikastetxeetan. Koldo Mitxelenak gogoratzen zuenez:

ondoko ernamuinak zituen: sezezionismoaren aurkakotasuna eta
gizonen, lurren eta hizkuntzen batasuna:

“La época terrible, que todo el mundo recordaba con verdadero
horror, fue la del invierno de 1941-42: debió de ser una pesadilla.
Es el momento en que el Gobierno Militar de Guipúzcoa publica
una nota diciendo “que está bien de hablar en dialecto”. No contento con esto, el Diario Vasco añadió una nota de su propia cosecha que venía a decir que “si éramos españoles, había que demostrarlo con los hechos”. La gente más o menos tímida tenía miedo
de hablar en euskera en público. Prohibición formal no existió,
pero para el franquismo nunca ha habido problemas legales. Te
podían meter en la cárcel por algo que no prohibía ninguna ley,
no había medio de protestar por una detención injusta” (MITXELENA in TORREALDAI, 1982: 5-6).

Gauzak honela, frankismoaren hizkuntz politikaren abiapuntua
eta abiaburua honakoa zen: Espainia bakarrean hizkuntza bat eta
bakarra. Printzipio honi egokitzeko, errepresio gogor batekin batera
kanpaina ideologiko handia prestatu zuen frankismoak 1937an,
batez ere “Español, habla Español” eta “Habla la lengua del Imperio”
esaldien inguruan. Ekinaldi honetan bereziki gobernu militarrek,
Falangeak eta prentsak hartu zuten parte. Esate baterako, Alfonso
Velarde Gipuzkoako Gobernadore Militarrak gaztelaniaz mintzatzeko gonbitea luzatu zion herriari232:

Frankismoaren hasieratik euskaltasunaren inguruko guztiaren
kontrako jazarpen sistematikoa gauzatu zen. Erregistro zibiletan izenak, tituluak edota sozietate izenak euskaraz ezin idatzia, erabilera
eta ohituretan euskararen kontrako errepresioa, edota ikurrinaren
koloreak zituen arropak erabiltzeko debekuak “anomalias resultantes
de la morbosa exacerbacion, en algunas provincias, del sentimiento
separatista” gisa ulertzen ziren. Euskaltzaindiaren ekimenez
SIADECOk diseinatu eta koordinatutako “Euskararen liburu zuria”
argitalpenean, zeina euskara bere osoan, soziolinguistikoki eta historikoki, aztertzeko lehen materialak biltzearren egindako argitalpena
baitzen, frankismoaren helburua euskara suntsitu eta errotik ateratzea
(1978 eta 1979) izan zela ondorioztatzen zen: “el colonialismo lingüístico ha tenido su expresion más brutal y despiadada en el imperialismo que se ha registrado en la época de la Dictadura franquista,
con el objeto de erradicar definitivamente el euskara” (SIADECO,
1979: 65)231. Euskararen kontrako jazarpen hori arlo legalean, (lege,
dekretu, agindu eta kontsignekin) eta arlo praktikoan ere gauzatu zen,
autoritate maila ezberdinetako pertsonek gauzatuta, hala nola, idazkariek, irakasleek, apaizek...
Estatu frankistak Gaztelako izpiritu nazionala finkatu nahi zuen,
Francoren hitzetan: “al levantaros con aquello no defendáis sólo un
espíritu castellano nacional, sino que resolváis un problema de civilización, demandado por un espíritu castellano, un espíritu español
que iba faltando a España” (FRANCO, 1937: 9). Hori zen gerraren
arrazoia eta batasun absolutua ardatza zuen gerraosteko izpirituak

“España se organiza en un amplio concepto totalitario, por medio de instituciones nacionales que aseguren su totalidad, su unidad y continuidad.
El carácter de cada región será respetado, pero sin perjuicio para la unidad
nacional, que la queremos absoluta, con una sola lengua, el castellano, y
una sola personalidad, la española” (FRANCO, 1943: 202).

“¡HABLAD CASTELLANO!. (...) Para nadie es un misterio las diferencias que han existido entre algunas regiones de España, y, sin
meterme a analizarlas, sí considero de mi deber aprovechar estos
momentos de convivencia en esta poblacion de personas de
todas las regiones para suavizar estas diferencias y que, por la
voluntad de todos, vayan fundiéndose en un exaltado amor a la
madre España en apretado abrazo de sus hijos, hermanos de las
diferentes regiones. Para ello, uno de los mejores medios de
demostrar esa compenetracion de cariño y de ideas es emplear el
idioma comun, sobre todo cuando se dispone, como nosotros, de
uno tan hermoso como el castellano para poder expresar lo
mismo nuestros cariños de hermanos como los enardecidos gritos
guerreros propios de los momentos que atravesamos”.
Bestetik Donostiako Falangeak gaztelera mintzatzea honako
moduan interpretatzen zuen233:
“Para hacernos dignos de la Patria, nuestra primera obligación es
educarnos en esta Nueva España que se crea y ser ante todo patriotas. Debemos, pues, enaltecer por todos los ámbitos, no solo de
nuestro suelo, sino del orbe, nuestros usos, nuestras costumbres
netamente españolas, y principalmente propagar la belleza de
nuestro magnífico idioma castellano. Esto es para todo buen español materia sencilla y al alcance del que se considere verdaderamente patriota. Si eres español, habla español. Si eres español, tu
deber como tal es hacer que todos los españoles lo hablen”.
Frankismoa bizitza ofizialetik eta publikotik euskara baztertzen
saiatu zen. Lehenik eta behin lege, agindu eta dekretu ezberdinekin
euskara bizitzaren arlo ezberdinetik ezabatzeko saiakera egin zuen:

231

“el cambio de política lingüística iniciado con el postfranquismo, más que el abandono del colonialismo lingüístico, representa la adopcion de nuevas formas que consoliden la hegemonía de la lengua castellana en todos los territorios del Estado, como se desprende de las medidas más recientes”
“¡Hablad castellano!”, Unidad, 179. zenb., 1937/04/15, 1. or.
233
“Nota de la Delagación Provincial de Propaganda de Falange Española Tradicionalista y de las JONS”, El Diario Vasco, 910. zenb., 1937/12/22
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• Pertsona izenak234: “debe señalarse tambien como origen de anomalias registrales la morbosa exacerbación de algunas provincias del
sentimiento regionalista, que llevó a determinados registros buen
numero de nombres, que no solamente estan expresados en idioma
distinto al oficial castellano, sino que entrañan una significación contraria a la Unidad de la patria. Tal ocurre en las Vascongadas, por
ejemplo, con los nombres de Iñaki, Kepa, Koldobika y otros que
denuncian indiscutible significacion Separatista”.
• Sozietateen tituluak235: “queda terminantemente prohibido el uso
de otro idioma que no sea el castellano en los títulos, razones
sociales, Estatutos o Reglamentos y en la convocatoria y celebración de Asambleas o Juntas de las entidades que dependan de este
Ministerio”.
• Hotelen izenak236: “queda prohibido el empleo de terminos de
idiomas distintos del español para la nomenclatura de los hospedajes en España”.
• Denden eta halakoen izenak237: “queda prohibido en rotulos, muestras, anuncios y lugares y ocasiones análogos el empleo de vocablos genéricos extranjeros, como denominaciones de establecimientos o servicios de recreo, industrias mercantiles, de hospedaje,
de alimentación, profesionales, espectáculos y otros semejantes”.
Bestetik administrazio publikotik ere euskararen erabilera oro baztertu zen:
• Erregistro Zibila238: “se consideraran tambien nulas y sin valor legal
las inscripciones que se hallen practicadas en idioma o dialecto distinto al idioma oficial castellano”.
• Industria jabegoa239: “queda prohibido el empleo de denominaciones de Marcas, Nombres Comerciales, Rótulos de
Establecimiento y cualquier otra modalidad de propiedad industrial, de otro idioma que no sea el castellano, excepción hecha de
aquellos que no sean las propias de personas jurídicas extranjeras
ya constituidas en España conforme a las leyes españolas, o a la de
Marcas reconocidas con certificado de origen extranjero”.
• 1944ko ekainaren 20ko Dekretuaren arabera notario arautegian
zera ebatzi zen: “los instrumentos públicos deberán redactarse
necesariamente en idioma español...”.
• Tolosako Udalean Valeriano Mocoroa Tolosako Udaleko bandoen
euskaratzailea kargugabetu egin zuten, bere garbiketa espedientearen arabera: “se le conoce como afiliado al Partido Nacionalista
Vasco de donde era propagandista; en cuanto a sus obligaciones
religiosas hay que hacer constar las cumple de forma singular y

como un ferviente católico y profesionalmente con su carácter de
empleado, cumple con su obligación”. Era berean, 1937an arkitekto interinoaren lanpostua atera zuen Tolosako Udalak; baldintzetako bat euskara jakitea zen. Gerora Gipuzkoako
Gobernadore Zibilak baliogabe utzi zuen lehiaketa, euskararen
ezagutza eskatzearen baldintza onartezintzat jo zuelako240.
Euskararen erabilera publikoa ere erabat galarazi zuten. Garai
hura bizi zutenen hitzetan, Tolosan karlistek soilik hitz egin zezaketen
lasai asko, gainerakoek erabat debekatuta zuten. Ildo honetan, Joan
Mari Torrealdaik Donostian jazotako bi debeku jaso zituen (1982: 3233): alde batetik, Donostiako General Primer Jefe delakoak honako
agindua helarazi omen zuen: “precisa, pues, que acabe radical e
inmediatamente el uso en publico de idiomas y dialectos diferentes
del castellano” eta Martínez Anido ministroak kalean euskara ez erabiltzea agindu zuen: “ratifico la orden de que ni en la capital, cabezas
de partido ni pueblos de importancia se varie o altere en lo más mínimo lo que tengo dispuesto sobre el particular, acerca del empleo de
la lengua española”. Bestetik, 1937an Domingo astekarian frankismoak euskara publikoan zergatik jazartzen zuen azaltzen zuen (esangura politikoa zuen frankistentzat euskararen erabilerak, euskara eta
separatismoa bat baitziren):
“Por tanto, ha de ser la ciudad [erdara, Espainia] quien en escuela, pulpito y bando imponga a la montaña [euskara, Euskadi] una
manera ilustre de expresarse, pues no sería admisible, más que
bajo una influencia separatista y masónica, como ha ocurrido en
los ultimos meses en Vizcaya, que fuera el monte quien pretendiera imponer a la ciudad su ruda y agria expresión o, al menos,
prestarle las raices básicas para la construcciín de una jerigonza
como la que tenían organizada los discípulos del hombre indocto
de la plaza de Albia”.
Honela, euskararen erabilera galarazita, 1937ko Gipuzkoako
Gobernadore Militarraren agindu baten bidez “se denunciará a todo
aquel que infrinja lo dispuesto sobre la prohibición de hablar idiomas y
dialectos diferentes del castellano” finkatu zen eta euskara kalean erabiltzeagatik isunak ezartzen hasi ziren ordena publikoa zaintzeaz arduratzen ziren poliziak. Falangeak Donostian argitara ematen zuen Unidad
egunkarian 1938an zehar euskaraz hitz egiteagatik jarritako isunen berri
eman zuen. Esate baterako, Tolosa eta Donostia elkartzen zituen tranbian
euskaraz mintzatzeagatik 100 pezetatako isuna ezarri zioten gizon bati.
Euskara erabiltzeko debekua Elizara ere hedatu zen. Ordura arte
zenbait kasutan euskaraz ere egiten bazen ere, frankismoan Eliza
Katolikoaren kultuetan, hala nola, errosarioetan, bederatziurrenetan,
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BOE, 564. zenb., 1938/05/08, 7190. or.
BOE, 577. zenb., 1938/05/21, 7435. eta 7436. or.
BOE, 105. zenb., 1939/04/15
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BOE, 138. zenb., 1940/05/17, 3370. or.
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BOE, 48. zenb., 1938/08/17, 750. or.
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BOE, 150. zenb., 1940/05/29, 3643.-3645. or.
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TUA, A-1-233, 30. fol., 1936/09/25 u.k.b.a.l. eta TUA, A-1-234, 17ifr.-21. fol., 1938/06/22, u.k.b.a.l.
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etab., sermoi, prediku eta hitzaldietan, kristau dotrinaren irakaskuntzan,
bai eskoletan bai elizetan eta elizaren argitalpenetan galarazita geratu
zen. 1937ko azaroan Fidel Azurza Tolosako alkateak udalerriko eliza
guztietara helarazitako komunikatu baten bidez egunean zeharreko
lehen mezetan soilik euskara erabili ahalko zela jakinarazi zuen: “no se
podrá hacer uso de la lengua vasca más que durante las ceremonias que
se celebren en la primera misa de cada día y en modo alguno en la celebración de las demás…”. Juan Iturralde ezizenarekin idatzi zuen Juan
Jose Usabiaga apaizak besteren artean zera utzi zuen idatzita (ITURRALDE, 1956-60):
“En las iglesias de Tolosa no se predica ya en vascuence. Un franciscano —en la iglesia de San Francisco— en la misa de 11 predicó, una vez, en vascuence contra los nacionalistas vascos, diciendo que todo el que piense en nacionalista, está en pecado mortal.
El mismo dijo también que el único soldado reconocido por Cristo
es el del ejército español (...) Un p. franciscano predicó en vascuence en Berrobi el día de San Agustin, patrón del pueblo (28
agosto 1937). Por eso fue detenido y después multado”.
Beasaingo Komandante Militarrak espresuki debekatu zuen Ave
Maria otoitza euskaraz hastea, hots, Agur Maria esaerarekin. Bestetik,
Albacete zinegotziaren ekimenez Tolosako hilerrian, zenbat hilarritan
zeuden euskal sinbolo eta hizkiak, “barbarismos impropios de la lengua vasca”, kendu egin ziren241.
Honela, euskaraz argitaratutako aldizkariak (Zeruko Argia), euskaraz idatzitako atalak edo zutabeak zituzten egunkariak (El Día,
Euzkadi…), egiten ziren irratsaio gutxiak, euskarazko antzezlanak...
desagertu egin ziren. Era berean, gerra ostean eraztunaren zigorra erabiltzen zen euskaraz aritzen ziren ikasleak zigortzeko. Klaseko eraztun bat egoten zen eta eraztun hori euskaraz hitz egiten zuten ikaslez
ikasle pasatzen zen. Orduan, ikasleak beldur izaten ziren eraztuna
poltsikoan zuen ikaskidearengana hurbiltzeko, izan ere, ikaskide hori
nahita euskaraz mintza baitzitekeen haiekin, hutsegitea eginarazteko
eta zoritxarreko eraztun hori beste ikaskideei emateko; eraztuna zuenari ihes egiten zioten. Gauzak horrela, eraztunak helburu bikoitza
betetzen zuen: eraztuna zuenari bakarrik sentiarazten zion, ikaskideak
beregana hurbiltzeko beldur baitziren, eta bestalde, egurra jasotzeko
beldurra ere hor zegoen, egunaren amaieran eraztuna zuena zigortuta
geratzen baitzen.
13.2. Tolosaldeko euskal idazleak erregimen frankistaren jopuntuan
XIX. mendetik aurrera eta batez ere Primo de Riveraren diktadura
osteko Euskal berpizkunde garaian, Tolosa kultur eta literatur errefe-

rentzia nagusietako bat izan zen Euskal Herri mailan. Halere 1936ko
altxamendu militarrak gogor jo zituen Tolosako euskal idazleak.
Ezbairik gabe gertakaririk bortitzena matxinada gertatu eta hiru hilabetera burutu zen Aitzolen fusilatzea izan zen. Jose Ariztimuño Olaso
Aitzol (Tolosa, 1896-Hernani, 1936) urriaren 18an Hernaniko hilerrian asesinatu zuten nazionalek (ikus fusilatzeei dagokion atala).
Halere, ez zen Aitzol izan erregimen frankistak bere jopuntuan hartu
zuen tolosar idazle eta kultur eragile bakarra.
Matxinatutako nazionalak Tolosara sartu aurretik hainbat euskal
idazlek erbesterako bidea hartu zuen. Isaac López-Mendizabalek lehenik Donibane-Lohizunera eta geroago, 1938an, Argentinara egin zuen
ihes. Matxinatutako gudarosteak Tolosara heldu zirenean, Isaac LópezMendizabalen etxera sartu eta bere lan gehientsuenak erre eta ondasunak desjabetu zizkioten (TELLERIA, 1999). Justo Mocoroak Frantziarako
bidea hartu zuen 1939ko uztailean, Aire sur l’Adourrera eta Akizera242.
Ondasunak desjabetuak izan zitzaizkion José Antonio Eizaguirrek ere,
Donibane Lohitzunerako bidea hartu zuen, bertan hil zelarik 1949ko
urtarrilaren 23an243 Aipagarria da idazle honek politika eta zuzenbide
arloetan izandako jarduera: 1918an Korteetako diputatua, Errepublika
garaiko lehen legegintzaldian diputatua (EAJ-PNV), eta 1937an
Euzkadiko Auzitegi Militarreko presidentea izan zen. Gipuzkoatik
Espainiako Korteetako diputatu izan zen José Antonio Irazusta ere,
erbestean hil zen, Liman, 1952ko martxoaren 9an. Lapurdin eta
Panaman egon zen erbestean Perura joan aurretik244. Antonio María
Labayen euskal antzerkigintzako lanak euskaraz idazteagatik nabarmendu zen Tolosako alkateak berriz, tropa frankistak bertara sartu aurretik, Sarara jo zuen eta han bizi izan zen zortzi urtez245.
Tolosarekin harreman handia izan zuen Nicolás Ormaechea
Orixe Orexan bertan harrapatu zuen Gerra Zibilak, eta Iruñerriko
Ezkaba mendiko San Kristobaleko kartzelan sartu zuten sei hilabetez.
Handik atera eta berriro atxilotzera zetozkienei ihes eginez, Ipar
Euskal Herrian babestu zen 1938an. Erbestealdi luzea bezain malkartsua tokatu zitzaion Orixeri (1938-1954). Lehen urteak Ipar Euskal
Herrian egin zituen, askotan noraezean: Donibane Lohizunen,
Saubion, Betharraman, Bidarrain. Alemaniarrek Frantzia okupatu
zutenean (1940), Orixe Gurseko kontzentrazio esparruan sartu zuten
eta ondoko urteak Amerikan egin zituen, Guatemalan eta El
Salvadorren (IZTUETA, 1994). Bere argitalpenak erdaraz idatzi zituen
Cecilia Garcia Guilarteren (Tolosa, 1915-1989) kazetaritza eta politika eragiletza ere oso aipagarria izan zen. Familia anarkista bateko
kidea, 1936-39ko Gerra Zibilean fronteetako gerra korrespontsal gisa
jardun zen. Gerra amaitu ondoren Frantzian eta, ondoren, Mexikon
exiliatu zen.
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TUA, A-1-234, 62ifr.-71. fol., 1938/11/11, u.k.b.a.l.
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13.2.1. Emeterio Arrese Bauduer (Tolosa, 1869 - Tolosa, 1954)
Urte askotan Ameriketan bizi izan zena, opera libreto eta olerki
ugari utzi zituen: “Aiton baten eriotza” (opera), “Zara” (opera), “Nere
bidean”, “Txindor” eta “Olerki berrizte” (poesia). Baina batez ere
bere narratiba sentikorrarengatik eta joera liriko herrikoizko poesiarengatik errekonozitua izan zen. Bere testuetan landu zituen gai nagusienak landa lurren gorespena, sorterriaren aipamen etengabeak eta
gai afektiboak izan ziren, hala nola, ama, haurtzaroa, zahartzaroa…
Gerora, bere bigarren liburuan Arrese modernismora hurbilduko zen.
Lizardik bere aitzineko Emeterio Arrese eta Koldobika Jauregi
Jautarkol proposatu zituen lirika kultoa sortzeko eredu gisa.
Emeterio Arrese, frankistek Bilbon atzemandako eta Salamancako
artxiboan jasotako agiriaren arabera, Acción Nacionalista VascaEuzko Abertzale Ekintza militantea zen bere fundaziotik. EAE alderdiak, akonfesional, errepublikazale eta aurrerakoi bezala definitu
zuen bere burua. 1930eko San Andres egunean sortu zen. 1933. urtean Tierra Vasca-Euzko Lurra egunkaria argitaratu zuten baina arazo
ekonomikoak zirela medio, itxi egin behar izan zuten. Tierra Vasca
egunkaria berriro agertu zen 1936. urtean, gerra betean, Bilbon, baina
Bizkaiko hiriburua frankisten eskuetan erortzerakoan berriro itxi
zuten. Agerkari honetan plazaratu zituen Emeterio Arresek bere 34
poema 1933an eta 1937an. Emeterio Arrese Ondarretako kartzelan
egon zen preso 1937ko otsailaren 20tik 1937ko martxoaren 17ra,
inongo delitutan prozesatu gabe eta bere kontra abiarazitako inongo
auzibiderik gabe. Bere kartzela fitxan aipatzen den ezaugarri bakarra
“poeta vasco” da246.
13.2.2. Luis Rezola Arana “Tximela” (Tolosa, 1914 – Villabona 1993)
1914ko abuztuaren 24ean Tolosan jaio zen familiatik zetorkio n
Tximela ezizenez ezagututako bertso-jartzaile hau. Izaskungo aitona tximel-tximel bat izan omen zen lehenengo Tximela, eta haren ondorengoak Tximela edo Tximelatarrak bezala ezagutuak izan omen ziren.
Hamairu urterekin tornillo-fabrikan lanean hasi zen. Lanetik atera ondoren, bukatu ez zituen ikasketak egitera joaten zen (REZOLA, 1989).
Gerra Zibila hasi zenean, Eusko Gudarostean sartu zen, lehenengo Loiolako batailoian eta ondoren, Jagi Jagikoen bigarren batailoian, Lenago il izenekoan hain zuzen ere. Berehala hogeita bi urterekin kapitain izendatu zuten, berak bertso batean esaten zuenez,
“izardunetan gazteenetakoa” zen. Gipuzkoa galdu eta gero,
Gorbea, Oitz, Gernika eta Bilbon ibili zen gehien bat. Besteak beste
Gorbea mendiko batailetako bat irabazi zuten. EAJ-PNVko ordezkariek Italiarrekin Santoñako hitzarmena sinatu eta gero, 1937. urteko

abuztuaren 24ean preso erori zen italiarren menpe. Lehenengo
hamabost egunetan Laredoko kontzentrazio esparruan eduki zuten.
Handik Santoñara, El Duesoko penalera eraman eta irailaren 29an
epaiketa militar bat izan zuen, 63/37 urgentziazko sumarisimoan
agertzen denez. Inongo erlazio politiko edo geografikorik gabeko 21
gudariekin epaitutako makro-epaiketa bat izan zen. Honako sententzia hau egotzi zioten: “condenado a la pena de Reclusión perpetua por motivo de adhesión a la rebelión”. 1938ko Dispertsio
Legea aplikatuta, urte bereko abuztuaren 24an Puerto de Santa
Mariara bidali zuten, 1940ko abuztuaren 12an kaleratu zutelarik.
Puerto de Santa Mariara zihoala, Duesoko penalari ondoko agurra
idatzi zion bertsoz:
Goizeko bostak dira,
datorkit ordua,
begirik itxi gabe
galdurikan lua.
Etxeaz aldatzera
Cádizera nua,
ura ere, zu bezela,
ote inpernua?
Lehenagoko lantokira itzuli zen baina paper batzuk banatu zituela medio, Ondarretako espetxera eraman zuten 94/46 epaiketa militarrean prozesatu ondoren. Bertan egon zen 1946/07/26tik
1946/09/20ra artean. 1948. urtean beste bi lagunekin Uzturreko gailurrean ikurrina ipini zuen247. Honakoak Tximelak Duesoko kartzelan
idatzitako bertsoak dira:
Astera noa kantuan
kartzelaturik Duesoan,
honela ditut penak aztutzen
etxe giltzatuan.
Gordetzen badet buruan
ez da jakingo munduan
hogeita hiru urte ederrekin
gaur nola nagoan.
Herrira zaudek eskatuk,
hala enteratu gaituk,
paperen batzuk, ikus dezaten
nola geran oituk.
Zentzuak ez bauzkak nekatuk,
ondo ipini pekatuk;
ez haiz gizona informe txarrak
bialtzen badituk.
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Biok pekatu berdina,
euskeran alde, jakina;
horregatikan erderantzako
ez det hartzen mina.
Amak egin nindun fina,
berea dakarkit grina,
naiago nuke euskaltzaleok
sei milioi bagina.

Ondarretako espetxea. Gerra Zibila hasi zenean, Uzturre Tolosan
zegoen, eta hemendik Loiolara jo zuen aurreneko euskal miliziekin
bat egiteko. Gero, Gernikara joan zen, eta handik Bilbora, bera eta
Fausto Leunda Euzko Jaurlaritzaren Bilboko egoitzara joan zitezen
deitu baitzituzten, euskarara itzul zezaten Euzko Jaurlaritzaren Euzkal
Herriko Agintaritzaren Aldizkaria. Bilbo matxinatutako militarren
esku geratu zenean, 1937ko ekainean, aurrena Turtziozera joan zen
eta gero Santanderrera.

Karta artu dek hemendikan,
hoiek gorde isilikan,
lenengo lagunek bilatzen badek
ez gorde hitzikan;
jana bialdu hortikan,
poztuko nauk gogotikan,
gure Jainkoak ez dik galazten
laguntasunikan.

1937ko abuztuan preso hartu zuten Santoñan eta El Duesoko presondegian giltzaperatua izan zen. 1937ko irailaren 5ean hartutako
deklarazioetan “ha sido procesado por delito de prensa” aipatzen da.
Egun berean gerra-kontseiluan epaitu zuten, beste 25 gudarirekin
batera, urgentziazko 2/1937 sumarisimoan eta 12 urte eta egun bateko zigorra ezarri zioten, “delito de auxilio a la rebelión” egotzita.
Sententzian hauxe irakur zitekeen: “perteneciente al Partido
Nacionalista Vasco, se presentó voluntario a las milicias actuando en
las oficinas de las mismas”.

Anketan zeuzkat gauz finak;
egurrezko espartinak,
kristal puskekin eskuz neronek
pazientzin eginak;
paperezko galtzetinak,
kolorez zuri-urdinak,
eskerrak nere hankik ez dula
ikusten euriak
Orma da zabala neurriz,
luzean lau metro berriz,
tartean-tarte, gau eta egun,
zaindariak dabiltz;
ate haundiak hamar giltz,
ezkur amets alfer gabiltz...
nahiago nuke enara beltza
bihurtuko banintz.
13.2.3. Jesús Insausti Urquiriza “Uzturre” (Tolosa 1912-1993)
Batez ere El Día, Euzkadi eta Eguna egunkari abertzaleetan euskarazko kazetaritza sorkuntza oparoa burutu zuen idazle honek. El
Dían idatzitako kroniketako batean Fidel Azurza, Tolosako alkate karlistaren portaera gogor salatzen zuen artikulu bat zela eta, 1934ko
irailean auziperatu zuten ustezko irain delituez salatuta. Uzturre
1935eko uztailaren 18an sartu zuten kartzelan. Lehenago bi hilabetez presondegiratze arinean egona zenez, irailaren 25ean utzi zuen

El Duesotik Puerto de Santa Mariako presondegira, Cadizera, eraman zuten, gero handik Sevillara 1938an. 1941ean baldintzapeko askatasuna lortu zuen. Sare klandestinoan lankidetzan hasi zen ondoren,
besteak beste Mirandako kontzentrazio eremutik ihes egitea lortzen
zuten aliatuen soldadu eta ofizialez arduratuz. Gero, Madrilera joan eta
EAJko burkideen ekimenez erbestean zegoen Euzko Jaurlaritzaren informazio-zerbitzuetako kide izan zen, klandestinitatean, 1948an
Madrilen atxilotu zuten arte. Jarraian, Carabancheleko espetxean
sartu zuten, eta hemendik Ocañako presondegira eraman zuten.
1949ko apirilaren 14an epaitu zuten gerra-kontseiluan, eta heriotza
zigorrera kondenatu; heriotza-zigor hau, alabaina, 30 urteko kartzelarekin konmutatu zioten. Espetxe frankista ezberdinetatik ibili ondoren, eta lanaren bidezko zigor-erredentzioak zirela eta, Madrileko
Canal de Isabel delakoan lan egitera bidali zuten. Buitrago de la
Sierran zegoela, ihes egin zuen emaztearen laguntzarekin, 1951ko
maiatzaren 19an248. Jose Antonio Agirre lehendakariaren bitartekaritzari esker Uzturre Parisera joan zen, irrati saio ezberdinak egiteaz
arduratu zelarik. Hona hemen Uzturrek Bilbon, 1936ko abenduan
Euskadiko Estatutuaren alde idatzitako artikulu bat249:
“Kazkabarra ta edurra gure mendi ederretan ager zaigu. Une onetantxe, kazkabarrak, kasko gañera erortzean “tri-pi-tripi” arinkor
bat erestutzen du. Etzegok atsegiñarik goi auetan...! (...). Zori
samin auetan, Aberriak betiko ametsen apurño bat bederik, soñu
ta zalaparten erdian, poza ta alaitasunaren alboan iritxi besterik
etzuala, Españar gobernuarengandik lortu du, Euzko-Araudia, alegia. Len eta orain. Baña gaur, geren oñaze ta naigabeak arintzen
dituan zertxobait ba’degu euzko-gudariok. Araudi ori; azkatasun
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osoa iristeko dan bidea. Araudia eutsi ta sendotu, gure ametsak
azkenean egi biur ditezen. Ontarako gure bizia eskeñia degun
bezela, eun bizitz ba genitu pozik eskeñiak genituzke. Bizitza
eskeñitakoaz, ezer gehiago eskatu al diteke...? Bai, alajañetan. Ba
dezakegu Aberri kutunari zer eskeñi. Euzkadi’rentzat Araudia ber
abaño ederragoa dana. Bere izatearen zatirik berezien abai da:
EUZKERA. Euzkera zabaldu ta irakatsi. Ori gure elburua (...)”.
13.2.4. Estanislao Urruzola Vitoria “Uxola” (Tolosa, 1909-1986)
Garaiko euskal aldizkarietako kolaboratzailea izan zen. Bere obra
asko argitaratu gabe daude. Nobela landu zuen (Andoni; Pelotaria;
Xixerron gertaerak; Ezpalak), antzerkia (Eskalearen Egarria; Neronek
nere alaba galdu nuen; Biotz zekenak) eta itzulpena. Oso gazterik,
1929tik, EAJ-PNV alderdi politiko eta (gerora ELA izango zen) SOV
sindikatu abertzaleetako militantea zen. Uxola, gerra hasi eta
Illarratzun egon zen gudari. Tolosa erreketeek hartu aurreko egunetan,
Loiolako Gudarozte Etxean mobilizatu zen Euskal Milizietan, abuztuaren 5ean hain zuzen ere. Gerora, Beizama, MendizorrotzOriamendi, Ernio, Elgoibarko San Migel Gainean… ibili zen gudan,
Kantabriara arte iritsi zelarik errepublikaren defentsan, EAJren
Itxarkundia batailoian. Laredon atxilotu eta gero hainbat kartzela eta
kontzentrazio esparrutan zehar egon zen zigortuta: Miranda de
Ebron, Bilboko Eskolapioetan, Bilboko Larrinagan, Puerto de Santa
Marian, Madrileko Yeseriasen eta Valladolideko espetxe probintzialean. 1937ko abenduaren 18an bere aurkako epaiketa militarra ospatu zen, “auxilio a la rebelión” ustezko delituagatik urgentziazko sumarisimoa egin zitzaiolarik. Bertan zera leporatzen zion epai militar instruktoreak: “miliciano voluntario actuando en distintos frentes y que
desde hace nueve años estaba afiliado al partido separatista vasco y
sindicado en solidaridad de obreros vascos desempeñando en esta
organización los cargos de tesorero y secretario demostrando en todo
momento ser furibundo separatista ya que con anterioridad al
Glorioso Alzamiento Nacional se dedicó según propias manifestaciones hacer propaganda y preparar las elecciones para dicho partido”.
Hamabi urteko kartzela zigorrera izan zen kondenatua.
1946an Huarte-Arakilerako bidean lotu eta Donostiako
Ondarretako kartzelara eraman zuten atxilotuta; 1946/07/26tik
1946/09/20ra bitartean egon zen preso, propaganda ilegala hedatu izanaren delitupean. Gerora Martuteneko kartzelan 1968/ 10/11tik
1968/12/21ra eta 1971/01/28tik 1971/ 05/06ra ere preso egon zen, erakunde ilizito eta legez kanpokoaren propaganda egitea leporatuta250.
13.2.5. Luis Jauregi Etxenagusia “Jautarkol” (Errenteria, 1896Zarautz, 1971)
Comillasen, Kantabrian egin zituen apaiz ikasketak, bertan apaiztu eta bertako Teologia eta Zuzenbide Kanonikoko irakaslea izan zen.
Comillaseko seminarioan ezagutu zituen Nemesio Etxaniz, Jose
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Ariztimuño Aitzol, Jokin Zaitegi, Andima Ibiñagabeitia, Joseba
Markiegi eta Nikolas Ormaetxea Orixe euskal poetak. Orixek erakarri
zituen gazte haiek “euskararen sorora”. Zeruko Argia, Yakintza, Euzko
Gogoa, Euskal Esnalea, Ekin, Bertsolariya aldizkarietan eta El Día egunkarian eman zituen argitara bere idazlan eta olerki gehienak. Luis
Jauregik Jautarkol izengoitia erabiltzen zuen bere idazkietan, garai hartako usadioari jarraituz, izen-deituren lehen silabak elkartuta asmatu
zuen (JAUregi’TAR KOLdobika). 1929an Biozkadak olerki bilduma
eman zuen argitara. Sekulako oihartzuna izan zuen liburu honek, aire
berria baitzekarren euskal poesiaren alorrera: ez zen bertsolarien moldea, ezta gutxirentzako moduko poesia berrizalea ere. Poeta hau igarobide bilakatu zen euskal poesiaren bilakabidean, tradizio idatzia eta
ahozko lirika uztartu baitzituen (PEREZ GAZTELU, 2002).
On Luisek zazpi bat urte eman zituen Altzoko erretore gisa,
1926tik 1933ra; 1933ko urtarrilaren 1ean Altzotik Anoetara iritsi zen
erretore kargua betez, Mateo Mujika orduko Gasteizko gotzainak
bidalita. Altxamendu militarraren ostean Nafarroatik sartu ziren karlista erreketeek 1936ko abuztuaren 11n Tolosa mende hartu zutenean,
Jautarkolen lagun askok Iparraldera ihesi joan behar izan zuten, tartean gero harrapatu eta fusilatua izan zen Aitzolek. On Luis Anoetan
geratu zen, ez baitzuen uste ihes egiteko adina arrazoi bazegoenik,
bere adiskide Aitzol ez bezala, Jautarkol ez baitzen politikagintzan
nabarmendu. Agiri frankistek aipatzen zutenez, afiliatu abertzale bakarra zen herrian. Alabaina, guda egoera lasaitu artean gordetzeko
gomendioa eman zioten badaezpada ere. Anoetako helduenen hitzetan Ateaga baserrian eduki zuten gordeta, hiru astez edo. Egoera lasaitu zenean, Erretoretxera itzultzean Goardia Zibilak atxilotuta eraman
zuen Tolosako Eskolapioetako kartzelara (ERRAZKIN AGIRREZABALA, 2008). Karlista gailen baten eskuhartzea tarteko askatu eta
Matxinbentara bidali zuten zigortuta. Handik, 1940an ondoko bertsoak bidali zizkien Ateagakoei beren laguntza eskertuz251:
Anoeta erritxoan
alai ta tente muñoan,
Ateaga basetxea,
oroigarri zarrez betea.
Ez da Jauregi gaztelu
ala aberatz bizi-leku,
bai kristau etxe langille,
Atezabal maitatzaile.
Urteak etorri ta juan,
bizirik daukat barruan,
oroigai aztu-eziña,
maite-irudi atsegiña.
Jaun onak nire bidean,
-bizitza gau illunean-,
Piztu zun izar argia,
Ateagako baserria.
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Izerditan estu, larri,
aterpe baten egarri,
itxaropenez betea
jo nuan bere atea.

Aiek egun, egun aundi,
zortzi egun maitagarri,
oroi-maitez igurtziak,
bañan bildurrez josiak..!

Etxeko Jaun ta andreak,
-maitez, errukiz beteaksemetxo baten antzean
artu niñuten etxean.

Urbil, sua ta ekaitza,
-asarre gorroto gaitzanere kaia ta aterpea,
Ateagako basetxea.

Ateaga, zabal, maite,
nolaz aztu nil il-arte..?
ua atseden, babes toki
itzal gozo, maite kabi…!

Nire oroigai kutuna,
aztu ezin dan laguna…!
Bertsoz jantzia pakean
bizi adi milla urtean
euskera bizi artean…
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Gerra Zibilean nazionalen aldean hil zirenen eta fusilatutako tradizionalisten aldeko oroitarria.

Mikel Errazkin Agirrezabala

1. SARRERA
“hildakoak ahaztea
berriro ere hauek hilaraztea da;
beraiek bizi izan zuten bizitza,
beraiek sostengatzen zituen esperantza
eta bizia ematen zieten fedea ukatzea da”
Elie Wiesel, 2002
Elie Wiesel errumaniarrak, nazien kontzentrazio eremuetatik biziraundako 1986. urteko Nobel Saria irabazi zuen judutarrak, ahanzturaren aurkako bere borrokan, gizateriaren aurkako krimenak egoteaz
gain, memoriaren aurkakoak ere bazeudela zioen. Gainera, biktimen
memoria bizirik mantendu zitekeela ukatzea ofentsiboa eta onartezina zela eman zuen aditzera: “olvidar a los muertos es matarlos de
nuevo ; es negar la vida que ellos vivieron, la esperanza que les sostenía, la fe que los animaba” (2002: 12). Haren hitzetan, biktimak gogoratzeak arrastoak uztea ahalbidetzen du eta, era berean, biktimak
ahazteak memoria bortxatzea dakar, gizakiari memoriarako daukan
eskubidea kentzen zaiolarik.
Gerra Zibila izan da, dudarik gabe, XX. mendeko Hego Euskal
Herriko historiaren gertaerarik dramatikoena eta traumatikoena1.
Gerrak, bortizki eta modu iraunkorrean markatu zituen zuzeneko
zein zeharkako protagonisten memoriak, baita beraien ondorengo eta
etorkizunekoenak ere. Izan ere, Hego Euskal Herrian izandako urtebeteko borrokek, berrogei urteko errepresio latza ekarri zuten, urte
horietan izu instituzionalizatua, indarkeria, gizartearen kontrola,
garaituen menperatzea, umilazioa eta abar bizi izan zituztelarik.
Horren lekuko dira jazarpenak, atxiloketak, fusilatzeak, kartzelak,
kontzentrazio zelaiak, tortura, gosea…Guzti honen ondorioz, sufrimendua handitzeaz gain, gerrak gizartean eragindako zauri psikologiko sakonak gehiago ireki ziren. Gainera, II. Errepublikaren aurka
altxatutako matxinoek zauri horiek sendatzeko egindako saiakerak
zapuztu nahi izan zituzten.
Hasieran, matxinatutako militarrak, hau da, legitimitaterik ez zeukatenak, haien boterea gerran oinarritzen saiatu ziren, arma eta altxamenduen bidez. Horregatik hartu zuten 1936ko uztailaren 18a Espainia
berri baten abiapuntu izan zen gatazkaren hasieratzat. Honekin batera
militar ospetsuak, gerra gertaerak eta borroka lekuak memoria-leku
bilakatu ziren, hainbat arlotan gerra gogorarazten zuten izenak erabili
zirelarik: kale-izendegiak, egutegiak, oroitarriak, jaiak edota oroitzapenerako ekitaldiak. Ospakizun politiko, omenaldi, hiztegi, testu-liburu,
arte nahiz zeinbait literatura ekoizpenean ere gerra memoriak bizirik

iraun zuen. Nazionalen bandoan, Gerra garaileen objektu loriatsu gisa
inposatu zen, diskurtso ofiziala indarrez eta boteretik ezarri zelarik. Hori
lortzeko, errepublikar eta abertzaleak isilarazi zituzten, nazionalen
aurka ari baitziren borrokan. Bide horretan, Espainiako II.
Errepublikaren gobernua, Euzkadiko Jaurlaritza, hauen gerra balentriak,
ideologia horretako pertsona ospetsuak, erreforma politikoak, jaiak eta
abar ezabatu eta herritarren memorietatik ezabatuak izan ziren berrogei urtez, garaituaren deuseztapen fisiko edo sinbolikoaren bidez ezabatu zituzten. Suntsipena, errepresioa, erbestea, zentsura eta isiltasuna
izan ziren memoria ezabatzeko erabilitako praktikak. Lau hamarkadatan diktaduraren menpean bizi izan ziren herritarrak erbestean inkomunikatuak edo zigortuak izan ziren, beraien arteko harremanik eta
gizarte bateratu bat osatzeko aukerarik gabe.
Diktaduraren ondorengo trantsizio politikoarekin, gerrari buruzko
memoria gordetzen zuten egutegi, kale-izendegi eta ikurrak desagertu egin ziren. Bien bitartean, garaituen memoria eta presentzia -legatu abertzalea eta errepublikarra- gizartean agertuz joan ziren eta historian bere lekua hartzeari ekin zioten. Baina horren berreskurapena
motela eta herabea izan zen, gerrako eta diktadurako giza eskubideen urratzaileen iragana ez delako berrikusi eta haiek erabateko amnistia jaso dutelako, justiziarik eta epaiketarik gabe.
Denbora luze honetan zehar, gerra bizi ez zuten belaunaldiak
izan dira Gerra Zibileko garaituen eta frankismo garaiko biktimen
gizarteko memoria berreraikitzea bultzatu dutenak. Alabaina,
memoria historikoaren berreskurapena bezala ezagutzen den mugimenduaren inguruan, akademia eta politika arloan, aurkakotasun
handiak sortu dira. Gizarteari dagokionez ere, ideia nagusi bik talka
egin dutela ikusi da. Alde batetik, Gerra Zibilari buruz dagoeneko
gehiegi hitz egin eta idatzi dela pentsatzen dutenak daude, gai hau
behin-betiko ahaztu behar dela uste dutenak (gogoratzeko eragozpenik inoiz izan ez zutenak dira horiek). Beste alde batean daude
oraindik ezagutu gabeko egiak eta ezagutu beharrekoak direnak
daudela diotenak edota duintasunez lurperatu behar diren gorpuak
daudela uste dutenak.
Atal hau bost zati nagusitan banatua dago: lehenengoan, memoria
kontzeptuaren inguruan ikertzaile ezberdinek emandako definizioak
eta gogoetak arakatzen dira, baita “memoria historikoa”, “memoria
betebeharrak” eta “memoriaren erabilerak” bezalako kontzeptuen
inguruan egindako gogoeten errepaso bat ere. Bigarrenean, 1936ko
gerrako garaileek diseinatu eta praktikara eraman zuten memoria politika deskribatzen da. Hurrengo atalean, Gerra Zibileko garaituek jasan
zuten ahanztura behartua eta haien memoria bizirik iraunarazteko
baliatu zituzten mekanismoak aztertzen dira, horretarako hainbat
lekukotasun erabili direlarik. Laugarrenean, Francisco Franco diktado-

1

Atal hau 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) eta Aranzadi Zientzia
Elkartea) egitasmoaren ikerketaren barnean idatzitako “1936ko Gerrako garaituen eta frankismo-garaiko biktimen memoria kolektiboa” artikuluan oinarrituta dago (ERRAZKIN AGIRREZABALA, 2009: 117-154).
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rea hil ondoreneko testuinguru sozial eta politikoa azaldu ondoren,
gerrako garaituen memoriaren berreraikitzerako egindako saiakerei
errepaso bat emango zaie. Azken atalean, aurretik esandako guztiaren
ondorioak azaleratzen dira.
2. MEMORIA
2.1. Memoria denboraldia
Azken hamarkadetan, gizabanakoaren eta gizataldearen
memoria, identitatea eta historiaren erabilera publikoari buruzko
giza eta gizarte zientzien ikerketak asko hedatu dira. Esan daiteke
memoriaren gurtza biziagoa izatera iritsi dela, eta hori hainbat
alderdi eta gertaeretan nabarmentzen da: kultur ondareari ematen
zaion balioan, oroitzapen ospakizunetan, genealogiek pizten duten
interesean, jatorri eta sustraien bilaketan, jendearen biografia eta
idazkietan, tradizioen berreskurapen eta asmatzeetan edota dokumentuen bilaketan, iraganeko argazkiak biltzean… (PEREIRO,
2004: 75). Pierre Norak memoria denboraldia izendatu zuen, 70eko
hamarkadaren hasieran, Frantzian, Europako gizarte ia guztietan
bezala, memoriarekiko sortu zen kezka garaia (NORA, 1996: 1-20).
Esaterako, Frantzia, Italia eta Alemania izan dira beraien iragan hurbilenaren azterketa egin duten beste herrialdeetako batzuk.
Historiaren erabilerari buruzko eztabaida garrantzitsu bat ikusten
ari gara azken urteotan, eta hemen historialari profesionalez gain,
politikoek ere parte hartzen dute, azken batean gizarte osoaren
parte hartzea islatzen delarik. Beraz, eztabaidak “historiaren erabilera publikoa” eta “memoria historikoa” kontzeptuak zehaztea eta
definitzea behartu du (CARRERAS eta FORCADELL, 2003).
Historiaren erabilera publikoak, fenomeno edo gertakari bezala, XIX. mendearen amaieran du hasiera, Estatu/Nazioen tradizio
asmatuekin (HOBSBAWM: 2002: 7-17). Hauek, beraien identitate
zeinuak aurkitzea zilegiztatzen eta behartzen dute, oroitzapen jarduera, monumentu edo eskolaren historia nazionalaren bidez2.
Beste aldetik, Huyssenen arabera, azken urteotako kultura eta politika gertakaririk harrigarrienetako bat memoria mendebaldeko
gizarteetako kulturaren eta politikaren kezka nagusietan integratzea
izan da. Bere iritziz, egungo gizarteetako gune nagusia orainaldiko
etorkizunetik iraganeko orainaldietara pasatu da, iragana gogora
ekarri izan balitz bezala, XX. mendeko imaginario kolektiboetan
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 gizarte askok ez duela bereganatu XX. mendeko gatazkak beteriko historia. Gertaera horiei buruzko memoriak oraindik eztabaidagarria izaten jarraitzen du, faxismoaren esperientziak
gogor erasan baitzituen Europako herrialde gehienak (BAER, 2006;
CUESTA BUSTILLO, 1998; TRAVERSO, 2000, WOOD, 1999).
Era berean, laurogeita hamarreko hamarkadan, Latinoamerikan
eta Hegoafrikan, izandako esperientzia tragikoek Egiaren
Batzordeak izenekoen sorrera bultzatu zuten, non lekukotasunak eta
beraien memoria zuzenbide historikoaren eragile eraginkor bilakatu
baitziren. Bertan, esperientzia horiek eta Holokaustoari buruzko
eztabaida lotzen zituzten, batez ere II. Mundu-Gerrarekin uztarturiko gertaera ezberdinen ospakizunek akuilatuta (CUYA, 1996;
GODOY, 2002; PICKER, 2006; SCHABAS, 2006). Molineroren arabera, 1989an Berlingo harresia eraitsi eta formalki Gerra Hotza
amaitzeak eta bloke sobietarra desegiteak XX. mendeko historiaren
berrirakurketa aregotu du (2006a: 296).
Aldi berean, memoriak nortasun-baliabide gisa berreskuratzeko
testuinguruaren barruan, historiaren parte izatea eskatzen duten
hainbat talderen memoria eta erreprimituen aldeko aldarrikapenak
ugaritu egin dira; besteak beste, herrialde indigenen eskubideena
(GANDUGLIA eta REBETZ, 2005) eta baztertutako hainbat kolektiboena (CANDAU, 2006: 135-176; GÓMEZ ISA3 (zuz.), 2006: 387500). Le Goffek idatzirik utzi zuen bezala:
“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).
2.2. Memoria indibiduala
Teresa del Vallek (1996: 48) usainak, objektuak eta polena ekarri eta
eramaten dituen haizearen metaforarekin azaltzen du memoria:
“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-sentsa-

2

“La “tradición inventada” implica un grupo de prácticas, normalmente gobernadas por reglas aceptadas abierta o tácitamente y de naturaleza simbólica o ritual, que buscan inculcar determinados valores o normas de comportamiento por medio de su repetición, lo cual implica automáticamente continuidad con el pasado (…). En la medida en que existe referencia a un
pasado histórico, la peculiaridad de las “tradiciones inventadas” es que su continuidad con éste es en gran parte ficticia. En resumen, hay respuestas a nuevas situaciones que toman la
forma de referencia a viejas situaciones o que imponen su propio pasado por medio de una obligación casi obligatoria. Es el contraste entre el cambio constante y la innovación del mundo
moderno y el intento de estructurar como mínimo algunas partes de la vida social de éste como invariables e inalterables” (HOBSBAWM, 2002: 7-8).
3
Felipe Gómez Isak 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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ziozko 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 in: JELIN, 2002: 18). Memoria
gizarte testuinguruak eragiten dion gertaera biologikoa den aldetik,
garunean bertan esperimentatzen ditugun gertakari guztien aztarnak
gordetzeko daukagun propietate horrekin ezagutza oinarri bat sortuz
doa. Gizabanakoak egoera zehatz bakoitzari eman beharreko erantzunik egokiena hortik bideratzen du (RUIZ-VARGAS, 2002: 20).
Oroitzea eta ahaztea 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
edo 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 gizatalde batek? Banakoak oroitzapenak oroitzen eta transmititzen ditu, hau
da, iragandako esperientzien aztarnak. Baina memoria eta ahazte prozesuak ez dira isolatutako gizabanakoetan gauzatzen; gizarte harreman
sareetan, taldeetan, instituzioetan eta kulturetan parte hartzen dutenetan 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 Augéren iritziz (1998), memoria indibiduala eta kolektiboa
bakoitza 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 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”
Oroitzapenak gizabanakoaren ahalmen psikiko indibidualetan
oinarritzen dira, baina sedimentazio eta berrikuntza prozesuak jasatean, beraz, ordena eta estrukturazio prozesuak jasatean, maila gorenagoko zerbait sortzen dute: memoria (SANZ HERNÁNDEZ, 1998:
119-220). Horregatik, memoria, gizabanakoaren ahalmen mentalaz
gaindi, soziala ere bada eta taldekoa bihurtzen da talde jakin bateko

gizabanakoek konpartitzen dutenean, denen artean emanen diotelarik forma, narrazio, sinbolo eta erritualen bidez. Gizataldeak beretzat
esanguratsuak eta eragingarriak diren oroitzapenak aukeratzen ditu
eta denboran zehar gordetzen eta elikatzen ditu, elkarbanatutako eta
egituratutako diskurtsoetan plazaratuz.
Oraina iraganeko elementuen berreraikuntzaz osatzen da: kontzeptu ezberdinak interpretatu, identitatea sortu, aldaketa soziala ahalbidetu,
iraganeko gertakariei zilegitasuna eman, kontzeptu ezberdinak interpretatu, identitatea sortu edo berrosatu, aldaketa sozialak ahalbidetu,
komunitateko balioetan hezi... (CONNERTON, 1989). Honela,
gizarte orok, denboran zehar, hurrengo belaunaldiei transmititzeko
garrantzitsutzat hartzen duen jakintza-corpus bat du; eta honi,
memoria kolektiboa 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 pertsonak gertaera berberari buruzko interpretazio desberdinak egiteko gai badira ere,egia ere bada giza taldeek
memoria partekatu komun bat sortzen dutela mitoetan, ele-zaharretan, sinesteetan, erlijioetan, eta abarretan adierazia (CANDAU, 2006:
63). Giza taldeek kolektiboki gogoratzen dute tradizioak sortaraziz,
iraganaldia gogoratzen duten ekimenak antolatuz, ospakizunak eginez, egutegiak finkatuz, erritoak gauzatuz... Era berean, memoria
kolektiboak dialektika, tirabira, gatazka, elkarrekintza eta negoziaketa sozialen emaitza dira. Honela, memoriaz baino memoriez hitz
egin beharko genuke: memoria menderatzaileaz, memoria hegemonikoaz, memoria bakarraz, memoria ofizialaz4… (CUESTA BUSTILLO 1998: 210-215; AGUILAR FERNÁNDEZ, 2008: 43-52).
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. Connertonen iritziz (1989) ez dira soilsoilik orainaldiko baldintzak iraganaren hautematean eragina dutenak; aitzitik, orainaldiaren bizipenak ere iraganeko gertaeretan eta
beraren hautematean du eragina. Iraganaldiko irudiek, bere iritziz,
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 historikoaren gaineko monopolioa, testuan zehar
ikusiko den bezala.

4

Alonso Carballesen (1998: 164) arabera, Gerra Zibilaren esparruan asko dira historiaren helburu izan daitezkeen memoriak, garaileen memori ofizialetik hasi eta taldeen memorietaraino, edota
historiagileen historia jakintsutik hasi eta gizarte globalaren memoria publiko edo lainotsuaraino: gerran parte hartu zuten protagonistena, sindikatuena, alderdi politikoena, erbesteratuena…
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2.3. Memoria kolektiboa
5

Memoria sozial edo memoria kolektibo bat badenaren ideia
Maurice Halbwachsek sortua da. Émile Durkheimen (1986) ideien
jarraitzaile gisa, Halbwachsek bi lanetan memoriaren izaera soziala
arretaz aztertu zuen6. Haren ustez, oroitzapen guztiek, indibidualak
direla irudituta ere, gizarte-ingurune jakin batean dute haien jatorria:
gizabanakoa kide den taldean edo taldeetan. Honela, memoria kolektiboaren ideia banakako memoriaren eta memoria historikoaren ideiekin kontrajarri zuen. Honen haritik ondorioztatu zuen, oroitzapen oro
talde-identitateen (familia, auzo, hiri) arabera egituraturik dagoela eta
taldeen elkargune zehatzaren emaitza gisa baino ez dela existitzen.
Bere hitzetan, norbanakoak talde baten edo batzuen eta pentsamendu
kolektiboko korronte baten edo batzuen ikuspuntuan kokatzen bada
soilik gogoratzen du (HALBWACHS, 2004b: 36). Ideia honi jarraiki,
memoria ez da soilik gizabanakoaren zeregin psikologiko bat, gizartetik bereizi ezin den zerbait baizik. Honez gain, Halbwachsen ustez
memoriak zeregin sozial bat betetzen du. Hau da, iragana orainaldiko
errepresentazioak zuritzeko erabiltzen da. Beraz, memoria kolektiboa
egitate historikoen belaunaldi arteko helarazpena litzateke, askotan
ahoz eta modu informalez burutua. Halbwachsentzat memoria kolektiboa talde bateko kideen memoria da, zeinek beraien interesetatik eta
orainaldiko erreferentzia markotik abiatuta iragana berreraikitzen baitute. II. Mundu-Gerran hildako memoriaren soziologiaren proposamenak bere garaian gogor arbuiatuak izan ziren. Bere lana gutxi zabaldutakoa izan zen eta ez zen berraztertu 80ko hamarkadaren bukaerara
arte. Orduz geroztik, bere testuak asko aztertu dira, baita kritikatu ere
(COSER, 1992; NAMER, 1998; OLICK, 1998; RICOEUR, 2003).
Bartlettek memoria kolektibo edo talde-memoria bat egon zitekeenaren ideia arbuiatu zuen, memoria kolektibo batekin bat letorkeen
entitaterik ez dagoela argudiaturik, gogo kolektibo edo talde-gogorik ez
dagoen moduan. Izan ere, Halbwachsek memoria familia edo erlijio
taldeen barruan aztertu bazuen ere, Bartletten esanetan, talde barruko
memoria baino ez zuen aztertu, ez taldearen memoria (BARTLETT,
1995: 296). Haren iritziz, iraganaren berreskurapenerako edo oroitzapenerako gizartearen edo taldearen eragina aldarrikatzea gauza bat da
eta beste bat, guztiz desberdina, memoria kolektibo eta talde memoria
bat badela aldarrikatzea.
Memoria kolektiboaren beste adiera 60ko hamarkadan kokatuko
litzateke, kontzeptu hau akademiaren ikerlanetan berriz lantzen hasi
zenekoa. Testuinguru honetan frantziar historiografia sakon markatuko
zuen lan bat argitaratu zen, Lieux de mémoire edo memoria lekuak
zeritzona, Pierre Norak zuzendua. Norak lan honetan frantziar nazioa-

ren ikurren azterketa egin nahi zuen, frantziarrak nazio bakarrean batzen zituen elementuak berrikusi asmoz. Pierre Norak, orduan, memoria iraganaren orainaldiko instrumentalizazio bezala definitu zuen; hau
da, helburu politikoekin iraganaz egin daitekeen erabilera gisa7 (NORA,
1998: 17-34). Bere hitzetan, memoria-lekuak memoria selektiboki
hezurmamitu deneko gune, ez ezinbestez fisiko, horiek dira, eta gizonen eta emakumeen borondatez edo mendeen eraginez haren ikur
argitsuenen gisa iraun dute (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 zen, eta historia, iraganaren kontaketa kritiko eta urrundua zena, kontrajarri zituen (NORA,
1996: 3). Memoria iraganaren kontaketa mitikoa dela eta historia iraganaren kontaketa kritiko eta urrundua dela planteatzerakoan, memoria
identitatearekin eta boterearekin lotu zuen; historiagileek egindako historia, ordea, ezagutza-prozesu bat bezala ulertzen zuen. Memorialekuak memoria sustatzen deneko lekuak dira, non iraganaren gaineko
ikuspegi jakin bat lantzen den. Beraz, memoria-lekuei buruz hitz egiten
dugunean, memoria kolektiboa bildu, babestu eta errepresentatzen
diren guneei gagozkie.
Lehen aipatu diren ikuspuntuekiko jarrera intelektual kritikoei
eutsiz, Mudrovcicen eta Todoroven ustetan, esaterako, memoria
kolektiboa funtsean iraganari buruzko orainaldiko diskurtso publikoa da. Lehenak sozialki esanguratsuak diren gertaeren iraganari
buruzko narraziozko errepresentazio gisa ulertzen du, ideologiarekin erabat lotuta (MUDROVCIC, 2006). Todoroventzat (2000),
aldiz, 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 erabileran izan duen eragina ere ikertu du.
Marie-Claude Lavabre frantziar ikertzaileak memoriaren kontzeptua 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 historian duten eraginarengatiko prozesua. Lavabrek memoria historikoa iraganaren eta historiaren erabilerekin identifikatzen du, gizarte-taldeek, alderdiek, elizek, nazioek edota

5

Sarritan kontzeptu ezberdinak erabili izan dira: memoria kolektibo, 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 autoreen arabera, memoria sozial
esapidea egokiagoa da (FENTRESS eta WICKHAM, 2003: 13). Euskal Herriko ikertzaileen artean memoria aztergai izan zuen Teresa del Valle aintzindariak memoria soziala kontzeptua erabiltzen du (1997: 101-132).
6
Les cadres sociaux de la mémoire (1925) (gaztelerazko bertsioa HALBWACHS, 2004a) lanean familiaren, erlijio-taldeen eta gizarte-klaseen memoria kolektiboa aztertu zuen eta La mémoire collective (1950) (gaztelerazko bertsioa HALBWACHS, 2004b) lanean funtsezko bi ideia daude: lehena memoria gordetzen ez denaren ideia da, orainalditik berreraikia dela dio eta bigarrena, berriz, memoria pertsonala bada ere, beti sozialki erabakia dela. Hau da, gizon edo emakume bakartu bat existituko balitz, ez lukeela oroitzapenik edukiko.
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Estatuek beretzen dutena (LAVABRE, 2006: 43). Eta, azkenik, hirugarren
zirkulua memoria komuna deritzona izango litzateke, gizartea osatzen
duten gizabanako guztiek une berean bizi izandako gertaerak izango
lirateke. Esperientzia indibidualak, testuinguru historiko jakin bat esperimentatu dutenek partekatu duten memoria. Hiru zirkulu hauen gurutzabidean legoke memoria kolektiboa. Alde batetik, iraganak gizabanakoengan utzi duen irudiaren emaitza izango litzateke, memoria kolektiboa
oroitzapen indibidualez, esperientziaz elikatzen delako. Beraz,
Lavabreren hitzetan, gizabanakoek bizi izandako eta kolektiboki interpretatutako eta berrosatutako iraganaren partekatzea izango litzateke.
Oso bestelako definizioa da, memoria traumatikoarekin lotuta,
90eko hamarkadaren bukaeran sortutakoa, Frantziak genozidio
juduen memoriari aurre egin behar izan zionekoa. Kasu honetan, hurbileko iragan batek orainaldian daukan eragin mingarria aztertu zen,
indarkeriaren, memoriaren eta justiziaren arteko loturari buruz hainbat gogoeta eginez. Paul Ricoeurek (2003) gizarteak memoria mingarriak nola bere gain hartu eta nola berrosatu aztertzeaz gain, biktimekiko memoriaren justiziaren eta memoriaren betebeharren inguruan
teorizatu zuen.
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 historiagileak memoriarekin lotura duten datuekin egiten
du lan, baina memoria ez da zehatz-mehatz historia (CANDAU, 2006:
56). Pereiroren arabera hauek dira memoria eta historia definitzen eta
ezberdintzen dituzten kontzeptuak (2004: 75):
MEMORIA
-Giza ahalmen unibertsala.
-Afektuz, grinaz eta hunkipenez
jositako iraganaren interpretazio
bat egiten da.
-Hautatua, subjektiboa, ahanzkorra.
-Iragana orainaldiarekin eta
etorkizunarekin erlazionatzen da.
-Menperatuen eta garaituen
diskurtsoa.

HISTORIA
-Jakintza adar zientifikoa.
-Haren helburua iraganaren irudikapen
zehatza da.
-Ekintzen eta kronologiaren aldetik
berreraiketa ahalik eta sakonena egiten
du. Historiografikoa da.
-Jada existitzen ez den (existitu egin zen)
iraganarekiko halako distantzia bat du.
-Menperatzaileen eta garaileen diskurtsoa.

Pierre Noraren iduriko (1984: XL-XLII in 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.
Bere hitzetan historia anti-memoria da. Memoria interpretazio faltsue-

tatik etorriko litzateke eta historia, aldiz, gertaeraren errealitatea
eskaintzen saiatuko litzateke. Hau da, memoria eta historia iraganaren
bi kontaketa mota dira. Historia benetan gertatu zena ulertzea zerumugatzat daukan iraganaren kontaketa da. Memoriak, berriz, iraganaren kontaketa ere baden arren, arbasoekiko fideltasuna eta urrikaltasuna lituzke zerumugatzat. Juliáren arabera memoria historikoa ez da ez
memoria, ezta historia ere (2006). Historialari honek memoria oroitze
prozesuarekin erlazionatzen du eta historia, aldiz, ezagutza zientifikoarekin. Hala ere, memoria historiarako funtsezkoa da, eta baita alderantziz ere (CANDAU, 2006: 57-60). Nola edo hala, memoriak eta historiak elkarren artean elkarrekintza harremana dute: memoriak historiatik datozen informazioak erabiltzen ditu eta hark gero eta lekukotasun eta oroitzapen gehiago erabiltzen ditu iturri gisa.
Amaia Lamikizek azpimarratzen duenez, sarritan, oroimen historikoa eta oroimen kolektiboa kontzeptuak nahastu egiten dira (2010).
Bere hitzetan, oroimen kolektiboa “talde baten identitate sentimendua sostengatzen duten bizitzako edo jaso eta mitifikatutako oroitzapen multzoa da” eta oroimen historikoa berriz “eraikuntza proiektu
baten emaitza da, non talde batek bere iraganaren irudi bat sortzen
duen”. Historiaren eta memoria kolektiboaren arteko lotura argi eta
garbi ezartzen du Le Goffek (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”
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 da8.
Halere funtsezko afera da, hizkera zientifikotik haratago terminoa alor
sozio-politikora lekualdatu dela. 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 hunkipen sentimenduak 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 gertatu zen jakin nahi
dute. Honez gain, hainbeste heriotza eta umiliazio zergatik ezkutara-

7

Euskal Herriko ikerlariei dagokinean, Santi Leonék (2005) memoria-lekuak kontzeptua Nafarroako foruak aztertzeko erabili zuen.
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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zi, 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, hazi eta hedatu da memoria historikoa deitu izan den
kontzientzia historiko hori (ORTIZ HERAS, 2006; MORADIELLOS,
2003), oraindik bizirik dauden biktima moralak, hauen eta desagertutakoen ondorengoak eta bidegabekeria historikoaz kontzientziatutako
herritarrek elikatu duten kontzientzia historikoa.
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 esparru sozial eta politikoan bururatutakoak. Baina memoriaren oinarrizko bitartekarien –lekuko eta oroitzapen-ospakizunaren aktore direnak- eta historiagileen9 arteko elkarrekintzarik handiena, ziur aski, erabilera sozial eta politikoan gertatzen
da. Asmo politikoa duten iraganaren erabilerak aspaldikoak dira;
izan ere, historian zehar, boterea eusteko edo kritikatzeko orduan,
historiaren erabilera ohikoa izan da (CARRERAS ARES eta FORCADELL ÁLVAREZ: 2003: 11-45). Ildo honi jarraiki, hona hemen Le
Goffen hitzak (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 dagokionean, alde batetik erabilera
zilegi eta egokiak leudeke eta bestetik, erabilera ez zilegiak, Todorovek
gaizkiaren memoria bezala kontzeptualizatu zuena (2002).
Memoriaren erabilera zilegiei dagokienean, XX. mendeko gertaera
traumatikoen biktimen aitortza eta erreparazio morala litzateke esanguratsuena. Gizateriaren kontrako genozidioak, gerra krimenak, diktadura erregimenak eta hirugarren munduko herrialdeetako kolpe militar
odoltsuak publiko egitea izan dira, funtsean, memoriaren berreskurapen horren helburu.
Erabilera politikoekin jarraituz, gertatutakoa kontatzeko lekuko biktimen memoria-betebeharra legoke, biktimen beraien barne-eskakizunei erantzuten diena eta mota horretako gertaerak sekula berriro ez ger-

tatzeko nahia azaleratzen duena. Antzekoak diren arren, kontzeptu
ezberdinak erabili izan dituzte autore ezberdinek: Habermansek eta
Galleranok historiaren erabilera publikoa, Roussok memoriaren ideologia, Todorovek memoriaren erabilera, Bensoussanek memoriaren betebeharra, Levik historiaren erabilera politikoa (RUIZ TORRES, 2006 in
SÁNCHEZ MOSQUERA, 2008: 109), Wieviorkak memoriaren gizarteagindua (ERICE, 2008: 91)… 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).
Walter Benjaminek garaileen historiaren eta garaituen memoriaren
arteko kontrakotasuna planteatu zuen (1991). Zenbait adituk memoria
historikoaren berreskurapena deitu izan den mugimenduaren giltzarria Benjaminen proposamen hauekin lotu izan dute (ERICE 2006:
351). Memoriaren betebehar politikoa garaituekiko zor gisa ulertzen
zuen Benjaminek, beraz memoria betebeharrak batez ere eskakizun
etikoak ditu. Memoria betebehar kontzeptua Primo Levik (2006) proposatutakoa da, kontzentrazio esparruetako izu-ikararen lekukotasuna
emateko behar baten gisa. Memoria betebeharrak, besteak beste, zerari erantzuten dio, Austchwitz ez zela soil-soilik heriotza-lantegi erraldoi bat izan, baita ahanzturarako proiektu bat ere, 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 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, Todorovek
azaldu bezala (2000: 33), erabilera hau gehiegikeria bihur daiteke
desoreka hutsez edo ikuspegi egokirik gabe erabiliz gero.

2.6.- Ahanztura
Memoriak gizabanakoarentzat edo taldearentzat garrantzitsua
dena hautatzen du orainaldiko balio-sistemaren arabera eta honek
ahaztea eta zenbait oroitzapen kanpo uztea dakar 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

9

Sánchez Mosqueraren arabera, memoriaren eraikuntzan eta erabilpenean esku hartzen duten funtsezko hiru aktore bereizi behar dira: lekukoa, historiagilea [edota giza- eta gizartezientzien 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. Giza- eta gizarte-zientzilariek egia inpertsonal bat bilatu behar dute, 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, baina bere diskurtsoa egia ukaezin gisa aurkezten du.
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memoriaren, ahanzturaren, amnesiaren eta isiltasunaren arteko loturen
azterketa teorikoak oso berriak dira10.
Nietzsche izan zen iraganaren zama izugarritik askatzeko premiari
buruz jarraikortasunik handienaz teorizatu zutenetako bat. Filosofo
honen 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 baikenukeen bizitzerik izango; zeren, hau hala balitz, iraganak azpiratuta
egongo baikinateke beti (NIETZSCHE, 2004: 75-77).
Todoroven arabera, iragana berreskuratzea, demokrazian, bidezko
eskubidea da, baina ez du betebehar 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 dramatikoen edo traumatikoen kasuan gizartearen berregokitzailea izango litzatekeelako, ahanztura dosi jakin batzuk gizabanakoarentzat eta giza taldearentzat ezinbestekoak izan litezkeelarik.
Tzvetan Todorovek (2002) ahanztura gaizkiaren memoriaren aurrean
mina urruntzeko eta leuntzeko bitarteko gisa ulertzen du; beraz, haren
iritziz, memoria halako traba bat ere izan daiteke etorkizunarentzat.
Halakoa defendatzen dutenen aurrean, bestelako usteak dituzten
ikerlariak ere badaude, askoz ugariagoak eta agerikoagoak, talde
bakoitzak duintasunez gogoratzekoa dena 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 guztiguztia gordetzea erabat ezinezkoa baita, Marc Augéren hitzetan ahanz-

tura behar-beharrezkoa da gizarterako eta gizabanakorako. Unearen
eta itxaronaldiaren orainaldiko zaporeaz gozatzeko ahanzten jakin
beharra dago, eta 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, aldiz, berez, inoiz ez
da borondatezkoa. Ahanztura, batzuetan, lekukoak gizabanako gisa eta
kolektibitate bateko kide gisa helarazi nahi duen irudiari estu loturik
egoten da eta, beste batzuetan, bere bizitzako pasarte bereziki desatsegin batek sortarazten dion mina edo lotsarekin erlazionatuta azaltzen
da (SÁNCHEZ MOSQUERA, 2008: 102). Azkenik, memoria kolektiboan ahanztura aktiboak edo isiltasunak ere kontutan hartu beharrekoak
dira, izan ere, Dakhliaren arabera 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
(CUESTA BUSTILLO, 1998: 208).
3. 1936KO GERRAKO GARAILEEN MEMORIA-LEKUAK LEHEN
FRANKISMO GARAIAN
“Hemos olvidado la guerra,
en un afán de construir la paz
entre los españoles;
pero no hemos olvidado
ni olvidaremos nunca la victoria”
Torcuato Fernández Miranda, 1973/12/20
3.1. Sarrera
Hitz hauek Torcuato Fernández Mirandarenak dira, 1973ko abenduaren 20an Luis Carrero Blanco erail ostean Espainiako Gobernuko
behin behineko Presidentea zenarenak, ekintza armatu horren inguruan TVEn irakurritako alokuziotik hartutakoak11. Gerra Zibila amaitu
eta 34 urtetara esandako hitz hauek ongi laburbiltzen dute ondoko
lerrotan aztertu nahi den frankismoak landutako memoria-politika; hau
da, 1936ko Gerraren garaipenaren memoria12.
II. Errepublikako erregimen demokratikoaren aurka altxatakoak
zirenez gero, matxinatuek ez zuten ez legitimitaterik, ez legezkotasunik. Honen aurrean, lehenik, gerran bertan, haien boterea armetan, altxamenduan bertan oinarritzen saiatu ziren. Eta ondoren

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 doktoretza tesia eta azken honen hurbilpen teorikoak eta metodologiakoak jasotzen dituen artikulua (2008: 19-33).
11
“El orden es completo en el país, y será mantenido con toda firmeza”, La Voz de España, Donostia, 1973/12/21, 8 or.
12
Azpiatal hau Eusko Ikaskuntzaren XVII. Kongresuan, 2009/11/20an Gasteizen aurkeztutako “Gurutzea, bandera eta ezpata. 1936ko gerrako garaileen memoria-lekuak Tolosan, lehen frankismo-garaian (1936-1945)” komunikazioan oinarrituta dago (ERRAZKIN AGIRREZABALA, 2010a)
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memoria politiken bidez, haien erregimena zurituko zuen doktrina
prestatu zuten, indarrean zeuden legeak ezeztatu eta lege berriak
ezarri zituztelarik.
Tolosa, 1936ko abuztuaren 11a, Nafarroa ipar-mendebaldetik
zetozen matxinatutako erreketeek udalerria kontrolpean hartu zuten
eguna, “entraron en Tolosa (las vanguardias) entre las aclamaciones y
vítores de la población”13, erregimen politiko eta garai berrien nortasun ezaugarriekin mugarri bezala berretsi zen. Nafarroako zutabeen
buruzagia zen Rafael Latorre teniente koronelak izendatutako alkateak eta Tolosako Udal Kudeaketa Batzordeak edo udal gestorak14 bere
markak ezarri zituen biztanleen bizitzako alderdi guztietan, sortu
zituzten erakunde guztietan, baita eguneroko jarduera politiko eta
sozial guztietan ere.
Tolosan, gainerako herrietan bezala, frankismoak ezarri zituen
politika guztien artean, nagusienetako bat memoriaren politika izan
zen. Boterearen ekimena, memoriaren eta ahanzturaren finkapena
alegia, hiru memoria-lekutan gauzatu zen: espazioaren memorialekuetan edo kale-izendegian, denboraren memoria-lekuetan edo
egutegian eta pertsonen memoria-lekuetan. Lehenak espazioaren
nagusitasuna sendotu eta islatzen zuen, memoriari espazioaren nagusitasun sinboliko, ez-material eta egunerokoa esleitu nahirik.
Bigarrenak denboraren nagusitasuna ezarri eta egunerokotasunari
erritmoa jartzen zion. Eta hirugarrena berriz, Jainkoagatik eta
Espainiagatik eroritakoen memoriari lotua eta estatu berriaren irudien
aldarrikapenei lotua zegoen, besteak beste erdigune soziologikoetan
monumentuak ezarriz. Erregimen frankistak ideologia, propaganda,
historia eta denbora artikulatu zituen bere berreraiketan bertan, horretarako memoria historikoaz baliatu zelarik.
Aipaturiko guztia lortzeko, isiltasunera baztertu zuten errepublikanoei eta abertzaleei zegokien guztia. Errepublikaren gobernua,
Euzkadiko Jaurlaritza, beraien gerra-balentriak, pertsona ospetsuak,
erreforma-politikoak, nahiz jaiak ezabatuak eta herritarren memoriatik
deuseztatuak izan ziren berrogei urtez. Gatazkak bestearen, garaituaren, deuseztapen fisiko edo sinbolikoaren bidez ezabatu zituen.
Suntsipena, errepresioa, erbestea, zentsura eta isiltasuna izan ziren
ahanztura ezartzeko erabilitako praktikak. Lau hamarkadatan, diktadurapean 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.
3.2. Memoria-lekuak
Aurreko azpiatalean aipatu bezala, memoria kolektiboaren kontzeptuaren inguruan, Pierre Norak zuzendutako lieux de mémoire edo memo-

ria-lekuak frantziar historiografia sakon markatu zuen15. Pierre Norak,
orduan, memoria iraganaren orainaldiko instrumentalizazio bezala
definitu zuen; hau da, helburu politikoekin iraganaz egin daitekeen
erabilera gisa (NORA, 1998: 17-34). Gizartean, memoriaren politika
publikoak memoria kolektiboan eragin handia du eta neurri handi
batean baldintzatu ere egiten du. Memoria-lekuak funtsezko atalak
dira memoriaren politikan, hau da, iraganaren eta orainaren arteko
loturan, memoriaren eta historiaren artekoan. Noraren esanetan,
memoria-lekuak 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, ospakizunak, gorazarreak etab.
Pierre Norak memoria, iraganaren orainaldiko instrumentalizatzea bezala definitu zuen; hau da, helburu politikoekin iraganaz
egin daitekeen erabilera gisa. Honetaz mintzatzerakoan memoria,
zeina harentzat iraganaren kontaketa mitikoa zen, eta historia,
zeina iraganaren kontaketa kritiko eta urrundua zena, kontrajarri
zituen (NORA, 1996: 3). Memoria-lekuak memoria sustatzen direneko lekuak dira, non iraganaren gaineko ikuspegi jakin bat lantzen
den. Beraz, memoria-lekuei buruz hitz egiten dugunean, memoria
kolektiboa bildu, babestu eta errepresentatzen diren guneei gagozkie. Hau da, gizarte-kolektibitate batek bizi izandako iragan baten
oroitzapenak. Memoria-lekuak, aldi berean, hiru dimentsiotan
agertzen dira erlazionaturik: materiala, sinbolikoa eta funtzionala.
Materiala, gizarte testuinguru batean espazio fisiko bat hartzen
dutelako; sinbolikoa, iraganean bizi izandako esperientziak ordezkatzen dituelako; eta funtzionala, memoria ugariak denboran gorde
eta helarazteko aukera ematen dutelako (NORA, 1996: XV-XXIV).
Noraren arabera, memoria kolektiborik ez da existitzen, azken
finean gizabanakoak baitira gizartean gogoratzen dutenak.
Gizarte-multzoak ezin du ezer gogoratu. Gizabanakoak dira
memoria-lekuak sustatzen dituztenak. Orduan, gizarte-multzoari
beraien oroitzapenak ezartzea lortzen dutenak gizabanakoak
dira eta batzuetan oso ugariak ez diren taldeak. Beraz, esan daiteke, memoria-lekuek memoria pribatu bat memoria kolektibo
bilakatzen dutela, botere-puntuek bereganatu eta defendatuz
amaitzen dutelako: estatua, eliza, armada… Era berean, kontuan
hartu beharrekoa ere bada memoria-lekuak oso gatazkatsuak
izan ohi direla, ez baitago aho bateko memoriarik. Gizartearen
barruan iraganari buruz beraien ikuspegia ezartzeko borrokatzen
diren taldeak, pertsonak daude eta, noski, memoria desberdinak,
bestelakoak, kontraesankorrak daude (ERRAZKIN AGIRREZABALA, 2009: 119-128).

13

AGMAV, 2677. k., 23B. karp., 6. fol.
TUA, A-1-233, 1. fol., 1936/08/11 u.k.b.a.l.
Norak lan honetan frantziar nazioaren ikurren azterketa egin zuen, hau da, frantziarrak nazio bakarrean batzen zituen elementuen berrikuspena (1996). Frantsesezko jatorrizko lana: Les
Lieux de mémoire, Paris, Gallimard (Bibliothèque illustrée des histoires), 3 tomo: 1 t. La République (1 bol., 1984), 2 t. La Nation (3 bol., 1987) eta 3 t. Les France (3 bol., 1992).
14
15
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3.3. Garaileen memoria politika, memoria-lekuen bidez
II. Errepublikako erregimen demokratikoaren aurka altxatakoak
zirenez, matxinatuek ez zuten ez legitimitaterik ez legezkotasunik.
Azken honi erantzuteko, indarrean zeuden legeak ezeztatu eta lege
berriak sortu eta praktikara eraman zituzten. Estatuko Gobernuburu
izendatu berritan, 1936ko azaroaren 1eko dekretu batean16, Francok
uztailaren 18az geroztik agintari matxinatuengandik ez zetozen
xedapen guztiak ondoriorik gabe utzi zituen. Gainera, batzorde batek
ordura arteko legeria guztia berrikusteari ekin zion, interes nazionalen
aurkako guztia indarrik gabe uzteko ahalmenarekin.
Alabaina, zaila gertatu zitzaion estatu berriari bere legitimitatea
lortzea. Espainiako II. Errepublika, zeinaren aurka matxinatu baitziren, herri-subiranotasunaren legitimitatean oinarriturik baitzegoen.
Estatuko biztanleen eta munduaren aurrean euren jokabidea zuritu
nahi zuten; hori dela eta, haien ekintzak zurituko zituen doktrina
prestatu zuten. Erregimen politiko berriaren agerpena berezko nortasun ezaugarriekin berretsi zen.
Matxinatuen artean ezberdintasun ideologikoak egonik, honek
doktrina koherente bat prestatzea eragotzi zuen: falangistak, tradizionalistak, katolikoak, monarkikoak, e.a. haien printzipioak inposatzeko eta komunikabideak eta propaganda-bideak kontrolatzeko elkarren lehian aritu ziren, gatazka askotxo sortaraziz. Beraz, hasieratik
bertatik ez zen doktrina bateratu bat egon, multzo ideologiko bat baizik (CALVO VICENTE, 1995: 163-182).
Erregimen frankistak ideologia, propaganda, historia eta denbora artikulatu zituen memoria kolektiboaren berreraiketan. Bere
zuritze bidea iraganean bilatu eta historia bere helburuen arabera
norabidetzeko, estatua memoriaz baliatu zen. Horrek guztiak berekin zekarren egitateen eta ekintzen memoria finkatzea. Hau guztia,
orainaldira egokituz eta estatu sortu berriaren legitimitatearen argudioa osa zezan. Prozesu horretan, haien jokabidea legitimatuko
zuen egitate sorta bat herritarren memorian txertatzeaz arduratu ziren
agintari frankistak. Orduan, berrinterpretaturiko iraganeko ekintzak
eta orduko gertaerak jarraikortasun historiko bat ezabatu nahirik burutu ziren. Jai, oroitzapen-omenaldi, kale eta mota horretako ospakizun
ugariak xede horretara bideratu ziren. Borroka zibilaren osteko urteetan, erregimen berriak, gizartean gatazkaren interpretazio jakin bat
inposatzeaz gain, 1936ko Gerra gorrien aurkako gurutzada modura
goretsi zuen. Honela, Tolosan, nazionalak sartu eta lau egunera aro
berriaren jaiotza ospatu zen17: “como testimonio de admiración y
reconocimiento del pueblo de Tolosa al Glorioso Ejército Español al

ser libertado de la opresión de las turbas rojas (…) para rememorar
esta epopeica redención de nuestra Querida Nación”. Tolosako Santa
Maria parrokian eliz ospakizunak ospatu ondoren Jesusen Bihotza
udaletxean eta eskola publikoetan berrezarri ziren.
Errepublika garaiko sekularizazioari amaiera eman eta gurutzadek hasiera eman zioten aro berriari. Tolosako udal kudeaketako
batzordekideek erlijio sinesmen praktikekin erlazioa zuten erabaki
anitz hartu zituzten: meza nagusietara udal ordezkariak bertaratzea,
hilerri zibila eta katolikoa behar bezala banatzea; Tolosako banderari Jesusen Bihotza ezartzea, Izaskungo amabirjina Tolosako zaindaritzat izendatzea edota II. Errepublika garaian hobiratutako damugabeen gorpuzkinak hilerri zibilera eramatea18, besteak beste.
Era berean, ikurren bidez eta pertsona ospetsu jakin batzuk mitifikatuz, hainbat balio helarazten ziren, besteak beste, adorea, sakrifizioa, heroikotasuna, kultura, abertzaletasun espainiarra… Esate baterako, Franco diktadoreak dekretu bidez heroi nazional eta espainiar
gazteentzat sakrifizioaren sinbolo zen José Antonio Primo de
Riveraren memoria omentzeko modu ezberdinak xedatu zituen19.
Honela, Frankismoak eszenatoki erdian ezarri zuen Gerra Zibila, liberalismoak eta demokraziak eragindako hondamendiaren helmuga eta
Espainiaren berpizkundearen abiapuntu gisa hartuz. Gerraren zentralitatea bi fronte ezberdinen bidez ikuskatu ahal zen; batetik, II.
Errepublika eta izu-gorria eta, bestetik, Jainkoa eta Espainiaren alde
erorien memoria eta Estatu berriaren irudien goraipamena.
II. Errepublikaren gaitzespenean, erregimen berriak erabilitako
erreminta gorenena hezkuntza eta testu liburuen erabilpena izan zen
(ÁLVAREZ OSES, 2000). Tolosako Udal Kudeaketa Batzordeak erregimenaren aldeko pertsona bat izendatu zuen konfiskatutako liburuak
garbitzeko20: “para que vaya clasificando los libros incautados a algunos dirigentes marxistas separatistas huidos de la localidad”.
Matxinada Espainiaren gainbehera zertu zuen kaosaren erantzule zen
eta II. Errepublikarekin amaitzeko ezinbesteko bidetzat aurkezten
zen. Tolosan, bertako Lehen Hezkuntzako Kontseiluan, elizaren
ordezkari bat izendatzeaz gain21, matxinatuen menpeko geratu zen
hilabetean bertan, Burgosko Hezkuntza Juntak agindutako arauak
praktikan jarri zituzten, ondoko hiru helburuekin22:
“a) de que la enseñanza responda a las conveniencias nacionales, b)
de que los juegos infantiles, obligatorios, tiendan a la exaltación del
patriotismo sano y entusiasta de la España nueva, c) de poner en
conocimiento del Rectorado respectivo toda la manifestación de
debilidad u orientación opuesta a la sana y patriótica actitud del

16

Estatuburuaren 56/36 dek., BOE, 1936/11/05, 22. zenb., 111. or.
TUA, A-1-233, 5. fol., 1936/08/12 u.k.b.a.l.
Hurrenez hurren: TUA, A-1-233, 33ifr. fol., 1936/10/02 u.k.b.a.l.; TUA, A-1-233, 168ifr.-170. fol., 1937/11/12 u.k.b.a.l.; TUA, A-1-234, 17ifr.-21. fol., 1938/06/22 u.k.b.a.l.; TUA, A-1-234,
48ifr.-53ifr. fol., 1938/09/30 u.k.b.a.l. eta TUA, A-1-234, 62ifr.-71. fol., 1938/11/11 u.k.b.a.l.
19
Estatuburuaren z/g dek., BOE, 1938/11/17, 140. zenb., 2432. or.
20
TUA, A-1-233, 56. fol., 1936/10/28 u.k.b.a.l.
21
TUA, A-1-233, 12ifr. fol., 1936/09/02 u.k.b.a.l.
22
TUA, A-1-233, 5ifr. fol., 1936/08/21 u.k.b.a.l.
17
18
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Ejército y pueblo español, que siente a España Grande y única desligada de conceptos antiespañolistas que sólo conducen a la barbarie”
Historiaren irakaspena aginduen bidez arautu zuten. Esate baterako, José Antonio Primo de Riveraren bizitza eta berak egindakoak nola
irakatsi xedatu zuten23. Iragan loriatsuak ere orduko orainaldiaren
beharrizanetara atondu zituzten: “Tolosa, (…) ha sido desde su origen
la población más importante de la provincia, y sede de los acontecimientos de la misma” (EZQUIAGA et al., 1939: 69). Inongo zehaztasun historikorik gabeko eta egiaztatu gabeko hainbat pasarte ere behin
eta berriz goraipatu izan zituzten: Gipuzkoa Gaztelako koroarekin
“anexionatzeko” erabakia Tolosan hartu zela, Gipuzkoako
Ermandadeak bertan sortu izana, Loiolako Iñigoren kanonizazioa bertan burutu izana edota XVI. mendeko Belateko gudan, Nafarren aurkako gerran, gipuzkoarren erdiak tolosarrak izatea. XIX. mendeko
Karlistaldiak ere 1936ko Gerra Zibilarekin erlazioan ezarri zituzten:
“Primera cruzada carlista (22 octubre de 1833) (…) la lucha de la
España auténtica tradicional representada por los carlistas contra la
España bastarda, afrancesada y europarizante de los liberales”. Gerra
Zibilean, tolosar tradizionalistek errepublikanoen bidez jasandako
errepresioa salatu eta errekete tolosarren parte hartzea behin eta
berriz goraipatzen zen (EZQUIAGA, 1938: 19-65 eta 71-83).
1936ko gurutzada ondoko arrazoi historikoetan justifikatzen zen:
“Tolosa de nuestros días en su carácter toda ella de población eminentemente industrial, por tanto, de gran afluencia de diversas
gentes no naturales de la misma, se ha visto envuelto en el colofón de un siglo de decadencia y bancarrota de la política liberal:
la revolución comunista; de cuya terrible epidemia social, gracias
a Dios, tuvo la suerte de ser liberada pronto por la región Navarra
con la que juntos los buenos hijos de Tolosa han peleado bravamente por el honor y salvación de la autentica
España”(EZQUIAGA et al., 1939: 71).
Alabaina, hezkuntza ez zen izan iraganeko irudien gordailu bakarra. Erregimen frankistak Espainiaren historiaren ikuspegi propioa euskarri ezberdinen bidez transmititu zuen: NODO, EFE agentzia,
Movimientoaren prentsa, pelikulak, hitzaldi politikoak… Jendeak
“gertatutako hori” propagandak aurkeztutako errealitatearekin erlazionatzea lortu nahi zen, erregimenaren legitimazioarentzat argumentu eraginkorrena izanik. Iraganaren gaitzespenaz gain, Espainiaren berpizkundearen mitoa eraiki zuen frankismoak (REIG TAPIA, 1999).

Memoria-leku hauek aztertzeak frankismoaren osaketa ideologikoa
eta memoriaren eta historiaren arteko erabilpena eta uztarketa nolakoa
zen ikusteko aukera ematen digu, beti ere beraren legitimazioa edota
kontsentsua xedetzat zuena. 1936ko udazkenean eta 1937ko udaberrian, armadaren agintearekin eta geroago Falangearenarekin, jada
boterea Generalisimoaren eskuetan zela, 1936an eratutako gobernuak
hainbat dekretu argitara eman zituen, erregimen berriaren ikurren eta
ospakizunen oinarriak jarri zituztenak: bandera, ereserkia, jaiak edota
egutegia. Banderari dagokionean, altxatutakoek gerra garaian hainbat bandera erabiltzen zituztela eta, Defentsa Nazionaleko Juntako
presidenteak, Cabanellas jeneralak, bandera gorri-horia berrezarri
zuen Espainiar Estatuko bandera bakartzat24. Gerra garaian,
Falangeak zuen eragina tarteko, Francok berak dekretu baten bidez
arranoaren armarria gehitu zion banderari25.
Estatuaren ereserkiari dagokionean, II. Errepublikaren aurretik
zegoena berrezarri zuten, Marcha Granadera bezala ezagutua zena26.
Azken dekretu honetan Falangearena, Legioarena eta Oriamendi ereserkiak kantu nazionaltzat izendatuak izan ziren; kantu hauek “adeitasunez, errespetuz eta estimuan hartu beharrekoak ziren”. Tolosako
bandak martxa militarretan ez ezik, ekitaldi zibil guztietan ere jotzen
zituen ereserki horiek27. Gobernazio ministerioak enblema, intsignia
eta abarren erabilera arautu ondoren28, Tolosako Udal Kudeaketa
Batzordeak eraikin publikoetan Falangearen bandera ezartzea eta
udal langile guztiek erreketeen txapela gorria edo falangearen burukoa jantzita eraman behar zutela erabaki zuen29. 1937ko irailean,
Tolosako Komandantzia Militarraren ekimenez kudeaketa batzordeak sinboloen erabilera arautu zuen, hau da, banderak, Francoren
argazkiak… non eta nola ezarri30. Era berean, 1936ko abuztuan,
Gipuzkoako Gerrako Junta Karlistak Tolosaldeko herri guztietara praktikara eraman beharreko jarraibideak helarazi zituzten: bi koloredun
bandera eta gurutzea eraikin publikoetan jartzea eta Jesusen Bihotza
birtronuratzea eta udaletxeetan berrezartzea31.
3.3.1. Denboraren memoria-lekuak
Frankistak, behin boterea erdietsita, memoria berri bat prestatzeko eta finkatzeko denbora kontzeptuaz nagusitzen eta egutegia gizarteratzen ahalegindu ziren. Orobat, erregimen frankistak memoria
bidez giza taldearen gertaerak finkatzen saiatu ziren. Egutegia bizitza
politiko, erlijioso, sozial eta egunerokoaren denboraren antolatzailea

23

Hezkuntza Nazionalaren Ministerioaren z/g agindua:, BOE, 1938/11/19, 142. zenb., 2466. or.
Defentsa Nazionaleko Juntako Presidentearen 77/36 dek., BOJDNE, 1936/08/30, 14. zenb., 55. or.
Barne Ministerioaren 470/38 dek., BOE, 1938/02/03, 470. zenb., 5578-5579. or. Tolosako Udal Kudeaketa Batzordeak armarri berria bordatua zuen bandera enkargatzea erabaki zuen
1938ko apirilean. Iturria: TUA, A-1-233, 195-197. fol., 1938/04/12 u.k.b.a.l.
26
226/37 dek., BOE, 1937/02/28, 131. zenb., 548-549. or.
27
TUA, A-1-233, 17. fol., 1936/09/02 u.k.b.a.l. eta TUA, A-1-233, 65ifr. fol., 1936/11/25 u.k.b.a.l.
28
Gobernazio ministerioaren ordena, BOE,1939/04/28; Gobernazio ministerioaren ordena, BOE, 1939/05/29; Gobernazio ministerioaren ordena, BOE, 1939/06/27.
29
Hurrenez hurren: TUA, A-1-233, 5ifr. fol., 1936/08/21 u.k.b.a.l. eta TUA, A-1-233, 157. fol., 1937/08/20 u.k.b.a.l.
30
TUA, 1992. k., 847. fol., 1937/09/24, a.u.e.l.
31
AUA, [katalogatu gabeko espedientea]
24
25

Tolosaldea Historia Bilduma 16 / 2011

243

Mikel Errazkin Agirrezabala

denez (RICOEUR, 2003, 463-474), egutegiarekin bizitza sozialaren
erritmoak antolatu eta finkatzea izan zuten helburu.
1936ko uztailaren 18a, matxinada militarraren eguna, estatu
berriaren gertaera fundatzailea bilakatu zen. Aro berriaren inaugurazio unea eta ordutik aurrerako denbora ondoko unitateetan neurtu zen: I, II, III. Garaipen Urtea. Jai nazional berriak sortu ziren eta
ordura arte jaiegunak ziren beste batzuk lanegun izendatu ziren.
Horrela bi helburu lortu nahi izan ziren, alde batetik aro berri bati
hasiera ematea eta bestetik garai errepublikanoan sortutako memoria ezabatzea. Bizitzako ohiko alor guztietan aro batekin hautsi eta
aro berri bat hasteko borondatea agerikoa bazen, jaietan are irmotasun handiagoz jartzen zen agerian. Ricoeurren hitzetan, oroitze
ariketa gizarteak jaiei gordetzen dien jarduera da (2003: 475). Hori
dela eta, balentria edo gertaera historikoren bat ahazturatik berreskuratzen saiatuko ez den jai ofizialik ez dago, komunitatean sozializatua hura hezurmamitzen duten balioak ospatzearen bidez.
Gobernazio ministerioak 1939an Udal dokumentuetan
Garaipenaren Urtea adierazpena gehitzeko agindua eman zuen32.
Urteurren ospakizunak oso ugariak ziren eta Espainia berriak bere
zentzu nazionala berreskuratu behar zuen egutegi katolikoari data
garrantzitsu askoren ekarpena egiten zion. Memoriaren gurtzaren
biziagotze horretan, besteren artean, ondoko egunak ospatzen hasi
ziren: Eroriaren eguna, Tradizioaren aldeko Martirien eguna,
Garaipenaren eguna, Batasunaren eguna, Independentziaren jai
nazionala, Calvo Soteloren heriotzaren urteurrena, Mugimendu
Nazional Aintzatsuaren eguna, Gatibu ohien eguna, Caudilloaren
eguna, Arraza Eguna edo Hispanitatearen eguna, Falangearen sortzemintzaldiaren oroitzapenezko eguna, José Antonioren [Primo de
Riveraren] heriotzaren urteurrena, tokian tokiko askapen ospakizunez
gain (RÚJULA, 2003: 67-86).
Egutegi berria aurreko garaia ezabatzen eta ordezkatzen saiatu
zen, Errepublikaren garai demokratikoa alegia. Aberriaren aldeko
ideiei traizio egitea eta marxismoa bezalako atzerriko ideiak sartzea
eragotzi nahi zen, aro berri bat abiarazi nahi zen. Esate baterako,
1937ko apirileko dekretu baten bidez, otsailaren 11, apirilaren 14a
eta maiatzaren 1a lanegun izendatu zituzten33. Erregimen frankistak
laneguntzat izendatutako II. Errepublikako jaiegunak ondokoak ziren:
otsailaren 11a, I. Errepublikaren proklamazio eguna; apirilaren 14a,
II. Errepublikaren proklamazio eguna; maiatzaren 1a, langileen
eguna. Azken hauek bere atzerritar izaeragatik edota eragin marxista
izateagatik desagerrarazi zituzten. Hau guztia ongi laburbiltzen du
Esteban Bilbao politikari karlistak, Tolosan, hitzaldi batean, maiatzaren lehenari buruz esandakoak:

“de amargos recuerdos, fiesta que llama del rencor, en que las multitudes designadas, al servicio de la Internacional, recorrían las
calles sedientas de sangre, siendo víctimas escogidas por los explotadores del proletariado, que se llamaban sus compañeros del trabajo y los conducían al crimen” (EZQUIAGA et. al., 1939: 65).
Diktadurak ezabatu zuen beste ospakizuna inauteria izan zen,
urtero berretsi zelarik erabaki hori34. Inauteria erregimen frankistarentzat arriskutsua eta mehatxatzailea zen; anonimatuan herritarrek
beraien adierazpenak eta boterearen kritikak helarazi zitzaketelako.
Tolosaren kasuan, 1937ko urtarrilaren hasierako erabaki baten bidez,
inauteriak prestatzeko batzorde bat eratu zen. Halere, urtarrilaren
20ko batzarrean batzordekide batek Tolosako erakunde erlijioso
baten ideiak azaleratuz inauteriak ez ospatzea proposatu zuen.
Kudeaketa Batzordean, eztabaida gogorrak izan ondoren eta alkateak ospakizun honen balio tradizionalak nabarmendu ondoren,
Inauteri murriztuak ospatzea onartu zuten. Alabaina, Gipuzkoako eta
Bizkaiko Gobernadore Zibilak ospakizun horiek beste data batetara
pasarazi zituen, hala egingo ez balitz Udala desegitea behartuta
egongo zela jakinaraziz. 1937ko otsailean, Gobernadore Zibilak
aurreko erabakia berretsi zuen: “reitero hoy la prohibición absoluta de
tales festejos, impropios del momento patriótico en que vivimos”35.
Azkenik, 1937ko Inauterietako Astelenita egunez, inauterietako astelehenez, Nazionalek Malaga menpean hartu zutela eta antolatutako
ekitaldien aitzakian ospatu zituzten herritarrek inauteriak. Gerora,
herabe eta ez ofizialki, baina herriko agintarien zurruntasun handiegirik gabe, herritarrek urtero ospatu zituzten Udaberriko Festa izena
hartu zuten inauteriak (GARMENDIA LARRAÑAGA, 2004: 28-29).
Matxinada ostean, Elizak bere ospakizunekin, homiliekin, prozesioekin, ospakizun politikoetarako liturgia bat prestatu zuen (CENARRO 2003: 121-123). Berehala, egutegi tradizional katolikoaren zenbait data berreskuratzen saiatu ziren, erregimen berriaren balio jakin
batzuz hornituta: Pilarreko jaia (urriak 12); San Jose eguna (martxoak
19), Santiago apostoluaren jaia (uztailak 25) edota Sortze Garbiaren
eguna (abenduak 8). Garaipen militarrak goratzen zituzten jai hauek,
laster herri-debozioa eta aberri-suhartasuna biltzen zituzten erlijio eta
ospakizun nazionalek ordezkatuak izan ziren. Eliza katolikoaren zenbait ordezkarik, lehenik, eta erregimenaren ideologoek, geroago,
ospakizun hauek ideologiaz bete zituzten eta zentzu politikoz josi
zituzten jai tradizional guztiak. Erlijio ospakizunei ondoko esanahiak
ezarri zizkieten36: Pilarreko Andre Mariren jaia, arrazaren eguna;
Santiago apostoluaren jaia, Espainiako patroi eguna; Sortze Garbiaren
eguna, espainiar sentimendu tradizionalaren eta Infanteriako
Armadaren eguna etab.

32

Gobernazio Ministerioaren ordena, BOE, 1939/04/03
253/37 dek.:, BOE, 1937/04/13, 175. zenb., 978 or.
34
Z/g. agindua, BOE, 1937/02/05, 108. zenb., 321. or.; z/g. agindua, BOE, 1938/02/24, 491. zenb., 5931. or. eta z/g. agindua, BOE, 1940/01/13, 13. zenb., 277. or.
35
TUA, A-1-233, 1937/01/08 u.k.b.a.l. eta TUA, A-1-233, 1937/01/20 u.k.b.a.l.
36
325/37 dek., BOE, 1937/07/22, 275. zenb., 2482. or.
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Frankismoak jaien memoria berriari dagokionez honako jaiegunak
izendatu zituen: urriaren 1a (Buruzagiaren Eguna), uztailaren 18a
(Altxamendu Nazionala), apirilaren 1a (Garaipenaren Eguna), apirilaren 19a (Falangearen eta JONS-en batasuna), irailaren 29 (Eroritakoen
Eguna). Burgosen sinatutako agindu baten bidez, uztailaren 17a, 18a
eta 19a Jai Nazional gisa izendatuak izan ziren. Uztailaren 18a,
Altxamenduaren eguna jaieguna zen, uztailaren 17a Afrikaren Eguna
(Afrika iparraldeko kolonietan militarrak matxinatu ziren eguna oroituz)
eta uztailaren 19a Iraultza Nazionalaren Eguna (“Aberri bakarraren,
nagusiaren eta librearen alde borrokatu eta lan egin zutenen” oroimenez)37. Tolosan Buruzagiaren egunean, besteak beste, diana, meza, desfile militarra, pilota-partiduak eta aberriaren ereserkiekin kontzertuak
antolatu ohi zituzten38. Gainerako ospakizun egunetan ere meza nagusia zen ekitaldien ernamuina. Esate baterako, Tradizioaren Martirien
egunean, eraildako zinegotziak gogoan zera lortu nahi zen:
“sirva en fecha tan señalada de estímulo y aliciente a las familias
de esas víctimas para los gastos de alivio luto y demás necesidades que pudieran tener dispuso gratificar a cada una de ellas con
la suma de 100 pesetas”39.
Dena den, estatu berria irudikatzeko baliatu zituzten egunik
nabarmenenak abuztuaren 11a (matxinatuak Tolosa menpean hartu
zuten eguna) eta San Juan eguna (ekainak 24, Tolosako zaindariaren
eguna) ziren. Egun horietan martirien memoria iraunarazteko ekitaldiak ziren ardatz40.
1940. urtearen ondoren, jai nagusiak hiru izatera pasa ziren41:
uztailaren 18a, apirilaren 1a eta urriaren 1a. Uztailaren 18a matxinada nazionalaren urteurrena zen, egutegi ofizialean lan nazionalaren jai gisa agertuko zena. Horrela, esanahi bikoitza hartu zuen;
batetik, matxinada aipatu gabe ospatzea eta, bestetik, lanaren eguna
maiatzaren 1az bestelako sistema ideologiko batean ospatzea. Honekin
matxinadatik sortu berria zen erregimenari halako kolore sindikalista
eta populista bat eman nahi zitzaion. Bestalde, apirilaren 1ean,
Garaipen eguna ospatzen zen, gerraren amaiera eta garai berriaren sorrera alegia. Azkenik, urriaren 1ean, Francoren estatu buruzagitzaren proklamazio edo botere-eskurapena ospatzen zen, Caudilloaren, buruzagiaren eguna zen.
Gerra Zibila amaitu ondoren, Tolosan eta estatu espainiar guztian,
Garaipenaren Eguna ospatu zuen erregimen frankistak. Tolosaren
kasuan, garai berriaren zutarriak ziren erlijioarekikoa atxikimendua,
martiriekiko memoria eta erregimen nazional-katolikoaren sinboloak

irudikatu ohi ziren: Izaskungo Amabirjinari gerra irabazi izanagatik
eskerrak emanaz kalbarioak antolatuz, martirien omenezko monumentua eraikiz eta festa egunean bandak ereserki aberkoiak joz42.

3.3.2.- Espazioaren memoria-lekuak
Herriak matxinoen eskutan geratu ahala, denboraz jabetzearekin
batera, espazioaz jabetzeko nahia ere hedatu zen. Erregimen berriaren
helduleku sinbolikoak ziren pertsona izenak, datak eta balioak memoria politikaren beste zutarrietako bat bilakatu ziren; aurretik aitzineko
erregimenarenak zirenak ezabatu zituztelarik. Espazioaren kontrolean
ere, memoria frankistaren ekimena garai hartako iraganaren ahanzturan eta orainaldiko oroitzapenaren ezarpenean oinarritu zen. Honela,
altxamendu militarraren osteko espazioaren konkistaren lehen ezaugarria bere militarizazioa izan zen. Kaleak desfile eta kalejira militarren
eszenatoki bilakatu zituzten, baita esangura politiko, militar eta erlijiosoak zituzten oroitarriz hornitu ere.
Herritarren eguneroko bizitzan espazio publikorik erreferenteena
osatzen du kaleak, mezuak igortzeko gune nagusienetakoa da (DEL
VALLE, 1997: 101-132). Kalearen izena bera erregimenaren mezua
helarazteko bidetzat bilakatu zen. Izen jakin baten inposatzea, botere horren ideologia edo balioak islatzen zituen botere eraginkorraren
irudikapena bilakatu zen. Botere ekintza hauen helburua nortasunaren, kolektibitate baten edo gertaera azpimarragarri baten oroitzapena betikotzea zen, azken hau askotan data batean sinbolizatzen zelarik. Memoriaren, gertaeren eta protagonisten bitartez historian sartzea
zuten helburu, historiaren gaineko ikuspuntu jakin baten isla izanik.
Kaleak eduki ideologikoen bilgune eta igorgailu bilakatu ziren.
Kaleen eta plazen izendatzeak garrantzia handia erdietsi zuen
memoriaren politikan. Estatuko bazter guztietara iritsi zen eta biztanleria osoan izan zuen eragina. Gerra hasi zenetik amaitu zen arte,
konkistatutako hirien eta herrien izendegiak aldaketa sakonak izan
zituen. Kaleei izen berriak jartzeak hurbileko zein urruneko iragan
historikoa gogora ekartzeko xedea baldin bazuen, aurkako zeregina
ere betetzen zuen, iragan bereko gertaerak eta pertsona ospetsuak
ahaztuak izatera zigortzea, hain zuzen ere.
Matxinatutako botere militarrak oso azkar orokortu zituen berrizendatze prozesu honek, modu oso esplizituan, kaleak estatu berriaren historiaren memoria-leku bilakatzea zuen helburu, pertsona eta
gertaera historikoak gogora ekarriz. Kaleak eta plazak berrizendatzea

37

Hurrenez hurren: Estatuko Junta Teknikaren Presidentziaren agindua, BOE, 1937/09/28, 343. zenb., 3570.-3571. or.; 323/37 dek., BOE, 1937/07/16, 269. zenb., 2386. or.; Gobernazio
Ministerioaren agindua, BOE, 1940/03/19, 79. zenb., 1913. or.; Barne Ministerioaren z/g dek., BOE, 1938/04/17, 543. zenb., 6818. or.; Barne Ministerioaren agindua, BOE, 1938/07/16,
16. zenb., 231. or.
38
TUA, A-1-233, 163ifr.-165ifr. fol., 1937/09/29 u.k.b.a.l. eta TUA, A-1-234, 48ifr.-53ifr. fol., 1938/09/30 u.k.b.a.l.
39
TUA, A-1-233, 190. fol., 1938/03/04 u.k.b.a.l.
40
TUA, 1992. k., 668. fol., 1937/08/09 a.u.e.l. eta TUA, A-1-233, 141ifr.-142 fol., 1937/05/12 u.k.b.a.l.
41
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TUA, A-1-234, 122ifr.-128. fol., 1939/04/28 u.k.b.a.l.
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memoria betikotzeko modu bat zen, bizidunen memoria atxikitzeko
desira bat, garaileak legitimatu eta zerbaiten ahaztura bultzatzeko
modua zen. Halere, espazio publikoen izendegi zaharra desagerrarazi eta berria ezartzeko neurrigabeko joerak errepublikarekin zerikusirik ez zuten izenak ere kentzea ekarri zuen, hurrengo atalean, Felipe
Dugiolsen kasuarekin ikusiko den bezala. Gehiegikeria horiek kontrolpean izateko, agindu baten bidez, “izenen aldaketak modu arrazionalean” egiteko irizpideak ezarri ziren43. Eskola izenei dagokienean, Hezkuntza Nazionaleko Ministerioak agindu bidez zehaztu
zituen izendapenen jarraibideak44.
Gerraren testuinguruak azaltzen du zer dela eta agertzen ziren
horren maiz kale askotan gerran nabarmendu ziren militarren izenak:
Franco, Mola, Sanjurjo, Queipo de Llano… Bestalde, eroritako
heroiak ere izendegian ordezkatuak zeuden; batzuek berezko izenarekin: Mola jenerala, Sanjurgo jenerala, Jose Antonio Primo de
Rivera… Beste batzuk, aldiz, izenik gabeko heroi kolektibo gisa:
Eroriak, Martiriak... Beste garai batzuetako iragan aintzatsu edo inperialarekin bat zetozen militar ospetsuak ere berreskuratuak izan ziren,
horien memoriaren aldarrikapena egin nahirik.
Tolosaren kasuan, kale izen zenbait ezabatuak izan ziren; esate
baterako “Convenio” kalea Martirien kaleak ordezkatu zuen, ondoko
arrazoiarengatik: “contrario significativamente a las circunstancias
políticas de esta nueva era”45 eta Errepublikaren etorbidea, Nafarroa
etorbidea izendatzera pasa zen, errekete nafarrak Tolosara handik
sartu izana goraipatuz46:
“el alto espíritu guerrero de la heroica Navarra cuyas columnas
henchidas de cristiandad y patriotismo supusieron rescatar a éste
católico pueblo de la opresión y barbarie de las milicias rojas y
ensalzó significativamente lo que supone aun más que una generosidad sin límites un abnegado sacrificio el proceder de todos
esos pueblos navarros que con tanta abundancia como regularidad han remitido y siguen remitiendo víveres y donativos para el
abastecimiento de las fuerzas que acompañan en estos frentes”.
Era berean, toponimia irizpideekin izendatutako zenbait lekuizen aldatuak izan ziren, horretarako ondoko irizpideak jarraituz47:
• Nazional-sindikalismoarekin zerikusia zutenak: Generalisimoaren
etorbidea, Madrid etorbidea eta Dibisio Urdinaren kalea.
• Gerraren bilakaerarekin zerikusia zutenak: Abuztuak hamaika kalea
(1936ean matxinatuak Tolosara sartu zireneko data), Nafarroa etorbidea (errekete nafarrak udalerri hartara sartu zireneko kalea) eta Sagardia
zutabea etxebizitza-multzoa.
• Erlijioarekin zerikusia zutenak: Pío XII etorbidea, Sakramentu kalea,

Pilar auzoa eta Juan de Ávila kalea.
• Matxinatuen alde eroritakoekin eta martiriekin zerikusia zutenak:
Martirien kalea; Checa komandantearen kalea (Tolosako frontean hildako militarra); Pantaleon Zabala etxebizitza-multzoa (frontean hildako tolosar erreketeen kapitaina); Antonio Elosegi kalea (errepublikarrek
fusilatutako tolosar tradizionalista).
• Karlismoarekin zerikusia zutenak: Carlos VII plaza, Foruen plaza eta
Zumalakarregi kalea.

Bide publikoei jarritako izenek Franco jeneralaren diktaduran bere
horretan iraun zuten. Haren heriotzaren ostean, diktadura desagertu
berria gogoratzen zuten izenak ezabatzeko prozesua hasi zen.
Tolosan, 1979ko ekainean eta uztailean aldatu zituzten aurrez aipatutako frankismoaren memoria-leku izenak horretarako bi irizpide nagusi erabili zituzten: alde batetik jatorriko leku izenak berreskuratzea
(Korreo kalea, Berdura plaza, plaza Berria, plaza Zaharra, Rondilla
kalea etab.) edota Euskal Herriarekin edo abertzaletasunarekin erlazioa zutenak ezarriz (Gudari kalea, Araba pasealekua, Lizardi plaza,
Euskal Herria plaza, Zuberoa etxebizitza-multzoa etab.). Karteldegian
euskarazko adiera gaztelerakoari lehenestea onartu zen.
Nomenklatura aldaketa honetan eztabaida handiak izan zituzten
herritarrek aukeratutako zinegotzien artean. Eztabaida hau areagotu
egin zen 1976an, Etxalarren, Guardia Zibilarekin izandako tiroketan
hildako José Bernardo Bidaola Txirrita etakidearen eta Gerra Zibileko
gudarien omenez Gudari kalea izendapena onartu zitzaionean
División Azul kaleari. Alderdi politikoek hainbat aldaera irmoki defendatu zituzten: Gudari Kalea, Eusko Gudarien kalea eta Euskal
Gudarien kalea. Azkenean, Gudari kalea izena jartzea onartu zen48:
“Todos los que lucharon en aquella Guerra contra las tropas franquistas merecen todo ensalzamiento, pensando que a todos ellos
los simboliza la figura del Gudari. Recordando que todo el pueblo
vasco se movilizó ante la llamada por parte del Gobierno que presidía José Antonio Aguirre. Que en aquella ocasión la mayoría de
los batallones fueron héroes, teniendo que enfrentarse a un ejército totalmente convencional y que el ejército vasco no era gente
de guerra sino de paz, y que fueron héroes anónimos que lucharon encuadrados en batallones. Por eso piensan que la figura del
Gudari simboliza a aquellos resistentes”.
Tolosan honakoa izan zen 1979an onartutako kale izendegia49:
• Antonio Elósegui kalea: Korreo kalea
• División Azul kalea: Gudari kalea
• Madrid etorbidea: Araba etorbidea
• Comandante Checa kalea: Ibarralde kalea
• Martirien kalea: Lekuona pintorearen kalea
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TUA, A-1-233, 26ifr.-27. fol., 1936/09/18 u.k.b.a.l.
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• Generalisimoaren etorbidea: Foruen etorbidea
• Abuztuaren 11 kalea: Lizardi olerkariaren kalea
• Carlos VII plaza: Berdura plaza
• Pío XIIaren etorbidea: Martín José Iraola etorbidea
• Sakramento aldapa: Kondeko aldapa
• Justizia plaza: Euskal Herria plaza
• Juan de Ávila kalea: Bizkaia Kalea
• Pilar auzoa: Zuloaga etxebizitza-multzoa
• Pantaleon Zabala etxebizitza-multzoa: Lapurdi etxebizitza-multzoa
• Columna Sagardia etxebizitza-multzoa: Zuberoa etxebizitza-multzoa

Frankismo garaiaren osteko trantsiziotik 2006ra artean, kale izendegia eta leku izenen azken eguneratzea egin artean, aipagarria da II.
Errepublika garaiko euskal idazle abertzaleen izenak espazio publikoak izendatzeko erabili izana: Antonio Maria Labaien plaza,
Eduardo Mokoroa lorategia, Emeterio Arrese kalea, Jon Andoni
Irazusta pasealekua, Lizardi plaza eta Lopez-Mendizabal pasealekua.
Aldiz, garai berean politikari gailen anitz tolosarrak izanik ere, politikari ez idazle bat bera ere ez da agertzen nomenklaturan50.
Alabaina, ez dira neurri berean hiri guztietan eta izen guztietan
burutu aldaketa horiek. Horrek agerian jartzen du trantsizioan gertatu ziren aldaketa politikoekiko erresistentzia. Beste zenbait tokitan
aldaketek tokiko zenbait gatazka eta auzokoen protestak eragin zituzten. Gerra Zibilean inposatutako izen batzuek bere horretan diraute
oraindik; hala ere, denboraren joanak horien benetako esangura ezabatu du, eta iraun duten izenek jada ez dituzte gogoratzen gerra osteko gizarteari inposatu nahi izan zizkioten balioak, esate baterako hori
gertatu da Gipuzkoako herri askotako Nafarroa etorbidearekin. Izen
horren atzean zegoen sistema eta memoria kolektiboa lausotuz joan
da eta orainaldian zentzua galdu dute. 2002an espainiar estatuko
8.107 udalerrietatik 3.423tan mantentzen zen toponimia frankista,
hau da, espainiar estatuko biztanleen %42a diktadurarekin zerikusia
duen kale-izendegia mantentzen duten herri-hirietan bizi zen
(DUCH, 2004: 273-286). Nafarroan oraindik Buñuelen Franco jeneralaren kalea eta Iruñean Rodezno Kondearen plaza (altxamenduaren
bultzatzaileetakoa eta frankismoko lehen justizia ministroa) eta Julio
Ruiz de Alda kalea (José Antonio Primo de Riverarekin batera
Falangea fundatu zuena) izenek irauten dute.

3.3.3.- Pertsonen memoria-lekuak
Erregimen frankistak memoriaren politika izugarri indartsu bat garatu zuen, bere erreferente ideologikoekin eta bere interes politikoekin bat
zetorren irudia iraunarazteko asmoz (REIG TAPIA, 1999). Zeregin horretarako, Gerra Zibila espazioaren erdian kokatu zuten, liberalismoak eta
demokraziak ekarri zituzten hondamendien helduera gisa eta
Espainiaren berpiztearen erreferentzia gisa. Beste alde batetik, estatu

berriak ezabatu nahi zituen historiako pasarteak gogora ekarriko zituen
gizabanako edo gertaera oro memoria kolektibotik ezabatzeko ahalegin handia egin zuen. Gauzak horrela, erregimenaren aurreneko hilabeteetan, aurretik eraiki ziren monumentuetako asko kendu eta horien
ordez beste batzuk jarri zituzten, garai errepublikarrean eraikiak ez
baziren ere, estatu berriak bere historiatik ezabatu nahi zituen pertsonaia eta gertaera askotxoren sinbolo baitziren. Tolosan, bertako seme
kutuna zen Felipe Dugiolsen, Filipinetako kanpainan kondekoratutako
militar liberalaren estatua kendu eta 1936ko Gerrako martirien omenezko monumentua ezarri zuten, alkatearen hitzetan51:
“Que en esta nueva era a la que renace España merced a la valiente
actuación de nuestro Glorioso Ejército y de las bravas Milicias que
con tanto heroísmo vienen sacrificándolo todo por la salvación de
nuestra Religión y de nuestra fé cristiana, cree y entiende se hace preciso desterrar de un Municipio todo cuanto tenga relación con el
materialismo que es consecuencia de la taimada escuela de liberalismo que, prescindiendo de toda clave de precedentes en el orden
sobrenatural, busca sólo el humanismo. (…) desaparezca la estatua
de D. Felipe Dugiols así como la calle de ese mismo nombre y en el
pedestral de aquel se erija en memoria de esta España que comienza a resurgir, aplastando al máximo, vibrante y llena de fe, otro monumento que represente en su autenticidad a los inmortales caídos en
esta Cruzada que son nuestros Mártires de la Tradición”
Gerraren zentralitatea bi fronte kontrajarrietan bistaratu zen; bata,
II. Errepublikari eta izu-laborri gorriari lotua, eta bestea Jainkoagatik eta
Espainiagatik eroritakoen memoriari lotua eta estatu berriaren irudien
aldarrikapenei lotua. Lehena, zenbait liburutan eta beste kultur gordailu batzuetan irudikatu zuten. Bigarrena, berriz, eguneroko oroitzapenari eta elkarbizitzari bideraturiko espazio fisikoetan, aurrenekoen
antzera, memoria-leku garrantzitsuak zirenez gero. Esate baterako,
matxinatutako militarrek Tolosan izendutako Udal Kudeaketa
Batzordearen lehen batzarreko lehen puntuan errepublikarrek fusilatu
zituzten tolosar tradizionalistak gogoan hartu zituzten52:
“dedicar un sentido recuerdo de cariño y de homenaje a la vez, a
la memoria de los doce mártires que tan traidora y cobardemente
fueron asesinados por las hordas rojas al servicio de Moscú, extrayéndolos de la cárcel de esta Villa y conduciéndolos a San
Sebastián (…) jamás se olvidará, pues su recuerdo imperecederamente perdurará en nuestros ya entristecidos corazones y con su
muerte heroica su sangre será fecunda para la salvación de España
en esta Santa Cruzada”.
Ia udalerri guztien erdiguneetan tamaina erdiko, zein tamaina handiko monumentuak eraiki ziren, gerrako pertsonaien, erorien, martirien, eta gertaeren iraupenari eustera bideratutako oroitzapen-politika
monumentalaren adierazpide. Eraikinen barruan gerrako oroitzapena
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2006/07/27-ko u.a.l. 3.-4. eta 78.-93. fol., <http://www.tolosakoudala.net/eu/ficheros/3_2404eu.pdf>
TUA, A-1-233, 45.-45ifr. fol., 1936/10/16 u.k.b.a.l. eta TUA, A-1-233, 135. fol., 1937/04/28; aipuaren iturria lehenengoa.
TUA, A-1-233, 2ifr. or., 1936/08/12 u.k.b.a.l.
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eguneroko zerbait bilakarazten zuten hilobiak topatzea ohikoa zen,
gizabanakoen bizitza pribatuan presente egon zitezen. Monumentuen
artean estatuek garrantzi berezia zuten memoria-leku gisa, hiri-espazioan zuten leku gailenagatik, erdigune soziologikoagatik eta zeukaten
indar sinboliko biziagatik. Garrantzia horrexegatik, hain zuzen,
Francoren estatuek bere figurari egiten zitzaion aitortza publikoa sinbolizatzen zuten. Monumentuen eraikuntzak halako hedapena izan zuen,
ezen 1939an Gobernazio Ministerioak agindu bat ebatzi baitzuen
monumentuen eraikuntza kontrolatzeko53:
“con objeto de dar unidad de estilo y de sentido a la perpetuación por
monumento de los hechos y las personas de la Historia de España, y en
especial a los conmemorativos de la guerra y en honor de los caídos”.
Tolosako erdigune soziologikoan, Foruen plazan, egungo
Triangelu plazan, aipatutako Felipe Dugiolsen monumentua suntsitu
eta diru-bilketa herrikoiaren bidez 9,25 metrotako obelisko bat altxatu
zen. Joaquín Labaien udal arkitektoaren proiektu honek zera lortu nahi
zuen: “que perpetúa la memoria de los Caídos en el Glorioso
Movimiento Nacional”. Udalbatzak Gobernazio ministerioari luzatutako baimen eskaerako txostenean honakoa esaten zen54:
“en el deseo y afán de subvenir en la erección a ese pequeño
monumento lapidario tiene sumo interés en aportar voluntariamente su óbolo, así como al mausoleo común que este
Ayuntamiento trata así mismo de construir en la Villa en memoria
de todos sus mártires de la Tradición y de los valientes soldados y
milicias que sucumbieron gloriosamente en el frente de combate
luchando contra los enemigos de Dios y de España”.
Helburua zera zen (EZQUIAGA et al, 1939: 64):
“Vamos todos, señores, a forjar, en bandeja de oro y sangre de esa
bandera, una España tan grande, tan grande, que la levantemos
junto al cielo, para que podamos colgar la Cruz en las mismas estrellas. Una España tan grande que pueda arrancarle sonrisas a las
madres que han perdido los hijos en la guerra, que cuando vean a
España tan grande puedan decir: “Me mataron a mi hijo en la guerra y no me importa. Viva España, porque vive por fin feliz”.
1942ko abuztuaren 9an inauguratu zuten monumentu hau, Tolosa
matxinatuen menpe geratu zen egunaren VI. urtemuga ekitaldien barnean55. Era berean, eraikinen barruan gerrako oroitzapena eguneroko

zerbait bilakarazten zuten memoria iraunarazteko bitartekoak topatzea
ohikoa zen, gizabanakoen bizitza pribatuan presente egon zitezen.
Nabarmentzekoak dira Tolosako Udaletxean jarri zituzten oroitzapen
plakak, matxinatuak Tolosa menpean hartu zuten data goraipatzeko eta
zinegotzi martirien memoria iraunarazteko56: “11 de Agosto de 1936.
Fecha memorable de la liberación de Tolosa del poder del Comunismo”
(ERRAZKIN AGIRREZABALA, 2008: 123-127).
Matxinatutako militarrei, kale izenez eta monumentuez gain, hainbat
ohorezko izendapen ere eskaini izan zitzaizkien: urrezko dominak, seme
kuttun tituluak, ohorezko alkatetzak… Franco ohorezko alkate izendatu
zuten 1949ko abuztuan Gipuzkoako udal gehienek. Gipuzkoako alkateek Donostiako Aieteko jauregian oporretan zen Francori bisita egin zioten
abuztuaren 23an, izendatzearen erabakia eskura eramateko57. Tolosan,
erabaki hori ondoko arrazoiengatik hartu zen:
“S. E. el Jefe de Estado Generalísimo D. Francisco Franco
Bahamonte (sic) salvador de España en su lucha contra la tiranía y
la barbarie comunista por sus constantes desvelos en pro de los
Municipios y de la Administración local y como gratitud por las dos
visitas con que se dignó honrar a esta Villa”.
Diktadura luzatzeak oroitzapenaren ospakizun-baldintzak ongi
zehazteko aukera eman zuen. Memoria-lekuak espazioan eta denboran ezartzeari, bando militarrean gerran hildakoen aldeko hileta-elizkizunak eta omenaldiak gehitu zitzaizkion, joan zirenak nabarmenduz, beti ere gerraren garaileengan soilik zentratuaz. Esate baterako,
José Calvo Soteloren fusilatzearen lehen urteurren eguna eta José
Antonio Primo de Riveraren fusilatzearen bigarrena lutu nazionaltzat
izendatu zituen Francok58. Tolosan, Udal Kudeaketa Batzordearen ekimenez, José Antonio Primo de Riveraren arimaren aldeko hileta elizkizunak ospatu zituzten 1938an59 eta Calvo Soteloren eta Sanjurjoren
heriotzen urtemugetan Francori doluminak helarazi zitzaizkion60:
“acordó constara en acta el profundo sentimiento que le producía la
pérdida de tan relevantes figuras nacionales y testimoniar a VE su condolencia más viva y expresiva”.
Amaitzeko, Kausa Nazionaleko heroi, martiri eta pertsona esanguratsuenen izenak marka komertzial edo eztablezimenduen titulu gisa ez
erabiltzeko agindua eman zuten, pertsonen memoria-lekuen kudeaketa
Estatuak bereganatuz61. Ildo berean, Aberriaren aldeko Sufrimenduaren
dominak emateko araudia ere onartu zuten62.
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Gobernazio Ministerioaren dekretua, BOE, 1939/08/22, 234. zenb., 4614. or.
TUA, 2408. k., “Proyecto de monumento conmemorativo a los Caídos de la Villa de Tolosa”, kontzeptuaren ideia 1939/11/14koa; TUA, 2408. k., “Proyecto de monumento a los caídos” baldintza plegua 1941eko maiatzekoa; TUA, A-1-234, 13. fol., 1939/09/02 u.k.b.a.l. eta AGA, 5.371. k.
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TUA, 1781. fol., 1942/08/07 a.u.e.l.
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TUA, A-1-233, 81. fol., 1937/01/08 u.k.b.a.l. eta TUA, A-1-233, 177ifr.-179ifr. fol., 1937/12/24 u.k.b.a.l.
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TUA, A-1-234, 54.-58ifr. fol., 1938/10/14 u.k.b.a.l.
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Estatuburuaren Idazkaritza Nagusiaren ordena, BOE, 1937/11/02; Gerra-Idazkaritzaren ordena, BOE, 1937/11/22.
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Memoriaren izenak. Errepresioa eta giza eskubideen urraketa Tolosan, Gerra Zibilean eta Lehen Frankismo garaian (1936-1945)

3.4. Garaileen alderdiko biktimen eskubideak
Nazioarteko zuzenbidearen arabera, gizateriaren aurka jazotako
jazarpenen biktimek egia jakiteko, justizia lortzeko eta konponketa
jasotzeko eskubidea dute. Frankismoa gurutzadan hildako martiriei hiru
alderdi horiek eskaintzen saiatu zen, helburu duin batengatik hil zirela
argudiatuta. Honela, eskubideak aitortzearekin batera, praktikara eramateko erabaki ugari hartu zituzten.
Justiziari dagokionean, II. Errepublikaren proklamaziotik matxinada arte, Errepublikaren aurka burututako krimenen arduradunei
amnistia eman zitzaien 1939ko dekretu baten ondorioz63 eta Kausa
Jenerala izeneko auzibide erraldoia jarri zuten abian, gerra hasi zenetik alderdi errepublikanoak eragindako hilketak ikertzeko helburuarekin64. Ondokoa zen estatuko herri guztietan gauzatutako makro-auzibide horren helburua:
“A la Historia y al Gobierno del Estado interesa poseer una acabada y
completa información de la criminalidad habida bajo el dominio marxista. En algunas provincias de las que padecieron la tiranía roja se instruyeron a raíz de su liberación, procesos inquisitivos que conviene
sean extendidos al resto del territorio sojuzgado. Importa que dichas
pesquisas, seguidas con la denominación de “Causa General”,
adquieran su verdadera importancia, abarcando toda su extensión e
intensidad que alcanzó la delincuencia, pero reduciendo a síntesis el
conjunto de averiguaciones que por sus similitudes y coincidencias
descubren un plan preconcebido, fruto de unas mismas inspiraciones
al servicio de los más perversos ideales. Preténdese recoger en la
Causa, desde los actos preparatorios de la subversión, hasta la conducta final de los dirigentes vencidos, e investigar, cuanto cierne al crimen, sus causas y efectos, procedimientos empleados en su ejecución,
atribución de responsabilidades, identificación de las víctimas y concreción de los daños causados lo mismo en el orden material que en
el moral, contra las personas o contra los bienes así como contra la
Religión, la Cultura, el Arte y el Patrimonio nacionales. La unidad de criterio en la dirección que permite orientar la busca de antecedentes,
reunir y relacionar las pruebas dispersas y operar una constante valoración de los hechos, aconseja encomendar esta labor al Ministerio fiscal por ser ella materia específica de sus funciones, así como por la unidad, disciplina y dependencia severas que informan su organización”.
Izan ere, Justizia ministerioak Frente Popularrari ondokoa egozten zion:
“El Frente Popular, desde que asumió el Poder, a raíz de las elecciones
de febrero de 1936 –falseadas en su segunda vuelta por el propio
Gobierno de Azaña, asaltante del mando político-, practicó una ver-

dadera tiranía, tras la máscara de la legalidad, e hizo totalmente imposible, con su campaña de disolución nacional y con los desmanes que
cometía o toleraba, la convivencia pacífica entre los españoles. El
Alzamiento Nacional reasultaba inevitable, y surgió como razón suprema de un pueblo en riesgo de aniquilamiento, anticipándose a la dictadura comunista que amaenzaba de manera inminente. Al producirse, el 18 de julio de 1936, este legítimo movimiento de defensa, acaudillado por el general Franco, el Gobierno rojo llevó su crueldad a extremos dificilmente imaginables, valiéndose de sus propios agentes y
dando rienda suelta a los bajos instintos de las turbas, armadas por el
propio Gobierno, y de numerosos delicuentes comunes, dotados
igualmente de armas y de autoridad, extiende el terror por toda España
sometida al marxismo” (MINISTERIO DE JUSTICIA, 1943: 11-12).
Kausa jeneralean ondoko puntuak aztertu ziren65:
• Ordena publikoa altxamenduaren garaian.
• Movimiento Nacional zeritzana nola gauzatu zen.
• Gorrien dominazioan, Tolosaren kasuan 1936ko uztailaren 18a eta
abuztuaren 11a artean, burututako erailketak.
• Asasinatzaileen pertsonalitatea.
• Izuaren antolakuntza eta inspiratzaile zuzenak eta exekutatzaile
nagusienak zeintzuk izan ziren.
• Erailketak gauzatzeko prozedimendu eta lekurik arruntenak.
• Krudeltasunik larrieneko asasinatuak.
• Erlijio-jazarpena.
• Gorrien justizia administrazioa eta kartzelen erregimena.
• Bankuen interesen eta haien bezeroen eskubideen kontrako atentatu
nagusienak.
• Jabetza eskubidearen kontrako garrantzizko bestelako jazarpenak.
• Artelanen eta Kultur elementuen kontrako garrantzizko atentatuak.

Horretarako ondoko informazioa bildu zuten herriz herri66:
• Deklarazio hartzeak fusilatutakoen familiartekoei.
• Aurreko deklarazioetan salatzen ziren gizon eta emakumeen
deklarazio hartzeak.
• Errepublikarrek fusilatutako edota desagerrarazitakoen zerrendak.
• Tolosan, gerra garaian, tolosarrak ez ziren jasotako soldaduen gorpuen
zerrendak.
• Gorriek gauzatutako izu-ikara, tortura, eraikinen erreketa, lapurreta,
eliz suntsiketa eta abarren zerrendak.

Egiaren ezagutzari dagokionean, Kausa Jeneralaren bidez alde
Nazionaleko biktimen historia dokumentatzeaz gain, hauen gorpuak non
hobiratuak izan ziren ezagutzeko baliabideak eskaini zituen Estatu frankistak. Errepublikazaleek hildakoen gorpuak lurperaturik zeuden hilobiak irekitzeko baimena eman eta martirien panteoietara eraman zituzten.
Deshobiraketak 1939ko maiatzaren 6ko ordena baten bidez arautu ziren67:
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Legea, BOE, 30/09/1939, 273. zenb., 5421.-5422. or.
“Causa General” izeneko auzibidea abiarazteko dekretu baten bidez Auzitegi Goreneko Fiskalari ahalmenak eman zitzaizkion 1940ko apirilaren 26an, ondoko helburuarekin: “reúnan
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AHN, Fondos Contemporáneos, Causa General, 1336. k. “pieza principal”, Gipuzkoari dagokiona.
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AHN, Fondos Contemporáneos, Causa General, 1334. k., 71. sorta, Tolosa espedientea.
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“toda persona que desee exhumar el cadáver de alguno de sus deudos
que fueron asesinados por la horda marxista, para inhumar/os de nuevo
en el cementerio, puede solicitarlo del Gobernador civil de la provincia
correspondiente". Fusilatuen senideak gastu guztietatik salbuetsita geratu ziren eta 1939ko maiatzaren 16ko eta 1940ko otsailak 7ko eta uztailaren 22ko aginduen bidez horda marxisten biktimen errestoak deshobiratzeko jarraitu beharreko tramiteak ere erraztu zituzten68. Tolosarren
kasuan, errepublikarrek fusilatutako 17 eskuindarren gorpuak
IZENA

HERIOTZA DATA HERIOTZA TOKIA

AIZPURUA EZQUIAGA, JOAQUÍN
AIZPURUA GOÑI, IGNACIO
ANDOÑO ARTAZCOZ, RUFO
BURGUI GOIZUETA, JOSÉ
CABALLERO INSAUSTI, PEDRO
CABALLERO ORCOLAGA, JOSÉ
ELOSEGUI LARRAÑAGA, ANTONIO
EYARA CASI, SATURIO
EZCURDIA LIZASO, JUAN MARTÍN
GOYA GÓMEZ, VICTORIANO
HERRANZ GARCÍA, GABRIEL
LASQUBAR IRAZUSTA, PABLO ANTONIO
MURUZABAL PAGADIZABAL, PATRICIO
NÚÑEZ PÉREZ, EULOGIO
PORTU LAHERMOSA, JULIÁN
RAGUÁN ZUBELDIA, JOSÉ MARÍA
ZUNZUNEGUI ARAMBURU, ANTONIO

1936/09/08
1936/09/08
1936/08/01
1936/08/01
1936/08/01
1936/08/01
1936/09/04
1937/01/04
1937/01/04
1936/08/01
1936/08/01
1936/08/01
1936/08/01
1936/08/01
1936/08/01
1936/08/01
1936/08/01

Polloe, Donostia
Polloe, Donostia
Pasealeku Berria, Donostia
Pasealeku Berria, Donostia
Pasealeku Berria, Donostia
Pasealeku Berria, Donostia
Guadalupeko gotorlekua, Hondarribia
Los Ángeles Custodios, Bilbao, Bizkaia
Los Ángeles Custodios, Bilbao, Bizkaia
Pasealeku Berria, Donostia
Pasealeku Berria, Donostia
Pasealeku Berria, Donostia
Pasealeku Berria, Donostia
Pasealeku Berria, Donostia
Pasealeku Berria, Donostia
Pasealeku Berria, Donostia
Pasealeku Berria, Donostia

Hondarribian, Donostian eta Bilbon deshobiratu eta bertako hilerriko
martirien panteoira ekarri zituzten69 (ikus 54. taula). Fusilatuez gain,
Estatuan zehar matxinatuen bandoko frentean hildako tolosarren ia
gorpu guztiak ere Tolosara ekarri zituzten. Francisco Etxeberria Gezalaga
(1937/10/16an Leonen hila) eta Lorenzo Mateo Peñarrubia
(1937/03/31an Otxandion hila eta Eskoriatzan lurperatua) soldaduak
berriz haiek hobiratuta zeuden hilerrietan deshobiratu eta Tolosakora
ekarri zituzten haien errestoak.
HOBIRATZE DATA HOBIRATZE TOKIA
1936/09/08
1936/09/08
1936/08/03
1936/08/06
1936/08/03
1936/08/03
1936/10/06
1937/01/05
1937/01/05
1936/08/03
1936/08/03
1936/08/03
1936/08/03
1936/08/03
1936/08/03
1936/08/03
1936/08/03

Polloe, Donostia
Polloe, Donostia
Polloe, Donostia
Polloe, Donostia
Polloe, Donostia
Polloe, Donostia
Tolosa; San Jose panteoia
Derio, Bizkaia
Derio, Bizkaia
Polloe, Donostia
Polloe, Donostia
Polloe, Donostia
Polloe, Donostia
Polloe, Donostia
Polloe, Donostia
Polloe, Donostia
Polloe, Donostia

BIRHOBIRATZE DATA

BIRHOBIRATZE TOKIA

1936/10/06
1936/10/06
1936/10/06
1936/10/06
1936/10/06
1936/10/06

Tolosa: San Jose panteoia
Tolosa: San Jose panteoia
Tolosa: San Jose panteoia
Tolosa: San Jose panteoia
Tolosa: San Jose panteoia
Tolosa: San Jose panteoia

1938/11/22
1938/11/22
1936/10/06
1936/10/06
1936/10/06
1936/10/06
1936/10/06
1936/10/06
1936/10/06
1936/10/06

Tolosa: San Jose panteoia
Tolosa: San Jose panteoia
Tolosa: San Jose panteoia
Tolosa: San Jose panteoia
Tolosa: San Jose panteoia
Tolosa: San Jose panteoia
Tolosa: San Jose panteoia
Tolosa: San Jose panteoia
Tolosa: San Jose panteoia
Tolosa: San Jose panteoia

54. taula.: hasieran hobiratutako lekuetatik deshobiratu eta Tolosara ekarari zituzten errepublikarrek fusilatutako eskuindarrak.

Era berean Tolosako inguruko gerra-lerroan edota Tolosako odolospitalean hildako soldadu ez Tolosarrak, haien familiek hala eskatuta, bertako hilerrian deshobiratu eta haien bizileku edota jaiolekuetara eraman zituzten (ikus 55. taula). Horietako gehienak errekete nafarrak ziren. Aipatzekoa daborbondar erregegaiaren familia-kide bat ere
hobiratuta egon zela Tolosako hilerrian, Carlos Borbón Orleans hain

zuzen ere. Don Juan printzearen emaztearen anaia zena,
1936/09/28an Elgoibarko frontean hil eta hurrengo egunean Tolosako
hilerriko Elosegi markesaren panteoianhobiratu eta han egon zen
harik etaharen gorpuzkinak 1941/06/07an Sevillara eraman zituzten
arte70. Badirudi tarte horretan espainiar aristokraziaren bisita ugari
burutu zirela Tolosako hilerrira.

IZENA

HERIOTZA DATA HERIOTZA TOKIA

HOBIRATZE DATA HOBIRATZE TOKIA BIRHOBIRATZE DATA BIRHOBIRATZE TOKIA

ALFARO , JESÚS
ANDRES YANGUAS, LUIS
BERRADO MURUZABAL, ESTEBAN
BORBÓN ORLEANS, CARLOS
EIZAGUIRRE AZPIOLA, JOSÉ MARÍA
IRIARTE MARKOTEGUI, VÍCTOR
LÓPEZ MURUSO, JOSÉ
MUGICA INSAUSTI, JUAN
SESMA DÍEZ, GREGORIO
ZUBIRIA LARRAZA, MIGUEL
ZUGASTI GOÑI, HIGINIO
ZUMAQUE, OCTAVIO

1936/10/22
1936/10/16
1936/08/30
1936/09/28
1938/10/10
1936/10/16
1936/08/30
1937/04/09
1936/09/21
1939/05/15
1936/09/05
1936/09/08

1936/10/23
1936/10/16
1936/08/30
1936/09/29
1938/10/10
1936/10/17

Tolosa
Tolosa
Tolosa
Elgoibar
Hospital Militar de Beneficiencia de Tolosa
Tolosa
Tolosa
Hospital de Sangre de Tolosa
Azkarate, Elgoibar
Hospital Militar de Beneficiencia de Tolosa
Hospital de Sangre de Tolosa
Tolosa

1937/04/09
1936/09/23
1939/05/15
1936/09/06
1936/09/09

Tolosa
Tolosa
Tolosa
Tolosa
Tolosa
Tolosa
Tolosa
Tolosa
Tolosa
Tolosa
Tolosa
Tolosa

1941/06/07

1940/01/05

Miranda de Arga, Nafarroa
Fitero, Nafarroa
Zentroniko, Nafarroa
Sevilla
Segura
Mañeru, Nafarroa
Villafranca de Navarra
Segura
Corella, Nafarroa
Bakaiku, Nafarroa

55. taula: frentean hildako soldaduak Tolosako hilerritik deshobiratu eta haien familiek eskatutako lekuetara eraman zituzten.
68

Gobernazio Ministerioaren z/g agindua, BOE, 1940/02/08, 39. zenb., 1015.-1016. or.
TUA, A-1-233. 33ifr. fol., 1936/10/02 u.k.b.a.l.
TPA, heriotzen 24. lib., 1933-1937, 256. ifr. fol.
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Memoriaren izenak. Errepresioa eta giza eskubideen urraketa Tolosan, Gerra Zibilean eta Lehen Frankismo garaian (1936-1945)

Aitzinean esan bezala, altxamenduaren alde borrokatu eta hil ziren
boluntarioak eta deialdi militarretako soldaduak hilerrietako “loriaren
eta memoriaren” panteoietan hobiratuak izan ziren, zegozkien dolu
ekitaldi eta oroitzapen ospakizunen ondoren. XX taulan ikusi ahal den
bezala, Tolosan fusilatutako tradizionalistak Martirien omenezko San
Jose panteoian hobiratu zituzten eta Gurutzadan hildako martiriak edo
frentean hildako errekete, falangistak eta soldaduak San Vicente, San
José, San Miguel, San Juan eta San Antonio panteoietan71:
• San Antonio panteoia: Jesús Iraola Alberdi (1937/09/07).
• San José panteoia: Martín Ezkurdia Otegi (1937/06/16) eta Pedro
Salaberria Calonge (1939/04/10).
• San Juan panteoia: Pantaleón Zabala Amunarriz (1937/06/26); León
Goikoetxea Olano (1937/07/25); Miguel Mintegi Esnaola

(1938/04/07) eta Julio Mujika Zaragueta (1937/04/17).
• San Miguel panteoia: Martín Ezkurdia (1938/12/30).
• San Vicente panteoia: Lorenzo Mateo Peñarrubia (hobiratze data
ezezaguna) eta José Garrido Urbistondo (1939/06/12).

Era berean, Francoren dekretu baten bidez72 eta “aurrez eliza agintariek hala onartuta”, elizetako hormetan, “gurutzadan eroritakoen
eta iraultza marxistaren biktimen izenak” inskribatzea agindu zuen.
Horrez gain, nazionalen bandoan Gerra Zibilean hildako 80 pertsonen gorpuzkinak eraman zituzten Tolosako hilerritik Cuelgamuroseko
Valle de los Caídosera, 1959ko martxoaren 24an eta 1962ko uztailaren 5ean. Erorien monumentu nazionalera eramandako haiek tolosarrak, Tolosaldeko frontean hildakoak edo Tolosako odol-ospitalean
hildakoak ziren (ikus 56. taula)73.

DATA

ERREGISTRO
ZENBAKIA

IZENA

KOLUNBARIOA

DATA

1962/07/05
1962/07/05
1962/07/05
1962/07/05
1962/07/05
1962/07/05
1962/07/05
1962/07/05
1962/07/05
1959/03/24
1962/07/05
1959/03/24
1962/07/05
1962/07/05
1962/07/05
1962/07/05
1962/07/05
1962/07/05
1962/07/05
1962/07/05
1962/07/05
1962/07/05
1962/07/05
1962/07/05
1962/07/05
1962/07/05
1962/07/05
1962/07/05
1962/07/05
1962/07/05
1962/07/05
1962/07/05
1962/07/05
1962/07/05

21366
21355
21346
21342
21344
21352
21325
21357
21334
2711
21347
2710
21340
21376
21384
21350
21354
21375
21367
21397
21398
21399
21400
21401
21402
21403
21405
21406
21407
21404
21362
21385
21374
21358

AGUADO, ANTONIO
ALONSO LOPEZ, JOSE
ALVAREZ MARTIN, JOAQUIN
ALVAREZ, FRANCISCO
ALVAREZ, MAXIMINO
AROZ GARCIA, ANICETO
ARRIBAS MADRAZO, GUILLERMO
AZCONA, PEDRO
AZQUETA, BENITO
BADAS DEL POZO, TEOFILO
BARRIOS
BEZARES SALAZAR, EMILIO
BLANCO, CIPRIANO
BLAZQUEZ DIAZ, VICENTE
CABELLO CALLE, PEDRO
CEIRE, MARCELINO
CELESTINO GONZALEZ DE VILLAVICIOSA
CEREIRO, JOSE LUIS
DEL BARRIO, EUSTASIO
EZEZAGUNA
EZEZAGUNA
EZEZAGUNA
EZEZAGUNA
EZEZAGUNA
EZEZAGUNA
EZEZAGUNA
EZEZAGUNA
EZEZAGUNA
EZEZAGUNA
ESTANISLAO
DIEZ, BLAS
ECHEVERRIA, ELISEO
ESTEBAN SANTIAGO, FAUSTINO
FAS CALLEIRO, SANTIAGO

7678-7680
7678-7680
7678-7680
7678-7680
7678-7680
7678-7680
7678-7680
7678-7680
7678-7680
626
7678-7680
625
7678-7680
7678-7680
7678-7680
7678-7680
7678-7680
7678-7680
7678-7680
7686-7690
7686-7690
7686-7690
7686-7690
7686-7690
7686-7690
7686-7690
7686-7690
7686-7690
7686-7690
7686-7690
7678-7680
7678-7680
7678-7680
7678-7680

1959/03/24
1962/07/05
1962/07/05
1959/03/24
1962/07/05
1962/07/05
1962/07/05
1962/07/05
1962/07/05
1962/07/05
1962/07/05
1962/07/05
1962/07/05
1962/07/05
1962/07/05
1962/07/05
1962/07/05
1962/07/05
1962/07/05
1962/07/05
1962/07/05
1962/07/05
1962/07/05
1962/07/05
1962/07/05
1962/07/05
1962/07/05
1962/07/05
1962/07/05
1962/07/05
1962/07/05
1962/07/05
1962/07/05
1962/07/05

ERREGISTRO
ZENBAKIA
2712
21371
21359
2709
21377
21383
21338
21329
21372
21353
21370
21335
21381
21348
21351
21343
21333
21380
21378
21373
21330
21365
21391
21341
21327
21363
21332
21395
21339
21379
21356
21360
21369
21328

IZENA
FENTANES BAENA, EUGENIO
GABILONDO IRIONDO, JOSE
GALINDEZ, MARIO
GALLEGO REDONDO, ANGEL
GALVEZ URGEL, PEDRO
GARCIA AGUIZ, JOSE
GARCIA LLAMA, ANICETO
GARCIA, LLANOS, TOMAS
GARMENDIA LASA, LEONARDO
GONZALEZ, MARTIN
HERNANDEZ, AQUILES
HERNANDEZ, BRAULIO
HERNANDEZ, VICENTE
HERRAN, EULOGIO
HONTAMENDA, CLEMENTINO
HUMAGUE, OCTAVIO
IBAÑEZ, CAMILO
ITURAIN AYESTARAN, JUAN
JUAN SANTIAGO, JEREMIAS
LISA GAIZ, LEANDRO
LOPEZ GARCIA, ARTURO
LOPEZ, SERAFIN
LORENZO BRAVO, AURELIANO
LUQUIN, FELIPE
MALCORRA COROSTIDI, JOSE
MALUMBRES, FELIPE
MARTINEZ, VICENTE
MORENO MUÑOZ, ATANASIO
REBEIRO, ANTONIO
RODRIGUEZ CEREIRO, EUGENIO
RODRIGUEZ MOLINERO, FRANCISCO
RODRIGUEZ MOLINERO, JESUS
RODRIGUEZ, FROILAN
SAGASTI PEREZ DE VILLARREAL, FLORENCIO

KOLUNBARIOA
627
7678-7680
7678-7680
624
7678-7680
7678-7680
7678-7680
7678-7680
7678-7680
7678-7680
7678-7680
7678-7680
7678-7680
7678-7680
7678-7680
7678-7680
7678-7680
7678-7680
7678-7680
7678-7680
7678-7680
7678-7680
7678-7680
7678-7680
7678-7680
7678-7680
7678-7680
7684
7678-7680
7678-7680
7678-7680
7678-7680
7678-7680
7678-7680

71

TPA, 24. p.h.e.a., 217.-221ifr. fol.; TPA, 25. p.h.e.a. 81ifr.-82 fol.; TUA, 3767. k., 1. lib., 146. or.; TUA, 3767. k., 2. lib., 42. or.; TUA, 3767. k., 2. lib., 34. eta 38. or. eta TUA, 3767. k., 1. lib., 140. or.
Estatuburuaren z/g dek., 2. art., BOE, 1938/11/17, 140. zenb., 2432. or
AABVC, 2709.-2712. eta 21325.-21407. erreg. zenb.; 624-627, 7678.-7680. eta 7686.-7690. kolunbarioak eta TUA, 2064. k., 777-787 fol., 1962/06/19 u.i.e.l.
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56. taula. Tolosako hilerritik Cuelgamuroseko Valle de los Caídosera eraman zituzten gorpuak.

Bestetik, estatuak diru-laguntzak eta pentsioak emateko legedia
egokitu zuen. Batetik, Nazionalen bandoan borrokan ari ziren
boluntarioen familia behartsuei diru-laguntzak78 ematea; bestetik,
borrokan hildakoen senitartekoei pentsioak ahalbidetzea79 ; azkenik, gerran desagertutako kabo eta soldaduen familiei pentsioak
ematea80, baita borrokalari ohiei diru-laguntzak ematera ere81.
Tolosan, udal kudeaketa batzordeak alde frankistan hildako udal
langileen alargunek haren senarrak jasotzen zuen soldataren %50a
pentsio moduan jasotzea erabaki zuen82. Diru-laguntza eta pentsio
horiek Gerra Zibiletik haratago ere joan ziren, izan ere, Estatuak
1932ko altxamenduan eroritakoen familiei pentsioak emateko
legea onartu baitzuen83 eta txirotasunean bizi ziren III. Karlistaldiko
beterano karlista boluntario tolosarrei biziarteko errenta eskaintzea
erabaki zuen Tolosako Udal Kudeaketa batzordeak84.

Konponketa jasotzeko eskubideari dagokionean, matxinadaren
alde borrokatu zutenek edota hil zirenen familia kideek zenbait
neurri jasotzeko aukera izan zuten: lanpostu publikoetan lan egiteko erraztasunak, diru-laguntzak, pentsioak eta zenbait pribilegio eta
salbuespen. Lanpostuei dagokienean, Estatu frankistak besteen artean ondoko lege eta ordenak ebatzi zituen: Gerrako mutilatuak udaletan kontratatzeko ordena74; mutilatu eta kartzelatu ohiei
Estatuaren administrazioan plazak gordetzeko legea75 eta loteria
administrazioetan, tabako saltokietan eta gasolina salmenta lekuetako lanpostuetan frentean hildakoen alargunei edo alaba ezkongabeei kontzesioak esleitzeko erraztasunak ematen zizkien
legea76.Tolosako udaleko funtzionario postuen %30a garaileen bandoko mutilatu, borrokalari ohi eta abarrentzat gorde zen77.

Matxinatuen bandoko martiriek jaso zituzten beste zenbait pribilegio ondokoak izan ziren: 1937ko uztailaren 17az geroztik askatasun gabetuak izanei FET y de las JONSeko militante izaera ematea85 edo frentean hildako Nazionalen bandoko jeneralen, buruzagien, ofizialen eta klaseen umezurtzei eskolako matrikula doan jartzeko ordena86, zeina Tolosan ere gauzatu zen87. Ildo berean, agiriak
tramitatzerakoan edo posta frankiziak kudeatzerakoan zenbait salbuespen erdietsi zituzten; hala nola, frentean borrokan ari zirenen
familiei dokumentuak legitimatzea eta legalizazioa doakoa izatea
ahalbideratzea88; bando berean borrokan ari zirenen familientzat
dokumentu ofizialetako tinbreen zergak kentzea89; matxinatuekin
borrokan ari zirenei edo ospitaleratura zeudenei egunkariak, liburuak edo pakete txikiak helarazteko bidalketa frankeoa kontzertatzea90; nazionalekin borrokan ari zirenei FETeko gazte erakundeek
Eguberri eta Urte berri onak opatzeko gutunak helarazteko txartelei frankizia postala onartzea91.

DATA
1962/07/05
1962/07/05
1962/07/05
1962/07/05
1962/07/05
1962/07/05
1962/07/05
1962/07/05
1962/07/05
1962/07/05
1962/07/05
1962/07/05

ERREGISTRO
ZENBAKIA
21345
21368
21382
21386
21349
21337
21364
21387
21336
21326
21361
21331

IZENA
SANZ, JOSE BENITO
SARACHA, BONIFACIO
SERAIDA LOPEZ, JOSE
SOLA, JOAQUIN
TABURGO RODRIGUEZ, PEDRO
TEJEIRO, JOSE
TORRES, JOSE
UGARTE PLAZA, LUCAS
VICENTA, FRANCISCO
VILLATE BELGA. LUIS
VILLAVERDE CALADEIRA, AURELIO
ZUGASTI GOÑI, HIGINIO

KOLUNBARIOA
7678-7680
7678-7680
7678-7680
7678-7680
7678-7680
7678-7680
7678-7680
7678-7680
7678-7680
7678-7680
7678-7680
7678-7680

74

Gobernazio ministerioaren ordena, BOE, 1939/03/23.
Estatuburutzaren legea, BOE, 1939/09/01.
1939ko uztailaren 22ko legea, BOE, 208. zenb., 1939/07/27, 4048.-4050. or.
77
TUA, A-1-234, 5ifr.-10. fol., 1938/05/27 u.k.b.a.l.
78
Estatuko Gobernuaren 174. dek., BOE, 1937/01/11; Gobernu Generalaren ordena, BOE, 1937/01/26; Gobernu Generalaren ordena, BOE, 1937/02/07; Gerra-Idazkaritzaren ordena, BOE,
1937/10/04; Gerra-Idazkaritzaren ordena, BOE, 1937/11/20; Gerra-Idazkaritzaren ordena, BOE, 1937/11/22; Barne ministerioa, BOE, 1938/06/24; Barne ministerioa, BOE, 1938/08/14.
79
Gerra-Idazkaritzaren ordena, BOE, 1937/10/04; Gerra-Idazkaritzaren ordena, BOE, 1937/08/23; Gerra-Idazkaritzaren ordena, BOE, 1937/11/20.
80
Ejertzitoaren ministerioaren ordena, BOE, 1939/09/24.
81
Dekretua, BOE, 1939/05/18, Gobernazio ministerioaren ordena, BOE, 1939/05/31; Gobernazio ministerioaren ordena, 1939/06/20.
82
TUA, 1988. k., 238. fol., 1938/06/13, u.i.e.l.; TUA, 1988. k., 246. fol., 1938/07/12, u.i.e.l.
83
legea, BOE, 1939/07/24.
84
TUA, A-1-234, 89ifr.-93. fol., 1939/01/20 u.k.b.a.l.
85
dekretua, BOE, 1938/10/01.
86
Hezkuntza Nazionaleko ministerioaren ordena, BOE, 1938/03/19.
87
TUA, 2000. k., 1940/07/06, a.u.e.l.; TUA, 2000. k., 1460 fol., 1940/07/12, a.u.e.l.
88
Justizia ministerioaren ordena, BOE, 1938/10/30.
89
Ogasun ministerioaren ordena, BOE, 1938/06/21.
90
Ogasun eta Ekonomia ministerioaren ordena, BOE, 1938/06/24.
91
Ogasun ministerioaren ordena, BOE, 1938/12/20
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3.5.- “Gurutzea, bandera eta ezpata”
“Cruz, bandera y espada,
que constituyen el símbolo de una España verdadera,
redimida en nuestros días”
Esteban Bilbao, Tolosa, 1938/05/02
Esteban Bilbaok Tolosan irakurritako hitz hauek ondo laburbiltzen
dute garai berriaren ardatzak eta balioak: Erlijio katolikoarekiko erabateko atxikimendua, Movimiento Nacionalaren oinarri politikoak
eta ideologikoak eta 1936ko Gerraren garaipenaren memoria92.
“esa bandera flota sobre las frentes de los nuevos soldados, para
acariciarlas con un beso de madre enorgullecida de sus mejores
hijos. (…) Cruz, bandera y espada, que constituyen el símbolo de
una España verdadera, redimida en nuestros días. (…) Noble
espada que yo saludo, teñida con la sangre de tanto heroísmo glorioso; bandera, ayer proscripta, que hoy camina victoriosa por
todas las cimas de la Patria; juventud heroica, predestinada por
Dios para consumar la aventura más grande que la Historia registra en sus inmortales páginas”.
Hau guztiaren adibidea da Erorien Monumentua bera, izan ere,
gurutzea, erorien izenak, Falangearen eta Karlismoaren sinboloak eta
garaipenaren erramu-koroa93 bezalako elementu nagusiz baitzegoen
osatua obeliskoa:
“La parte inferior o basamento en el que aparecen los cuatro grandes leones representan a la España Grande, indivisible, y libre de
todas las ingerencias extranjeras. El segundo cuerpo del
Monumento se destina a los nombres de los caídos con la fecha de
su muerte sosteniendo por la España Grande e Inmortal que no
olvida a sus hijos predilectos; en este cuerpo se colocarán grandes
teas de bancos rematados con velas de cemento armado, con luces
para alumbrar el día del aniversario de cada uno de ellos y sus
nombres respectivos irán esculpidos en placas de mármol blanco.
Este cuerpo se remata con un grupo escultórico de ángeles que con
sus palmas y antorchas etc. Elevan a la gloria celeste a los muertos
por Dios y por la Patria, todo esto rematado por una gran Cruz, símbolo de redención de la humanidad, Cruz que ha coronado y presidido siempre las banderas de los grandes hechos y heroicas
empresas de la España Tradicional en el transcurso de los Siglos”.
Memoria espazioaren eta denboraren lorratz soiletatik, materiagabekoaren eta balioen jabetasunera igaro zen, ohiko jarduera eta

ohituretan aztarna ezabagaitz bat uzteko. Izan ere, Le Goff-en arabera, memoria kolektiboa boterea lortzeko borrokan egitate garrantzitsua
da, memoriaz eta ahanzturaz jabetzea gizarte historikoak menperatu
dituzten eta menperatzen dituzten klase, talde edota gizabanakoen
kezkarik handienetako bat delarik (1991: 181). Honela, erregimen diktatorial frankista kolektibo ezberdinen memoriak berreraikitzen, ahazten, isiltzen edo ordezkatzen saiatu zen. Conxita Miren arabera,
Frankismoaren oinarriko enfrentamendu sozialak, sistema politiko,
balio ideologiko eta portaera arau berriak inposatzeko, errepresioa eta
kontrol soziala beharrezko zituen (1999: 118).
Estatu berria antolatzeko prozesuan, beraien jokabidea legitimatuko zuen egitate sorta bat herritarren memorian txertatzeaz arduratu
ziren agintari frankistak. Orduan berrinterpretaturiko iraganeko egitateak eta orduko gertaerak jarraikortasun historiko bat ezabatu nahirik
egikaritu ziren. Jai, oroitzapen omenaldi, kale eta mota horretako
ospakizun ugariak xede horretara egonkortu ziren. Borroka zibilaren
osteko urteetan, erregimen berriak gizartean gatazkaren interpretazio
jakin bat inposatzeaz gain, 1936ko Gerra gorrien aurkako gurutzada
modura goretsi zuen.
Hau guztiarekin zera ondorioztatu daiteke, denborari, espazioari
eta pertsonei zegokien memoriaren politikaren helburua garai demokratikoaren aztarna oro ardura handiz ezabatu eta urrun-urruneko iragan baten eta orduko orainaldiaren arteko lotura egitea izan zela.
Gerra Zibilarekin erlazionatutako iraganeko garaipenekin osatutako
iraganeko loria militarra berreskuratzea ere, erregimenaren abiapuntu berria izan zen. Iragan loriosoz jabetzeko ahalegin honetan, orduko orainaldia trinkotzearren, Espainia katolikoa azaleratu zen inbasio
marxistaren aurkako gotorlekutzat. Oso ugariak izan ziren, aberriaren
aldeko jaiekin batera jai erlijiosoen uztartzeak. Egutegi frankista erregimenak inposatzen zuen memoria-politika berriaren eta memoria
tradizional katolikoaren arteko uztardura zen, nazionalkatolizismoaren erakusgarri.
4. GARAITUEKIKO AHANZTURA ETA AZPIRATUEN MEMORIA(K)
“allí donde están enterrados sus muertos
es donde cada persona tiene su lugar”
Gabriel García Márquez94.
Bando nazionaleko biktimek jasotako neurriak urrun zeuden biktima errepublikazaleek eta haien senideek jaso zuten tratamenduarekin,
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EZQUIAGA et al. (1939: 63-66) eta La Voz de España, 1938/05/03, 9. or. Esteban Bilbao 1916an Tolosako barrutitik Gorteetako diputatu aukeratutako politikari karlista zen, diktadoreak
1939an Justizia Ministro izendatu zutena. Hitz hauek 1938ko maiatzean esan zituen Tolosan, Nafarroako 5. Brigadako buruzagi eta ofizialei dominak emateko eta sarjentu berrien zin egite
ekitaldian.
93
TUA, 2408, “Proyecto de monumento conmemorativo a los Caídos de la Villa de Tolosa”, 1939/11/14, proiektuaren memoria.
94
Gabriel García Márquez “Cien años de soledad” idazterakoan Colombia eta Venezuela estatuen artean dagoen Guajira penintsulan kokatuta dagoen wayúu herriaren heriotza sinesmenetan oinarritu zen.
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Espainiaren etsaitzat ere jo baitzituen propaganda ofizialak, gerran
zehar egindako izugarrikeria askoren erantzule gisa mespretxatuak
izan zirelarik. Gauzak horrela, familia askok euren samina isilean
bizi behar izan zuen, inongo kalte-ordainik lortzeko aukerarik gabe,
ildo horretatik bideraturiko ekintzek gehiegikeria gehiago pairaraziko zizkieketen beldurrez. Erregimenaren arrazoibide ofizialetik
aldendutako memoria mota ororekiko etsaitasun nabarmena erakusten baitzuen diktadurak.
Berrogei urtez, ofizialki, talde batean bakarrik gertatu ziren hildakoak, Jainkoaren eta Espainiaren izenean eroritakoen hilobi komunak
bakarrik indarkeria iraultzailea baino ez. Guztiorretan oinarriturik
abiatu ziren memoriaren politikak. Primo Levik memorizidio izenaz
kontzeptualizatu zuena burutzen saiatu zen diktadura frankista, garaituei jazarriz propaganda autolegitimatzailerik zorrotzenaren bidez
eta beldurraren eta isiltasunaren halako kultura-suerte baten bidez
(RODRIGO, 2006: 13). Memorizidioa, hortaz, bi zentzutan izan zenburutua; lehenik, garaipenaren biktimena eta bigarrenik, garaipena
inposatzeko erabilitako bideena, indarkeriazko zamarena, alegia.
Francoren Estatu Berriak ezin zuen atzerrian bere burua erregimen
hiltzaile baten modura erakutsi. Kontzentrazio-zelaiak, lan behartuak,
fusilatzeak, epaitegi militarrak eta, oro har, giza eskubideen aurkako
mota guztietako bortxaketa sistematikoak zeudenez gero, isiltasunaren eta ukapenaren bideak erabili zituen, garaituen ahaztura lortzeko.

memoria-komunitate baten parte izango lirateke (ÁLVAREZ
FERNÁNDEZ, 2007: 36), zeinaren helburua iragan traumatikoa gogoratzea bailitzateke; alde batetik, frankismoaren aurkako borroka luzean jardun zuten eta hil ziren guztien memoria birgaitzeko eta beste
alde batetik, iraganeko irakaspenak ahanzturan erortzea eragoteko,
etorkizunean tragedia berriro gerta ez dadin. Errepresio frankistaren
lekukotasunak memoria-leku (NORA, 1996 eta 1998) bezala azaltzen
dira, hau da, memoria-komunitate jakin batek, kasu honetan gerra galdu
zutenenek, iraganeko gertaerak kolektiboki gogoratzen ditueneko espazio fisikoak baitira edota iragan ukatuko oroitzapenak gordetzeko eta iragana ebokatzeko mekanismo fisikoak eta sinbolikoak.

4.1. Iragan traumatikoen transmisioa

Izu-ikarazko giro hartan garaituak eta beren senideak gainerako
gizartetik bereiziak izan ziren. Gerrako biktimen lekukotasunak, orokorrean, 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 oro95.
Errepresio frankistaren zenbait biktimen lekukotasunen 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
Auschwitzeko kontzentrazio eremu naziari buruz idatzitako trilogian,
gogoratzeko zailtasunak eta etorkizuneko belaunaldien aurrean
memoriak duen balorearen garrantzia seinalatzen zuen (2006).
Bestetik, bere hitzetan, leku horiek barne-eragiteko daukaten botere
tristearen aurrean, biktimetako bakoitzak, biziraun duen orok, modu
ezberdinean jokatzen du, baina bi kategoria handi bereizi ahal dira
(2005: 320). Lehen kategorian sartzen dira itzultzea errefusatzen dutenak, edo baita gaiari buruz hitz egitea errefusatzen dutenak ere, ahaztu
egin nahiko luketenak baina ezin dutenak, eta ondorioz amesgaiztoekin bizi direnak. Horientzako sufrimendua esperientzia traumatikoa
izan da, baina esanahi edo irakasgairik gabe, gaixotasun baten
moduan. Beraientzat oroitzapena zerbait arraroa da, beren bizitzetan
barneratu zen gorputz mingarri bat, eta hau deuseztatzen saiatu dira eta
oraindik ere saiatzen dira. Bigarren kategoria aldiz, preso politiko ohiez
osaturik dago, edo edozein modutan ere prestakuntza politiko batekin,
edo konbikzio erlijioso batekin, edo kontzientzia moral indartsu batekin. Bizirik iraun duen jende honentzat, gogoratzea betebehar bat da.
Hauek ez dute ahaztu nahi, eta bereziki, ez dute munduak ahazterik
nahi, beraien esperientziak zentzua zeukala eta Lagerrak, kontzentrazio
esparruak ez zirela, nahigabe, ustekabean, Historian aurreikusi gabeko
zerbait izan ulertu dute.

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,

Bestetik, 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

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 Tolosako hilabete eskaseko Gerra Zibilaren ankerkeria soilik pairatu, borroka amaituta jazarpen errukigabe baten xede ere izan baitziren. Gerraostean ezarritako
errepresio gupidagabeak ez zuen soilik gerrak sorrarazitako zauri psikologikoen ezein balizko sendaketa eragotzi, garaituei eta beren senideei sufrimendu handiagoa gehitu baitzien. Alderdi garailearen eta
galtzailearen arteko alderik handiena ondokoa izan zen: lehenek
beraien eroriak goratu eta haiengatik negar egiteko beraien eskubideaz baliatu ziren edota memoria gehiegi erabiltzen zuten bitartean,
azkenek beraien malkoak eta beren mina irentsi, beraien ideiak ezkutatu edo ukatu, beraien izaera edota eragiletza ideologikoaz lotsatu
eta haien memoria alboratu behar izan zuten. Hau guztia gerrako izugarrikeriak berrosatzeko inongo dolu aukerarik gabe.

95

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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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 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 VALLE in JIMENO ARANGUREN, 1999: 24).
Del Valleren hitzetan, euskal kultura tradizionalean, emakumeek
hildakoen memoria aktibatu izan dute. Memoria honen 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
emakumeak izan dira etxekoen memoriaren jasotzaile 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 M.G.F andreak:
“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 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 aurre-
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an izatea; fusilatzaileak, desjabetutako etxeak e. a.; edota doluezintasuna nozitzean. Guzti honen adibide da Aurori Urbizu andrearen testigantza, lehenik bere aitona nola fusilatua izan zen kontatzen
du eta ondoren bere amonaren dolu-ezintasuna eta garaileen irainak
nola bizitu behar izan zituen:
“-¡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 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 aktibatzen du (1996: 50):
“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”.
N.G. andrea bere aita ondoko moduan oroitzen saiatzen da:
“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
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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 ir 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 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 alma”.
4.2. Memoria iraunarazteko mekanismoak
Gerrako garaituek, sarri askotan, errepresioa nozitzeaz gain, dolu
ezintasuna ere sufritu zuten, galdu zuten pertsonarekiko sentimenduen
eta oroitzapenen erritualizazioak ukatuak zituztelako. 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
errestoak non zeuden ez zekien G.N.G. andreak “Epitafio para una
tumba ignorada” izeneko narrazioan zera idatzi zuen:
“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
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mi padre, donde fueron enterrados, eso lo sabrán los asesinos
falangistas-franquistas 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 da”.
Iraganeko ekintzak eta pertsonak erreskatatzeko, iragana orainaldian
errepresentatzeko mekanismoetako batzuk memoria-lekuak dira, garaituen memoria-lekuak. 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, 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,
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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”!

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 eta krimen horien egileei justiziarik egin ez zitzaienez, senideek erruduntzat zituztenek arazo psikologikoak jasan izana ordain eskubide gisa 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 sombras le perseguían, le atormentaban. Pero todo esto no era más que la conciencia que no 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” (G.N.G.).

Soledad Soto andreak berriz, fusilatutako aitaren objektuak gorde zituen:
“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
dituztenak, hala aipatzen du Maria Pilar Garrido andreak:
“-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
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5.- MEMORIA ETA AHANZTURA FRANSKISMO-GARAIAREN ONDOREN
“Somos los nietos de los obreros que nunca pudistéis matar
somos los nietos de los que perdieron la guerra civil”.
La Polla Records, “No somos nada”, 1988.
5.1.- 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 jarduerei errepresioa biziagotuz
erantzun zien Gobernuak. Franco hil ondoren, biztanle gehienentzat
sinesgarritasunik 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 mugatu beharra eragin
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zuten96. 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-hartzearen
beldurrak frankismoaren aurkako taldeen eskariak apalarazi zituzten.
Armadari, Diktaduraren sorreran eta garapen errepresiboan izan zuen
ardura zokoratuta, inolako garbiketarik gabe, leku erosoa bilatu zioten
sistema eraberrituan erreformistek eta frankista ohiek. 1978ko konstituzioak frankismoaren muin ideologikoarekin bat egin zuen armadari
VIII. artikuluaren bitartez honako betebeharra eman zion97: “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 gertaerak ikertzeko, errudunak auziperatzeko eta zigortzeko,
biktimei kalte-ordainak eskaintzeko, adiskidetze 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 inpunitateaz 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 personas”98. Lege hau “ahanzturaren itun” inplizitutzat
eta “puntu eta kitoko legea” bezala hartu izan dute ikerlariek (AGUILAR
FERNÁNDEZ, 2008: 284-304).
Adolfo Suárezen Gobernuak indar politiko ezberdinen arteko
adostasunean oinarrituriko trantsizio bat gidatu zuela, eta horren
emaitza 1978ko Konstituzioa izan zela99 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 zen.
Estatuak Gerra Zibilean eta diktadurako urteetan gertatutakoa publikoki auzitan jartzea saihestu zuen; iraganean sakonegi aztertzeko saio
orok enfrentamendu giroa sorraraz zezakeenaren eta demokrazia
berriaren oreka arriskuan jarri zezakeenaren 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. Orokorrean, amnistia
nahikotzat jo zen, eta armadako indarreko elementurik erreakzionarioenetako batzuk ordezkatu bazituzten ere, haietako inor ez zuten
iraganeko krimenengatik zigortu eta haietako kide asko erakunde
zibiletara lekualdatu zituzten funtzionario modura.
Demokratizazio prozesua sendotzeko borondatea justizia egiteko
desiraren gainetik jartzerako orduan, bertako eliteek gizarte zibilaren
kaltetan izan zuten jokabidea garrantzi handikoa izan zen. Era berean, garai hartako nazioarteko testuingurua kontuan hartu beharrekoa
da, gaur egun ematen zaien bezainbesteko arretarik ez baitzitzaien
ematen egiaren ezagutzari eta bere giza eskubideen bortxaketa larria
pairatu zuten biktimei euren izaera aitortzeari. Honek guztiak, neurri
batean, espainiar erregimen berriak bere iraganari aurre egiteko aukeratu zuen bidea azaltzen dute. 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. Honela,
diktadura osteko trantsizio sozio-politikoa orbaintze faltsutzat har daiteke (FERRÁNDIZ, 2005: 109-132). Paloma Aguilarren hitzetan,
amnistia trantsizio baketsua bermatzea ahalbidetzeko erreminta egokia izan bazen ere, ez zen prozesu demokratizatzailea indartzeko egokia izan (AGUILAR FERNÁNDEZ, 1996: 33).
XX. mendean, batez ere, mendearen azken herenean, Europan,
gerrei buruzko memoriek garrantzi politiko handia hartu zuten, borrokalarien, lekukoen eta garai hura bizi izandakoen memoriak diskurtso
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Diktadura osteko trantsizioa Hego Euskal Herrian aztertzeko ikus Chueca (1999: 41-51)
Espainiako Konstituzioa 1978/12/27koa, VIII. Artikulua: BOE, 1978/12/29, 311 zenb., 29313-29424 or.
98
Amnistia Legea, 1977/10/15ekoa, e) eta f) atalak hurrenez hurren, BOE, 1977/10/17, 248 zenb., 22765-22766 or.
99
1978an estatu espainiarrean 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, herri galdeketarik burutu gabe.
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Memoriaren izenak. Errepresioa eta giza eskubideen urraketa Tolosan, Gerra Zibilean eta Lehen Frankismo garaian (1936-1945)

sozialetan integratu zirelarik. Hego Euskal Herrian eta espainiar estatuan, ordea, gerra galtzaileen balioak kolektibo imaginariotik eta iraganeko errepresentazio sozialetik kanpo geratu ziren. Beraz, horien
memoria gizabanakoaren edota familiaren esparrura zokoratuta gelditu zen eta, ondorioz, norbanakoaren nortasunaren berreraiketa eta iragan traumatikoaren agerpen horiek kolektibitatetik 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 harreman-sarerik eratu gabe. Senitartekoen saiakera
hauek Hego Euskal Herriko lau lurraldetan burutu baziren ere, kopuruari begiratuz gero, 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 zen gerrako garaituek nahi bezala gauzatu100. 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 eskutan zuela, hemizikloan sartu eta Diputatuen Kongresu
barruan zein kanpoan oso ongi ulertu zen adierazpena oihukatu
zuena: “¡Quieto todo el mundo!”. Otsailaren 23ko altxamendu saiakeraren ondorioz, frankismoaren biktimen memoria eremu pribatura
itzuli zen eta alderdi politikoetatik haratago burututako saiakerak
espazio publikotik irten ziren. Instituzio eta zientifikoen bitartekorik
gabeko aldian, 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 zehatzak
jarraituta eginiko ikerketa saiakera aitzindariak 1974tik aurrera burututakoak dira, José María Jimeno Juriok bultzatuak101. Aipagarria da zinez,
Nafarroako fusilatzeen inguruan argitara emandako lehen ikerlan antolatua: “¡¡No mi general!! Fueron más de tres mil asesinados” (1984)
Gerora, Gerra Zibilaren hasieraren 50. urteurrenean AFAN eta
Altafaylla elkarteen ekimenez eta Nafarroa guztiko hainbat ikerlariren
koordinazio-lana tarteko “Navarra 1936. De la esperanza al terror”
(1986) liburuaren plazaratzea ere ezin aipamenik gabe utzi.

5.2. “Puntu eta kitoko legea” ala “kontsentsuzko isiltasuna”?
Aurreko azpiatalean esan bezala, autore batzuentzat espainiar
trantsizio politiko eredugarria ez zen hain eredugarria izan, Gerra
Zibileko eta frankismo garaiko biktimekiko ahanzturagatik. Reig Tapiak
adierazten duenez, errepresioak bultzatutako ezkutatze eta ahaztearen ondoren, trantsizioarekin isiltasuna etorri zen adostasun adieretara. XX. mende amaiera, jada, oroitzapenerako ordua zen, garaituen eta
isilarazien identitate zeinuak berreskuratzeko, gogora ekartzeko eta
ikerketzeko garaia zen. Izan ere, diktaduraren 40 urte luzeetan zehar,
garaituei beraien galtzaile egoera etengabe gogorarazi zitzaien. Ildo
horretan, Eliza katolikoa ere salatzen zuen aipatu historialariak, eta
diktadurarekin konparatu, inoiz ez baitu Gerra Zibileko bere parte
hartzeari buruzko deklarazio instituzionalik egin, bere martiriak aldareetaraino goratu izan zituelako eta bere egiten dituelako. Gauza bera
egin zuen diktadurak bere hildakoekin, estatuko herri eta hiriak haien
izenekin bete baitzituen, eta hala eta guztiz ere, badirudi demokraziak
ahaztu egin zituela. Torturatua eta eraila izan zen jendetza ondratua,
baina hauek gogora ekartzeak, benetako izu-ikara eragiten zuen, librepentsamenduari dagozkion uste, ideologia eta baloreengatik. Berdin
da kontserbadore eta eskuindarra edo progresista eta ezkertiarra izan,
jada, inor ez da haietaz akordatzen, ezta Estatu demokratikoa ere
(1999, 20-24). Lotsa sorrarazten duena, bere hitzetan, kaleek eta
monumentuek militar kolpistak gogorarazten jarraitzea da. Era berean,
ez du ulertzen Estatu kolpeko eta diktadurako biktimak eta garaituak
ofenditzen nola jarrai daitekeen. Reig Tapiarentzat, Gerra Zibil krudelaren ostean, gerra-ondoren amaigabea etorri zen, gerra bezain krudela izan zena. Trantsizioko hitzarmena politikoki ulergarria baldin bada
ere, ez da onargarria hainbeste denbora iragan eta gero, konstituzioaren onarpenaren ondoren, errepresioaren inguruko isiltasun eta ahanztura lotsagarria mantentzea (1999).
Navarro eta beste batzuek, behar adinakoa ez den demokrazia
bat lortu duen trantsizioko prozesu politiko bati buruz hitz egin
ondoren debatea ireki edo abiarazi dute. Euren tesiek erabilpenaren
inguruko polemika bat sorrarazi dute, errepresioaren inguruko
memoria historikoaren ezagutzaren errebisioa egiteko.
Navarrorentzat, errepresaliatu eta garaitu antifrankisten ahanzturan
oinarritutako berradiskidetzea injustizia ikaragarria izan da, trantsizioaren eta demokraziaren ahultasuna horren erakusle delarik.
Honez gain, askatasunen alde borrokan aritu ziren gizon-emakume
hauek ahaztuak izan dira. Gaur egun, herrialdeak eskerrik ere eman
gabe ari dira hiltzen, merezi duten ohorea, errekonozimendua eta
eskerrona oraindik adierazi gabe zaiela. Beraz, tamaina honetako
ahanztura eurek jasan behar izan zuten Gerra Zibileko eta frankismoko porrotaren jarraipena izan da (2000).
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Horren adibidea izan daiteke, 1986an, Gerra Zibilaren hasieraren berrogeita hamargarren urteurrenaren oroitzapenak Gobernu sozialistaren aldetik jaso zuen arreta eskasa, zeinak ederki islatu baitzuen ahanzturaren instituzionalizazioa.
Nafarroako kasua ondoko artikuluan jasotzen da: JIMENO ARANGUREN, R. (2009): “Memoria historikoaren berreskurapenaren hastapenak Nafarroan (1974-1980) in ERRAZKIN AGIRREZABALA, M. eta AGIRRE-MAULEON, J. (2009), 155.-164. or.
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Biktimen senitartekoek, errebantxa bilatzea eta “zauri zaharrak
irekitzea” moduko irainei erantzun behar izan badiete ere, memoria
historiko osoa ezagutzea eta eraildako beraien senitartekoen hezurrak
berreskuratzea izan dute helburu eta nahi bakarra. Ez dute berdugo eta
hiltzaileen berri jakin nahi izan, ezta zigor penal edo sozialik eskatu
ere jasan dituzten min pertsonalen, psikologikoen, ekonomikoen edo
sozialen truke. Bitartean, altxamendua bultzatu zutenenganako eta
zuzenean parte hartu zutenenganako gorazarreak ikusi eta jasan behar
izan dituzte, baita Errepublikako konstituzioaren askatasunen defendatzaileen aurkako irainak ere. Eta demokrazia iristean, 40 urteko sufrimenduaren ondoren eta berau lortzeko borrokatu ostean, berradiskidetze garaietan, biktimak eta senitartekoak nola isilarazten ziren ere
ikusi da. Ondorioz, aurreragorako utzi zuten memoriaren konpontzea
eta herrialde honetako fosa komunetan, bide bazterretan nahiz zelaietan ehortzirik dauden senitartekoen hezurrak bilaketa.
Juliák adierazi duenez, Espainian, frankismoa oraindik ere indarrean zegoela gertatu zen trantsizioa eta ondorioz, negoziazioa baldintzaturik zegoen. Hala ere, ahanzturaren eta isiltasunaren hitzarmen baten ondoriozko zerbait izan zenik ukatzen du. Juliák amnesia
kolektibo baten fruitu bezala gisa ikusten du trantsizioa eta, esaten
duen bezala, honen irudia zabaltzen ari da, demokrazian gabeziak
eragiteraino (2006). Planteamendu hau kritikatzen du eta ez du onartzen
inguruko beste herrialde batzuetan, naziekin edo alemaniarren holokaustoarekin kolaborazionismoaren berrikuspen historikoa egin izana,
eta horregatik hogei edo hogeitabost urtero gauzatzen den berrikuntza
historiografikoaren logika planteatzen du. Modu honetan, Gerra Zibil
eta frankismoko memoria kolektiboaren interpretazio berrian sartuko
ginateke. Beste alde batetik, bereizketa egiten du ahanzturan erortzearen edo gertakari batzuen memoria edukitzeari uztearen eta ahanzturan botatzearen artean. Izan ere, norbanako batek zerbait kontzienteki ahaztu nahi duenean eta ahaztea erabakitzen duenean, bere memoriak gizarte apurtu baten berreraikitzea oztopatuko luke.
Gizakiarentzako eta demokrazia bat eraikitzeko nahitaezko prozesu
bat beharrezkoa da, amnesia duen gizarte batetik oso ezberdina izango dena. Juliáren ustez egiazko amnistia batek, iragana ahanzturara
eramateko erabakia inplikatzen duenean, amnesiaren aurkakoa da
erabat, ahanzturan erortzea izango litzatekeelarik.
Juliáren iritziz, garai hartan, iragana ahanzturara botatzea erabaki
zutenek oso ongi zekiten zer egiten ari ziren, eta ez du zentzurik amnesiaren itzala beraiengan proiektatzeak; askok diktaduraren oroitzapena grabaturik zeukaten, eta ez beraien burmuinetan bakarrik, baita
odolean ere. Beharrezkoa baldin bada beraien jokaeraren inguruko
juizio moral bat gehitzea, gauza bakarra esan beharko litzateke: bazekiten zer egiten ari ziren eta egin behar zutena egin zuten (2006).
Paloma Aguilarrek Espainian ez zela Egiaren Komisiorik egon
adierazten du, ezta krimenen, torturen edo Gerra Zibileko eta frankismoko legez kanpoko atxiloketen egileen aurkako juiziorik ere.
Nabarmentzen du, trantsizioko prozesu guztian, Gerra Zibileko
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memoria traumatikoarekiko beldurra, militarren eta eskuin mutur
frankistaren erreakzioak biziberrituta, oso presente egon zela. Eta
oposizio moderatuak utzi egin behar izan zuen, edo gehiegi utzi zuen
amnistiaren bidez egindako berradiskidetze aldietan eta errepresio
frankistarentzako amnesia bultzatu zenean. Eskuin muturreko talde
armatuen indarkeriak eta depuratu gabe zegoen poliziak eragindako
beldurrak egin zuen gainerakoa. Izan ere, haren ustetan, espainiar
estatuaren kasuan esan ohi denaren aurka, historiara trantsizio pazifiko paregabe bezala igaro den garaian, nabarmendu beharra dago
460tik gora izan zirela 1975 eta 1980 urteen artean gertatutako indarkeriazko hilketak (2008).
Aguilarren hitzetan, justizia politikorako neurrien eta debatearen
gabezia momentuaren pertzepzioagatik, enfrentamenduaren memoria traumatikoagatik eta antzeko egoeraren batera berriro ere bultzatuko zituen pausorik ez emateko nahi obsesiboagatik izan zen.
Horregatik trantsizioko prozesua erreformista izan zen, eta ez haustura bilatzen zuena. Baina oposizioko taldeek, ezta erradikalenek ere,
ez zuten ahalegin handiegirik egin, izan ere, errepresioaren gaineko
politiken berrikuspen eta erreklamazio eskaeren iniziatiba indarrik
gabeak eramaten zituzten, baina gizartearen sostengu faltagatik,
azkar desagertu ziren euren programetatik (1996). Era berean, autore
honek trantsizioaren bertuteen aurka jotzen dutenen aurka egiten du,
isiltasunaren hitzarmena eta espainiarren amnesiari buruz hitz egiten
dutenen aurka alegia. Izan ere, bere tesiaren arabera, iragana politikoki ez instrumentalizatzeko hitzarmen bat egon zen. Espainiarren
gehiengoa zuhur zebilen enfrentamendu berri bat saihestu asmoz, eta
honek gerra bi aldeen errua izan zela onartzea zekarren (2008).
Berak defendatzen duenez, egungo ikuspuntutik begiratuta, argi
geratzen da iraganaren oroitzapenak baldintzatu zuela, hein batean
behintzat, Espainiako aldaketa politikoaren forma. Trantsizioan,
gerraren presentzia ikaragarria izan zen, berriro inoiz ez leloa gogorarazten baitzuen, eta aldi berean, berrogei urtean zehar isilarazitakoen eta garaituen ahotsa goraipatzen zuen, baina diktadura gertuegi
zegoen, eta ez zegoen bere aurkako erabateko adostasunik,
Argentinako edo Txileko diktaduren amaieretan gertatu zen bezala.
Estatuan arriskuaren aurkakotasuna zegoen, baita enfrentamendu
berri baterako beldurra ere. Enfrentamendu honen beldurra interesa
zutenek sorrarazi zuten, modu horretan ezker antifrankistak errebindikazio handirik ez egitea lortzen zutelarik.
Trantsizioko memoria politikaren harira eta kontsentsu politikoaren garaian, ahaztuta utzitako gauzak eta atzera botatakoak jakiteko,
Javier Tusselek defendatzen zuen memoria berreskuratzea beharrezkoa zela diktadura frankista gainditzeko, eta ezin dela konparaketarik egin Europako beste herrialde batzuekin, eta are eta gutxiago Hego
Amerikakoekin. Baina horrez gain, hiru ikerketa maila bereizi zituen;
lehenik eta behin amnistia, bigarren lekuan jazarpena jasan dutenen
konpentsazioa eta hirugarren tokian “memoriaren politika”.
Espainiako kasuan amnistiarekin eskuzabaltasun handia egon da,
baina historiako liburuetan islatzen zen memoriaren politika gutxi.
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Horregatik, Tusselek uste zuen 1977ko urriko amnistia zuzena eta
egokia izan zela, baina zalantzak ditu honekin batera hartu zitezkeen
neurrien inguruan, esaterako, iraganaren inguruko azterketak egiteko
komisioa edo errepresioaren biktimekiko laguntza politika.
Memoriaren politika baten beharra azpimarratu zuen, honek trantsizioarekiko erabateko kritika suposatzen ez bazuen ere, partziala zen.
Egiteko modua kritikatu zuen, nahiz eta onartu beste modu batera egitea zaila izango zela. Baina trantsizioa, gizartearen ezinbesteko
memoria-lekua bilakatuko bada, bere baloreak gizartean gehiago barneratzeko, hiru mailatan sakondu beharko litzatekeela uste du: historiografikoa, zabaltzailea eta iritzi publikoarena. hau da, ikerketarako
eta kontserbaziorako instituzioak beharko lirateke, baita zabalkuntza
programak ere, hezitzaile eta ikus-entzunezkoez gain. (TUSELL,
1994: 55-76).
5.3.- Hirugarren belaunaldiaren parte hartzea memoria historikoaren berreskurapenean
“La Polla Records” euskal punk-rock taldeak 1988an sortutako
“No somos nada” kantan ondokoa aldarrikatzen zuen: “Somos los
nietos de los obreros que nunca pudistéis matar; somos los nietos de
los que perdieron la guerra civil”. Kanta honek gizarte zibilaren mugimenduaren zutabea ongi laburbiltzen du; hots, gerraren biktimen
hirugarren belaunaldiak bere jatorri sozial eta politikoarekiko duen
identifikazioa adierazten du. Aitona-amona erailen eta errepresaliatuen memoria berreskuratzea aldarrikatzen zuen, “nunca pudistéis
matar”, eta lehen familia barneko espazioaren parte zena, kanpora
ateratzearen aldarrikapena ere egiten zen. Gerra Zibileko eta diktadurako errepresioaren biktimen zuzeneko belaunaldiak balio soziala
hartzen hasi ziren, haietaz harro hitz egin eta, lehen aldiz, familian
leku erreferentzial bat hartu zuten kasu anitzetan.
Azken urteetan, gizarte zibilaren bultzadari esker, gerrako eta diktadurako biktimen memoria, batez ere erregimen frankistak diskriminatu
zituen haiena, berreskuratzea eskatzen duten ekimenek indar handia
hartu dute. Iraganari aurre egitea eta gerrako eta diktadurako gertaerarik izugarrienetan gertatutakoa argitzea exijitu duten elkarteek eztabaida bizia piztu dute arestiko historia berriro aztertzeko komenigarritasunari buruz (EUSKAL HERRIKO EGIAREN BATZORDEA, 2009).
Fusilatuei lur emandako hobi komunen deshobiratzeak izan dira
memoria historikoaren berreskurapena deitua izan den mugimendu
horren katalizatzaile eta eragile. Gizarte mugimendu honen mugarria
2000ko urriaren 22an jarri liteke, hondeamakinen laguntzaz giza-hezur
aztarnak aurkitu zirenean. Leongo El Bierzo eskualdeko Priaranza del
Bierzoko deshobiraketa lan horiek falangistek, 1936ko urriaren 16an,
eraildako hamahiru errepublikar zibil hobiratu zituzten erreten bidean
burutu ziren (SILVA eta MACIAS, 2003). Indusketek iraun zuten egunetan historia pertsonal haiek, familia zenbaitzuren istorio propioak, publiko eta kolektibo bilakatu ziren. Eskualdeko beste desagertu zenbaiten
familiak Priaranzako hobi komunera bertaratu ziren laguntza eskatzera,
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haien historia kontatzera, maite zituzten ahaideen memoriari ez zietela
uko egin azaltzera. Priaranza del Bierzoko indusketak izan ziren espainiar estatuan arkeologia eta forentse metodologia jarraituaz burutu ziren
estreinakoak. Alabaina, 2002ko uztailean, Piedrafita de Babian burututako gorpuen berreskurapen lanak izan ziren gizarte zirrararik sakonena
eragin zutenak. Batez ere, egun horietan, gertakariek izan zuten jarraipen mediatikoak bultzaturik.
Izenik gabeko hobietan, identifikatu gabeko gorpuak nahita nahasita egoteak bilbe edo trauma sozialak sorrarazten ditu.
Matxinatutako militarrentzat, hobi komun hauek beldurra hedatzeko
funtsezko tresna bihurtu ziren eta hauen xedea indarkeriaren memoria ez-ofizialak isilaraztea eta nahasmena sortzea izan zen. Urte luzeetan, hobiak existitu izana bera ukatua izan zen. Beraz, indarkeria
zantzu garbiak dituzten hezurrak jendaurrean erakusteak ordurarte
isilaraziak edota ozta-ozta xuxurlatuak izan ziren istorio tragikoak
azaleratzea ahalbidetu zuen. Besteak beste, bala tiroen, torturen,
elbarritzeen eta azken tiroen froga dira.
Zenbait kasutan, izua ikuskizun bilakatzea zorrotz gaitzetsi izan
dute hainbat sektorek. Hala ere, ez dago zalantzan jartzerik gorpuak
lurpetik ateratzeak komunikabideetan izan duen inpaktua. Hainbat eta
hainbat bide bazterretan eta leku aldenduetan tiroz zulatutako hezurdurak agertu izanak, memoria historikoa berreskuratzeko eskariaren
eragile modura balio izan du. Prozesu honetan, biktimen senideen
lekukotasunek eta adituen azterketa zehatzek asko lagundu dute.
Ignacio Fernández de Mataren hitzetan (2006: 693), familiartekoek gorpuak deshobitzean bilatzen dutena ahaideen gorpuzkinak
soroetatik edo errepide bazterretatik berreskuratu eta behar bezala
ehorztea da. Trauma kultural bat da, hau da, pertsona baten ziklo kulturala itxi nahi da, berriro komunitatearen testuinguru sozialean sartuz; izan ere, komunitatea bizirik daudenek osatzen dute, baina baita
hilik daudenek ere. Hildakoek kulturalki definitutako tokiak dituzte
eta familiartekoak beren hildakoekin erlazionatzeko espazioak dira
hauek. Espazio hauetan, kulturalki markatutako errito, otoitz eta omenaldien bidez, hildakoak gogoratzeaz gain, beraiei gorazarre ere egiten diete. Gerran, galtzaileen alderdian, erailak izan zirenen senitartekoek ezin izan zuten inoiz haien ahaideen ziklo kulturala osatu.
Beren kokalekua ezkutatzeaz gain, debekatu egin baitzitzaien beren
hildakoak bisitatzea eta omentzea. Alargunei eta gainerako senitartekoei debekatu egin zitzaien beren ahaideen heriotzagatik kulturalki
definituak dauden ekintzak burutzea: dolua, luto-arropak…
Familiartekoek aldarrikatzen dutena beraz honako hauekin dago
lotua (FERNÁNDEZ DE MATA, 2006: 694):
• Gertatutako bortxakeriaren egia ezagutzea eta aitortzea.
• Gorpuak berreskuratu eta senitartekoek nahi bezala ehorztea, ziklo
kulturala behar bezala itxiz.
• Biktimen duintasuna aitortzea.
• Hainbeste urtetan euren baitan gordetako trauma osatu eta hildakoei
haiek merezi duten tokia eskaintzea.
• Elkar ulertzeko beharrezkoa den errespetua lortzea.
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Hego Euskal Herrian ere, 2000. urtetik aurrera Leongo Bierzo
eskualdean burututako gorpuen berreskuratze lanei hedabideek
eskainitako jarraipenak gizarte inpaktu 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
deshobiratze lanetan. Honela, 2002ko urria eta azaroan, hurrenez
hurren, Zaldibiako hobi batean eta Arrasateko Kutxetxikiko leizean,
Gerra Zibilean fusilatutako bina gizonen gorpuzkinak berreskuratu
ahal izan ziren, bi udalerri hauetako Udalek hala eskatuta. Bi indusketa hauek isilean gordetako hori azaleratzea ekarri zuten.
Zaldibiako eta Arrasateko deshobiraketa lanez geroztik, Hego
Euskal Herrian, Gerra Zibileko memoria berreskuratu asmo zuten
elkarteen sorrera ugaritu egin zen, horietako askoren artean Lau
Haizetara Gogoan koordinakundea osatu zutelarik102. Erakunde
hauek tokian tokiko ikerketak eta frankismoko biktimei egindako
omenaldiak antolatu dituzte. Aipatu koordinakundeak Eibarren
2007ko apirilaren 15ean “Memoriaren Taula” izeneko proposamena
plazaratu zuten; 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 parte hartzeaz gain, nazioarteko testuinguruak ere lagundu du. Izan ere, nabarmen aldatu da
trantsizio garaikoarekin alderatuz gero. XX. mendearen hondarretan,
nazioarte mailan, giza eskubideak itxuragabe bortxatuak izan ziren
garaietako egia bilatzeari eta justizia eskatzeari ekin dieten mugimendu asko sortu dira, Augusto Pinochet, ohean hil zen jenerala,
auziperatzeko saioarekin ikusi zen bezala. Mundu osoko biktima eta
senide askorentzat, inguratzen zituen isiltasun murrua apurtzeko eta
euren helburuak lortzeko eredugarri izan da Hego Amerikan edota
Hego Afrikan sortutako egiaren aldeko batzordeak ugaritu izana edo
herrialde komunista ohi ugarik egin behar izan duten kontu garbitzea.
90eko hamarkadako esperientzia hauen lekukotasunak eta haien

memoriak justizia historikoaren agente aktibo bilakatu ziren. Izan ere,
esperientzia hauek nazioarteko iritzi publikoan presente zen holokaustoari buruzko eztabaidarekin lotzen ziren. Era berean, paraleloki
eta identitatearen mekanismo gisa, hedatuz zihoazen historiara txertatzea eskatzen zuten memoria erreprimituen aldarrikapenak.
5.3.1 Hirugarren belaunaldia egiaren bila: Fidel Bueno de Francisco
(1910-1946)
Ondoko lerrootan Fidel Bueno eta Maria Beldarrain Amezketako
senar-emazteen istorioa kontatzen da. 1936. urte amaieran desagertu
zen Fidel. Geroztik, bere familiak ez zuen gerrara joandako senidearen berririk izan. 1980. urtean, Agurtzane Bernaras bere aitonaren bila
hasi zen. Bere kasa egindako ikerketen bidez eta Aranzadi Zientzia
Elkarteak eskainitako laguntzarekin, desagertutako senidearen gorpuzkinak aurkitu zituen eta aitonaren memoria berreskuratzen ari da103.
Fidel Bueno De Francisco zen Agurtzane Bernarasen aitona.
Guadalajarako Baides herrian jaio zen 1910ean. “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. Bilobak dioenez,
“Aitonaren osaba batek Oreretan galleta fabrika bat zuen, eta bertan
hasi zen lanean” eta geroztik, gozogile izan zen lanbidez. Hain zuzen
ere, Oreretan lanean ari zela ezagutu zuen Fidel Buenok bere emazte
izango zena, Agurtzaneren amona, Maria Beldarrain amezketarra.
Ezkondu eta Amezketara joan ziren bizitzera. Sei hilabetez bertan bizitu ondoren, Tolosako Larramendi kalera joan ziren eta bertan jaio ziren
Agurtzaneren ama eta osaba. Fidel ezkertiarra zen, PSOE eta UGTko
afiliatua, tradizio ezkertiarreko familia batean hezia. Bere osaba,
Enrique De Francisco, UGTko eta PSOEko kidea zen, Tolosan bi erakunde hauek antolatzen jardun zen, eta PSOEko exekutibako kidea
izateaz gain, erbestean Espainiako Gobernuaren Ministroa ere izan
zen. Honela kontatzen du bilobak gerra hasi aurretik bizi izan zuten
gertaeretako bat: “Aitona gaixo jarri zen. Ospitaleratuta egon zen. Nire
amona aitonarekin egotetik etxera itzuli zen batean, dena hankaz gora
topatu zuen”. “Kezkatzeko motiboak izan arren, gertatutakoari ez zioten garrantziarik 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 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 miliziarra
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Koordinakunde hori ondoko erakundeek eta alderdi politikoek osatzen dute: Ahaztuak 1936-1977; Andikona (Otxandio); Debagoienako 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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Artikulu honetarako informazio bilketa Aranzadi Z.E.-ren eta Eusko Jaurlaritzako Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Sailaren “Gerra Zibilean desagertutako pertsonen hobien ikerketa
eta kokapen egitasmoa” eta Aranzadi Z.E.-ren eta Tolosako Udalaren “Tolosa 1936-45” egitasmoen baitan burutu da. Artikulua ondoko bibliografian oinarritu da: ERRAZKIN, M. eta ZUBELDIA, L. (2008): "Hirugarren belaunaldia egiaren bila", Galtzaundi, 2008/07/18, 284. zenb., 1. eta 13.-19. or. eta ERRAZKIN AGIRREZABALA, M. (et al., 2008: 131. eta 140.-143. or.)
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izan zen. Frontean zegoela, telegramen bidez komunikatzen zen
emaztea eta familiarekin. Harreman bide honek ordea ez zuen luze
iraun. Fidel, bere familiak PSOEn eta UGTn zuen pisuaz jakitun, emazteak eta seme alabek errepresaliak jasan beharko zituzten beldur zen.
Honela kontatzen du Agurtzane Bernarasek gertaturikoa: “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. urte amaiera zen; Fidel
Bueno betirako 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 pasa
zituen urteak eta urteak. Honela adierazi du bere bilobak: “Aitonak
bizi bazen agertuko zela esan zionez, 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 jaso. Pixkanaka-pixkanaka,
Maria Beldarraini senarra itzuliko zenaren esperantza itzaltzen joan
zitzaion. “Nik uste dut 1950-1955 urteen artean galdu zuela itxaropena”, dio Agurtzanek. Gerra 1939an amaitu zen. Exiliatutako jendea
itzultzen hasi zen eta giroa estabilizatu egin zen. Fidelek desagertuta
jarraitzen zuen ordea. “1957. urtean nire lehengusua, hau da, lehenengo biloba jaio zenean, amonak esan zuen: ia ez da gehiago etorriko”. Orduz geroztik, 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 inguruak 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, bizi direnek ez ezik hildakoek ere osatzen dute
komunitatea. Pertsona bat hiltzen denean bizi direnentzat ez da
amaitzen. Dolua oso garrantzitsua da ziklo kultural hori ixteko.
Desagertutakoen familiek dolurik eza pairatu izan dute. Hori da
Bueno-Beldarrain sendiaren kasua. Dolu ezintasunak eragin zien
samina izugarria da. Batetik, senarra edo aitaren heriotzaren onarpen
sozialik ez 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 kosta egiten zitzaion”. Gerora ere Fidelen oroimena ez
da familiatik ateratzen. Seme-alabekin eta bere anai-arrebekin hitz
egiten du soilik bere senarraz. “Gainera, amonak Baidesen bizi diren
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aitonaren senitartekoekin kontaktua galtzen du. Hori gutxi balitz,
Amezketan inork ez du aitonaren familia ezagutzen. Amona aislatuta
geratzen da”.
Agurtzanek eta Maria Beldarrainen gainontzeko bilobek beti
izan dute desagertutako aitonaren berri. “Nire amonak ez zituen
gauzak ezkutatzen. Gertatu bezala kontatzen zigun dena”. BuenoBeldarrain sendiaren hirugarren belaunaldia izan zen aitonari zer
gertatu zitzaion, nolakoa zen eta bere 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 jaiotza agiria eskatzeko. “PPren eskuetan zegoen orduan udala eta trabak besterik ez zizkidaten jarri”, dio Bernarasek.
Gero Donostiako erregistro zibilean eta Archivo Historico Diocesanon
begiratu zuen. Azken honek lotura zuen Guadalajarako diozesiarekin,
eta horrela, Baideseko erregistro zibileko eta Guadalajarako eliz barrutiko jaiotza agiriak lortu zituen. Bai aitonarenak eta baita honen gurasoenak ere. “Horrela 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 erregistro artxiboak arakatzea
izan zen. Bertan aurkitutako erreferentziekin, 1937ko otsailean
oraindik bizirik zegoela baieztatu zuten. Bigarren urratsa, zein batailoietan ibili zen jakitea zen. Fidel Bueno UGTko Carlos Marx batailoian mobilizatu zen lehenik eta ondoren Eusko Gudarosteko Rusia
batailoian. Gudari moduan jasotzen zituen nominak baliagarriak izan
ziren bere jarraipena egiteko: “Rusia batailoian sartu ziren UGTko eta
Tolosako papelero guztiak. Batailoi hau 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 izaten du eta
orduz geroztik gaixo kroniko bilakatzen da”. Lehenik Santanderreko
ospitalean egon zen 1937ko abuztuaren 17ra arte eta, ondoren,
Frantziara igarotzea lortu zuen. Burdeoseko ospitalean egon zen eta
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 errepublikarra zen nonbait. Nire ikerketen arabera, elkarrekin etxe bat alokatzen dute Kanbon. Bere emazte bezala agertzen da agirietan, baina ez ziren senar-emazte izan”.
Emakume honek zaindu zuen Agurtzaneren aitona bere gaixoaldian.
Kanboko errepublikarren zirkulu batera hurbildu ziren eta han egin
zuten bizia. Fidelen osasun egoera zela eta joan etorri asko egin zituzten Les Terrases erietxera.
Ikerketan aurrera egin ahal izateko ezinbesteko gakoa Sabino
Arana Fundazioan aurkitu zuten agiri bat izan zen. Frantzian errefu-
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xiatutako euskaldunen erroldaren fitxa zen, “Kasualitatez” aurkitu
zuten. Fitxaren goiko aldean, eskuz idatzirik zegoen bere heriotza data:
1946ko urriaren 2a. Azpialdean berriz, “Les Terrases” jartzen zuen.
“Iruditu zitzaigun, heriotza data eta Kanboko erietxearen izena pertsona berak idatzi zituela, kaligrafia berdina baitzen”, azaldu du
Agurtzanek. Hortik ondorioztatu zuten bere aitona 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 berria
zela ematen zuen. Loreak jarri berriak zituen! Eta hori 1946an hil zela!”
kontatu du oraindik sinetsi ezinik. Honen 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 betirako leku horretan mantentzearen truke. Ekintza honen 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 kontatzen du Agurtzanek Celia Villamediana 1980an hil
zela eta bere senarra, Morcillo delakoa, 2005ean. Agurtzanek, 2006an
aurkitu zuen bere aitona.
Aitona aurkitzean ea zer sentitzen duen galdetuta honela dio
Agurtzanek: “Bi gauza: Batetik izugarrizko satisfazioa. Nire amonak
zuen sentimendua ez zela batere okerra. 1946an hil zela aitona. Eta
bestetik, pena. Nire amona 1990an hil zelako aitonaren berririk jakin
Eragiletza soziala eta egoera
Orokorra
Zehatza

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 gordeta duten informazio guztia eskura uzteko deia egin dio. Egia jakin ostean, justizia egin eta erreparazio morala eskatzen dute gerrako biktimen senideek. Honela dio Agurtzanek:
“Nik ez dut esaten bakoitzari domina bat eman behar zaionik. Soilik
errekonozimendua eskatzen dugu. Jende hark zer pasa zuen eta
haien ondorengoak nola bizitu ziren azaltzea”. Errekonozimendu
hori iritsi bitartean, aitonaren oroimena berreskuratu duen bilobak
Fidel horrela gogoratua izan dadin nahi du: “Diktadura baten aurrean, ideologia bat eta balore sozial batzuk defendatu zituen gizona”.
Hona hemen bildutako dokumentazioaren laburpena104 (ERRAZKIN
AGIRREZABALA, 2009: 394-413):
• Abizenak eta izena: Bueno de Francisco, Fidel
• Jaioterria: Baides, Guadalajara
• Jaioteguna: 1910/04/24
• Bizilekua: Amezketa, Tolosa
• Sexua: gizona
• Lanbidea: pastelgilea
• Egoera zibila: ezkondua
• 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

Non

Miliziarra

altxamenduaren aurkako erresistentziaren Carlos Marx konpainia, UGT
lehen konpainietan mobilizatua

Gudaria edota miliziarra

gudaria

Rusia, Euzko Gudarosteko 8. bat., JSU

Gudaria edota miliziarra

zauritua

Rusia, Euzko Gudarosteko 8. bat., JSU

Kokapena

Sarrera
data

Irteera
data

Dokumentazio
erreferentzia

Urnieta

1936/08/21 1936/10/31 CDMH, B-1496 legajoa,
122. folioa
1936/11/01 1936/12/31 CDMH, PS Santander,
13. kaxa, 1. espedientea
1937/01/01 1937/01/31 CDMH, PS Santander,
13. kaxa, 1. espedientea

104

Ondoko informazio iturriaetan aurkitu dira: AA, 2. fitx.; AA, GE-600-1; AA30. fitx.; AA, 25. fitx.; Baideseko Erregistro Zibila, jaiotze akta, 14. t., 7.-7ifr. Fol., 7/1910 zenb.; CDMH,
Santander funtsa, 43. kar., E ser., 176. f.; CDMH, Santander funtsa, 45. karp., E ser., 804. f.; CDMH, B-1496 leg., 122. f.; CDMH, B-1477. legajoa, 323. Folioa; CDMH, Gijon funtsa, 30. k,
F ser., 104. F.; CDMH, Santander Politiko-Soziala funtsa, 13. k., 1. exp.; KEZ, heriotza agiria, 86/1946. zenb.; EGAÑA (2000, VIII, 98 eta 477); "Convocatorias, llamamientos y presentaciones. Las milicias del pueblo Batallón Rusia, compañía Carlos Marx", Euzkadi Roja, 113. zenb., 1937/02/02, , 5. or.
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Memoriaren izenak. Errepresioa eta giza eskubideen urraketa Tolosan, Gerra Zibilean eta Lehen Frankismo garaian (1936-1945)

Eragiletza soziala eta egoera
Orokorra
Zehatza

Non

Kokapena

Sarrera
data

Irteera
data

Gudaria edota miliziarra

ospitaleratua Rusia, Euzko Gudarosteko 8. bat., JSU

7. ospitale militarra, Santander, Kantabria 1937/07/29 1937/08/15

Erbesteratua

errefuxiatua

Gijon, Asturias

Gudaria edota miliziarra
Erbesteratua
Nazioarteko errefuxiatuzelaietan internatua
Erbesteratua

mutilatua
errefuxiatua

exiliatua

Bordele, Gironde, Frantzia

Erbesteratua
Erbesteratua

exiliatua
exiliatua

Cauneille par Peyrehorade, Landes, Frantzia
Kanbo, Lapurdi

Hildakoa

exilioan

Kanbo, Lapurdi

Rusia, Euzko Gudarosteko 8. bat., JSU

Catalunya
Catalunya

Argeles-sur-Mer, Pyrénées-Orientales, Frantzia

1937/09/06

Dokumentazio
erreferentzia
CDMH, PS Santander, 43.
karpeta, E seriea, 176. folioa
CDMH, PS Gijon, 30.
karpeta, F seriea, 104 folioa
AA, 30. fitxategia
AA, 30. fitxategia
AA, 30. fitxategia
AA, Frantziar errepublikan errefuxiatutako euskaldunen zentsua. 2.
fitxategia (A-B-C)
AA, GE-600-1
AA, Frantziar errepublikan errefuxiatutako euskaldunen zentsua. 2.
fitxategia (A-B-C)
KEZ, heriotza agiria, 86/1946. zbk.

56. taula: Fidel Bueno de Franciscoren gizarte eragiletzaren laburpen taula.

5.4.- Biktimen eskubideak eta instituzioak
Edozein gatazka ondorengo politikek beti dute zerikusia gertatu
diren giza eskubideen urraketak, ahal diren neurrian, konpontzearekin edo konponezinak badira, aitortu eta berriro ez gertatzeko politikak eta neurriak bultzatzearekin. Honela, Nazioarteko
Zuzenbidearen arabera, gatazka osteko fasean bi puntu bete beharrekoak dira. Batetik, giza eskubideen apurketa guztiak argitzea edo
egiaren ezagutza lortzea ezinbestea dela uste da. Bestetik, erantzukizunak aldarrikatu eta ebaztea edo justizia egin eta ahal denean sortutako kaltea konpontzea ere erdietsi behar da, garrantzitsua baita
adiskidetzerako bidaian, etorkizunean berriro gerta ez dadin
(FALXA, 2009: 201-220). Gaur egunean, Nazioarteko Zuzenbideak
giza eskubideen bortxaketa larria pairatu duten biktimei ordainak
ematera behartzen ditu Estatuak, funtsezko eskubideak jorratzen
dituzten hainbat tratatutan jasotzen den bezala (LANDA GOROSTIZA, ERRAZKIN AGIRREZABALA eta AGIRRE-MAULEON, 2009:
221-238).
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 eta ez zen bitarteko eraginkorrik jarri haien eskubideen defentsan, ezta egiaren jakinerazpenean,
ezta justizia erdiestean ere. Aipatu txostenaren arabera, haien eskubideak errespetatuak izateko biktimek jaso beharreko baliabide
iraunkorrak eta egia ezagutzeko, justizia izateko eta erreparazioa
lortzeko zuten eskubideak ez dira bete. EUSKAL HERRIKO EGIAREN
BATZORDEA (2009).
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• Baliabide iraunkorrak jasotzeko eskubidea: erregimen frankista
indarrean izan zen bitartean bazterkeriarik ankerrena jasan zuten
biktimek. Krimenik larrienen biktima izan zirenen eta hobi komunetan lurpean amaitu zutenen kasuan, horien familiarrek ez zuten
baliabide eraginkorrik izan euren senitartekoak non zeuden jakiteko eta haien gorpuak berreskuratzeko. Diktaduraren ondorengo
urteetan, estatu espainiarrak ez zuen biktima horien auzia jorratu
eta botere publikoek ez zieten laguntzarik jarri eskura. Bitimen
familia haiek beraien bitartekoekin soilik jardun zuten eta administrazioaren utzikeriarengatik elkarteak sortu behar izan zituzten
haien aldarriak helarazi eta praktikara eramateko (AMNISTIA
INTERNAZIONALA; 2005: 36).
• Egia ezagutzeko eskubidea: ez biktimek, ezta senitartekoek ere ez
dute izan baliabiderik edota erraztasunik egia ezagutzeko. Ez zaie
bitartekorik jarri fusilatutako edo gizalegearen kontra erail zituztenen aztarnak edota jatorrizko dokumentazioa aurkitzeko. Estatu
espainiarrak ez zuen eskubide hori bermatu, ez zuen babes juridiko eraginkorrik eskaini, eta ez zuen jarri botere judizialen lana
osatzera etorriko zen mekanismo ez-judizialik (AMNISTIA INTERNAZIONALA; 2005: 44).
• Justizia izateko eskubidea: Estatu espainiarrak ez dio erantzun
nazioarteko zuzenbidearen aurka Gerra Zibilean eta erregimen
frankistan egindako krimenak ikertzeko betebeharrari, eta ez ditu
biktimen eskubideak juridikoki babestu. Estatuak ez zuen ekimenik bultzatu aipatu krimenak ikertzeko. Gainera, desagertuen edo
legez kanpo fusilatutako pertsonen senitartekoak justizia administraziora jo izan dutenean, helegiteak aurkeztu eta hobi komunak
identifikatu eta azaleratzeko, agintarien ezekoarekin egin izan
dute topo (AMNISTIA INTERNAZIONALA; 2005: 45).
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• Erreparazioa jasotzeko eskubidea: Estatu espainiarrak ez du borondate politikorik adierazi Gerra Zibileko biktimen egoerari erreparaziozko irtenbidea emateko. Oinarrizko eskubideen ariketa legitimoari heltzeagatik jazarpena jasan zuten biktimak indultatzeko
arauek, barkazioaren printzipioa erabili zuten (AMNISTIA INTERNAZIONALA; 2005: 46).
Ildo berean, Parisen, 2006ko martxoaren 17an, Europar
Kontseiluko Legebiltzarreko Batzarraren Komiteak (PACE), “19391975eko erregimen frankistak Espainian burutu zituen giza eskubideen urraketak era askotakoak eta larriak zirela aldarrikatzearekin batera
zera eskatu zion gobernu espainiarrari:
“-Poner en marcha una comisión nacional de investigación sobre
las violaciones de los Derechos Humanos cometidas por el régimen franquista, y que ésta presente el correspondiente informe al
Consejo de Europa.
-Continuar a poner a disposición de todos los historiadores e investigadores el conjunto de los archivos civiles y militares que puedan
contener documentos que permitan establecer la verdad sobre la
represión (...)
–Invitar a las autoridades locales a que erijan monumentos en la
memoria de las víctimas del régimen franquista en la capital española y en otras grandes ciudades del país”
Espainiar Estatuaren kasuan, Euskal Autonomia Erkidegoa eta
Katalunia izan ziren hainbat elkartek egindako eskaeren aurrean erantzuna eman zuten lehenak, gerrako biktimen memoria berreskuratzera bideraturiko neurriak onetsiz. estatuko biktima guztientzat ez zen erantzunik
izan 2002ko azaroaren 20ra arte, hau da, Madrileko Diputatuen
Kongresuan 1936ko matxinada gaitzesten zuen mozioa aho batez
onetsi zen arte. 2003ko abenduaren 1ean, Madrileko gorteetan ordezkaritza parlamentarioa zeukaten talde guztiek, Alderdi Popularrak izan
ezik, frankismoaren eta Gerra Zibilaren garaiko biktimen omenez
Kongresuan egindako ekitaldi batean hartu zuten parte (Berria,
2003/12/02, 17. or.).
Alderdi Sozialistak Espainiako estatuko gobernuko agintea berreskuratu ostean, 2004ko urriaren 10ean, Gerra Zibilaren eta frankismoaren biktimen egoera aztertzea helburu zuen Ministerioen arteko
Batzordea eratu zen105. Espainiako Kongresuak 2007ko urriaren 31n
eman zion oniritzia ministerioen arteko batzorde honek proposatutako Memoria Historikoaren Legeari. Testuak jasotzen zuenez, legearen
helburua honakoa 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 arteko zatiketa eragiten zuten elementuak kentze-

ko neurriak hartzea ere bazen xedeetako bat, beti ere, “espainiarren
belaunaldien batasuna eta elkartasuna sustatuz, Konstituzioaren oinarri, balio eta askatasunaren gainean”106. Estatuko alderdi eskuindarrek
zauriak berriz irekitzeko saiotzat hartu zuten lege hau eta erabat
arbuiatu zuten. Bestalde, batez ere, 1936ko gerrako eta Francoren diktadura garaiko biktimen senitartekoek eta elkarteek, baita zenbait
alderdi politikok ere, kritika gogorrak egin zizkioten legeari, nagusiki
epaiak ez baliogabetzeagatik eta biktimen erreparazio moralean pausu
politiko ausartak ez emateagatik.
Justizia administrazioari dagokionean, 2008ko ekainaren 27an,
2006ko abendutik aurrera hainbat elkartek aurkeztutako salaketak
aztertzen hasi zen Espainiako Auzitegi Nazionaleko Baltasar Garzón
epailea. Urte bereko irailaren lehenean, Espainiako Gobernuari eta
Elizari informeak eskatu zizkion Garzonek, 1936ko gerraren ondorioz
desagertutako pertsonen errolda egiteko. Alde batetik, senideek 5.800
euskal herritar desagerturen zerrenda eman zioten epaileari eta bestetik,
Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan desagertutako 8.650 lagunen errolda
aurkeztu zuen Eusko Jaurlaritzak. Garzonek auzia ikertzeko eskumenak zituela erabaki zuen, baita diktadurako goi karguak, gizateriaren
aurkako krimenen erantzule izan zirela ere, eta hainbat hobi komun
zabaltzeko agindu zuen urriaren 16ean, tartean Ezkabako gotorlekukoa107. Garzonek Gerra Zibileko krimenen erantzuletzat jo zituen 1936
eta 1951. urteen artean Francoren gobernuetan esku hartu zuten 35
militar, tartean Franco bera. 2008ko urriaren 20an, Espainiako Auzitegi
Nazionaleko Fiskaltzak helegitea aurkeztu zion Garzonen erabakiari,
auzia artxibatzeko eskatuz. Azkenena, urte bereko azaroaren 18an,
frankismoaren aurkako auzia ikertzeari utzi zion epaile honek.
Erantzukizun penalak eskatzeko norengana jorik 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
egunera arte iristen direlako. Besteak beste, hobietan indusketak egiteko,
lurraldeetako auzitegien esku utzi zuen Garzonek auziarekin jarraitzeko
aukera (Berria, 2008/01/19, 2-3 or.). Frankismoaren aurkako auzia bertan behera uzteko Garzonek hartu zuen erabakiak gerrako biktimen
senideen artean justizia egiteko sortutako itxaropena zapuztu 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 parte hartzearekin 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, Sailen arteko Batzordea
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1891/2004 dekretua, BOE, 2004/09/20, 227. zenb., 31523-31524 or.
52/2007 legea, BOE, 2007/12/27, 310. zenb., 53410-53416 or.
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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sortu zuen Jaurlaritzaren Kontseiluak Gerra Zibilean desagertutako
pertsonen hilobiak ikertu eta aurkitzeko. Hau dela medio Justizia, Lan
eta Gizarte Segurantza Sailak Aranzadi Z.E.-rekin elkarlan hitzarmen
bat sinatu zuen. Zientzia Elkarte honetan eratutako lantalde diziplinaanitza 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
indusketak burutu, analisi antropologikoak egitea…
2002an, Eusko Jaurlaritzaren Etxebizitza eta Gizarte Gaien Sailak
askatasun gabetzea jasan zuten pertsonentzako kalteordainak
eskaintzeko dekretua108 atera zuen, baina honek aurkakotasun handiak sorrarazi zituen, batez ere, biktimen senitartekoen elkarteengandik: laguntza lortzeko beharrezko dokumentazioa eskuratzeko zailtasunengatik, askatasunik gabe egon zirenen artetik kartzeletan eta
kontzentrazio esparruetan egon zirenak soilik hartzen zirelako kontuan (eta ez esate baterako Langile Batailoietan zigortuak) eta egokitutako aurrekontua ez zelako nahikoa izan. Lehen aurkakotasun horri
irtenbidea eman asmoz, aipatu sailak Aranzadiri esleitu zion ziurtagiriak
eskuratzeko ikerketa proiektua. Bigarren eta hirugarren kritikak zuzendu
asmoz, beste dekretu bat onartu zuen sail honek berak109 2006an. Urte
berean, “Bake eta Bizikidetza Plana” aurkeztu zuen Jaurlaritzaren
Kontseilu Politikoak. Egitasmo horrek bakegintzaren eta giza eskubideen
defentsaren alorreko hainbat ekimen biltzen zituen, tartean 1936ko
gerraren memoriaren berreskuratzea helburu zutenak: aitormena, egia,
justizia eta ordain eskubideekin zerikusia zutenak110.
2003ko martxoaren 10ean, Nafarroako Parlamentu Osoko
Bilkuran, Gerra Zibilean Nafarroan fusilatutako eta errepresaliatutako
pertsonak gogoratzeko, omentzeko eta dagokien ordain morala emateko adierazpena onartu zen. UPN taldea abstenitu egin bazen ere,
gainerako alderdi guztien aldeko botak jaso zituen adierazpenak.
Honakoa adierazten zen bertan (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 honek zera adierazten 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 ugari burutu edo bultzatu dituztela; gainera, 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 frankismo garaiko biktimak omendu eta memoria-lekuetan oroitzapen omenaldi asko
antolatu zituzten; gerraren bilakaeran estrategikoak ziren, askatasungabetzeak burututako edota fusilatzeak gauzatutako lekuetan.
Azken urteetan, Euskal Herrian antolatutako ekimenik nagusienetakoa Sartagudako Memoriaren Parkea da, Nafarroako Fusilatuen
Elkartearen eta Alargunen Herriko Elkartearen sustapenez sortutakoa.
2008ko maiatzaren 10ean inauguratutako parkean, Nafarroan
1936an eta frankismoko urteetan fusilatu zituzten 3.273 pertsonaen
izenak111 erakusten dituen zazpi metroko hormaz gain, Joxe
Ulibarrenaren “Gurutzada Santuan tiroz hildakoak”, Nestor
Basterretxearen “Fusilatzeko hil-orma” Jose Ramon Andaren lau
metroko garaierako ate itxura duen artelanak ikus daitezke, baita
Bernardo Atxagaren, Pablo Antoñanaren, Jokin Muñozen, Castillo
Suarezen, Jose Maria Jimeno Jurioren eta ekimenaren antolatzaileen
testuak irakurri ere. Herri ekimenak sustatu eta lagundutako memorialekua da Sartagudakoa. Tolosari dagokionean I. atalean deskribatzen
dira antolatutako ekitaldiak.
6.- ISILARAZITAKO BIKTIMEN MEMORIETATIK MEMORIAREN
NORMALIZAZIORA
“Hilik nahi zintuzteten,
nahi zaituztete ahanzturaren gatibu,
baina bizirik dirauzue
gure buru bihotzetan”.
Jokin Muñoz, Sartagudako Memoriaren Parkea (2008).
Atal honetan zehar ikusi ahal izan den bezala, akademia arloan,
memoria kontzeptuaren inguruan, batez ere, bi eztabaida eman dira.
Lehena, memoria indibidualaren eta kolektiboaren arteko ezberdintasunari eta elkarren arteko erlazioari dagokiona da. Argi dagoena da
oroitzapena beti gizarte ekintza bat dela, gizabanakoen arteko elkarrekintza bat. Beraz, oroitzapena gogora ekartzea ekintza sozializatua
litzateke. Ondorioz, memoria indibiduala eta kolektiboa elkarren artetik bereizteak eta gizabanakoak memoria kolektiboan betetzen duen
zeregina zein den jakiteak eztabaida akademiko sakonak sorrarazi
ditu. Hala ere, memoria kolektibo bat egoteak, gogoratzen duen subjektu kolektibo bat badagoela adierazten du. Litekeena da, gizartearen
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280/2002 dekretua, azaroaren 19koa: “Amnistiari buruzko Legean jasotako kasuen ondorioz askatasun-gabetzea jasan zuten pertsonentzako konpentsazioari buruzkoa”, EHAA,
2002/11/29, 229 zenb., 21777-21806 or.
109
22/2006 Dekretua, otsailaren 14koa, EHAA, 2006/02/17, 34. zenb., 2926-2929 or.
110
“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>
111
Nafarroan nazionalek fusilatutakoen zerrenda oraindik handituz doa.
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barruan, subjektu kolektibo hau talde nahiko mugatua izatea; baina
inoiz ez da gizartea, bere osotasunean, subjektu izango, bizi izandako
gertaerei buruzko 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.

eskubide hori betebehar batean bihurtzen da, besteak beste, akordatzea, kontatu eta testigantza ematea (TODOROV, 2000: 12 eta
18). Are gehiago, Espainiako Gerra Zibilaren errepresioaren kasuan
gertatu moduan, arrastorik utzi gabe, etsaia erabat deuseztatzeko
intentzioarekin egin zen, eta lurperatzeko eremuak ere ezkutatzen
eta nahasten saiatu ziren, biktimen irudia eta memoria bera erabat
ezabatzeko.

Memoria kontzeptuaren inguruko bigarren eztabaida berriz,
memoria historiko esapidearen erabilera da. Memoria historikoaren
berreskurapena esaten zaiona oso kritikatua izan da arrazoi epistemologikoengatik, baita arrazoi politikoengatik ere. 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.

Alabaina, oraina edo etorkizunari behar bezala kasu egiteko
behar diren denbora eta espazioa ere uzten ez dituen memoriaren
gehiegizko liturgiaren ondorioekin kritikoa da Todorov. Kasu hau ez
da inondik ere gerturatzen Gerra Zibilean eta frankismo garaian isilarazitako biktimen memoriaren eta senitartekoen egoerara. Hala ere,
memoriaren politika hauek kontuan hartu behar dira, ezinikusiak eta
iraganeko arazoak berriro ekar ditzaketelako eta zauri zaharrak ireki
daitezkelako, urteetako isiltasunaren ondorioz gainditutako gatazkak
birsortuko direla esaten duten jende hori isilarazteko balio dezaketelako. Esan beharrik ez dago ez dela hori helburua, egia ezagutzea da
xedea, baina, batez ere, garaituekin eta II. Errepublikako erreformetan sinesten zuen ororekin justizia historikoa egitea. Alabaina,
Todorovekin, bat eginez, memoria historikoaren berreskuratzearen
iparra ez litzateke galdu behar: “Sin duda, todos tienen derecho a
recuperar su pasado, pero no hay razón para erigir un culto a la
memoria por la memoria; sacralizar la memoria es otro modo de
hacerla estéril. Una vez restablecido el pasado, la pregunta debe ser:
¿para qué puede servir y con qué fin?” (2000: 33)

Nahiz eta zuribide epistemologikorik ez izan, ageriko errealitatea
da memoria historiko esapidea eguneroko hizketan gero eta barneratuagoa dagoela, eta hori gizarte zeregin garrantzitsu bat bete(tzen)
duelako da: frankismoaren garaiko biktimen memoria bizirik iraunaraztea harik eta haien egia kontuan hartu, duintasuna berreskuratu eta
egin zitzaien kalte morala eta ondorengoei helarazi zitzaiena konpondua izan arte. Urte askotako isiltasunaren ondoren, gaur egun
gero eta ahots gehiagok aldarrikatzen dute biktima guztiek aitortuak
dituzten eskubideak gauzatzea: egia jakin, justizia egin eta erreparazio morala jaso. Errepresio horren biktimek Espainiako Gerra Zibilean
errepresaliatutako herritarrei, behingoz, errespetuzko aitortza publikoa egitea aldarrikatzen dute. Izan ere, senitartekoek 75 urtez isilean
jasandako mina eta bidegabekeria, gutxienez, moralki zuzentzeko
ordua dela uste baitute. Errepresioa jasan zutenen 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 Hobsbawmen hitzetan, hondakinez
beteriko eremu batean, iraganean murgiltzea ezinbesteko ariketa da
nortzuk garen eta gureak zeintzuk diren jakiteko. Etorkizunaren aurrean emantzipazioa eta iraganaren aurrean garaituak izan zirenentzako
justizia historikoa eta birgaitzea lortzeko.
Todorovek esan bezala, erregimen guztiak memoriaren kontrolarekin interesaturik daude, bereziki XX. mendeko tiraniek egin zuten,
bere apropiazioa sistematizatu baitute, eta txokorik ezkutuenetan ere
kontrola izatea izan dute helburu. Bere hitzetan, gizabanako edo
talde batek bizitako pasarteak tragikoak edo bereziak baldin badira,
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Horrela bada, gizartean geroz eta handiagoa da memoria-lekuen
eta Gerra Zibileko garaituen eta errepresio frankistaren biktimen ahotsa
errekuperatzeko eskakizuna. Frankismoaren memoria politika gorrien
izuan oinarritu zen eta, ondorioz, Gerra Zibileko garaituen eta haien
oinordekoen eskubideak errepremitu eta deuseztatu egin zituzten. Ez
zegoen lekurik ahanzturarako. Nazionalen martirioak eta gorrien krimenak ziren Gerra Zibilaren memoriaren elementu zentralak. Estatu
guztiko herrietan egindako espazio eta errituekin, nahiz urtean zeharreko data ezberdinetan egindako birgogorapen iraunkorrekin
burutzen ziren memoria politikak(LEDESMA, 2004: 33-53).
Frankismoan, 1964. urtetik aurrera, Gerra Zibilari buruzko politika ofizialean emandako aldaketa leunek, XXV Años de Paz edo XXV
urteko bakea izenekoaren propagandarekin, oinarrian ez zuten ezer
aldatzen. Izan ere, irabazleen jarrera heroikoa goratzen jarraitzen
zuten, eta garaituen jarrera odoltsua azpimarratzen. Ledesmak adierazten duenez, trantsizio demokratikoaren ondoren, gerrako eta gerra
ondorengo errepresioaren memoriarekiko Estatuaren politika ofizial
eta demokratiko faltak biktimak konpentsaziorik eta errekonozimendu moral eta publikorik gabe utzi zituen. Estatuko herrietako alkateak, aldiz, beraien kaleetan dauden konstituzio aurreko sinboloekin
zer egin jakin gabe geratu ziren, Gerra Zibileko irabazleentzat oroipen loriatsuak baitziren eta galtzaileentzat, berriz, umilgarriak. Eliza
katolikoak ere, iragana erabiltzen jarraitu zuen bere martirien beatifikazioa egiteko (2004: 51).
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Espainian, ikerkuntza historikoko bide berriak, errealitate historikoaren mitoak eta ezkutuko alderdiak ari dira argitara ematen. Julian
Casanovak ongi jaso duen moduan, giza eta gizarte zientzialariak
egiaztatzen ari dira Gerra Zibila ez zuela Errepublikak sorrarazi, ezta
bertako gobernukideek ere, ez eta kristau zibilizazioa hautsi nahi
zuten gorriek ere. Ondo identifikatutako talde militarrak izan ziren,
zeinak Errepublikarekiko leialtasun juramentua mantendu beharrean,
boterea asaltatzeko maniobra hasi zuten (2002: 44). Horregatik, iragana geroz eta argiago dago, nahiz eta Gerra Zibila eta frankismo
garaia oso luzeak eta gogorrak izan. Francoren diktadurak beti gogoratu zuen garaipena, memoria-lekuz betez Estatuko txoko ugari.
Bertan, Jainkoa eta Aberriaren alde eroritakoei eskainitako plakak
jartzen zituen, memoria ezabatzen saiatu ziren garaituen aurrean.
Izan ere, azken hauek ez zuten beraien hildakoak erreklamatzeko
eskubiderik ere eta, gaur egun, memoria historikoaren asoziazio
ezberdinen bidez ari dira egiten.
Gaur egungo gizarteak 1936. urteko estatu kolpe iraultzailean
parte hartutako kide esanguratsuak gogorarazten dituen monumentu eta kale izendegia ezabatzeko eskatzen du. Hain zuzen ere, gure
espazio publikoak balore sozialen, kulturalen, demokratikoen eta
toleranteen erreferentzia pedagogikoa izan behar duten unean.
Carme Molinerok adierazten duen moduan, instituzio demokratikoek memoria historikoaren errekuperatzea bultzatu behar dute, iragan
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hurbilaren ezagutza sakonarekin. Honek, Espainiaren kasuan, belaunaldi berriei II. Errepublikaren, frankismoaren eta antifrankismoaren
esanahia transmititzea esan nahi du. Hau da, memoriaren politika
publiko batek, elkarbizitza eta organizazio sozialaren oinarri denez
gero, balore demokratikoak indarrean egotea bultzatu beharko luke
(2006: 306).
Holokaustoari buruz Schnapper judutarrak esaten du beharrezkoa
dela barkatzea, errealitate soziala eraikitzen jarraitzeko, baina “inoiz ere
ahaztu gabe” (2002: 80), edo Ricoeurek zioen moduan Amnesia gabeko amnistia gabe. Horregatik, adierazten du iraganari buruzko debate
kolektiboek gizarte demokratikoa eraikitzen laguntzen dutela. Bere
hitzetan, gizarte hori bere akatsak onartzeko gai izan beharko litzateke, gabeziek, krimenek eta politikak bere dimentsio morala badaukatelako. Hortik dator iragana bereganatzeko beharra, bereziki orainaren gainetik grabitatzen duen hori. Eta amaitzeko esaten du iraganari
buruzko debate kolektiboa eta gabezia kolektiboen onarpena beharrezkoak direla egiazko demokrazia bat sorrarazteko. Beraz, beharrezkoa da oroitzapenekin bizitzeko gai izatea, nahiz eta mingarriak izan,
geureak direlako (2003). Conxita Mirrek adierazten duen moduan, jadanik, ia 70 urte igaro diren honetan, memoriaren normalizazio garaia da.
Hau da, gauzatutako ikerketa berrien babesean, kontsultatuko iturri
berriek ofizialki zentsuraturik eta isilarazirik zeuden auziak argitara atera
dituzte eta, orain, lehentasunezko eginkizun bihurtu dira.

269

(Egaña)

Miliziano taldea, Alegiako frontean atsedenaldi batean.

I.

GERRA ZIBILAREN AURREKO
TOLOSA ETA TOLOSARRAK.

Mikel Errazkin Agirrezabala

Tolosa, 1936/02/09.
(Jesús Elósegui)

Bi emakume baserritar gazte, 30eko hamarkadan. (Tolosako Udal Artxiboa)
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Mustad eta Doussinague fabrikak, 30eko hamarkadan. (Jesús Elósegui)
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Bedaioko Errotako familia, (1934/12/09). (Jesús Elósegui)

La Esperanza paperfabrikako paper-jarraieko
makina. (Tolosako Udal Artxiboa)
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La Esperanza paper-fabrika, 30eko hamarkadan. (Tolosako Udal Artxiboa)

La Esperanza paper-fabrika, 30eko hamarkadan. (Tolosako Udal Artxiboa)

Elósegui txapel fabrikan emakumeak lanean. (Tolosako Udal Artxiboa)

Boinas Elósegui fabrika. (Tolosako Udal Artxiboa)
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Boinas Elósegui fabrika. (Tolosako Udal Artxiboa)

La Española paper-fabrika. (Tolosako Udal Artxiboa)
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Elósegui txapel-fabrikako emakume langileak urtero, irailaren 8an, egin ohi zuten
txagoetako batean. (Tolosako Udal Artxiboa)

Arzabalza paper-fabrika. 1933/04/12. (Tolosako Udal Artxiboa)

Zalacaín burdindegia (1936/06/20). (Jesús Elósegui)

Zerkausiko asteroko merkatua (1936/02/22). (Jesús Elósegui)
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Iurramendiko Erruki-etxea eta administrazio-etxea (1934/09/19). (Jesús Elósegui))

Ospitaleko fatxada,
(1934/09/19). (Jesús Elósegui)
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Tolosa eta Donostia arteko bidea egiten zuen tranbia, 1930ko Asanblada Eukaristikoaren egunetan. (Kutxa fototeka)

Banco de Tolosa San Frantzisko kalean, (1911). (Tolosako Udal Artxiboa)
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Banco de Tolosa
San Frantzisko
kalean, (1925).
(Tolosako Udal Artxiboa)
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Tren geltokia, (1900/1910). (Tolosako Udal Artxiboa)
Herri Eskolak Rondilla kalean, (1930/1940). (Tolosako Udal Artxiboa)

Gazteria sozialistako (JSU) militanteak
Miguel Ángel Aizpunen ezkontzan.
(Tolosako Udal Artxiboa)
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Hileta zibila II Errepublika garaian, (1932/12/23). (Jesús Elósegui)

Benefizentziako haurrak, (1933/01/05).
(Jesús Elósegui)
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Memoriaren izenak. Errepresioa eta giza eskubideen urraketa Tolosan, Gerra Zibilean eta Lehen Frankismo garaian (1936-1945)

Korputsetako prozesioa, (1934/05/31). (Jesús Elósegui)
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Inmaculada ikastetxeko ikasle ohiak Tellechini monsignorearekin, (1932). (Jesús Elósegui)

Korputsetako prozesioa Zerkausiaren aurretik
igarotzen, (1934/05/31). (Jesús Elósegui)
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Memoriaren izenak. Errepresioa eta giza eskubideen urraketa Tolosan, Gerra Zibilean eta Lehen Frankismo garaian (1936-1945)

Tolosako Zirkulu Tradizionalistaren bandera, (1935). (Tolosako Udal Artxiboa)

Zirkulu Tradizionalistaren egoitzan gizonak, (1920/1930). (Tolosako Udal Artxiboa)

Comunión Tradicionalista alderdiak antolatutako dantza tradizionalak
(1920/1930). (Tolosako Udal Artxiboa)

Santa Luzi auzoko Etxeberria baserriko etxekoandrearen hileta andazainak, (1936/03/14). (Jesús Elósegui)
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Ekitaldi karlista Beotibarko pilotalekuan, (1890/1920). (Tolosako Udal Artxiboa)

Gizonak Zirkulu Tradizionalistaren egoitzan, (1920/1930). (Tolosako Udal Artxiboa)

"La Constancia" egunkari karlista saltzen, (1910/1940). (Tolosako Udal Artxiboa)
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Marcelino Orejaren hitzaldia Zirkulu Tradizionalistan, (1932/12/11). (Jesús Elósegui)
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Memoriaren izenak. Errepresioa eta giza eskubideen urraketa Tolosan, Gerra Zibilean eta Lehen Frankismo garaian (1936-1945)

Abertzaleak Aberri-etxean afaltzen. Ezkerretik eskuinera: eserita, lehena Manuel Robles Arangiz; hirugarrena, betaurrekoekin, Antonio Labayen eta laugarrena, Doroteo Ciaurriz (1933/10/05). (Jesús Elósegui))

Emakume Abertzale Batzaren zuzendaritza aldaketa. Ezkerretik eskuinera: altxata, laugarrena Margarita Urquiola eta
bosgarrena Dolores Arbilla; eseritako lehena Irazusta, bigarrena Rosario Eceiza, hirugarrena Pilar Sansinenea eta laugarrena Julia Lasquibar (1933/05/09). (Jesús Elósegui))
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Tolosako Aberri-etxea edo Batzokia, (1934/09/29). (Jesús Elósegui))
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Emakume Abertzale Batzan langabetuen seme-alaben bazkaria, (1933/01/01). (Jesús Elósegui)

Gerra aurreko azken
Aberri Eguna Tolosan,
(1936/05/31).
(Jesús Elósegui))
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“Artaxuriketa” antzerki emanaldia Aberri-etxean, /1936/01/25). (Jesús Elósegui))

“Sagar-dantza”emanaldia
Aberri-etxean, (1936/01/25).
(Jesús Elósegui)
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Manuel Robles Arangiz ELA/STV-ren egoitzaren inaugurazioan, (1933/10/01). (Jesús Elósegui)

Tolosako Euzko Nekazari Bazkunaren batzarra, (1935/04/22). (Jesús Elósegui)
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1936ko maiatzaren 1ean sozialistek eta komunistek antolatutako manifestazioa. (Kutxa fototeka)

ELA/STV-ko hiru sindikalista tolosar, (1935). (Jesús Elósegui)

Jesús Insausti Uzturre Ondarretako presondegitik ateratzen, (1935/09/25).(Jesús Elósegui)
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1936ko maiatzaren 1ean sozialistek eta komunistek antolatutako manifestazioa. (Kutxa fototeka)

Santiago Carrillo, Alderdi Komunistako idazkari orokorraren mitina Tolosako zezen-plazan, (1936/05/01). (Kutxa fototeka)
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1934ko urriko urriko iraultzako barrikadak (1934/10/05). (Jesús Elósegui)

1934ko urriko iraultzan auto bat iraulita san Frantzisko ibiltokian, (1934/10/05). (Jesús Elósegui)
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1934ko urriko iraultzan ezarritako barrikadak (1934/10/06). (Jesús Elósegui)
1934ko urriko iraultzan ezarritako barrikada bat, (1934/10/06). (Jesús Elósegui)

Tolosako Triangeluko plaza 1933ko uholdetan, (1933/06/16). (Jesús Elósegui)
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Tolosako Aberri-etxeko Bertsolari-guduan Aitzol aurkezpen lanetan, (1936/01/29). (Jesús Elósegui)

Tolosako emakume talde bat Auzmendi-enean, ezkondu aurreko agur-afarian, (1936). (Jesús Elósegui)
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Trikitilariak San Blaseko erromerian, (1936/02/03). (Jesús Elósegui)

Diapason banda Eskolapioetako lorategietan, (1932). (Tolosako Udal Artxiboa)
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Hainbat tolosar Lizardiren oroitarrian, (1936/03/12). (Jesús Elósegui)
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Pedro Juanen idia Tolosako zezen plazako apustuan, (1936/04/13). (Jesús Elósegui)

Atano IIIa Tolosako Beotibar pilotalekuan, (1936/04/14). (Jesús Elósegui)
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Club Gimnástico-k antolatutako txirrindulari lasterketa Rondilla kalean zehar (1936/05/24). (Jesús Elósegui)
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Atletismoko Espainiako Txapelketa Berazubin, (1944/07/30). (Jesús Elósegui)

Soka-muturra iñauterietan, (1936/02/23). (Jesús Elósegui)
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Zezen-plazako desfilea iñauterietan, (1935/03/05). (Jesús Elósegui)
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Tolosako
Ikastolako haurrak
gerra hasi baino
hiru egun lehenago
(1936/07/15).
(Jesús Elósegui)

Neska-mutilak euskal jantzi tradizionalekin, (1900/1920). (Tolosako Udal Artxiboa)
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San Joan bezperako
sua Santa Maria
plazan, (1936/06/23).
(Jesús Elósegui)
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Txistulariak eta bordon-dantzariak San Joan egunean, (1936/06/24). (Jesús Elósegui)

San Joan eguneko bordon-dantzan aurreskua dantzatzen. (Jesús Elósegui).
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TOLOSA GERRAN
(1936KO UZTAILAK 18-ABUZTUAK 11).

Mikel Errazkin Agirrezabala

Rusia batailoi sozialistako miliziarrak. (José María Tuduri)

Frente Popularreko militanteak Arramelen. (José María Tuduri)

Miliziar sozialistak Tolosako inguruko posizioak defenditzen. (José Antonio Urgoitia)

San Migel tertzioko erreketeak Leitzako plazan. (José María Tuduri)

Soldadu Nazionalak Tolosa inguruan. (Ceferino Yanguas)

Soldadu nazionalak Oria ibarreko batailan. (Tolosako Udal Artxiboa)
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Soldadu nazionalak Oria ibarreko batailan. (José María Tuduri)
Alde errepublikarreko miliziarrak San Frantzisko ibiltokian guardia egiten. (Tolosako Udal Artxiboa)

Soldadu nazionalak Oria ibarreko batailan. (Tolosako Udal Artxiboa)
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Tolosako defentsan parte hartu zuten azken miliziar errepublikarrak. (Tolosako Udal Artxiboa)

San Frantzisko pasealekua 1936ko abuztuaren 11ko egunsentian, miliziar errepublikarrek ihes
egin berritan eta soldadu frankistak sartu aurretik. (Tolosako Udal Artxiboa)

San Frantzisko pasealekua 1936ko abuztuaren 11ko egunsentian, miliziar errepublikarrek
ihes egin berritan eta soldadu frankistak sartu aurretik. (Iñaki Egaña)

Errepublikarrek erasoetatik defendatzeko lurrez beteta jarritako zakuak, nazionalak sartu aurretik. (Tolosako Udal artxiboa)
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San Migel tertzioko erreketeak Tolosan sartzen, (1936/08/11). (Tolosako Udal Artxiboa)
Errepublikaren aldekoek San Estebanen utzitako parapetoak. (Tolosako Udal Artxiboa)

San Migel tertzioko erreketeak Tolosan sartzen, Kale Nagusitik barrena. (J. Arrarás Iribarren)

Errepublikaren aldekoek San Estebanen utzitako parapetoak. (Tolosako Udal Artxiboa)
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Tolosako udaletxea bandera bi koloreduna edo monarkikoa eta Jesusen Bihotz Guztiz Santua
ezarrita. (Tolosako Udal Artxiboa)
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Miliziar errepublikarrak obus bat garraiatzen. (Tolosako Udal Artxiboa)

Miliziar sozialistak San Frantzisko ibiltokian. (Tolosako Udal Artxiboa)
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Uníos Hermanos Proletarios taldearen kamioi blindatua. (Tolosako Udal Artxiboa)
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Errepublikarren aldeko auto bat koltxoiekin babestuta. (Tolosako Udal Artxiboa)

San Frantzisko pasealekua 1936ko abuztuaren 11ko egunsentian, miliziar errepublikarrek
ihes egin berritan eta soldadu frankistak sartu aurretik. (Tolosako Udal Artxiboa)

Tropa nazionalak hornigaiekin Tolosan sartzen (1936/08/11) (Tolosako Udal Artxiboa)
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Soldadu nazionalak Tolosan sartzen (1936/08/11). (Tolosako Udal Artxiboa)

Militar nazionalak Tolosako koartel nagusian. (Tolosako Udal Artxiboa)
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Haur talde bat Tolosan desfilatzen. (Tolosako Udal Artxiboa)

Tropa nazionalak arrantxoa Zerkausian jaten. (Tolosako Udal Artxiboa)

Nazionalen zutabeko errekete bat eta soldadu bat. (Tolosako Udal Artxiboa)
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Errepublikanoen kamioi blindatuak tropa nazionalak Tolosa okupatu ondoren. (Tolosako Udal Artxiboa)

San Migel tertzioko Tolosa konpainiako erreketeen ikuskatzea. (Tolosako Udal Artxiboa)

Nazionalen erasoak Tolosan egindako txikizioak. (Tolosako Udal Artxiboa)

Tolosako Erruki-etxeko gelak, bertan odol-ospitalea eta Sanjurjo Ospitale Militarra egokitu
ziren. (Tolosako Udal Artxiboa)
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Tropa nazionalak Beotibar pilotalekuan. (Tolosako Udal Artxiboa)

Errepublikanoen kamoi blindatuak soldadu frankisten eskutan. (Tolosako Udal Artxiboa)
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Sacco y Vanzetti batailoiko gudari anarkistak. (Fundación Anselmo Lorenzo)

Matxinatutako militarren hegazkin militarizatu bat Tolosan. (AMT/TUA)
Zenbait tolosar gudari Gernikan, bertako bonbardaketaren bezperan. (Arana-Alberdi eta
Garcíandia-Ancín familiak)

Sacco y Vanzetti batailoiko gudari anarkistak. (Fundación Anselmo Lorenzo)
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Urkizuko postu militarrean soldadu frankistak hornikuntza-lanetan. (José María Tuduri)
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Juanita Alberdi eta María Goiburu margaritak San Migel tertzioko erreketeen transmisio eta
hornitze lanetan. (AMT/TUA)

Tolosar erreketeak. (Tolosako Udal Artxiboa)

Tolosar erreketeak Tolosa Pantaleón Zavala Tolosa konpainiako kapitainarekin batera. (Simón Ezquiaga)

San Migel tertzioko Tolosa konpainiako erreketeak Arantzazun (1939/12/10. (AMT/TUA)

San Migel tertzioko errekete tolosarrak. (Simón Ezquiaga)
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Tolosar fusilatuak, Tolosan fusilatuak eta Tolosako presondegitik fusilatzera eraman zituztenak (argazkiak haien familienak dira). 1. José Ariztimuño Olaso “Aitzol”, 2. Cruz Aldasoro Elizaso, 3. Miguel
Amondarain Zumeaga, 4. Antonio Aranzábal Urrestarazu, 5. Pío Arzallus Albizu, 6. Manuel Garrido Ayerdi 7. Félix Goya Urbieta, 8. Pedro Ignacio González Iraola, 9. Benito Hernández Ranero, 10.
José Otano Miquéliz, 11. Elicio Ponga Martínez, 12. Andrés Ponga Herrero, 13. Francisco Soto, 14. Andrés Subtil Sanz, 15. Basilio Urbistondo Recarte, 16. Miguel Urretavizcaya Guereño, 17. Félix
Gaztañaga Urrutia, 18. José Subtil Sanz.

IZASKUNGO HOBIA Ibarra: Matxinatuak Tolosaz jabetu aurreko egunetan, Izaskungo
Andrea Mari baselizaren inguruan hainbat lagun fusilatu zituzten. Guztira zenbat izan
ziren eta hobia zehatz-mehatz non dagoen ez dakigu, baina baselizatik hurbil da.
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OLAMUÑOKO HOBIA, Albiztur: Zenbait zumaiar eta eskoriatzar atzemanak eta fusilatuak
izan ziren enklabe honetan. Senideek gurutze bat jarri zuten eta urte guztietan ekartzen
dituzte loreak. Haien senitartekoek gorpu horiek berreskuratu egin zituzten..
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Memoriaren izenak. Errepresioa eta giza eskubideen urraketa Tolosan, Gerra Zibilean eta Lehen Frankismo garaian (1936-1945)

ALDABA-TXIKIKO HOBIA: 1936an Isastegi Bekoa baserriko herritar bat bi eibartar atxilotu
eta Isastegi Goikoa (egun Isastegi Berri) baserrian fusilatu izanaren lekukoa izan zen. Gaur
egun lur eremu hori oso eraldatuta dago, eta kokaleku zehatza aurkitzea zailtzen du.

MONTEZKUE HOBIA: Tolosako herritar batek hobi honen kokapena ezagutzen zuen, haurra zenean beronen inguruko lurra harrotuta zegoelako. Gune honetan Tolosa frankisten
eskuetan geratu aurretik ekintza militarrak gauzatu ziren. Martin Txiki baserriaren lurretan
kokatua dago, Montezkuera igoerako bide ertzean.

Tolosako hilerriko hormetan burutu ziren Tolosako fusilatze gehienak. (Aranzadi Z.E.)
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Tolosako hilerriko hormetan burutu ziren Tolosako fusilatze gehienak. (Aranzadi Z.E.)

Oiartzundik Artikutzarako bidean, Iragorriko parajean burutu ziren Oiartzungo fusilatze gehienak eta bertan hobiratu zituzten eraildakoak (1942/04/19). (Jesús Elósegui)
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Valentín, Benito eta Jesús Hernández Ranero, Rusia batailoiko gudariak; Benito Lemoan fusilatu
zuten eta haien anaiak ziren Lucio eta Constantino frentean hil ziren. (Hernández Albizu familia)
José Luis Eraso Amondarain Gernikako bonbardaketan hil zen. (Eraso-Zinkunegi familia)

Miguel Alberdi García telegrafista EMB-ko gudaria 1936/08/16an hil zen Bidanian. (Egaña)

Kalamuako frentean hildako gudari tolosar bat eta paisaitar baten hiletak Barinagako hilerrian (1936/11/22) (Garaian)
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Bienvenida Aguirrezabala Esnaola Saturrarango emakumeen presondegian hil zen argazkian, eserita dagoen eskuineko emakumea. (Garciandía Ancín)
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Kartzelan hil zen Bienvenida Aguirrezabalaren gartzela-fitxa. (APPSS)
Martin Pozo Garmendia, ezkerretik hasita bigarrena atzeko lerroan, Iruñeako San Kristobalko
presondegian hil zen. Argazkiaren erdian bere arreba Felicitas Pozo, gerra garaian erbesterako
bidea hartu behar izan zuena. (Pozo-Garmendia familia)

Fidel Bueno eta
María Beldarrain
senar-emazteen
argazkia; Fidel
Bueno erbestean,
Kanbon hil zen.
(Bueno-Beldarrain
familia)
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Andrés Varga Vegas hainbat gartzela, kontzentrazio esparru eta langile batailoietan egon zen zigortuta.
(Varga familia)

Tolosaldea Historia Bilduma 16 / 2011

Memoriaren izenak. Errepresioa eta giza eskubideen urraketa Tolosan, Gerra Zibilean eta Lehen Frankismo garaian (1936-1945)

Jesús Elósegui Aritxulegiko Soldadu Langileen Diziplinazko Batailoietan behartutako lanetara zigortua izan zen. (1940/09/12).

Jesús Elóseguiren SLDBetako gela
(1940/11/05).
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Erbesteko Tolosako Udalaren zigilua. (CDMH)

PSOEren Gipuzkoako komitea presondegian (1943). (Barruso et al.)

Galo Díez lider anarkista, Valentzian, erbestean hil
zen. (Díez Maiza familia)

José Antonio Aguirre lehendakaria zin egiten, atzean, mazeroaren goiko aldean Ramon María Aldasoro, lehen Euzkadiko Jaurlaritzaren kontseilari tolosarra. (Egaña).
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Antonio Labayen alkatea erbestean, Ziburun. Carmen Sansinenea, Antonio Labayen, Juan Miguel Sansinenea, Pilar Sansinenea, Elvira Cipitria eta Martín eta Ramón Labayen, (1937/01/17). (Jesús Elósegui)
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Companys eta Aguirre hainbat tolosarrekin Parisen, erbestean (1938/10/16). (Jesús Elósegui)

Doroteo Ciaurriz eta Telesforo Monzón Donibane Lohitzunen, erbestean, aurreskua dantzatzen.
(Tolosako Udal Artxiboa)
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Doroteo Ciaurrizen hileta-elizkizunak Donibane Lohitzunen. Tolosako alkatea eta
Euskadi Buru Batzarreko presidentea, gerra garaian erbesteratua, (1951/09/02).
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Cuba ontziaren irteera hainbat euskal herritar Venezuelara erbesteratuz (La Havre, Frantzia, 1939/06/25). (Jesús Elósegui)

Tolosar erbesteratu abertzaleak Lapurdiko Getarin, (1939). (Garikano-Solabarrieta familia)
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Cecilia G. de Guilarte
gerra-kazetaria Aguirre
lehendakariarekin.
(Ruiz García de Guilarte familia)
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Esteban Larrayozen exilio-txartela. (Larrayoz-Vallejo familia)

Gerrako-haurrak Ingalaterran, horien artean Roberto Ramírez tolosarra. (Ramírez Martínez familia)

Frantziako Chateau de Loir herrian babes hartu zuten haurrak eta haien senideak, tartean hainbat
tolosar. (Ibarguren-Doctoriarena familia)

Esteban Larrayoz gerrako-haurra Ingalaterran. (Larrayoz-Vallejo familia)
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Hainbat tolosar Belgikan exiliatuta. (Hernández-Albizu familia)
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Euskal erbesteratuak Frantziako Le Havre herrian, (1939/06/25). (Jesús Elósegui)

Pilar Sansineneari ondasunak
desjabetu eta Erantzukizun
Politikoen legearen arabera
75.000 pezetatako isuna
ezarri zioten. (Jesús Elósegui)
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Miren Uranga Zubikarai Tolosako irakasle nazionala depuratua eta zigortua izan zen.
(Rementeria Uranga familia)
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Frankistak sartu ziren eguna oroitzen zuen plaka, Tolosako udaletxean kokatua. (Aranzadi Z.E.)

Fidel Azurza alkateak zuzendutako gurutzeen berrezarketa-ekitaldia (1936/08/15). (Ezquiaga)

Fidel Azurza
Gipuzkoako Ahaldun
Nagusi izendatu
izanaren kronika,
(1936/09/20).
(El Diario Vasco)
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Tolosako lehen
Udal Kudeaketa
Batzorde
frankistaren
eraketa-akta,
(1936/08/11).
(Tolosako Udal Artxiboa)

Franco estatuburu izendatu izanaren kronika, Tolosako erreketeei buruzko informazioa,
Antonio Elósegui fusilatutako tradizionalistaren eskela eta abar (1936/09/30). (El Diario Vasco)

Simón Ezquiagak idatzitako
Tolosa en el Glorioso
Alzamiento liburuaren azala.
(Ezquiaga)
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Matxinatutako soldaduak Tolosara sartzean ideia desegileak zituzten Herri Eskolako liburuak
plaza Zaharrean erre egin zituzten. (Ceferino Yanguas)
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Gerra Zibilean San Migel tertzioko Tolosako konpainiako hildako eta mutilatutako erreketeen ohorezko koadroa. (Tolosako Udal Artxiboa)
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Falangisten, karlisten, margariten, fletxen eta pelaioen desfilea FET y de las JONS alderdi bakarra eratu zuen falangearen eta karlisten bateratze dekretuaren karietara antolatua, 1937ko apirilean.
(Tolosako Udal Artxiboa)
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Falangisten, karlisten, margariten, fletxen eta pelaioen desfilea FET y de las JONS alderdi bakarra eratu zuen falangearen eta karlisten bateratze dekretuaren karietara antolatua, 1937ko apirilean.
(Tolosako Udal Artxiboa)
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FET y de las JONS-eko afiliatu txartela. (Tolosako Udal Artxiboa)

Justizia plazan burututako sarjentuen banderaren zina, López Pinto eta Orgaz jeneralen aurrean
burutua (1936/05/02). (Kutxa fototeka)

Berazubin, Nafarroako Bostgarren Brigadako buruzagi eta ofizialei dominak banatzen
(1937/03/30). (Kutxa fototeka)

Tolosan burututako sarjentuen zin egitea eta Fidel Azurza Gipuzkoako mugimenduaren buru
izendatu izanaren berri ematen zituen berriak, (1936/05/03). (La Voz de España)
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Berazubin, Nafarroako Bostgarren Brigadako buruzagi eta ofizialei dominak banatzen
(1937/03/30). (Kutxa fototeka)
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Tolosako Udalaren omenaldia preso ohi tradizionalistei, liberazioaren lehen urtemugan,
(1937/07/18). (Ezquiaga)

Erorien aldeko monumentuaren aurreproiektua. (Tolosako Udal Artxiboa)

Hamabi tradizionalisten fusilatzeari buruzko kronika. (La Voz de España)

Gerra Zibilean nazionalen aldean hil zirenen aldeko oroigarriaren inaugurazioa, (1942/08/09).
(Kutxa fototeka)
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Gerra Zibilean nazionalen aldean hil zirenen aldeko oroigarriaren inaugurazioa, (1942/08/09).
(Kutxa fototeka)

1939ko San Joan jaietako egitarauaren azala. (Tolosako Udal Artxiboa)

Tolosako hilerriko alde
nazionaleko
martirien San
Jose panteoia.
(Aranzadi Z.E.)

Sokamuturra Plaza Zaharrean eta Solana kalean, Gerra Zibilaren amaiera ospatzeko,
1939ko apirilean antolatutako garaipenaren egunean. (Tuduri)
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1939ko San Joan jaietako egitaraua. (Tolosako Udal Artxiboa)
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1939ko San Joan jaietako egitarauan argitara emandako bertsoak. (Tolosako Udal Artxiboa)

Laneko Brigaden eta soldadu ohien desfilea, 1938an. (Kutxa fototeka)

1939ko Sanjoanak. (Kutxa fototeka)

Falangisten desfilea 1942an. (Kutxa fototeka)

1939ko San Joan egunean agintariak bordon dantzariak egindako arkuaren azpitik pasatzen.
(Kutxa fototeka)
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Frente de Juventudes-en desfilea, 1942an. (Kutxa fototeka)
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Tolosako Frente de Juventudes-en eskuliburua. (Tolosako Udal Artxiboa)

Tolosako Frente de Juventudes-en eskuliburuak, aldizkariak, eskuorriak, kartelak etab. (Tolosako Udal Artxiboa)
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Zaharrei eta II Karlistaldiko boluntarioei egindako omenaldia, 1942an. (Kutxa fototeka)

Tolosako Frente de Juventudes-en eskuliburuak, aldizkariak, eskuorriak, kartelak etab. (Tolosako Udal Artxiboa)
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Aita Santuaren Nuntzioa eta Tolosako erretorea, Cayetano Cicognani eta Wenceslao Mayora
Izaskungo Amabirginaren koroatzean (1949/09/11). (Tolosako Udal Artxiboa)
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Aita Santuaren Nuntzioa eta Tolosako Alkatea, Cayetano Cicognani eta Ramón
Llanos Izaskungo Amabirginaren koroatzean (1949/09/11). (Tolosako Udal Artxiboa)

Esteban Bilbao, Erreinuko Kontseiluko eta Gorte Espainiarretako presidentea Izaskungo
Amabirginaren koroatzean (1949/09/11). (Tolosako Udal Artxiboa)

Izaskungo amarbirginaren prozesioa, erreketeek eramana eta Nafarroako zubia igarotzen. (Tolosako Udal Artxiboa)

Tolosako Anbulategiaren inaugurazio ekitaldia (1952/08/11). (Tolosako Udal Artxiboa)
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Francisco Franco Tolosako Anbulategia inauguratzen (1952/08/11). (Tolosako Udal Artxiboa)
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Franco jeneralaren bisita Elósegui txapel-fabrikara (1941/09/13). (TUA/AMT)

Diktadura amaieran, FET y de las JONS-eko egoitzan sinboloak kentzen. (Tolosako Udal Artxiboa)
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Abertzaletasunaren Agiritegia, Sabino Arana Fundazioa

Ramón María Aldasorok, Hego Ameriketako Euzkadiko Jaurlaritzako ordezkariak eta Merkataritza eta Hornidura kontseilari ohiak, bera hil aurretik José Antonio Aguirre Lehendakariari
bidalitako azken gutuna, La Habana, 1951/12/28

Mikel Errazkin Agirrezabala
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• M.C.A. (Mikel Errazkin: Tolosa, 2008/02/03).
• M.G.F. (Mikel Errazkin: Donostia, 2007/10/03).
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• Manuel González Iraola (Mikel Errazkin: Tolosa, 2008/04/02).
• Manuel Ponga Herrero (Familia Ponga: Barcelona, 2008).
• Maria Anjeles Uzkudun Tapia (Francisco Etxeberria eta Mikel Errazkin:
Asteasu, 2005/05/03).
• María del Carmen Agirre Egaña (Juantxo Agirre, Francisco Etxeberria eta
Mikel Errazkin: Elgoibar, 2005/05/10).
• María del Carmen Urbistondo Barrieras (Mikel Errazkin: Tolosa,
2008/03/27).
• María Dolores Urbistondo Barrieras (Mikel Errazkin: Tolosa, 2008/03/27).
• María Eskisabel Lasa (Francisco Etxeberria eta Mikel Errazkin: Legorreta,
2005/05/20).
• Maria Pilar Garrido Altuna (Francisco Etxeberria eta Mikel Errazkin:
Donostia, 2005/01/17).
• Mercedes Urbistondo Arroyo (Mikel Errazkin: Tolosa, 2008/03/27).
• Paquita Ibarguren Doctoriarena (Mikel Errazkin: Tolosa, 2008/03/26).
• Pilar Garciandía Ancín (Mikel Errazkin: Tolosa, 2008/04/02).
• Roberto Ramírez Martínez (Mikel Errazkin: Tolosa, 2008/05/02).
• Sagrario Merodio (Francisco Etxeberria, Iñaki egaña, Sabin Egilior, Jimi
Jiménez: Mutriku: 2004/10/23).
• Soledad Soto Sánchez (Francisco Etxeberria eta Mikel Errazkin: Tolosa,
2005/03/09).
• Tomás Alonso Irurzun (Mikel Errazkin eta Leire Zubeldia: Tolosa,
2008/04/02).
• Vicenta Lasa Jauregi (Mikel Errazkin: Tolosa, 2008/05/04).
• Victoriano Larrayoz Vallejo (Francisco Etxeberria: Getaria, 2005/02/21).
• Xabier Garikano Solabarrieta (Mikel Errazkin eta Leire Zubeldia: Tolosa,
2008/04/02).
• Xabier Laskibar Urkiola (Mikel Errazkin: Donostia, 2010/07/03).

4. HEMEROTEKA
•
•
•
•
•

El Diario Vasco: 1936/09/14-1939/12/31.
Euzkadi: 1931/04/14-1931/12/31 eta 1936/07/18-1936/08/30.
Frente Popular. Diario de la República: 1936/07/27-1936/09/13.
Izaskun, Hoja Parroquial de Santa María de Tolosa: 1946-1951.
La Voz de España. Diario Tradicionalista: 1936/09/17-1939/12/31

Fondo pribatuak
• Arana-Alberdi familia
• Bueno-Beldarrain familia
• Díez-Maiza familia
• Eraso-Zinkunegi familia
• Garciandía-Ancín familia
• Garikano-Solabarrieta familia
• Hernández-Albizu familia
• Ibarguren-Doctoriarena familia
• Larrayoz-Vallejo familia
• Ramírez-Martínez familia
• Rementeria-Uranga familia
• Rúiz-García Guilarte familia
• Tapia-Bernaldo de Quiros
• Varga familia
Argitarapenak
• AGRUPACIÓN SOCIALISTA DE TOLOSA: Cien años de socialismo
en Tolosa, 1891-1991, Tolosa, Agrupación Socialista de Tolosa.
• ARRARÁS IRIBARREN, J. (1940-43): Historia de la cruzada española, Madrid, Editorial Española.
• EGAÑA, I. (1998-2000): 1936. Gerra Zibila Euskal Herrian.
Andoain, Aralar liburuak.
• EZQUIAGA, S. (1938): Tolosa en el Glorioso Alzamiento Nacional,
Tolosa, [s.n.].
• EZQUIAGA, S., URRETAVIZCAYA, M., ZAVALA, F. de, MENDIGAR
(1939): Liberación de Tolosa: 3er año, 11 agosto 1939, Tolosa, [s.n.].
• GARAIAN (1994): Garaian. Markina-Xemeingo herri aldizkaria, 15.
zenb, 1994ko abendua, 24.-25. or.
• GUILARTE, C. G. de (2007): Cecilia G. de Guilarte reporter de la
CNT: sus crónicas de guerra, Bilbao, Beta III Milenio.
• TUDURI, J.M. (1999): Argazkiak Tolosan 1920-1945, Donostia,
Sociedad Guipuzcoana de Ediciones y Publicaciones.
• URGOITIA (2001-2003): Crónica de la guerra civil, de 1936-1937,
en la Euzkadi peninsular, 1. eta 2. tomoak, Oiartzun, Sendoa.

5. ARGAZKI FONDOAK
Artxibo Publikoak
• Abertzaletasunaren Agiritegia: Sabino Arana Fundazioa, Artea
• Aranzadi Zientzia Elkartea, Donostia.
• Ceferino Yanguas: Gasteizko Udal Artxiboa
• Erich Andrés: Centro Documental de la Memoria Histórica,
Salamanca.
• Jesús Elósegui Irazusta: Lazkaoko Benediktarrak eta Aranzadi
Zientzia Elkartea.
• Kutxa fototeka: Gipuzkoa Donostia Kutxa, Donostia.
• Tolosako Udal Artxiboa: Tolosako Udala.
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6. LABURDURAK
Artxiboak, boletinak eta erregistroak
• AA: Abertzaletasunaren Agiritegia.
• AABVC: Archivo de la Abadía de los Benedictinos del Valle de los
Caidos, Cuelgamuros.
• ACPB: Archivo Centro Penitenciario de Burgos.
• ACPD: Archivo de la Colonia Penitenciaria del Dueso, Santoña,
Cantabria.
• ACPP: Archivo del Centro Penitenciario de Pamplona, Iruñea-Pamplona.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

AGA: Archivo General de Administración, Alcalá de Henares.
AGMAV: Archivo General Militar de Ávila.
AGMG: Archivo General Militar de Guadalajara, Guadalajara.
AHN: Archivo Histórico Nacional, Madrid.
AHPC: Archivo Histórico Provincial de Cádiz, Cádiz.
AHPV: Archivo Histórico Provincial de Vizcaya, Bilbao.
AIRMNF: Archivo Intermedio Regional Militar del Noroeste de Ferrol.
APPPB: Archivo Penitenciario de la Prisión Provincial de Basauri, Basauri.
APPS: Archivo de la Prisión Provincial de Santander.
APPSS: Archivo de la Prisión Provincial de San Sebastián.
ASB: Archivo Sancho de Beurko.
BOE: Boletín Oficial del Estado.
BOG: Boletín Oficial de Guipúzcoa.
BOJDNE: Boletín Oficial de la Junta de Defensa Nacional de España.
CDMH: Centro Democrático de la Memoria Histórica, Salamanca.
DEZ: Donostiako Erregistro Zibila.
DHA: Derioko Hilerriko Artxiboa.
DUHA: Donostiako Udal Hilerriko Artxiboa.
FFF: Fundación Fracisco Franco, Madrid.
FPI: Fundación Pablo Iglesias, Alcalá de Henares.
TEZ: Tolosako Erregistro Zibila.
TPA: Tolosako Parrokia Artxiboa.
TUA: Tolosako Udal Artxiboa.

Bestelako laburdurak
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

art.: artikulua.
a.u.e.l.: alkatetzaren udal erregistro liburua.
dek.: dekretua.
erreg.: erregistroa.
et al.: eta beste batzuk.
f.: fondoa.
fitx.: fitxategia.
fol.: folioa.
ifr.: ifrentzu.
k.: kaxa.
karp.: karpeta.
or. orrialdea.
p.h.e.a.: parrokiako heriotza erregistro liburua.
u.a.l.: udalbatzaren akta liburua.
u.i.e.l.: udalaren irteera erregistro liburua.
u.k.b.a.l.: udal kudeaketa batzordearen akta liburua.
h.e.l.: hobiratzeen erregistro-liburua.
h.a.l.: heriotzen akta-liburua.

• CRG: Cooperativa de Refugiados de Guipúzcoa.
• CRI: Cruz Roja Internacional.
• CSDED: Comisión Superior Dictaminadora de Expedientes de
Depuración.
• EG: Euzko Gudarostea.
• EJ: Euzkadiko Jaurlaritza.
• FEOIP: Federación Española de Obreros de la Industria del Papel.
• LRP: Ley de Responsabilidades Políticas.
• SRI: Socorro Rojo Internacional.
• TPE: Tribunal Popular de Euzkadi.
• TRRP: Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas.
Alderdi Politikoak eta Sindikalak
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

AST: Agrupación Socialista de Tolosa.
CNT: Confederación Nacional de Trabajo.
CT: Comunión Tradicionalista.
EAB: Emakume Abertzale Batza.
EAE/ANV: Euzko Abertzale Ekintza/Acción Nacionalista Vasca.
EAJ/PNV: Euzko Alberdi Jeltzalea/Partido Nacionalista Vasco.
EBB: Euzkadi Buru Batzar (EAJ/PNV).
EGI: Euzko Gaztedi.
ELA: Euzkadiko Langileen Alkartasuna.
EMB: Euzko Mendogoixale Batza.
FET y de las JONS: Falange Española Tradicionalista y de las Juntas.
de Ofensiva Nacional-Sindicalista.
IR: Izquierda Republicana.
JSU: Juventudes Socialistas Unificadas.
PC: Partido Comunista.
PCE: Partido Comunista de España.
PSOE: Partido Socialista Obrero Español.
SOV: Solidaridad de Obreros Vascos.
UGT: Unión General de Trabajadores.
UHP: Uníos Hermanos Proletarios.

Erakundeak eta legeak
•
•
•
•

BB.TT.: Batallones de Trabajadores.
BDST: Batallones Disciplinarios de Soldados Trabajadores.
CPEP: Comisión Provincial de Examen de Penas.
CPIB: Comisión Provincial de Incautación de Bienes.
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Tolosako Udal Artxiboa

Errepublikaren aldekoek jarritako defentsa-hesiak Triangelu plazan, frankistak Tolosan sartu aurretik.

Mikel Errazkin Agirrezabala

1. SARRERA
Liburuari atxikita dagoen DVD euskarriko aplikazioa tolosarrek
Gerra Zibilean eta Frankismo garaian aurrera eramandako ekintza
sozialen eta haien egoera sozialaren inguruko informazioa kudeatzeko erreminta informatikoa da . Erreminta honen bitartez ekintza sozial
hauen inguruko daturik garrantzitsuenak sailkatu eta gorde dira.
Horretarako, eremu ezberdinak adierazi eta bildu nahi den informazioa zein den zehazten da. Artxibo hau Filemaker datu-basearen euskarri informatikoa erabiliz sortua dago eta horrek erabilera erraz eta
intuitiboa egiteko aukera ematen du.
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 bat edo
gehiagotan antolatzen da. Taulek erregistroak metatzen dituzte. Eta, era
berean, erregistro bakoitza eremu askoren batura da. Filemaker-ak eremuak aurkezpenen bitartez erakusten dizkigu. Aurkezpen bakoitza taula
bakar batean oinarritzen da eta taula horretako erregistroak erakusten ditu.

• Menua. Aplikazioan erregistratu, bilaketa bat egin edo bertatik
ateratzeko aukera eskaintzen digu botoi horrek.
• Atera: Aplikaziotik irten eta programa ixteko.
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 dituzte.
1.1. 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 ordenagailuan ".exe” izeneko artxiboa instalatzea da. Artxibo
hori CD-an 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.
2. AKTORE SOZIALEN ERREGISTROAK
Ikerkuntza proiektu honetan aztertu diren 4.912 gizon eta emakume bakoitzak Gerra Zibilean eta Frankismo garaian aurrera eramandako ekintza sozialen eta haien egoera sozialaren inguruko informazioa 2. irudian ikusten den fitxan sailkatu da. Hau da, gizon edo
emakume bakoitzari fitxa bat dagokio.

2. irudia: hasierako menua.

Erabiltzaileak Filemaker-eko herraminta 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 hori 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.

3.irudia: aktore sozialen erregistroak

1

Atal hau honako lanean oinarritu da: ERRAZKIN AGIRREZABALA, M. eta RODRIGUEZ PEREZ, A.I. (2009): “Gerra Zibileko eta frankismo-garaiko aktore sozialei buruzko informazio-bilketarako datu-basea” [DVD multimedia] eta “Gerra Zibileko eta frankismo-garaiko aktore sozialei buruzko informazio-bilketarako datu-basearen eskuliburua”, in ERRAZKIN AGIRREZABALA, M. eta AGIRRE-MAULEON, J. (koord.): “1936ko Gerra Euskal Herrian: Historia eta memoria”, Bilbo, UEU, 379.-418. or.
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Fitxa horretan honako eremuak daude jasota:

o Ondasunak desjabetutakoak.
o Presoa, hila.
o Presoa, kanporatua.
o Presoa, kartzelatik ihes egina.
o Presoa, trukatua.
o Presoa.
o Prisioneroa, alemaniar kontzentrazio esparruan.
o Prisioneroa, frantziar kontzentrazio esparruan.
o Prisioneroa, ihes egina.
o Prisioneroa, Kontzentrazio Esparruan.
o Prisioneroa, Langile Batailoian.
o Prisioneroa, Soldadu Langileen Diziplina Batailoian.
o Prisioneroa, Zigortutako Soldadu Langileen Diziplina Batailoian.
o Prozesatua, Erantzukizun Politikoen legearen arabera.
o Prozesatua, gerra-kontseiluan.
o Soldadua (bando nazionala).
o Soldadua, desertorea.
o Soldadua, errekete boluntarioa.
o Soldadua, mutilatua.
o Soldadua, Tolosan.
o Soldadua, zauritua.
o Zibila, errefuxiatua.
o Zibila, exiliatua.

• Datu pertsonalak:
- Abizena
- Abizena
- Izena
- Argazkia
- Sexua
- Jaioteguna
- Jaioterria
- Bizitokia
- Lanbidea
- Egoera Zibila
• 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...
-

Eragiletza soziala eta egoera: datu basearen eremuen ernamuina da
hau, ikergai diren gizonak eta emakumeak gerran zein parte hartzea
izan zuten edota frankismo-aldian nozitu zutena sailkatzeko balio
baitu. Eremu honek ondoko kategoriak eskaintzen ditu (kategoria
bakoitzari buruzko informazioa ikus XX atalean):
o Apaiza zigortua.
o Araztutako eta kargugabetutako irakaslea.
o Araztutako eta kargugabetutako Tolosako Udaleko langilea.
o Araztutako eta zigortutako Tolosako Udaleko langilea.
o Araztutako irakaslea.
o Deserriratua.
o Fusilatua, errepublikarrek.
o Fusilatua, frankistek Tolosan.
o Fusilatua, frankistek.
o Gudaria (bando errepublikanoa).
o Gudaria, gaixotua.
o Gudaria, II Mundu-Gerran.
o Gudaria, mobilizatua lehen konpainietan Tolosan.
o Gudaria, mobilizatua lehen konpainietan.
o Gudaria, mutilatua.
o Gudaria, zauritua.
o Hildakoa, exilioan.
o Hildakoa, gerra-tokian Tolosan.
o Hildakoa, gerra-tokian.
o Hildakoa, Kontzentrazio Esparruan.
o Hildakoa, Soldadu Langileen Diziplina Batailoian.
o Hildakoa, zibila.
o Hildakoa, zibilen aurkako bonbardaketan.
o Iheslaria.
o Klasifikatutako errekluta.
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-

Non: akzio soziala zein erakunde, talde, instituzio, batailoi, konpainian gertatu zen azaltzeko balio du. Adb. Rusia batailoia, San
Miguel erreketeen tertzioa…

-

Kokapena: eragiletza soziala gauzatutako kokagunea. Adb.
Larrinagako Lurralde Presondegia, Miranda de Ebroko kontzentrazio-esparrua…

-

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.

-

Afiliazioa: Bi azpi-eremu 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 erregimentuan
zein kargu militarra bete zuen.

-

Klasifikazioa: Zenbait deialdi militarreko gazte klasifikatua izan
zen ea erregimen frankistarekiko zenbaterainoko atxikimendua
zuen. Kasu honetan kontzentrazio-esparruetan edo udaletan gauzaturiko klasifikazioa jaso da.

-

Deialdi militarra: erreenplazo urte edo “kinta” urteari dagokio,
hau da, gizon baten jaiotza urtetik 21 urtetara kokatzen da deialdi militarra.
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-

Heriotzaren tokia.

3. BILAKETA

-

Heriotzaren data.

-

Hobiraketa tokia.

-

Hobiraketa data.

-

Heriotzaren arrazoia.

“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 (=, >, <, ..).

• Dokumentazioa. Eragile sozialaren/aktore sozialari buruzko
informazioaren jatorria erregistratzen da: oinarrizko dokumentazioa,
lekukotasunak, bibliografia.
-

Agiri originalak: “datu pertsonalak” eta “eragiletza” pantailetako eremuetan betetako informazioa aurkitu den agiri originalaren jatorria eta agiri horretan zehazten den informazio osagarria
bete da.

-

Bibliografia: aipatu eremuetako informazioa bildu ahal izan den
bibliografiaren erreferentziak gehitu dira.

-

Lekukotasunak: aztergai den pertsonari edota pertsona horren
inguruan informazioa eskaini digun lekukoari grabatutako testigantzaren transkripzioa erredaktatu da. Bertan lekukotasuna
eman duenaren eta lekukotasuna non eman den bezalako informazioak ere idatzi dira.

-

Prozesuaren transkripzioa: gerra-kontseiluetan aktore sozialari
zer leporatu zaion transkribatzen da.

=: 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.

• Prozedura: eremu honetan aktore sozialaren prozesamenduaren izaera deskribatzen da. Datu-baseak eskaintzen dituen kategoriak
ondokoak dira:
o Erantzukizun Politikoen Legearen egikaritzea
o Erantzukizun Politikoen Legearen berrikuspena
o Epaiketa militarra
o Epaiketa militarraren berrikuspena
o Lanpostuaren arazketa
o Ondasunen desjabetzea
o Ondasunen desjabetzearen berrikuspena
-

Akusazioa: eremu honetan prozedura abiatzerakoan aktore
sozialari egozten zitzaizkion ardurak deskribatzen dira, adb. matxinada militarrarekin bat egitea.

-

Prozesuaren hasiera data: prozesua noiz hasi zen

-

Espediente zenbakia: prozesuaren espediente zenbakia eta abiatutako urtea, adb. 1208/37.

-

Kokagunea: prozesuaren diktamina erabaki zen plaza militarra
edota kokagunea

-

Dokumentu mota: prozesuaren egikaritze agiriaren izaera, adb.
urgentziazko sumarisimoa, zigorraren gutxitzea...

-

Epaiaren data: epaiaren erabakitze data

-

Epaia: epaiaren erabakia eta dagokienetan zigorra ere bai.
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4. irudia: bilaketaren menua.

Bilaketa menuko eremuan idatzitako datuen arabera bilaketa
burutu ostean, ezarritako baldintza horiek betetzen dituzten gizon
eta emakumeen fitxak bistaraziko dira (ikus 2. 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 guzti horietan 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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3.1. Inprimatzea
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 honekin erabiltzailea menura itzuliko da atzera.

5. irudia: fitxa inprimagarriaren eredua.
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