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Izan zIrelako gara eta garelako Izango dIra

Iraganik gabeko etorkizunik ez dago. Iragana, baina, nekez 
ekar liteke orainera historiaren eta arduraren zantzua galdu 
bada. Hori da, hain zuzen ere, urtetan, hamarkadetan, balizko 
berdinen arteko lubakia estutu ez ezik zabaldu duena. 

Espainiako Gerra Zibila esan zen hartara deitu gabeko ehu-
naka lagun bildu ziren; gehienak inork izendatu gabe, izate 
eta izan nahi soilagatik. Liburu honek  izena ostu nahi izan 
zieten haietariko batzuk gogora ekarri ditu, eta haien bitartez 
izen-deitura urraturik jarraitzen duten beste milaka. Ardura 
zutenek –eta oraindik ere baduten zenbaitzuek-, fusilatu eta 
errepide bazterretan utzi zituztenen izen eta deituren gainean 
kare bizia bota dute: isiltasunaren, konplizitatearen, erruaren 
karea.  Arduragabekeria politikoaren zigilua jarri diote existitu 
ez zenaren aitzakiapean.

Herrialde desberdinetako herritarrak berdindu zituen di-
txosozko sarraskia herri langilearen zapalkuntza eredua-
ren euskarri bilakatu zen. Alde bietan galera; alde bakarrean 
ahanztura.

Bizikidetza eredu berria eta giza eskubide sozial eta politi-
koen aldarria gizartearen eskari behinena bilakatu da. Aha-
legin hori gauzatze bidean zeresan handia dugu erakundeok. 
Eta ahalegin horretan ezinbestekoa da oraina zerk sortu duen 
ezagutzea, gogoratzea, hurkoa onartu, eta bidea aitortzea; 
norberak bere lekutik, norberak bere minetik.  

Lehenengo aitortza eta esker ematea esku artean dugun lana 
garatzen aritu zaretenentzat da. Familia askoren memoria ko-
lektiboan gordeta zeuden historia puskekin iraganaren, eta 
ondorioz, orainaren puzzlea osatzeko eman duzuen pauso 
ausartagatik. 

Agur eta ohore, inork hartara deitu gabe, herri langile honen 
parte izate hutsagatik ignominiaren harresiaren kontra tiroz jo 
eta ahanzturara eraman nahi izan zintuzten pertsona guztiei.
Eskerrik asko, saminetik, oroimenetik, hura guztia gogora eka-
rriz mina sufritu arren, testigantza hunkigarriok helarazi diz-
kiguzuenoi. Zubi latz hori pasata, zuen senitartekoen izena 
berreskuratzen laguntzeagatik.

Eta eskerrik asko, bereziki,  zuen semea, aita, osaba, aitona, 
anaia galdu arren, aurrera egin zenuten ama, alaba, arreba, 
izeba, amona eta gainerako senitartekoei. Zuen indarrari es-
ker, zuen ausardiari esker, zuen borrokarako gogoari esker, 
errepide bazterretan udaberria ernalduko delako. Hau ez da 
zuetariko bakoitzak bakea lortzeko bidea bakarrik, gure he-
rriaren historiak egia guztiak jasotzeko lehenengo bidea ere 
bada. Eskerrik asko danoi, bihotz-bihotzez.

Igor Eguren
Ordiziako alkatea
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No les falta razón a quienes dicen que el movimiento por la 
recuperación de la memoria histórica persigue un fin político. 
En efecto, es por cuestión política por lo que se produjeron los 
atropellos durante la larga dictadura franquista. Persecución, 
exilio, muerte, expolio, etc. fueron la norma durante aquella 
larga época que algunos, todavía hoy, llaman el régimen an-
terior.

¿Anterior a qué? ¿Anterior a quien? Muchos años de olvido 
impuesto que ahora tratamos de reparar mediante acciones 
sociales que han surgido por todas partes y que dan la voz a 
los verdaderos protagonistas de aquella tragedia. Una historia 
que es presente y nos habla del hoy en lo que se refiere a una 
injusticia perpetuada en el tiempo que no ha tenido repara-
ción y llega hasta nuestros días.

En efecto, la memoria histórica no es una cuestión del pasado 
sino del presente ya que habla de lo que sentimos, pensamos 
y queremos ahora. De lo que se debe exigir porque está pen-
diente. Recuerdos, ideas, preocupaciones y sentimientos que 
tienen vigencia para recordar aquellas injusticias y el incum-
plimiento de los derechos que asisten a las víctimas, las de 
hueso y las de carne y hueso, esto es sus familiares. Verdad, 
justicia y reparación todavía pendientes. 

Lo que para las víctimas es un derecho a la memoria, para la 
sociedad se convierte en un deber de memoria. Por eso y con 
independencia de lo que corresponde a los poderes públicos 
en esta materia, toda la sociedad debe intervenir en el proce-
so. Todos podemos colaborar en el deber de memoria.

La memoria, el recuerdo, el derecho a la verdad, son valores 
que han superado la esfera privada y se convierten en útiles en 
el escenario público ya que consolidan los valores democrá-
ticos y cívicos ensanchando el espacio de los Derechos Hu-
manos. Su valor pedagógico es indiscutible. Aunque parezca 
mentira, finalmente todas las víctimas se igualan en cuanto 
adquieren esta categoría debido a que todas ellas tienen los 
mismos derechos.

Por eso son de agradecer iniciativas como la surgida en Or-
dizia que por su proximidad aportan detalles de quienes no 
aparecen en los grandes libros de historia. Libros que también 
han tenido márgenes en blanco donde se escondían y nega-
ban muchas de las vivencias injustas que padecieron sus ve-
cinos.

Testimonios que adquieren valor de prueba que deben ser re-
conocidos públicamente.

Paco Etxeberria
Profesor Titular de Medicina Forense (UPV/EHU)

entre la verdad y la reparacIón



7Ahaztuen mindura1936ko gerra eta lehen frankismoa ordizian

egIaren eta kalte ordaInaren artean

Ez dute arrazoi-faltarik esaten dutenek oroitzapen historikoa-
ren aldeko mugimenduak helburu politiko bat duela xede. 
Hain juxtu, arazo politiko batengatik eragin zituzten bide-
gabekeriak, diktadura frankista luzean barna. Pertsekuzioa, 
erbestea, hilketa, lapurreta… izan ziren arau aro luze hartan 
guztian: gaur, oraino, jende batek aurreko erregimen deitzen 
duen hartan.

Zeren aurreko? Zeinen aurreko? Ezarritako ahanzturaren urte 
ugari: han eta hemen harrotu diren gizarte ekintzez garbitu 
nahi genituzkeen urteak, eta tragedia haren benetako prota-
gonistei hitza eman nahi dieten gizarte-ekintzak dira. Orai-
na den eta gaur egunaz mintzo zaigun historia da, aldiaren 
joan-etorrian betikotu den injustiziari dagokiona, kalte-or-
dainik jaso ez duen eta guganaino luzatu dena.

Hain zuzen, oroitzapen historikoa ez da iraganeko gauza bat, 
baizik gaur egungoa: orain sentitzen, pentsatzen eta nahi du-
gunari dagokio oroitzapen hori. Exijitu behar denari, airean 
baina idarrean dagoelako. Batetik, indarrean diren oroigarri, 
ideia, kezka eta sentimenduak nahi ditu gogora erakarri; bes-
tetik, biktimek, hezur nahiz hezur-haragi direnek, hau da, fa-
miliartekoek, jasan dituzten zuzengabekeriak eta eskubideen 
bete eza. Orain airean diren egia, zuzenbidea eta kalte-ordai-
na dira jardungai.

Biktimentzat oroitzapen eskubide dena, gizartearentzat oroi-
tzapen betebehar bihurtu da. Horregatik eta gai honetan 
botere publikoei dagokiena gorabehera, gizarte osoarena da 
prozesu honetan esku hartu beharra. Guztiok izan gintezke 
lankide oroitzapenaren betebeharrean.

Oroimena, oroitzapena, egiarekiko eskubidea: esparru priba-
tua gainditu duten balioak dira, baliabide bilakatu dira esze-
natoki publikoan; izan ere, balio demokratiko eta hiritarrak 
sendotu egiten dituzte, Giza Eskubideen eremua hedatuz. 
Eztabaidaezina da halako horien balio pedagogikoa. Gezurra 
badirudi ere, azken batean biktima guztiak bihurtzen dira pa-
reko, kategoria hau harrapatzen dutenean, guztiek dituztelako 
eskubide berak.

Horregatik, eskertzekoak dira, Ordizian bezala, han eta hemen 
sortu diren ekimenak; beren hurbiltasuna dela medio, histo-
riako liburu handietan agertzen ez diren xehetasunak jartzen 
baitituzte agerian. Historiako liburu handiak zeinetan zuriune 
handiak eman izan baitira orri-ertzean, auzokoek jasan zituz-
ten bizipen zuzengabe asko ezkutatuz eta ukatuz.

Froga-balioa eskaintzen duten testigantzak dira, jendaurrean 
aintzat hartu beharrekoak.

Paco Etxeberria
Auzitegi Medikuntzako Irakaslea (UPV/EHU) 
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“Zerbait berria sortzeko asmoz dabilenak 
aurrera doan arraunlariak bezala egiten du. 

Bizkarrez egiten du arraun, atzera, iraganera 
begira, existitzen den horri begira, haren gakoak 

berrasmatzeko asmoarekin”. 

Jorge Oteiza

MIndura gaur 

Liburu honetan agertzen diren ordiziarren mindura iragane-
tik dator. 1936ko Espainiako Gerra Zibilean senitartekoren 
bat galdu izanak eragindako mindura da; familiarren batek 
kartzela jasan izanak eragindakoa; haurtzaro urratua bizi iza-
nak eragindakoa... 

Mindura horri erreparatu diogu, eta horrek iraganera begira 
jarri gaitu. Ez iraganeko zaurietan aztarrika ibiltzeko, baizik 
eta, iraganari begira jarriz, gaurko mindura arintzeko eta etor-
kizuna eraikitzeko hainbat gako aurkitzeko. Etorkizunarekiko 
betebeharrak jarri gaitu iraganera begira, iraganeko mindura 
aintzakotzat hartzea etorkizuna eraikitzeko ezinbesteko dela-
koan.  

Ordizian zor handia genuen, 1936ko altxamendu faxistan 
sistema demokratikoaren alde, herritarren eskubideen de-
fentsan edota Euskal Herriaren burujabetzaren alde egin 
zutenekin. Baita gerra haren ondorioak eta giza eskubideen 
urraketak jasan zituztenekin ere. Zor handia genuen, ez zaie-
lako eskertu egin zuten sakrifizioa eta ez zaizkielako aitortu 
sufritutako eskubideen urraketak.    

Horregatik, Ordiziako memoria historikoa berreraikitzeko lan 
egin dugunon helburu nagusia, ahal den neurrian, zor hori 
kitatzea izan da; leuntzea bederen. Lan hau gauzatzeko or-
duan, geure egin dugu Nazioarteko Zuzenbideak aitortzen 
duen Egiaren, Justiziaren eta Ordaintzaren printzipioa, izan 
ere, sistematikoki zigortuak eta jazarriak izan diren ordizia-
rrek eragin zaien kaltearen inguruko egia osoa ezagutzeko, 
aitortzeko eta garbitzeko eskubide osoa dute, inpunitate eta 
ahaztura guztien gainetik.

Honako helburu nagusiak izan hiru urtez burutu dugun lan 
honek:  

Lehenengoa, 1936ko gerran eta lehen frankismoan eskubi-
deen urraketa sufritu zituztenei hitza ematea, gerraren gal-
tzaile izan diren aldetik, osorik ito izan zaien hitza. Hitza 
eman nahi izan diegu, pertsonak izan ditugulako abiapuntu 
eta pertsonak helburu.   

Bigarrena,  urte haietako gertaeren inguruan frankismoak eta 
beldurrak ezkutatuta eduki duten egia ezagutzea eta zabal-
tzea. Ordizian ez da inoiz egin halako ikerketarik, eta lan ho-
nekin hutsune hori bete nahi izan dugu, egia ezagutzera eman 
nahi izan dugu. Baina gertaera historikoak ezagutzera ema-
tetik haratago, oroimenarekin lotu dugu historia, ordiziarren 
oroimen pertsonala eta kolektiboa berreraikitzeko asmoz. 

Eta hirugarrena, bidegabekeria eta giza eskubideen urraketa 
haiek jasan zituzten ordiziarrei, inolako zalantzarik gabe, me-
rezi duten eta orain artean jaso ez duten aitortza egitea. Aitor-
tza herritarra, herrikideok egin nahi izan dieguna, eta aitortza 
instituzionala, urtetan erakundeak berak izan baitira egia 
ezkutatu dutenak. Irabazleen egia ofiziala zabaldu dute,eta 
galtzaileak beldurrez isilarazi, eta sistema legitimoaren aurka 
altxatu zirenak omendu dituzte eta haren defentsan aritu zi-
renak zigortu.

Espainiako Gerra Zibilaren eta antzeko gatazken ondoren, 
erakundeek eta gizarteak berak bultzatu behar duten politi-
ka giza eskubideak bermatzera bideratu behar da, eta urrake-
ta horiek berriro gerta ez daitezen neurriak hartzera. Zentzu 
horretan, Nazioarteko Zuzenbideak arautzen duenez, giza 
eskubide guztien urraketak ikertu eta argitu behar dira, eta 
ordaintza eta adiskidetzea eragin, oinarri ahalik eta sendoena 
eraikitzeko, halako gatazkarik berriro sor ez dadin.
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eSkertza

Bagenuen zor handi bat kitatzeko, baina baita mila esker 
emateko ere. 

Eskerrik asko izan direnei. Faxismoaren aurka eta demo-
kraziaren alde borrokatu zirenei, herritar ororentzat gizarte 
hobea eraikitzeko lan egin zutenei, Euskal Herriaren askata-
sunaren alde aritu zirenei,  herritarren eskubideak defendatu 
zituztenei… Haiek izan direlako gara gu.

Eskerrik asko zeuen oroimena gure esku jarri duzuenoi. Zeuen 
testigantza eskaini diguzuenoi. Eskerrik  asko, batetik, baldin-
tza oso gogorretan oroimena bizirik mantendu duzuelako, 
eta, bestetik, oroimen hori gu guztiokin partekatu duzuela-
ko; horrela, posible egin duzue hain aberasgarri eta emankor 
izango den oroimen kolektiboa eraikitzea. Zuekin bizi izan di-
tugun momentuak emozioz beteak izan dira eta arrasto ahaz-
tezina utzi dute lan honetan parte hartu dugunon barnean.   

Eskerrik asko Aranzadi Zientzia Elkarteari. Ikerketa lana egin 
ahal izateko eman digun laguntza eta eskaini dizkigun balia-
bideak ezinbestekoak izan dira.   

Eskerrik asko Ordiziako Udalari. Hasieratik erabateko kon-
fiantza izan du talde honen lanean eta egitasmo honi babesa 
eman dio hiru urtean barna. Eskerrik asko, era berean, Gipuz-
koako Foru Aldundiari, eman digun laguntzagatik.

Eskerrik asko material grafikoa, argazkiak edota bestelako agi-
riak eskuratzen lagundu diguten guztiei, elkarrizketatu zein 
herrikideei, Udaleko Kultura Saileko arduradunei, Euskal Me-
moria Fundazioari…  

Eta, esker onarekin batera, aurretikako barkamen eskaera 
liburu honetan jaso den gertaera edo daturen bat ez bada 
erabat zuzena. Halako ikerketa batek hainbat muga ditu eta 
zenbait oztopo gainditu beharra. Mugak eta oztopoak, bes-
teak beste artxiboetan ez direlako nahi adina agiri agertzen, 
ez zirelako jaso edota frankismoaren urteetan desagerrarazi 
egin zirelako; gerra bidegabe hartan galtzaile izan zirenek, 
beldurragatik edota minduragatik, isilean eraman dituztelako 
beren oroitzapenak; ikerketa honi berandu heldu zaiolako eta 
lekuko asko ez dagoelako jada gure artean… 

Edozein kasutan, argitu behar da, ikerketa honetan jaso di-
ren datuak artxibategietako iturri jakin batzuetatik  lortuta-
koak direla, eta, testigantzen kasuetan, lekukoaren beraren 
bizipenak jasotzea izan dela gure lana. Herritarren batek jakin 
nahiko balu zein iturritatik jaso den hemen azaldu den datu 
jakinen bat, jakin dezala udalarekin harremanetan jarriz gero, 
izango duela aukera guk geuk eskuratu ahal izan dugun infor-
mazio guztia jasotzeko.    
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errepresioa
eta giza 

eskubideen 
urraketa 

1936-1945
«Batetik, ñabardurak ñabardura, gizarte 

ereduaren bi kontzepzio muturtuta 
zeuden unetik pizten zen saltsa. Ezkerrera 
jotzen zuenak, atzeratuta zegoen gizartea 
modernitatearen trenean sartu nahi zuen, 

eta langileria eta nekazarien errebindikazio 
duinei erantzunak emateko prest zegoen. 

Aldiz, eskuinetara jotzen zuenak gogor ekiten 
zion betidanik zetozen pribilegioak-eta bere 

hartan manten zitezen. Multzo horren barruan 
gizatalderik erreakzionarioenak indar bikaina 
zuen, eta ‘Espainia gloriaduna’ berrezartzeko 

minez bizi zen. Bigarren gatazka, berriz, 
estaturik gabeko nazionalitateek zekarten: 

zapaldutako eskakizunak irtenbide zilegi baten 
faltan zebiltzan…».

 Joxe, Euzko Gudarosteko gudaria  
¡Nunca más! Imágenes de guerra 1936-1939  

1
Ahaztuen mindura 1936ko gerra eta lehen frankismoa ordizian

Militar matxinatuak Ordizian sartzen, 1936ko abuztuaren 
haseran. (Ceferino Yanguas)
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 CAF lantegia (Beasaingo Udala)
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i. modernizazioa eta ii. errepublika ordizian (1860-1936)

1.1. erregIMen polItIkoaren krISIa

 
XX. mende hasieran, Alfonso XIII.a errege zela, Espai-
niak krisi ekonomiko eta politiko larria jasan zuen eta 
Borboien erregimen politikoa ahulduz joan zen hainbat 
arrazoirengatik. Batetik, Espainiako Armada kolonialak 
1921ean porrot egin zuen Marokoko gerran, Annualen, 
eta horrek eragin zuzena izan zuen gizartean. Bestetik, 
egoera ekonomikoa txarra zen eta 1929ko mundu maila-
ko krisiarekin areagotu egin zen. Azkenik, Espainian al-
derdi errepublikarrek eta ezkertiarrek indarra hartu zuten 
eta langile-mugimendua erradikalizatu egin zen. Ordu-
rako sortuak ziren Espainiako Alderdi Sozialista (PSOE, 
1878an), Confederación Nacional del Trabajo sindikatu 
anarkosindikalista (CNT, 1910ean) eta Espainiako Alder-
di Komunista (PCE, 1921ean).    

1923an Primo de Rivera jeneralak estatu kolpea eman 
zuen Alfonso XIII.a erregearen onespenarekin, eta 1930. 
urtera arte iraun zuen diktadura ezarri zuen. Indar kon-
tserbadoreen, armadaren eta Elizaren babesa izan zuen. 
Nazionalismo espaniarrean oinarritutako politika bultza-
tu zuen Primo de Riverak bere agintaldian, eta Mussoli-
niren Italia faxista izan zuen eredu. Jarduera politiko eta 
sindikala debekatu zuen eta Euskal Herrian alderdi aber-
tzaleen egoitzak itxiarazi zituen. Kataluniako Mankomu-
nitatea desegiteko agindua ere eman zuen. Patronalaren 
interesak defendatu zituen eta diktaduraren aurkako di-
sidentzia politikoa jazarri zuen, bereziki anarkistak.  

Monarkia berrezarri zenetik, Espainian agindu zuten go-
bernuek konpondu gabeko bi arazo zituzten: bata Kata-
lunian eta bestea Euskal Herrian. XX. mendean eztabaida 
ugari izan ziren Espaniako lurralde antolamenduaren in-
guruan, eta tentsio handia bizi izan zen Madrilgo Gober-
nuarekin. Euskal Herriko eta Kataluniako nazionalismoek 
beren identitate nazionalari eta historiari erreparatzen 
zioten estatu izaera aldarrikatzeko. Katalunian, Lliga Re-
gionalista alderdi burgesaren inguruan sortutako mugi-
mendu katalanista sendoa gorpuztu zen XIX. mendearen 
amaieran. Euskal Herrian, berriz, foruen ezabatzearekin 
batera egin ziren Espaniaren zentralismo politiko eta 

Alfonso XII.a erregeak Primo de Rivera jeneralaren dikatura babestu eta  
patronalaren interesak defendatu zituen. (Artxiboa)

Afrikako gerrara bidalitako soldadu bat senideak agurtzen Pasaiako portuan, 
1918an. (Fototeka Kutxa)
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ekonomikoaren aurkako lehen aldarrikapenak. 1895ean 
sortu zen EAJ-PNV, lehen euskal alderdi nazionalista.    

Urte horietan industrializazio prozesu azkarra izan zen 
Euskal Herrian eta Katalunian, eta horrek indar naziona-
listen bilakaeran eragin zuzena izan zuen. 1911n lehen 
euskal sindikatua sortu zen Bilbon: Eusko Langileen Al-
kartasuna (ELA-STV). Katalunian ere 1909ko Bartzelo-
nako Aste Tragikoa-ren ondoren nabarmen indartu zen 
langile-mugimendua. 1922an Estat Catalá alderdi inde-
pendetista eratu zen eta, ondoren, ERC alderdia, Kata-
luniako sentsibilitate errepublikarra bildu zuena. Euskal 
Herrian 1930ean EAJ-PNV alderditik bananduta Eusko 
Abertzale Ekintza (EAE-ANV) sortu zen, alderdi abertza-
le, errepublikazale, aurrerakoi eta akonfesionala. 

Espainiako gizartea krisi garaian murgilduta eta erregi-
men monarkikoa ahulduta, 1930eko urtarrilaren 30ean 
Alfonso XIII.ak Dámaso Berenguer jenerala izendatu zuen 
gobernuburu, egoera «normaltasun konstituzionalera» 
itzultzeko asmoz. Baina urte hartan bertan, abuztuaren 
17an, monarkiaren aurkako ekimen erabakigarria egin zen 
Donostian. Espainiako eta Kataluniako alderdi errepubli-
kazaleen ordezkariak eta hainbat ordezkari sozialista Do-
nostian elkartu ziren eta Donostiako Ituna adostu zuten. 
Itunean erregimen aldaketa eta askatasun politiko eta er-
lijiosoak berrezartzea hitzartu zuten, eta baita Katalunia-
rentzat Autonomia Estatutua onartzea ere. 

Batzar hartan ez ziren izan euskal nazionalistak. Batetik, 
euskal nazionalismoa funtsean katolikoa eta kontserba-
tzailea zelako. Eta bestetik, euskal nazionalismoa birfun-
datze prozesuan zelako. Izan ere, 1923an Comunión eta 
Aberri alderdietan zatitu ostean, 1930ean nazionalismo 
aranistaren alderdiak batu egin ziren. 

1931n Alfonso XIII.ak Juan Bautista Aznar almirantea izendatu zuen presidente, eta hark «batasun monarkikoko» go-
bernua osatu zuen. Aznarrek hauteskunde plan mailakatu bat prestatu zuen egoera kontrolatu ahal izateko. Lehenik 
udal hauteskundeak deitzea zen asmoa, segidan probintzialak eta, azkenik, Gorteak berritzeko hauteskunde oroko-
rrak. Gobernuak deitutako udal hauteskundeak alderdi guztiek onartu zituzten, eta kanpaina erabat polarizatu zen 
monarkiaren eta errepublikaren aldekoen artean. Honela, hauteskunde haiek erregimen politikoari buruzko hautes-
kunde plebiszitario izaera hartu zuten. Kanpainan, erregimen politikoaren inguruko eztabaidaren gainetik, autogo-
bernuaren gaia nagusitu zen Euskal Herrian.  

Testuinguru sozial eta politiko horretan, 1931ko apirilaren 12ko hauteskundeek monarkiari buruzko erreferendum 
izaera hartu zuten. Monarkia zilegitasuna galtzen ari zelarik eta errepublikazaleen ekimenak indartzen ari zirelarik, 
hauteskunde haiek erakutsi behar zuten monarkiak zer-nolako babesa zuen. Beraz, monarkiaren beraren jarraipena 
zegoen jokoan. Errepublikazaleek babes zabala izan zuten, batez ere hiriburu eta hiriguneetan, eta ikusita bazirela 
baldintzak Errepublika berehala ezartzeko, erregimen berriari ateak ireki zitzaizkion.  

Espainiako Estatuko mapa politikoa XIX. Mendean. 

1894. urtean sortu zen EAJ-PNV, lehen euskal alderdi abertzalea. Irudian Bilboko 
Correos kaleko batzokia. (Artxiboa)
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1.2. Hazkunde InduStrIal eta deMografIkoa

XIX. mendera arte Goierriko biztanleriaren lan jarduera nagusia nekazaritza eta abeltzaintza ziren. Baserriek, neurri 
handi batean, berezko egitura ekonomiko autonomo eta burujabea zuten, nahiz eta elikagaien edota arroparen hor-
nikuntza urria izan. Eskualdeko burdinolek eta meategiek ere jarduera bizia zuten eta garrantzia zuten eskualdeko 
ekonomian; esaterako, Beasaingo Igartzak eta Olaberriako Ihurre burdinolak, eta Zeraingo meategiak. Halaber, baso-
gintzan ustiatutako egurra eta horretatik lortutako ikatza ere diru iturri garrantzitsuak ziren. 

Eskualdean nagusi zen nekazal giro horretan, Ordiziako herriko biztanleria artisauek eta merkatariek osatzen zuten 
nagusiki: ehuleek, zapatariek, harginek, errementariek eta arotzek1.  Honela, XIX. mende hasieran Ordiziak 80 etxe zi-
tuen harresi barruan eta 26 harresitik kanpora, nekazal eremutan. Guztira 560 biztanle zituen. 

Garaiko industria sarea osatzen zuten lanbide gremioek 
eskulangintzan zuten oinarria. Baina Frantziako Iraul-
tzaren ostean, Europatik etorritako ideia liberalek eta 
aurrerapen teknologikoek erabat aldatu zuten gizartea 
eta, horrekin batera, baita lan-harremanak ere. Euskal 
Herriko hiri eta merkataritza jarduerako herrietan klase 
sozial berri eta boteretsua agertu zen: burgesia. Espai-
nian, liberalismo ekonomiko eta politikoa nagusitzean, 
burgesiaren menpe geratu ziren merkataritzarako eta 
ekoizpenerako  bitartekoak. 

Eredu produktibo eta ekonomiko berriaren beharrak ase-
tzeko bide-sare berriak eraiki ziren Goierrin XIX. mende 
erdian. Alde batetik, Etzegarateko mendatea ireki zen, 
eta horrek San Adriango igarobidearen gainbehera ekarri 
zuen. Bestetik, 1854an, Ordizia eta Ataun arteko errepidea 
egin zen, Laskaibarko zubitik barrena. Azkenik, 1860ko 
hamarkadan, Gipuzkoan trenbide-sare berria eraiki zuten, 
eta baita Ordiziako geltokia ere. Eskualdeko bide-sarean 
egindako aldaketa horiek Ordizia eskualdeko hirigune ga-
rrantzitsuena bilakatzeko bultzada eman zuten.  

1860ko hamarkadan, Hierros San Martín de Urbieta fa-
brika sortu zuten Beasain, Lazkao eta Ordizia arteko 
mugan. Teknologia berriez hornitutako eskualdeko lehe-
nengo fabrika modernoa izan zen. Eskualdean fabri-
ka modernoak sortzearekin batera, lan-munduaren eta 
lan-harremanen bestelako antolaketa eredua ezarri zen, 
eta produkzio eredu berriarentzako ezinbestekoak ziren 
soldatapeko langileez bete ziren lantokiak. Langileak jada 
ez ziren ekoizpen prozesuan burujabe, eta egitura kon-
plexuago baten barnean azaltzen ziren lehenengo aldiz.

1905ean Beasaingo bagoi fabrikak lehen tren bagoia 
ekoiztu zuen, eta ordutik aurrera produkzioak etengabe 

1     GALDOS MONFORT, A. (2008). Villafrancatik Ordiziara, historiaz jositako bidea. Eusko Ikaskuntza. Donostia.

Malkaskoko zubia eta atzean Ordizia, 1910. urtean. (Artxiboa)

CAF lantegiak eraikitako Beasaingo Ezkiaga auzoko langileen etxeak. (Artxiboa)
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egin zuen gora. Hurrengo urtean 556 bagoi egin ziren, 
1907an 608, 1908an 1.120 eta 1914an 3.200. Baina haz-
kunderik handiena Lehenengo Mundu Gerraren era-
ginez gertatu zen. 1914-1918 urteetan Lehen Mundu 
Gerran Espainiako Estatua neutrala izateak mesede egin 
zion, ekonomikoki behintzat, Beasaingo lantegiari. Urte 
oparoak izan ziren, hornidura tratu handiak egin baitzi-
ren gerran zebiltzan botere ekonomiko nagusiekin. 
 
1905ean, Beasaingo bagoi fabrikan, kualifikatu gabeko 
langileen artean %39 Euskal Herritik kanpora jaiotakoak 
ziren, eta teknikari eta zuzendaritzako kideen artean, 
berriz, %72. Produkzioa handitzearekin batera, areagotu 
egin zen eskulanaren beharra. 1911n 1200 langile inguru 
zeuden lantegian, sei urte beranduago esku lana bikoiz-
tu egin zen, eta 1917an 1800 langile ere izan ziren.    

Urtea 1904 1908 1911 1915 1917 1923 1931 1932 1934 1936

Langile kopurua 396 845 1200 960 1800 1300 2200 587 754 1154

CAF lantegiko langileriaren hazkundea XX. mende hasieran2

Horren guztiaren ondorioz, mendearen lehenengo urteetan, eskualdeko beste hainbat herritan bezala, Ordizian ere pro-
letarioen klasea sortu eta zabaldu egin zen. Fabriketan ezarritako eredu produktibistak eskulanaren premia zuen, eta 
bertako herritarrek betetzen ez zituzten lanpostuak kanpotik etorritakoekin osatu behar izan ziren, batez ere Nafarroatik 
eta Gaztelatik etorritako langileekin. Demografiak gora egin zuen eta gizartean eraldaketa sakonak gertatu ziren.  

Datu demografikoak Ordizia:

Urtea 1860 1900 1910 1920 1930 1940 1950

Biztanleria 1197 1421 2318 3140 4423 4335 4796

Ordiziako biztanleriaren bilakaera XIX. mende erditik XX. mende erdira arte3.

1932ko erroldaren arabera, Ordiziako biztanleen erdia baino gehiago herritik kanpo jaiotakoak ziren4. Honako grafiko 
honetan ikus daiteke orduko biztanleriaren jatorria jaiotze-lekuaren arabera.

•	 Ordizia: 42,2 %
•	 Gipuzkoa: 30,8 %
•	 Hego Euskal Herria: 10,8 %
•	 Espainiar estatua: 16, 2 %

Hazkunde demografikoak herriaren hiri egitura eraldatu egin zuen. Hiriaren hedatze prozesua bagoi fabrikaren ingu-
ruan gertatu zen bereziki, eta langile-auzo berrietan kanpotik etorritako langileentzat etxeak eraiki ziren.  Beasainen 
Ezkiaga auzoan eraiki ziren langileentzako etxeak, eta Ordizian Urdaneta, Kale Berria, Diego Rivero eta Maribaratza 

2   LEGORBURU FAUS, E. (1995). Fabrika Haundie: Beasaingo Construcción y Auxiliar de Ferrocarrilesen historia in Beasaingo paperak (bild) 5. zenb.
3   GALDOS MONFORT, A. (2008).  Villafrancatik Ordiziara, historiaz jositako bidea. Eusko Ikaskuntza. Donostia.
4   Santa Ana Aldizkaria (1982)

Almazor Picaza y CIA fabrika, 1933. urtean sortua, Malkaskoko zubiaren parean. 
(Artxiboa)
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kaleetan. Urte haietan Urdaneta kalean eta Eskarabilla auzoan Ordiziako biztanleriaren herena baino gehiago bizi 
zen. Jarduera biziko auzoa izan zen eta, garaiko hauteskundeen emaitzak kontuan izanik, soziologikoki alderdi ezker-
tiar eta nazionalisten nagusitasuna agerikoa zen. Hirigunean, berriz, alderdi tradizionalistak ziren nagusi. 

1917tik aurrera Beasaingo tren fabrikak CAF Compañía Auxiliar de Ferrocarriles izena hartu zuen.  Ordiziako industri-
gune nagusia izan zen CAF, baina hirigunetik urruntzen ziren lur-eremuetan ere hainbat industria ezarri ziren. Horre-
la, 1936. urtearen aurretik ondorengo jarduera ekonomikoa zuten industriak jardun ziren lanean. 

INDUSTRIAREN IZENA JARDUERA EKONOMIKOA HELBIDEA

Berroeta Likore fabrika Urdaneta 36

Tomás Lara y Compañía Gomazko objektuak Urdaneta 49

Hidro Electra Araxes Urdaneta 46

Armendariz y Lecuona S.L Altzari fabrika San Bartolome

Boinas Ederra Ehungintza Filipinak

Manufacturas Derby Tresneria fabrika Filipinak

Carrocerias Modelo Haurrentzako kotxeak Filipinak

Echeverria Iztueta y Leunda Serrería Mekanika Filipinak

Almazor Picaza y Cia Ehun fabrika Urdaneta kalea

1.3. langIle-antolaMendua eta gatazka SozIala

XIX. mendean abiatutako iraultza industrialak errotik 
aldatu zituen mendetako lan-harremanak. Ordura arte 
artisauek eta hainbat ogibidetan lan egiten zuten langi-
leek burujabetza ekonomikoa zuten euren ekoizpen pro-
zesuan, baina teknologia berriez hornitutako lantegiak 
langilez bete zirenean, babesik gabe geratu ziren eta pa-
tronalaren aginduetara lan egin behar izan zuten. Babes 
gabezia horrek langileen esplotazioa eragin zuen.  

1905. urtean Fábrica de Vagones de Beasain lantegian or-
daintzen zen bataz besteko jornala 3,50 pezetakoa zen. 
1917ra arte bere horretan egon zen, nahiz eta premiazko 
produktuen prezioak nabarmen garestitu. Lan-baldin-
tzek eta soldata baxuek ekarritako prekarietateak kezka 
eragin zuen langileengan, eta elkartasun sareak sustatu 
zituzten beren beharrak asetzeko eta langileen bizi eta 
lan-baldintzak hobetzeko.   

CAF lantegiaren ikuspegi orokorra XX. Mendaren hasieran. (Fototeka Kutxa)
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Horrela, 1908an, Beasaingo bagoi fabrikako langileek 
Sociedad Cooperativa de Empleados y Obreros de la 
Fábrica de Vagones de Beasain  sortu zuten. Koopera-
tiba horrek oinarrizko elikagaiak eta zenbait genero bi-
tartekorik gabe erosteko aukera ematen zien bertako 
langileei. Oinarrizko lehengaien garestitzeak horrelako 
esperientziak bultzatu zituen lantegi askotan. 

Hurrengo urteetan prezioek gora egin zuten arren, ez 
zen maila bereko soldata igoerarik izan, eta horrek lan-
gileen haserrea piztu zuen. Testuinguru horretan egin 
zen 1917ko greba deialdia. Errusiako boltxebikeen iraul-
tzak Europako langileen itxaropena piztu zuen eta, uda 
hartan, PSOE alderdiak eta bere adar sindikalak, UGTk, 
grebarako deia egin zuten. CNT sindikatu anarkistak ere 
babesa eman zion greba hari.  

Grebaren jarraipena arrakastatsua izan zen Gipuzkoan, 
batez ere Pasaian, Errenterian, Eibarren eta Beasainen. 
Herri horiek industria gune garrantzitsuak ziren eta sin-
dikalismo sozialista ondo antolatuta zegoen. Urte horre-
tan bertan, CAFen UGTk bultzatuta elkarte berria sortu 
zen, Sociedad de Obreros de Oficios Varios, Donostiako 
Federación Local de Sociedades Obreras erakundeare-
kin elkartuta zegoena. Sindikatu horrek ere greba deial-
diarekin bat egin zuen. 

Greba eguna abuztuaren 13a izan zen eta 1500 langiletatik 1000 inguruk jarraitu zuten. Gobernuak armada eta Guar-
dia Zibila bidali zituen greba zapaltzeko asmoarekin. Langileek beren etxeetako balkoi eta leihoetatik harriak eta bo-
tilak jaurtiki zizkieten, eta lanera joan ziren langileei ere eraso egin zieten. Abuztuaren 16an Gipuzkoako gobernadore 
zibilak Sociedad de Obreros de Oficios Varios elkartea desegiteko agindua eman zuen, eta zuzendaria eta hainbat kide 
atxilotu egin zituzten. Enpresak, bere aldetik, zenbait langile kaleratu egin zituen. 

Baina protesta haiek ez ziren alferrikakoak izan. CAFeko Administrazio Kontseiluak urte amaierarako soldaten igoera 
onartu zuen, 3,50 pezetatik 4 pezetara. Ondorengo urteetan ere langileen baldintzak hobetzeko neurriak onartu zi-
ren. 1919ko urtarrilean, adibidez, 9 ordutara jaitsi zen lanaldia, eta 1923an 8 ordukoa ezarri zen. 

1919an Agrupación de Obreros de Beasain elkartea sortu zen eta 1920an Sindicato Único de Trabajadores de Beasain 
elkarte anarkista. 1921an Sindicato Obrero Metalúrgico de Guipúzcoa elkarteak  mitina egin zuen Beasainen, Maia-
tzaren Lehenaren harira, eta Kasino Zineman izandako batzarrean ondorengo programa aurkeztu zuen: 

•	 Lana babesteko legeen aldarrikapena.
•	 Marokoko gerraren amaiera eskatzea. 
•	 Gobernuaren errepresio politikari aurka egitea. 
•	 Lan-krisialdiari irtenbideak berehala emateko eskaera. 
•	  Sobietar Errepublika Sozialisten Batasuna (SESB) aitortzea. 

Lehen Mundu Gerrako urteak (1914-1918) urte oparoak izan ziren orokorrean Espainiako enpresentzat, Europako 
hegemonia politikoa lortzeko borrokan ari ziren herriek mineral eta manufaktura kopuru handiak eskatu zizkiotelako 

1917ko greba Goierri eskualdean. (Artxiboa)
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Espainiari. Hego Euskal Herrian, eta baita Espainian ere, 
industria etenik gabe aritu zen lanean, eta enpresek ira-
bazi handiak izan zituzten. Baina irabazi horiek ez ziren 
modu orekatuan banatu eta klase sozialen arteko desber-
dintasunak bere horretan jarraitu zuen. 

Urte batzuk geroago, 1920ko hamarkadaren amaieran, 
nazioartean kapitalismoaren krisi ekonomiko larria ger-
tatu zen. 1929ko crack ekonomikoaren ondorioak be-
rehala sumatu ziren Euskal Herriko industriguneetan. 
Ondorengo urteetan Goierrin ere enpresek zailtasun eko-
nomiko larriak pairatu zituzten, eta horrek ondorio latzak 
izan zituen langileengan. Era berean, langile mugimen-
dua erradikalizatu egin zen.

CAF enpresan lan eskariak asko gutxitu ziren eta, horren 
ondorioz, 1930. urte amaieran lan-orduak murriztu egin 
zituen. CAFeko langileek beren lanpostuak arriskuan iku-
sita, 1931ko uztailean greba mehatxua egin zuten, baina gobernadore zibilaren bitarteko lanak zirela-eta, ez zen gre-
barik egin. Horrek, ordea, laster piztuko zen gatazka atzeratu besterik ez zuen egin.

Testuinguru horretan, 1932ko martxoan, Ordiziako Udalak bilera batera deitu zituen merkatariak, alderdi politikoak, 
langileen elkargoak eta «herriko bizitzaz eta garapenaz arduratuta dauden guztiak». Bilera Beasainen egin zen eta 
bertan izan ziren Ordiziako, Lazkaoko eta Beasaingo udalak eta ELA-STV sindikatuko eta Sindicato Metalúrgico sin-
dikatuko kideak. Bilera hartan adostu zen Madrileko Gorteetara ordezkaritza bidaltzea gaia aztertu eta konponbideak 
eskatzeko. Ordezkaritza hura Beasaingo eta Ordiziako alkateek eta Solidaridad de Obreros Vascos eta Sindicato Me-
talúrgico elkargoko kideek osatu zuten. 

1932ko apirilean Errepublikako Herri Lanen ministroari jakinarazi zitzaion langileen kaleratze handiak gertatzear zire-
la eta Beasaingo lantegiak Indalecio Prietorengana jo zuen Compañía Nacional de los Ferrocarriles del Oeste de España 
konpainiarentzat 600 bagoi egiteko kontratua lortzeko asmoarekin. Azkenean, ordea, 55 bagoi bakarrik hitzartu ziren.

Horren ostean, CAFen langile asko kaleratu zituzten, eta 2.200 langile izatetik 587 izatera igaro zen. Apirilean bertan hasi 
ziren kaleratzeak. Hilabete horretan bakarrik 456 langile kaleratu zituzten, eta gainerakoak ondorengo hilabeteetan.  

Langabezia maila hain altua izanik, Ordiziako Udalak berak ere hainbat neurri hartu zituen krisi egoerari aurre egi-
teko. Besteak beste, langabetuen errolda osatu eta lan-poltsa martxan jarri zuen herri-lanetan herriko langabetuak 
kontratatzeko. Honela, herriko langabetuak kontratatuta egin ziren Gaintzako bidea eta Legorretako trenbideko pa-
sabidea. Langileak aukeratzeko batzorde bat osatu zen udaleko ordezkariekin eta ELA-STV eta Sindicato Metalúrgico 
sindikatuetako ordezkari banarekin. 

Haiek ez ziren izan langabeziari eta krisiari aurre egiteko Ordiziako Udalak hartutako neurri bakarrak. Argindarra, 
botikak edo medikuen zerbitzuak ordaintzeko gai ez ziren familientzat edo ikasteko baliabiderik ez zuten pertsonen-
tzat gizarte laguntzak bideratu zituen. Jatorrizko herrietara itzultzeko erabakia hartzen zuten langabetuei eta haien 
familiei ere bidaia ordaintzeko laguntza eman zien udalak. Burgos, Logroño, Valladolid, Gasteiz, Palencia, Salamanca, 
Lugo eta Avilara izan ziren, besteak beste, langabe geratutako familien itzulerako bidaiak. 

Espainiako estatu osoan gatazka sozial eta laboral handiko urteak izan ziren. Eta gatazka haiek izan zuten oihartzunik 
Euskal Herrian bai eta Goierrin ere. Honela, 1934ko urrian, Gipuzkoako industriaguneek bat egin zuten Asturiaseko 

Espainiako estatuburuaren bisita CAF lantegira 1931. urtean. (CAF)
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matxinadarekin. UGT sindikatuak borrokarako deialdia egin zuen eta Goierrin militante sozialista eta anarkista uga-
rik greba deialdiarekin bat egin zuten, gehienbat Beasainen. ELA-STV sindikatuak, ordea, ez zuen greba deialdirik 
egin. Langileen artean armak banatu ziren eta langileek Ataungo harrobitik dinamita lapurtu zuten. CAF lantegian 
sabotaje batzuk ere egin zituzten eta tren geltokiko telefono komunikazioak moztu egin ziren.  

Gertakari horien harira 32 goierritar epaitu zituzten Donostiako epaitegietan «matxinada militarra» bultzatzearen 
akusaziopean. Horien artean bost ordiziar zeuden: Angel Galarreta, Pablo Aguado, Alejandro Txintxurreta, Alvaro 
Calvillo López eta Valentín Gómez Arce. Sei hilabete eta 8 urte bitarteko kartzela zigorrak jaso zituzten guztiek5. 

Atxilotuen aldeko elkartasun kanpainak jarri ziren martxan. Ordizian, adibidez, Etxezarreta Antzokian zinema gaua an-
tolatu zen 1935eko azaroaren 30ean, Ordiziako eta Beasaingo preso politikoen familiei diruz laguntzeko asmoarekin.   

1.4. udalbatza deMokratIkoaren oSaketa eta bIlakaera

«Errepublika aldarrikatu zenean, 1931ko apirilaren 14an, Ordizian bi egunkari saltzaile zeuden, bata Golmaio eta 
bestea Fernández izeneko bat. Fernándezek Ordiziako Udalera ekarri berria zen eskailera hartu, gora igo eta Alfonso 

XIII.aren plaka hautsi zuen, eta Errepublikarena jarri zuen»

Mikel Garmendia Olaziregi6

Gudari ordiziarra 

1.4.1. Errepublikaren aldarrikapena eta udalbatza demokratikoaren osaketa

1931ko apirilaren 12an Espainiako udal hauteskundeak egin ziren. Hiri nagusi eta populatuenetan alderdi errepu-
blikarrek irabazi ostean, Alfonso XIII.ak erregetzari uko egin zion eta erbesterako bidea hartu zuen. Horrekin batera, 
erregimen politiko errepublikarrari bidea ireki zitzaion. 

Apirilaren 14an, Eibarreko Udalean bandera errepublikarra ezarri zuten lehen aldiz, goizeko sei eta erdietan. Ondo-
rengo orduetan II. Errepublika aldarrikatu zen Espainia osoan.  

Erregimen aldaketak, ordea, berehala azaleratu zituen Espainiako zentralismo politiko ekonomiko eta kulturalak sor-
tzen zituen gatazkak. Apirilaren 14an, arratsaldeko lehen orduan, ERCko buru  Françesc Maçiak Kataluniako Erre-
publika aldarrikatu zuen Generalitateko egoitzako balkoitik. Orduan irakurritako adierazpenean, «Espainiako beste 
herriak» deitzen zituen estatu libreen konfederazio bat osatzera. Ordu batzuk geroago, Jose Antonio Agirrek bandera 
errepublikarra jarri zuen Getxoko Udaletxean, eta zera aldarrikatu zuen: «Euskal Errepublika, federazioan elkartuta 
Espainiako Errepublikarekin». 

Apirilaren 14ko arratsalde eta iluntze aldera Euskal Herriko hainbat herritan aldarrikatu zen Errepublika, eta horie-
tako askotan Euskal Errepublikaren aldeko adierazpenak eta manifestazioak egin ziren. Donostian Eusko Alderdi 
Jeltzaleak eta Eusko Abertzale Ekintzak agiri bat plazaratu zuten «Euzkadik nazio den neurrian dituen eskubideak» 
defendatuko zituztela adierazten zuena. Egun horretan bertan, EAJ-PNV alderdia Errepublika onartzen joan zen 

5 En el consejo de guerra de ayer, El Día egunkaria, 1935/07/27, 5.or.
6 Ikus Garmendia Olaziregi, Mikel in Memoriaren izenak Ordizian atala.
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hainbat herritan. Nazionalistek, beraz, Errepublika onartu zuten pentsatuz erregimen berriak aukera emango zuela 
euskaldun guztiak elkartzeko Euskal Errepublika baten baitan, Euskal Herria soziopolitikoki eratzeko eskubide histo-
rikoak errespetatuz. 

Ordizian ondorengo ordezkaritza politikoa utzi zuten apirilaren 12ko udal hauteskundeek: zortzi zinegotzi naziona-
lista, bi independente eta katoliko bat. Parte hartzea %59,12koa izan zen. Emaitzak ezagutu ondoren, beste hainbat 
udaletan bezalaxe, Ordizian Errepublika aldarrikatu zen eta bandera errepublikarra jarri zen balkoian7.

1931KO MAIATZEKO UDAL HAUTESKUNDEAK

Zinegotziak guztira Tradizionalistak EAJ-PNV

12 4 8

Baina, arrazoi formalak argudiatuta, emaitza horiek inpugnatu egin zituzten eta maiatzaren 5ean Gipuzkoako go-
bernadore zibilaren agiri bat jaso zen udalean. Gobernadoreak jakinarazi zuen desegin egin zuela hauteskunde au-
rreko udala, alkate funtzioetan Luzio Lekuona zuena, eta udaleko gestore izendatu zuen Eugenio Arana Intsausti8 
EAE-ANVko kidea, harik eta hauteskundeak berriro egin arte. Eugenio Aranaz gain, Pedro Arrondo eta Antonio Arano 
errepublikazaleek osatu zuten Ordiziako Udalaren Kudeaketa Batzordea. 

1931ko maiatzaren 31n berriro egin ziren hauteskundeak, eta orduan zortzi zinegotzi nazionalista eta lau tradizio-
nalista aukeratu zituzten9. Ekainaren 10ean Patxi Iturriotz Iztueta10 nazionalista (EAJ-PNV) izendatu zuten alkate 
EAJ-PNVren eta EAE-ANVren botoekin, eta tradizionalisten abstentzioarekin. Era berean, Eugenio Arana Intsausti 
(EAE-ANV) lehen alkateorde izendatu zuten, eta Ramon Martínez Arrondo (EAJ-PNV) bigarren alkateorde. Udala ho-
nela geratu zen osatuta:    

1931KO UDALABATZA DEMOKRATIKOA

Iturriotz Iztueta Patxi EAJ-PNV

Luzuriaga Dorronsoro Jabier EAJ-PNV

Golmaio Sagartzazu Arcadio EAJ-PNV

Arrillaga Etxeberria Joxe EAJ-PNV

Martínez Lasa Luis EAJ-PNV

Martínez Arrondo Ramon EAJ-PNV

Arana Intsausti Eugenio EAE-ANV

Luzuriaga Dorronsoro Anton EAE-ANV

Arrieta Guridi Joxe Tradizionalista

Imaz Ariztimuño Felipe Tradizionalista

Barandiaran Baztarrika Gregorio Tradizionalista

Gaztañaga Artola Nikolas Tradizionalista

7   ESTORNES ZUBIZARRETA, IDOIA La construcción de una nacionalidad vasca. Eusko Ikaskuntza (1990). Eta La Vanguardia egunkaria 1931-04-16 
8   Ikus Arana Intsausti, Eugenio in Memoriaren izenak Ordizian atala.
9   RODRIGUEZ RANZ, J.A. eta GARCIA CAMPO, M.B. (1995). Guipúzcoa y San Sebastián en las elecciones de la II República. Kutxa. Donostia. 
10   Ikus Iturriotz Iztueta, Patxi in Memoriaren izenak Ordizian atala eta Miren Iturriotzi egindako elkarrizketa. 
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1931ko ekainaren 5eko udaleko saio berezian, Kudeaketa Batzordeko Redondo jaunak honako hitz hauek esan zituen:  

«La representación de los republicanos en la Comisión Gestora, saluda al Ilustre Ayuntamiento de Villafranca, 
y éste saludo es igualmente cordial para aquellos miembros que representan ideas afines a las nuestras, y para 
aquellos otros que en el terreno ideológico se encuentran separados de nosotros por un abismo insondable. Sois 
los legítimos representantes del pueblo, porque él os ha elegido libremente, pero es preciso resaltar, que esa liber-
tad se la ha devuelto al pueblo la República, y por consiguiente a la República y al pueblo debéis vuestros cargos. 
Nuestra misión en la Comisión Gestora se redujo a resolver los asuntos de trámite, pues no nos creíamos autori-
zados para más, con arreglo a nuestros principios democráticos. No invadimos, pues, nuestras atribuciones. Sea 
para vosotros la labor y que el éxito más rotundo la presida, para que vuestras resoluciones redunden todos en 
beneficio de Villafranca de Vasconia, y por consiguiente de España».

Patxi Iturriotz alkate izendatu berriak, berriz, hitz hauekin eman zion hasiera bere agintaldiari:
 

«Me honra extraordinariamente la confianza que habéis depositado en mi humilde persona, pero me abruma al 
mismo tiempo el pensar la enorme responsabilidad que contraigo con mi querido pueblo. La mayoría nacionalis-
ta mantiene íntegros los programas político y municipal que publicó en el manifiesto electoral, y tiene que añadir 
que una gran austeridad en los gastos y una estrecha fiscalización en los ingresos presidirán todos nuestros actos. 
No traemos animosidad contra nadie. Venimos cargados de buenos deseos y con ganas de trabajar para bien de 
Villafranca, y por ello pedimos la colaboración de todos los concejales y el concurso entusiasta y leal de los emplea-
dos (…). Quiera Dios que al terminar nuestra misión, los errores que podamos cometer como humanos que somos, 
tengan una fuerte contrapartida de aciertos en bien de la capitalidad de Goierri. He de terminar haciendo votos 
por la consolidación de la República Española, bajo los postulados del orden, la justicia y la democracia, para que 
en futuro no muy lejano sean satisfechas en parte nuestras aspiraciones con la aprobación del Estatuto Vasco, que 
todos debemos anhelar. Y nada más, sino ofrecerme a todos los concejales y vecindario en general». 

Arrieta zinegotzi tradizionalista abstenitu egin zen arren, bere poza agertu zuen izendapen harengatik. Saio hartako 
aktan honako hitz hauek jaso ziren: «Pide la palabra el Sr. Arrieta, y concedida que le fue, manifiesta en nuestra lengua 
euskera haber visto con simpatía el nombramiento de Alcalde recaído en el sr. Iturrioz, como hijo del pueblo, y se felicita 
de que todos los concejales que constituyen el nuevo Ayuntamiento sepan hablar en euskera, lo que en contra de lo que 

más de una vez le ha sucedido, por no concurrir 
esta circunstancia, dará motivo para que se ha-
ble en vascuence, y termina ofreciendo su apoyo 
y el de sus amigos de minoría para laborar todos 
unidos con todo entusiasmo por el engrandeci-
miento y prosperidad de este querido pueblo». 

Testuinguru horretan egin ziren 1931ko ekai-
naren 28an Gorteetako hauteskundeak. 
EAJ-PNV eta Comunión Tradicionalista elka-
rrekin aurkeztu ziren eta euskal estatutuaren 
aldeko blokea osatu zuten. EAE-ANV, ezkerre-
ko alderdia izanik, errepublikazale eta sozia-
listekin aurkeztu zen. Emakumeek ezin izan 
zuten botorik eman, eta sufragioa gizonez-
koen pribilejioa izan zen. Ordizian Euskal Es-
tatutuaren aldeko blokea atera zen garaile11.

11    RODRIGUEZ RANZ, J.A. eta GARCIA CAMPO, M.B. (1995). Guipúzcoa y San Sebastián en las elecciones de la II República. Kutxa. Donostia. 

Patxi Iturriotz, Eugenio Arana, Anton Luzuriaga, Joxe Arrillaga, Joxe Sarriegi eta 
Juantxo Etxezarreta, besteak beste, 30eko hamarkadan. (Iturriotz-Jauregi familia)
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1931KO EKAINA

Euskal Estatutuaren aldeko blokea Errepublikar-sozialista-ANV Alderdi Komunista

Boto kopurua % Boto kopurua % Boto kopurua %

496 56,23 386 43,76 0 0

1.4.2. Iturriotz alkatearen kargugabetzea eta Luzuriagaren izendapena

Patxi Iturriotzen alkatetzak ez zuen luzaro iraun. 1931ko urrian udalak aho batez erabaki zuen Frantzisko Ormaetxea 
gaueko udaltzaina bere kargutik kentzea hainbat hutsegite egiteagatik. Udal tramite hutsa izan beharko lukeen har-
tan gobernadore zibilak esku hartu zuen eta udaltzaina berriro onartua izatea agindu zuen. Ordiziako alkateak El Día 
egunkarian idatzi bat eman zuen argitara jarraitutako prozedura zuzena izan zela azalduz eta, bide batez, gobernado-
rearen erabakia bidegabea, agintekeriazkoa eta udal autonomiaren aurkakoa zela salatuz 12. 

Eskutitza argitaratu eta hurrengo egunean, gobernadoreak Patxi Iturriotz alkatea deitu zuen Donostiara eta 1.000 pe-
zetako isuna ezarri zion autoritateari errespetu faltagatik. Alkateak isuna ordaintzeari uko egin zionez, bertan atxilo-
tuta eduki zuten. Atxiloketa hura zela-eta, Ordiziako Udalak eta Gipuzkoako Alkateen Iraunkorrak berehala protesta 
egin zuten eta Gobernu Zibilaren aurrean elkartu ziren, besteak beste, Tolosa, Azpeitia, Zumaia eta Andoaingo alka-
teak. Iluntzean Iturriotz libre utzi zuten, baina abenduaren 12an gobernadore zibilak espedientea ireki eta beren kar-
guetatik kendu zituen Patxi Iturriotz Iztueta alkatea, Eugenio Arana Intsausti lehen alkateordea eta Ramon Martínez 
Arrondo bigarren alkateordea.  

Gipuzkoako gobernadore zibilaren erabakia 
berretsi egin zuen Errepublikako Ministro 
Kontseiluak, eta honako agindu hau eman 
zuen: «La suspensión de los citados alcalde y 
tenientes, fundándose en haber dirigido fra-
ses inguriosas con publicidad a una autori-
dad, desacatando la misma y declarándose 
en una situación de rebeldía a las decisio-
nes emanadas de ese Gobierno Civil, con-
siderando que la carta publicada en El Día 
corresponde al 8 de diciembre ultimo, y que 
suscribe el sr. Iturrioz como Alcalde de Villa-
franca de Oria, es indudable que contiene 
frases y conceptos que implican una notoria 
falta de respeto y consideración para la Au-
toridad, algunas de cuyas frases pudieran 
constituir injurias». 

12   El Día egunkaria, 1931-12-08

Ordiziako agintari eta herrikide nazionalistak Gernikako Juntetxean 1932 edo 1933an. Lehen le-
rroan ezkerretik Gregorio Garmendia, Pedro Beitia, Anton Luzuriaga alkatea, Eusebio Beitia, Emi-

lio Senosiain. Azken lerroan ezkerretik, Ezeiza, Patxi Iturriotz, Luis Txurruka, ezezaguna, Lauzirika, 
Juantxo Etxezarreta, ezezaguna, Patxi Etxeberria, ezezaguna. Erdian ezkerretik Joxe Sarriegi, ezeza-

guna, Beltran, Juanito Beitia, Joxe Arrillaga, Eugenio Arana eta ezezaguna.  
(Iturriotz-Jauegi familia)



1 ERREPRESIOA ETA GIZA ESKUBIDEEN URRAKETA 1936-1945

28 Ahaztuen mindura 1936ko gerra eta lehen frankismoa ordizian

Gauzak honela, Odiziako Udaleko 1932ko otsailaren 20ko bilkuran, Iturriotz alkatea eta Arana eta Martínez alka-
teordeak beren karguetatik kendu zituzten. Saio hartan bertan, EAE-ANVko Anton Luzuriaga13 hautatu zuten alkate 
EAJ-PNV eta EAE-ANVren botoekin, eta tradizionalisten abstentzioarekin. 

Gertaera horien azpian garai hartako giro politikoa dago, bereziki euskal nazionalismoaren eta errepublikazaleen 
arteko gatazka. Ordiziako alkatearen kargugabetzea gertatu zenean, jada Alkateen Asanblada eratuta zegoen. Udale-
rrien autonomiaren eta, batez ere, Euskal Estatutuaren aldeko aldarrikapenak indarra hartzen ari ziren, eta agerikoa 
zen udalen eta gestoraren arteko talka. Ordiziako alkatea bera Gipuzkoako Alkateen Batzordeko Iraunkorreko kide 
zen.  

Errepublikaren lehen hilabeteetan herritarren borondate demokratikoaren arabera osatutako erakunde bakarrak 
udalak ziren. Ez zen herrialdeetako ez batzar nagusi ez diputaziorik. Aitzitik, Errepublikak herrialdeen administrazio-
rako gestorak izendatu zituen. Gestora horiek ez ziren, beraz, herritarrek aukeratutakoak, eta nazionalistek ez zioten 
zilegitasunik aitortzen, ez herrietako autonomia murrizteko, ezta Euskal Estatutuaren prestaketa bere gain hartzeko 
ere. Jose Antonio Agirreren hitzetan, «Euzkadi no podía resistir con dignidad un régimen gubernativo sólo concebible 
para países coloniales, donde hasta los más elementales derechos de los pueblos son desconocidos, (…) un pueblo que 
en estas circunstancias enmudece es un pueblo que ha perdido el honor». 

1.4.3. 1933ko Gorteetako hauteskundeak 

1931ko abenduaren 9an Errepublikako Konstituzioa onartu zen eta Niceto Alcalá-Zamora izendatu zuten presidente 
eta Manuel Azaña gobernuburu. Erreformen biurtekoa izenez ezagutzen den aroan, sozialistak eta ezkerreko errepu-
blikazaleak koalizioan erreforma politiko eta sozial sakonak egiten hasi ziren. Baina, erreformak aurrera ateratzeko 
garaian, Madrilgo Gobernuak zuen ahuldadea azaleratu egin zen, eta ezkerreko alderdien koalizioa hautsi ondoren, 
Errepublikako presidenteak Gorteetarako hauteskundeak deitu zituen 1933ko azaroaren 19rako. 

EAJ-PNV eta Comunión Tradicionalista alderdiek zuten aliantza ere apurtu egin zen. Honenbestez, 1933ko Gortee-
tako hauteskundeetan jeltzaleak beren kabuz aurkeztu ziren eta Comunión Tradicionalista eskuin monarkikoarekin. 
EAE-ANV alderdia bakarrik aurkeztu zen.  

Hauteskunde haiei begira hainbat mitin izan ziren Ordizian, bai nazionalistenak eta baita karlistenak ere. Horietako 
batean, Rosa Urraca Pastor eta Ramiro de Maeztu buruzagi karlista ezagunak izan ziren Etxezarreta Herri Antzokian. 
Madrilgo La Voz egunkarian jaso ziren egun hartan Ordizian izandako istiluak. Hizketaldia egiten ari ziren bitartean, 
herritar talde batek, Patxi Iturriotz zinegotzi nazionalista tarteko,  jarduna eten zuen oihuka, batzuek aldarrikapen 
abertzaleak eginez eta beste batzuek Internazionala abestuz. Aipatu egunkarian jasotzen denez, Urraca Pastorrek 
honako hitz hauek esan zituen saioa amaitu ezinik: «Si no hacéis otra cosa que cantar, no os tememos, ¡cobardes! »14 . 
Hitzaldi hura bertan behera geratu zen eta Guardia Zibilak hizlariak babestu behar izan zituen. Gertakari haien on-
doren, El Dia15 egunkari nazionalistak salatu zuen Lazkaoko Infantaduko Dukeak  bere maizterrei mehatxu egin ziela, 
esanez gogoan izango zuela ez bazuten Urraca Pastorren hautagaitza bozkatzen. 

Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan EAJ-PNV izan zen garaile botoen %47 eskuratuta, eta Nafarroan tradizionalistak. Or-
dizian ere eskuineko alderdiak atera ziren garaile 16.

13 Ikus Luzuriaga Dorronsoro, Anton in Memoriaren izenak Ordizian atala
14  La Voz. 1933/11/14.
15 De Villafranca. Ondas politicas. El Dia. 1933/11/18. 9. or.
16 RODRIGUEZ RANZ, J.A. eta GARCIA CAMPO, M.B. (1995). Guipúzcoa y San Sebastián en las elecciones de la II República. Kutxa. Donostia. 
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1933KO AZAROA

Parte 
hartzea % 

Eskuineko 
alderdiak

EAJ-PNV
Koalizio  

errepublikarra
PSOE PC EAE-ANV

Boto 
Kop

%
Boto 
Kop

%
Boto 
Kop

%
Boto 
Kop

%
Boto 
Kop

%
Boto 
Kop

%

76,56 654 37,3 608 34,68 222 12,66 198 11,29 0 0 71 4,05

Espainian CEDA alderdiak (Confederación Española de Derechas Autónomas) lortu zituen diputatu gehien eta, be-
raz, garaipena. Bigarrena Partido Republicano Radical alderdia izan zen. Alderdi horrek izan zuen gobernua osatze-
ko ardura, baina horretarako Errepublikarekin bat egiten ez zuen CEDAren babesa bilatu behar izan zuen. Babes 
hori lortuta, 1933 eta 1935 bitartean Partido Republicano Radical alderdiko Alejandro Lerroux izan zen gobernuburu. 
Beraz, Errepublikako gobernua eskuineko indarren esku egon zen bi urte horietan. Ezkerreko indarrek biurteko bel-
tza izendatu zuten agintaldi hori, gobernuak aurreko 
erreformak desegiteari ekin ziolako.  

Biurteko beltzak Euskal Herrian ere izan zuen era-
gina. Errepublikako gobernu eskuindarrak ahalegin 
bereziak egin zituen aurreko aroko erreformak gel-
ditzeko eta Euskal Estatutuaren prozesua neutra-
lizatzeko. Horrek tentsio handiak eragin zituen bai 
gobernuaren eta ezkerreko alderdien artean, eta baita 
gobernuaren eta nazionalisten artean ere. 

Tentsio horrek Ordizian ere izan zuen eragina, eta 
tradizionalisten eta nazionalisten arteko haustura 
erabatekoa izan zen. Horren guztiaren ondoriorik la-
rrienak 1934ko udan bizi izan ziren.   

1.4.4. 1934ko uda gatazkatsua eta zinegotzi nazionalisten dimisioa

1933ko Espainiako Gorteetako hauteskundeen ondotik desadostasun handiak izan ziren gobernuan ziren eskuine-
ko indarren artean eta, ondorioz, ezegonkortasun handiko zortzi gobernu osatu ziren bi urtetan. Alde batetik, ten-
tsio sozial handia bizi izan zen CEDA 1934ko urrian gobernuan sartu ondoren erreformetan atzera egin zelako. Hori 
dela-eta, sozialistak eta UGT sindikatua jarrera iraultzaileagotara gerturatu ziren. Tentsio horren punturik gorenena 
1934ko urriko Asturiaseko iraultza lehertzearekin batera bizi izan zen. Beste alde batetik, Katalunian Lluis Companys 
presidenteak Kataluniako Errepublika aldarrikatu zuen Espainiako Federazioaren barnean. Egoera politiko eta sozial 
nahasi horretan, agintari militarrek gerra egoera ezarri zuten eta iraultza armaz zapaldu zuten. Milaka lagun epaitu 
zituzten gerra kontseiluetan eta kartzelak preso politikoz bete ziren. 

Gizarte zatiketa geroz eta sakonagoa zen. Langile mugimenduak iraultza soziala aldarrikatzen zuen bitartean, alderdi 
eskuindar eta katolikoak faxismora gerturatu ziren. CEDAk Errepublikari emandako babesa traiziotzat hartu zuten 
monarkikoek eta karlistek, eta Musoliniren italia faxistarekin harremanetan jarri ziren Errepublikaren aurka egiteko 
laguntza bila. Bi gizarte eredu zeuden aurrez aurre.  

Atzean ezkerretik lehena Baztarrika mikeletea, bigarrena Patxi Iturriotz, laugarrena 
Kandido Elortza idazkaria, zazpigarrena Arkadio Golmaio eta zortzigarrena Beltran. 

Eserita ezkerretik bigarrena Lekuona albaitaria, hirugarrena Anton Luzuriaga alkatea 
eta seigarrena Joxe Arrillaga 1934ko irailean Euskal Jaietan. (Iturriotz-Jauregi familia)
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Giro politiko orokor horretan, Errepublikaren eta euskal udalen artean eztabaida sutsuak izan ziren Kontzertu Ekono-
mikoaren eta udal autonomiaren auziak zirela-eta. 1934an Espainiako Gobernuak aldatu egin nahi izan zuen euskal 
probintziek ardoaren inguruan zuten fiskalitatea, eta euskal udalak neurri horren aurka matxinatu ziren. Bilboko eta 
Donostiako alkate errepublikarrek ere bat egin zuten mugimendu horrekin, baina batez ere alkate nazionalistek bul-
tzatu zuten.

Unerik erabakigarriena abuztuaren 12koa izan zen. Ordurako Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako udalek bozketa deitua 
zuten zinegotziek aukera zitzaten Madrilen Kontzertu Ekonomikoa eta  udalen autonomia defendatuko zituen ba-
tzordeko kideak. Bozketak ez zuen Espainiako Gorteen baimenik, eta gobernuak debekatu eta galarazi egin zuen. 
Hala ere, Gipuzkoako 89 udaletatik 80 udaletan bozketak egin ziren. 

1934ko abuztuaren 12an, goizeko 11:30ean, Ordiziako Udaletxera zortzi zinegotzi nazionalistak agertu ziren; tradi-
zionalistarik ez zen agertu. Udaletxearen atarian eta eskaileratan herritar ugari zeuden. Udal bilkura egiten ari zirela, 
guardia zibilak agertu ziren eta alkatea atxilotu zuten. Momentuan bilkura bertan behera utzi bazuten ere, geroxeago 
berriro ekin zioten, eta bozketa egin zen. Honako ordezkari hauek hautatu zituzten Tolosako barrutian: Antonio La-
baien Toledo, Tolosako alkate nazionalista; Pedro Egibar Munita, Andoaingo alkate nazionalista; Patxi Iturriotz Iztue-
ta, Ordiziako zinegotzi nazionalista; eta Migel Lizeaga Larburu, Irungo ezker errepublikarreko zinegotzia

Gipuzkoako alkateen asmoa zen hilaren 21ean Donostian eratzea Kontzertu Ekonomikoa Madrilen defendatuko zuen 
batzordea. Goizeko lehen orduetan jada Guardia Zibilak Donostiako Udaletxea erabat hartuta zuen, eta galarazi egin 
zieten herrialdeko alkateei bertara sartzea. Gipuzkoan hautatutako alkateekin batera Monzón Gorteetako diputatua 
zegoen. Guardia Zibilak Monzón diputatuarekin batera atxilotu zituen Patxi Iturriotz Ordiziako zinegotzia, Oiartzun, 
Urretxu, Bergara, Deba, Zumaia, Hernani, Zumarraga eta Andoaingo alkateak, eta Tolosako alkateordea17. Atxiloketa 
horiek herritarren haserrea eragin zuten, eta liskarrak izan ziren asaltoko guardien eta herritarren artean.  Arratsal-
dean guztiak askatu zituzten. Hurrengo egunean, hilak 22, Donostiako alkate errepublikarra buru zutela, Kontzertu 
Ekonomikoa defendatzeko batzordea eratu zen Donostian.  

Abuztuko gertaera horiei bortizki erantzun zien Gobernu Zentralak. Ehunka zinegotzi atxilotu zituzten, eta hamarna-
ka alkate eta zinegotzi prozesatu zituzten. Horren ondoren, hainbat herritan gobernuak udal gestorak ezarri zituen. 

Hilaren 13an beren karguetatik kendu zituen Or-
maiztegi, Azpeitia, Zumaia, Deba eta Getariko al-
kateak. Hurrengo egunean, Pasaia, Urnieta, Irun, 
Ezkioga eta Gabiriakoak. Donostiakoa, berriz, 
Iruñeko Auzitegiaren esanetara geratu zen.

Hilaren 19an Ordizia, Orio, Usurbil, Lezo, Oiar-
tzun, Olaberria, Anoeta, Aduna, Salinas, Elduaien, 
Zestoa eta Altzako alkateek agiri bat eman zuten 
argitara eta azaldu zuten ordura arte zigorrik jaso 
ez bazuten ere, erabat egiten zutela bat zigortuta-
ko herrietako agintariekin. 

Alkate eta zinegotzien kargugabetze eta atxiloke-
tak zirela-eta, herrialdeetako alkateen batzorde 
eragileek erabaki zuten udalerrien osoko bilkura 
deitzea. Irailaren 2an egin zen Zumarragan, eta 
batzar horretara gonbidatu zituzten euskal dipu-
tatuak eta katalanak. Batzarraren helburua zen 

17 Varios alcalde de Guipuzcoa son detenidos y luego libertados. La Vanguardia. 1934/08/22.

Asaltoko guardiek galarazi egin nahi izan zuten 1934ko irailaren 2an Zumarragan egin 
zen udalerrien bilkura. (Fototeka Kutxa)
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gobernuari aurkezteko ebazpen bat prestatzea, besteak beste, Euskal Kontzertu Ekonomikoa, fiskalitatea eta udal 
autonomia defendatuko zituena.    

Irailaren 2an Zumarragan tentsio politikoa handia zen, eta asaltoko guardiek erabat hartua zuten herria. Baina ba-
tzarra egin zen. Asanblada haren buru Indalecio Prieto diputatu eta ministro ohia izan zen, eta bertan elkartu ziren 
Madrilen ziren euskal parlamentarioak, EAJ-PNVkoak zein sozialistak, eta Kataluniako 14 diputatu (gehienak Esque-
rra Republicanakoak). Horiekin batera ziren euskal udaletako ordezkariak, baita Ordiziako Udalaren izenean Patxi 
Iturriotz ere. Asanblada hartan diputatuek babesa agertu zieten euskal udalei. Gainera, bereziki garrantzitsua izan zen 
Errepublikaren lehen bi urteetan hainbeste talka egin zuten nazionalisten eta sozialisten artean izandako hurbiltzea. 
Era berean, euskal nazionalisten eta katalanen arteko harremana estutu egin zuen.  

Errepublikako Gobernuak debekatu egin zuen batzar hura. Gipuzkoako gobernadore zibila bera Zumarragara joan 
zen asanblada galarazteko asmoz. Asaltoko guardiek diputatuei eta alkateen ordezkariei udaletxerako sarrera galaraz-
teko agindua zuten, baina haiei babesa ematera bildutako herritarrek guardiei aurre egin zieten eta, zenbait tirabira 
eta enfrentamenduren ondoren, diputatu eta zinegotziak udaletxera sartu ziren. Gobernadore zibila bertan zela ba-
tzarra egin zen. 

Egoeraren larritasuna zela-eta, irailaren 4an Bilbon elkartu ziren Alkateen Mugimenduko herrialdeetako batzorde 
eragileak. Gobernu Zibilaren jokaera aztertu eta erabaki zuten udal guztien dimisio kolektiboa aurkeztea eta alkateen 
mugimenduaren baitan osatutako batzordeetatik jarraitzea Kontzertu Ekonomikoaren eta udalerrien autonomiaren 
defentsan. 

Irailaren 7ko bilkuran, Ordiziako Udaleko zinegotzi nazionalistek dimisio kolektiboa aurkeztu zuten, «ikusita udalek 
beren autonomia gauza ez dezaten botere zentralak erabiltzen duen sistema errepresiboa eta Euskal Herriak zein 
egoera larria bizi duen, eta ikusita iraindu egiten direla herri honek antzinatik dituen askatasun administratiboak». 
Saio hartan ez ziren zinegotzi tradizionalistak izan.  

Patxi Iturriotzek honako agiri hau irakurri zuen saio hartan: 

«Los suscritos, concejales de elección popular afiliados al Partido Nacionalista Vasco y Acción Nacionalista Vasca 
componentes de la mayoría absoluta del Ayuntamiento de Villafranca de Oria, presentan la dimisión irrevocble 
de su cargo  de concejal como protesta por los incalificables atropellos que el poder central y sus representantes en 
Euzkadi vienen cometiendo contra los genuinos mandatarios del pueblo, los Ayuntamientos Vascos, empleando 
procedimientos dictatoriales que están en pugna con nuestra democracia, que han obligado a nuestras autori-
dades, la Comisión Permanente de defensa del Concierto Económico y Autonomía Municipal y sus Comites Eje-
cutivos a ordenarnos la dimisión colectiva de los Municipios Vascos, que muy gustosos y fieles a nuestro deber la 
presentamos por este escrito que cursamos en Villafranca de Oria a siete de septiembre de 1934».

Segidan, Iturriotzek adierazi zuen «modu duin eta jatorrean» saiatu zirela betetzen herriak emandako mandatua, bai 
administratiboki, bai politikoki, eta irmotasunez eta ilusioaz defendatu zituztela «Euzkadi aberriaren askatasunak, 
Borboien Monarkiak murriztutakoak, batez ere diktaduraren garaian eta tradizionalisten laguntzarekin». Era berean, 
tradizionalistak kritikatu zituen; historikoa izan zitekeen garaian Euskal Herriari traizioa egitea leporatu zien, «botere 
zentralak Kontzertu Ekonomikoaren kontra egindako erasoen aukako protesta ausartekin bat ez egiteagatik». Azke-
nik, indar publikoek udal agintarien kontra egiten ari ziren bidegabekeriak salatu zituen. 

Alkate eta zinegotzien dimisio orokorraren ostean, gobernadoreak gestora berriak izendatu zituen herrietan. Ordizian 
Antonio Aizpurua tradizionalista izendatu zuten alkate. Eta ondorengo urteetan, tradizionalistek gobernatu zuten Or-
diziako Udala inongo oposiziorik gabe.  
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1.4.5. Agintari tradizionalisten gestora Ordizian (1934ko urria-1936ko otsaila)

Irailaren 23an, gobernuak dekretu bat argitaratu zuen eta iragarri zuen udaletako dimisioen ondoren gobernadore 
zibilak gestorak osatuko zituela. Agindu hori betez, urriaren 30ean udaleko bilkura egin zen, Joxe Arrieta ordezko 
alkate zela eta Eugenio Barandiaran eta Felipe Imaz zinegotzi zirela. Bilkura hartan, Rikardo Faus, Antonio Unanue, 
Manuel Etxezortu, Bernardo Agirre, Iñigo Salazar eta Eustakio Artsuaga izan ziren gobernadore zibilak aukeratutako 
zinegotzi interinoak. 

Zinegotzi horien artean alkatea izendatzeko bozketa egin ondoren, Antonio Unanuek zazpi boto jaso zituen eta Arrie-
tak bi. Unanue izendatu zuten alkate, Arrieta lehen alkateorde eta Etxezortu bigarren alkateorde. Hurrengo urte eta 
erdian, zinegotzi nazionalistak zigortuta eta udaletik kanpo zeudela, Errepublikako Gobernu eskuindarrak izendatu-
tako udal tradizionalistak gobernatu zuen Ordizia. 

1.4.6. Frente Popularraren garaipena eta kargu nazionalisten amnistia
 
1936ko otsailaren 16ko Espainiako Gorteetako hauteskunde orokorrak Frente Popularrak irabazi zituen, eta bereha-
lako ondorioak izan zituen Euskal Herriko politikagintzan. Baita Ordizian ere. 

Ezkerreko alderdiak elkarrekin aurkeztu ziren (Izquierda Republicana, Unión Republicana, PSOE, PCE, EAE-ANV)  eta 
Frente Popularra osatu zuten. Eskuineko alderdiek, ordea, ez zuten lortu 1933ko hauteskundeetan izandako batasuna.  

Gipuzkoan, Bizkaian eta Araban hautesleek hiru bloke handiren artean hautatu behar izan zuten: EAJ-PNV, Frente 
Popularra eta eskuineko alderdien Frente Nacional Contrarevolucionario koalizioa. Kanpainako leloak aski adieraz-
garriak izan ziren. Jeltzaleena Por la civilización cristiana, la libertad de Euskadi y la justicia social; ezkerreko koali-
zioarena Amnistia, Estatuto, ni un desahucio más; eta  eskuindarrena Contra la revolución y sus complices.  

Frente Popularrak garaipen garbia izan zuen Espainiako hiri nagusi eta industrializatuetan, baina landa eremuetan 
alderdi kontserbadoreen nagusitasuna agerian geratu zen. Ordizian eskuinaren koalizioa izan zen bozkatuena18.  

ESPANIAKO LEGEBILTZARREKO HAUTESKUNDEAK – ORDIZIAKO EMAITZAK

1936KO OTSAILA

Koalizio eskuindarra EAJ-PNV Frente Popularra

Boto Kop % Boto Kop % Boto Kop %

774 42,15 601 32,73 461 25,1

Iturria: Guipuzcoa y San Sebastian en las elecciones de la II Republica           

1936ko otsailaren 23an Arrieta alkate «accidental» zela, udaleko bilkurara deitu zituzten Anton Luzuriaga, Javier Lu-
zuriaga19, Arcadio Golmaio, Joxe Arrillaga, Luis Martínez, Eugenio Arana, Patxi Iturriotz eta Ramon Martínez. Bertan 
gobernadore zibilaren agiri bat irakurri zen; udaletako gestoreak kargugabetzea agintzen zuen eta herritarrek aukera-
tutako agintariei beren karguak itzultzea, «kargugabetze zigorra jaso zutenak amnistiatuak zirelako». 
 

18  RODRIGUEZ RANZ, J.A. eta GARCIA CAMPO, M.B. (1995). Guipúzcoa y San Sebastián en las elecciones de la II República. Kutxa. Donostia. 
19  Ikus Luzuriaga Dorronsoro, Javier in Memoriaren izenak Ordizian atala
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Udaleko aktetan jasotzen denez, aretoa jendez betea zen. Anton Luzuriagak hartu zuen hitza, 1934ko urrian dimi-
sioa aurkeztu zuenak, eta esan zuen zinegotzi guztiak zirelarik amnistiatuak, bere proposamena zela alkate kargua ez 
betetzea berak, baizik eta 1931ko hauteskundeen arabera zilegitasun osoa zuenak, hain zuzen ere, Patxi Iturriotzek. 
Horrela, berriro Iturriotz izendatu zuten alkate eta alkateorde Eugenio Arana eta Ramon Martínez.        

Alkateak hitza hartu zuenean, aldarrikapen nazionalistez betetako hitzaldia egin zuen. Errepublikaren Gobernuari 
«kontu orokorretan» laguntza eskaini zion, baina, bereziki, «Euskal Herriarekin zerikusia duten arazoei konponbidea 
emateko». Era berean, Kontzertu Ekonomikoaren eta udalen autonomiaren defentsa sutsua egin zuen, eta ohartarazi 
zuen Zumarragako asanblada eragin zuten arrazoiak errepikatuko balira, neurri berberak hartuko lituzketela, edozein 
zelarik ere gobernua, nahiz eta oraingo gobernutik «gure askatasunen errespetu handiagoa» espero zuen. Eta, azke-
nik, proposatu zuen gobernuari telegrama bat bidaltzea, batetik eskerrak emateko eta, bestetik, eskatzeko herrialde-
tako diputazioak osa zitzala herri ordezkarien bidez eta onar zezala ahalik eta azkarren Euskal Estatutua.  

Udal hark, ordea, ez zuen luzaro iraun, uztaileko altxamendu faxistak eten baitzuen. Ordizia matxinatuen esku erori 
zenean, udal demokratikoko zinegotziak «automatikoki kargugabetu» zituzten eta abuztuaren 2an eratu zen kolpe-
zaleen udalbatza. Bertan elkartu ziren, zonaldeko operazioetako indar militarren buru Pablo Cayuela teniente koro-
nelaren agintepean, honako ordiziar hauek: Felipe Imaz Aristimuño, Joxe Arrieta Guridi, Rikardo Faus Imaz, Manuel 
Etxezortu Beitia, Modesto Marcial Zubeldia, Luzio Lekuona Iturriotz, Joxe Martin Agirre Amundarain, Jesus Lasa Etxe-
nike, Luis Aizpurua Dorronsoro, Antonio Unanue Otamendi, Gregorio Barandiaran Baztarrika eta Bernardo Agirre 
Iturralde. Felipe Imaz izendatu zuten alkate, Etxezortu lehen alkateorde, eta Arrieta bigarren. 

1.5. Jarduera polItIko, kultural eta artIStIkoa

XIX eta XX. mendean izandako industrializazio prozesuak aldaketa ugari ekarri zituen gizartera. Alde batetik, eredu 
produktibistak lan-harremanen antolaketa berria ezarri zuelako lantegietan. Bestetik, lanerako ordutegi jakin batzuk 
ezartzeak aisialdirako denbora handitzea ekarri zuelako. Gizarte modernoaren testuinguru horretan kirola, jardue-
ra politikoa, kulturala eta artistikoa indartu 
egin ziren. Asoziazionismoak urte oparoak 
bizi izan zituen maila guztietan, sindikalgin-
tzan, politikagintzan, kirol taldeetan, artean, 
aisialdian...

Euskal Herrian kultura alorrean urte oparoak 
izan ziren: euskaltzaletasuna indartu zen eta 
Euskal Pizkundearen loraldia gertatu zen. 
Euskal idazle ugari nabarmendu ziren urte 
horietan eta Eusko Ikaskuntzaren sorrera-
rekin batera zientzian eta beste eremu ba-
tzuetan lan handia egin zen. Euskaltzaindiak 
euskara arautzen eta ikertzen lehen oinarriak 
finkatu zituen.   

XIX. mendearen amaieran euskal foruak 
ezeztatuta, politikoki euskal lurraldeen eta 
Espainiaren arteko harremanak gatazkatsuak Euzko Etxeak edo Batzokiak Plaza Nagusia eta Elkano kaleko kantoian izan 

zuen egoitza. (Artxiboa) 
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izan ziren, eta abertzaletasuna indartu egin 
zen eta Euskal Herri osora hedatu zen. Era be-
rean, industrializazioaren hazkundearekin ba-
tera, langileriaren arazoak aldarrikatzen zituen 
langile mugimendua jaio zen hiri eta industria 
guneetan. Baina landa eremuetan, gizarte mo-
dernoaren aldaketetatik at zeuden inguruetan, 
herritarrek tradizioari errotuta jarraitu zuten.   
 
1930eko hamarkadan soziologikoki eta po-
litikoki lau familia bereizten ziren Ordizian. 
EAJ-PNVren nazionalismo katolikoa zen nagu-
si, baina tradizionalismoak indar handia zuen. 
EAE-ANV alderdi abertzale eta laikoa talde 
txikia bazen ere, ondo antolatua zegoen Ordi-
zian. Eta errepublikazale eta sozialistek ez zu-
ten udal ordezkaritzarik, baina sindikalgintzan 
gogotsu aritu ziren.

Alderdi politiko horietako bakoitzak bere egoitza zuen Ordizian. EAJ-PNV alderdiaren Euzko Etxea edo Batzokia lehe-
nik Garagartza Plazan egon zen eta, ondoren, herriko plazan, Elkano kalearen ertzean; Círculo Tradicionalista Abaria 
Jauregiko lehenengo pisuan; EAE-ANVren egoitza Urdaneta kaleko gaur egungo 8. zenbakian; eta errepublikazale eta 
sozialisten Centro Republicanoren egoitza Santa Maria kalean.  

Ordiziako EAJ-PNVren elkargoa jarduera biziko elkartea izan zen. Eskualde eta herrialdeko hainbat bilera eta ekitaldi egi-
ten ziren bertan. Bilera horietan Elias Gallastegi Gudari-k parte hartu ohi zuen, garai hartako euskal abertzaletasunaren 
eta independentismoaren ideologo garrantzitsuenetakoak. Hemerotekatan jasotzen denez, 1926an, Ordiziako Batzokian 
bilera bat egin ostean, Gallastegi atxilotu egin zuten20. Gallastegi independentista sutsua zen eta, nahiz eta marxismoare-
kin bat ez egin, gogor salatzen zituen inperialismoa, kapitalismoa eta hark langileengan ezartzen zuen esplotazioa.  

Ordiziako nazionalisten artean ere baziren sentsibilitate ezkertiarreko nazionalismo laikoa defendatzen zutenak. Ho-
rien artean zegoen, Gallastegirekin bat eginez, Jesus Larrañaga beasaindarra. Larrañaga, gero alderdi komunistako 
agintari eta diputatu izan zena, Ordiziako Batzokian Eusko Gaztediya taldeko afiliatua zen. Solidaridad de Obreros 
Vascos (ELA-STV) sindikatuko kide zelarik, CAFen greba batean parte hartzeagatik kaleratu egin zuten. 1926an, La-
rrañaga eta beste kide bat Ordizian atxilotu egin zituzten. Primo de Rivera diktadorea tren geltokia inauguratzera eto-
rri zen Ordiziara eta jendearen artetik irten eta Gora Euskadi Askatuta! oihukatzeagatik atxilotu zituzten. 

Urte haietan, Ordizian eta Ordiziako Batzokiaren inguruan jarduera politiko eta sozial handia zegoen. Alderdi 
Jeltzaleaz gain, Emakume Abertzale Batza eta poxpolinen taldeak han antolatzen ziren. Udalaren babesarekin, 
gainera, jarduera kultural  eta politiko ugari egiten ziren: euskal dantzak, txistulari taldeak, euskararen aldeko eki-
menak…

EAE-ANV ere ongi antolatuta zegoen Ordizian. Nazionalismoaren barneko sentsibilitate ezkertiar, laiko eta errepu-
blikazalea 1930ean sortu zen eta gerra aurrean ez zuen zabaltzeko eta indar handirik hartzeko betarik izan. Hala 
ere, garaiko egunkarietan jasotzen denaren arabera, 1932an Herri Antzokian egindako mitin batean jende asko el-
kartu zen21.  Deigarria da, era berean, 1933ko hauteskundeetan EAE-ANV alderdiak Gipuzkoako emaitzarik onena 

20 ESTORNES ZUBIZARRETA, I.: Elias Gallastegui  Uriarte, Auñamendi Eusko Entziklopedia, 
21 Mitin nacionalista en Villafranca de Oria. ABC.  1932/07/19. l

Ordiziako Euzko Abesbatza Donostiako Unión Radio irratiaren egoitzan, euskaraz 
egindako lehen irratsaioetan 1934an. (Gure Gipuzkoa)
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atera zuela Ordizian22. Udal hauteskundeetan bi zinegotzi lortu zituen eta, Patxi Iturriotz alkatea kargugabetu ostean, 
EAE-ANVko Anton Luzuriaga izendatu zuten Ordiziako alkate. Euzko Gudarostea osatu zenean ere, ordiziar gehien izan 
zituen batailoia EAE-ANV alderdiko Euzko Indarra batailoia izan zen. 

Baina talde politikoez gain, urte haietan Ordiziak jarduera asoziatibo bizia zuen. 1936ko urtarrilaren 22an herriko elkar-
teek udalari jai bat ospatzeko eskaera egin zioten, eta agiri hartan honako elkarte hauen berri jasotzen da: Biotz One-
koak, Lagun Artea, Alpino Urdaneta, Ordizia, Amar-Iruko, Chapel-Gorri eta Sociedad de Caza y Pesca.  

Jarduera asoziatiboa, gainera, aktibismo politikoari oso lotua zegoen garai hartan. Horren erakusle da elkarte horietako 
ordezkariek gerra hasi zenean hartu zuten konpromisoa. Izan ere, agiria sinatu zuten ordezkari guztiak Euzko Gudaros-
tean aritu ziren borrokan altxamendu frankistaren aurka.   

Elkartea Ordezkaria Jarduera politikoa

Biotz Onekoak Pablo Genbe23  Euzko Indarra batailoian gudaria (EAE-ANV).

Lagun Artea Manuel Zapirain 24 Euzko Indarra batailoian  gudaria (EAE-ANV). Presoa. 

Lagun Artea Pablo Araneta25  Erbesteratua.

Alpino Urdaneta Eduardo Gil26  Malatesta batailoian miliziano edo gudaria (CNT). Gudu-lerroan hila.

Alpino Urdaneta Juan Merino 27 Guillermo Torrijos batailoian gudari edo milizianoa (UGT). Presoa eta fusilatua. 

Ordizia Joxe Mari Otaño28 Loyola batailoian gudaria (EAJ-PNV). Presoa langileen batailoian. 

Amar-Iruko Luziano Garin29 Malatesta batailoian miliziano edo gudaria (CNT). Presoa. 

Baina politikarekiko konpromisoa ez zen elkarteetara mugatzen, kirol taldeetan ere agertzen zen. Abertzaleek sustatu 
zituzten XX. mendean sortutako lehenengo mendi elkarteak. Aberri alderdiko Eli Gallastegik Euzko Mendigoizaleen Ba-
tza eratu zuen 1920ko hamarkadan helburu hauekin: abertzaletasuna hedatzea, Euskal Herriaren geografia eta historia 
ezagutzera ematea eta kultura osasuntsua sustatzea30. Euzko Gaztediko (EGI) gazte askok parte hartu zuten talde horie-
tan eta independentista sutsuenak mendizale talde horietan hezi ziren.  

Baina, baziren politikagintzatik eratutako beste kirol talde batzuk ere. 1936ko maiatzaren 17an Ordiziako batzoki berria 
zabaldu zen mitin eta festa handiarekin. Egun hartan Gipuzkoako Txirrindularien Batza eratzeko lehen batzarra egin 
zen Ordizian eta cross country moduko Ordiziako Lehen Txirrindulari Proba ospatu zen, Euzko Gaztedi Kirolzaleak an-
tolatuta. 

Dena den, Ordizian txirrindularitzarekiko zaletasuna jada aurreko urteetatik zetorren. 1922an ospatu zen lehen aldiz 
Prueba Villafranca, Espainiako Estatuan egiten den bigarren probarik zaharrena. Urte haietan Ordizian ospe handiko 
txirrindulariak izan ziren, esaterako, Luciano eta Ricardo Montero anaiak. Baina herritarren artean ere bazen txirrindu-
laritzarako lehiakortasun gogorik. El Día  egunkarian jasotzen da, esaterako, Nikolas Etxarrik Ciriaco Amilibiari31 100 
kilometro txirrinduz nork lehenago egin desafioa luzatu ziola 1930ean.  

22 RODRIGUEZ RANZ, J.A. eta GARCIA CAMPO, M.B. (1995). Guipúzcoa y San Sebastián en las elecciones de la II República. Kutxa. Donostia. 
23 Ikus Genbe Aierbe, Pablo in Oroimenaren izenak Ordizian atala.
24 Ikus Zapirain Urbieta, Manuel in Oroimenaren izenak Ordizian atala.
25 Ikus Araneta Aldazabal, Pedro in Oroimenaren izenak Ordizian atala.
26 Ikus Gil Arevalo, Eduardo in Oroimenaren izenak Ordizian atala.
27 Ikus Merino Juarros, Juan in Oroimenaren izenak Ordizian atala.
28 Ikus Joxe Maria Otaño Martínez in Oroimenaren izenak Ordizian atala.
29 Ikus Garin Ugarte, Luziano in Oroimenaren izenak Ordizian atala.
30 DE LA GRANJA SAINZ, J.L. Mendigoizale. Auñamendi entziklopedia. 
31 Ikus Amilibia Martínez de Osaba, Ciriaco in Oroimenaren izenak Ordizian atala.
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Giro hartan, Hego Euskal Herriko beste hainbat herritan bezala, 
Ordizian ere kirol elkartea eratu zen. 1923an sortu zen Club De-
portivo Ordizia32 eta, ondoren, Villafranca Club de Futbol taldea. 
1930ean aukeratutako zuzendaritza honako pertsona hauek osa-
tu zuten: 

Sociedad Deportiva Ordizia 

Lehendakaria Joan Garin Ugarte33

Lehendakari ordea Joxe Azkona Munarriz34

Idazkaria Joaquin Carrión Ramos

Idazkari ordea Pedro Beitia Beloki35

Batzordekideak Ramon Senperena Arrondo

 Estanislao Iturriotz Barandiaran

 Rufino Rezola Arratibel36

 Gabriel Andonegi Mujika37

Villafranca futbol taldean eman zituzten lehen urratsak Gabriel 
Andonegi Mujika eta Pedro Areso Aranburu ordiziarrek, eta Es-
painiako Ligan jokatu zuten gero hainbat taldetan. Andonegi ge-
rra urteetan Euzko Gudarosteko ertzainen sarjentu izan zen, eta 
epaitu eta bizi arteko kartzela-zigorrera kondenatu zuten. Areso 
ere Euzko Gudarostean ibili zen, Amayur batailoian. Orduñako 
gudu-lerroan borrokatu ziren, baina lehen mailako futbol joka-
laria izanik, Euskal Selekzioan jokatzea proposatu zion Eusko Ja-
rularitzak. Europako hainbat herritan, Errusian eta Ameriketan 
ibili zen erresistentziari laguntzeko dirua biltzeko helburuarekin.  

Esanguratsua da Ordizian elkarteen jardueraren eta politikaren 
artean zegoen lotura estua. Elkarteetako hainbat kidek eta ki-
rolarik  jarduera politiko nabarmena izan zuten Errepublikako 

urteetan, eta baita gerra garaian ere. Herritar horiek jarrera argia izan zuten demokraziaren defentsan eta kolpe mi-
litarraren aurka, eta asko Euzko Gudarosteko batailoietan aritu ziren gudari moduan edo beste funtzio batzuk bete-
tzen.  

Garaiko abangoardia artistikoan bi ordiziar: Nikolas Lekuona eta Joxe Sarriegi
 
XX. mendean Donostia Europako aristokrazia altuenaren udaleku bilakatu zen. Han igaro ohi zituzten uda garaiak 
Espainiako Maria Cristina erreginak edo Ingalaterrako Victoria erreginak. Lehen Mundu Gerraren ostean, Belle Epo-
que-aren urteetan, Europako hiri kosmopolita eta ezagunena izatera iritsi zen Gipuzkoako hiriburua. Gerra aurreko 
urteetan jarduera politiko, kultural eta artistiko izugarria zegoen.

32 Ordizia Toponimia Ordiziako Udala. 
33 Ikus Garin Ugarte, Juan in Oroimenaren izenak Ordizian atala.
34  Ikus Azkona Munarriz, Joxe in Oroimenaren izenak Ordizian atala.
35 Ikus Beitia Beloki, Pedro in Oroimenaren izenak Ordizian atala.
36 Ikus Rezola Arratibel, Rufino in Oroimenaren izenak Ordizian atala.
37 Ikus Andonegi Mujika, Gabriel in Oroimenaren izenak Ordizian atala.

Gabriel Andonegi eta Pablo Areso futbolari ordiziarrak. (Artxiboa)
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1920ko hamarkadan Donostian ospatu ohi ziren artis-
ta hasi berrien erakusketak indartu egin ziren II. Erre-
publikaren aldarrikapenarekin. Pintura eta Arkitektura 
Modernoen Erakusketa izan zen garaiko egunkarietan 
oihartzun handiena izan zuena. Bertan erakutsi ziren 
Parisen bizi ziren Espainiako margolari abangoardis-
ten arte-lanak, arkitektura arrazionalistaren proiek-
tuak eta maketak, edota Buñuel zuzendariaren zine 
saioak. 

Urte horietan euskal kulturak orokorrean pizkunde ga-
raia bizi izan zuen. Artearen alorrean Ordizian Nikolas 
Lekuona eta Joxe Sarriegi nabarmendu ziren bereziki. 
Lekuonak argazkigintza, margo lanak eta eskultura 
landu zituen, eta Sarriegik margo lanak nagusiki. Biek 
izan zuten Madrilen ikasteko aukera eta, horrekin ba-
tera, garaiko aktibismo politiko, kultural eta soziala oso 
gertutik ezagutzekoa. Baina abertzaleak izanik, biek ja-
rraitzen zuten gertutik euskal artearen inguruan egiten 
zen guztia.  

1934ko abuztuan Jose Manuel Aizpurua arkitektoak 
eta Juan Cabanas Erauskin margolariak Gu elkartea 
sortu zuten Donostian. Elkarte kultural horrek euskal 
artearen abangoardian jardun ziren artista eta intelek-
tual gipuzkoarrak bildu zituen. Antolatu zituen ekitaldi 
kulturaletan, besteak beste Eduardo Legarde arkitek-
toak, Jesus Olasagasti margolariak, Jon Zabalo, Txiki, 
kartelgileak eta Flores Kaperotxipi margolariak hartu 
zuten parte.  Horiez gain, jatorri eta ideologia oso des-
berdinetako pertsonek hartu zuten parte, besteak beste, Pablo Picassok, Pio Barojak, Garcia Lorcak, José Antonio Pri-
mo de Riverak eta Rafael Sanchez Mazas falangistak38.

Elkarte horren ideologia, ordea, faxismo italiarrera gerturatzen joan zen pixkanaka. Jose Manuel Aizpurua, elkartea-
ren arima zena, Falange Españolaren sortzaileetako bat izan zen eta bertako Junta Nazionaleko kidea. Aizpuruarekin 
batera artearen abangoardian ibili ziren beste artista batzuek ere norabide bera jarraitu zuten. Oteizak ere hartu-ema-
na izan zuen elkarteko kide haiekin, eta hitz hauekin azaldu zuen Gu elkartearen izaera39:

“Comentábamos del poeta Maiakowski que había que sacar la República del barro, pero no debimos entender 
del mismo modo esas palabras, nos dolía la oposición de nuestros amigos del Renacimiento vasco, Aitzol, Euz-
ko-Pizkunde, a los que tratábamos de interesar inútilmente en los movimientos de renovación del arte contem-
poráneo, nos dolía la persecución en la URSS al arte nuevo, y hacia el 33, el 34, nuestro grupo donostiarra de 
artistas se orientaba hacia el fascismo italiano, Giménez Caballero, Marinetti, solamente faltas tú, me vino a 
decir un día Soraluce, no era yo sólo el que les faltaba”. 

Garai haietan hara eta hona ibili zen Jorge Oteiza, eta Madrilen ikasten ari ziren bere bi lagunekin, Nikolas Lekuo-
narekin eta Joxe Sarriegirekin, harreman estua izaten jarraitu zuen. Eusko Ikasbatzan elkartu ohi ziren garai hartan 

38 MOYA, A. (1994). Orígenes de la vanguardia artística en el País Vasco. Nicolás Lekuona y su tiempo. Electa. Madril.
39 LETE. X. Entrevista con Oteiza in Garaia. (1977).  http://issuu.com/azogeak/docs/entrevista_con_oteiza

Nikolas Lekuona 1932an egindako collage-an. Arte modernoaren aitzindarietako 
bat izan zen artista ordiziarra. (Artxiboa)
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Madrilen ikasten ari ziren euskal herritar ugari. Eusko Ikasbatzak euskal ikasketen alde eta, bereziki, etorkizuneko 
Euskal Unibertsitatearen oinarriak finkatzeko lan egin zuen. Hitzaldi eta eztabaida ugari egiten ziren eta, han, Otei-
zak, Sarriegik eta Lekuonak aukera izan zuten orduan EAJ-PNVko diputatu zen Jose Antonio Agirrerekin biltzeko. 
Lehendakari izango zenari euskal artearen inguruan zituzten kezkak eta eskaerak azaldu zizkioten40. Jorge Oteiza 
larriki kezkatua zegoen euskal artearen pizkundea bultzatu behar zutenek kultura alorrean sarritan erakusten zuten 
jarrera kontserbadorearekin.  

Oteizak ezintasun handiz ikusten zuen euskal artisten abangoardiako pertsona esanguratsuak abertzaletasunetik 
urruntzen zirela eta Musoliniren Italia faxistara hurbiltzen zirela, gehienbat Gu elkarteko artista donostiarrak. Otei-
zak abertzaletzat zeukan bere burua baina, era beran, talka egiten zuen abertzaletasunetik artearen inguruan egiten 
zen irakurketarekin. Testuinguru horretan maiz izan zituzten ika-mikak Euskal Pizkundearen aitzindaria izandako 
Joxe Ariztimuño Aitzol apaizarekin. Oteizak gogoan zeukan Urdanetaren bizitzaren inguruan Ordizian grabatu nahi 
izan zuten film baten inguruan gertatutakoa41:

«Para rodar una escena en la que se quería contar el lugar de nacimiento de Urdaneta, se hizo que en la puerta del 
caserío una mujer apareciese echando puñaditos de maíz a las gallinas. Era aquella película que pretendía ser un 
documento del pueblo vasco y su historia. Protesté con el pintor Lekuona y reclamamos nuestro derecho a mane-
jar la cámara y a intervenir en el guion de esa película proyectada por vascos. No se nos atendió, nunca se escucha 
al artista entre nosotros. Esto era en Villafranca, en 1934. Se acababa de publicar en lujosa edición material, pero 
con el mas atrasado espíritu y el peor gusto aquel Libro de Oro sobre nuestro país. Yo estaba furioso y me encontré 
con Aitzol en el camino que ambos llevábamos a los bajos del Kursaal, donde exponíamos Balenciaga, Lekuona y 
yo. Nos detuvimos en el medio del puente, yo le pedí cuentas por habernos silenciado en el libro, por todos los erro-
res que cometían prescindiendo del artista. No quería Aitzol que yo le hablara así (…) me dijo ahora unos pen-
samos una cosa y otros pensamos otra. Yo era amigo de Aitzol pero no nos entendíamos. Nadie quería entender». 

1934ko udan lanerako grinaz Ordizian elkartu ziren Sarriegi, Lekuona eta Oteiza. Sarriegiren estudioan ezarri zuten 
lanerako tailerra eta Rezolatarren farmazian ere bildu ziren sarritan. Euskal artearen pizkundeaz hausnartzen jardun 
ziren luze eta Aitzolen oniritzia izango ez zuten proiektu batzuk lantzen hasi ziren. Donostiako Kursaalen urte berean 

egingo zen erakustaldirako obra lanak sor-
tu zituzten Ordizian. Nikolas Lekuona, Jorge 
Oteiza eta Nartziso Balentziagaren argazki, 
margo eta eskultura lanak jarri ziren ikusgai. 
Erakusketa egitearen helburua euskal artean 
frente bat eraikitzea izan zen eta neurri ba-
tean bertan parte hartzen zuten artistak Eus-
kal Herri mailako artista nazional moduan 
egonkortzea. 

Kritika ona jaso zuen Kursaalen izandako 
erakusketak. Garaiko prentsan Oteiza eta 
Balenziagaren lanak aipatu ziren bereziki, 
baina Lekuonak arte-lan osatu eta anitze-
nak aurkeztu zituen. Koldo Mitxelenak ere 
1977ko oroitzapenetan Lekuona hiruretan 
abangoardistena zela zuen gogoan42.

40  MOYA, A. (1994). Orígenes de la vanguardia artística en el País Vasco. Nicolás Lekuona y su tiempo. Electa. Madril.
41 LETE. X. Entrevista con Oteiza in Garaia. (1977).  http://issuu.com/azogeak/docs/entrevista_con_oteiza 
42 MOYA, A. (1994). Orígenes de la vanguardia artística en el País Vasco. Nicolás Lekuona y su tiempo. Electa. Madril.

Ezkerretik lehena Murua apaiza eta bigarrena Patxi Iturriotz alkatea, eta eskuinetik hirugarrena  Joxe 
Sarriegi, Ordiziako Udalean egin zen arte erakusketan 1931 edo 1932an. (Iturriotz-Jauregi familia). 
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Baina gerra aurreko giroak eta testuinguru po-
litiko eta kulturalak ezartzen zizkioten mugek 
erabat baldintzatzen zuten Oteizaren helburu 
nagusia: euskal artearen pizkundean urratsak 
egitea. Garaiko artista onenak bildu nahi zituen 
Oteizak eta bazekien Lekuonak zein talentu zuen 
sorkuntzarako. Horregatik, 1934. urteko uda Or-
dizian elkarrekin pasa zuten eta han pentsatu zu-
ten Ameriketara joatea43. 

«El verano del 34 lo pasé en Villafranca 
de Ordizia, por tratar con el problema de 
nuestro renacimiento artístico. Estuve en 
casa del pintor Sarriegui, un gran amigo 
entonces, y con el pintor Lekuona, el hom-
bre con el que me unían proyectos sobre un 
cine vasco y con el que yo había proyecta-
do viajar en esos meses a Sudamérica. Era 
muy joven, extraordinaria sensibilidad, un poco débil, con su madre viuda se quedó, se quedó también cuando 
entraron los nacionales en Ordizia, y enseguida murió en la guerra. Entre los dos combinábamos una serie de 
servicios para nuestro renacimiento.  Yo necesitaba estudiar arquitectura, el se dedicó a estudiarla por mi, y yo 
me proyecte sobre una serie de estudios y compromisos... es largo esto pero podría haber reflejado la situación 
y comportamiento de un grupo muy importante de artistas vascos que políticamente eramos nacionalistas, es-
tando también cerca de los comunistas. Pero este año precisamente todos, con Cabanas Erauskin y el arquitecto 
Aizpurua y los Gabarain, se pasaron al fascismo italiano. De la vanguardia artística vasca quedábamos dos...».  

Oteizak Ameriketarako bidea hartu zuen Nartziso Balentziagarekin batera 1935ean. Lekuonak ikasketak amaitzear 
zituen, baina Ameriketara ez joateko arrazoi nagusia alargun geratu zen ama zaintzea izan zen. Hura izan zen Oteizak 
eta Lekuonak elkar ikusi zuten azken aldia, gerrak errotik aldatu baitzuen hiru artisten ibilbidea. 

1936ko uztaila etorri zenean eta nazionalak Ordiziara sartzear zeudela, Sarriegik gudu-lerrorako bidea hartu zuen. 
Lekuona, bere lagun Grazian Iturriotzekin batera, Sarriegik hartutako bide berbera hartzera zihoan, baina, ama agur-
tzera joan ostean, ez zen gehiago itzuli44. Faxistak Ordizian sartu ondoren nazionalekin mobilizatu zuten Lekuona, 
eta Falangeren La quincena del Gu propaganda aldizkarian lan egitera behartu zuten. Gudu-lerroan hil zen Fruni-
zen (Bizkaia) andalari lanetan ari zela bere alderditik egindako bonbardaketa batek sortutako zaurien ostean, 1937ko 
ekainaren 11an.

Sarriegi, ordea, Euzko Gudarostean aritu zen borrokan guda lerroan. Amayur batailoiko tenientea izan zen eta, San-
toñan (Kantabria) preso hartu ondoren, heriotza-zigorrera kondenatu zuten. El Dueso, Larrinaga eta Burgoseko kar-
tzeletan egon zen. Gudari presoek argitaratutako Espetxean aldizkariaren sustatzaileetako bat izan zen eta ale horiek 
marrazkiz ilustratu zituen. Azken horretan arte tailer bat osatu zuen eta presondegiko kapera irudi erlijiosoz osaturiko 
fresko margoak marraztu zituen.45 Ordiziara itzultzean agintari berrien umiliazio eta jazarpenak pairatu behar izan 
zituen, eta arrazoi horiek medio Bilbon finkatu zen.

43  LETE. X. Entrevista con Oteiza in Garaia. (1977).  http://issuu.com/azogeak/docs/entrevista_con_oteiza
44  Ikus Jose Mari Iturriotz Pérezi egindako elkarrizketa liburuko honetako Minduraren hitzak atalean  
45  ALONSO DE ERRASTI, I. (2001). El pintor José Sarriegui (1911-1967). Bizkaiko gaiak 313-314. Bilbo.

Ezkerretik Grazian Iturriotz, Rufino Rezola, Joxe Sarriegi (eserita) eta Jorge  Oteiza, 
1934ko udan Goen kaleko Sarriegiren estudioan. Oteizak Sarriegiren bustoa egin zuen. 

(Iturriotz-Pérez familia)
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1.6. euSkal eStatutuaren auzIa

XIX. mende amaieran espainiar liberalismoak bultzatutako zentralismo politiko eta ekonomikoak gatazka biziak sor-
tu zituen euskal lurraldeetan. Foruak ezabatzearekin batera industrializazio prozesu garrantzitsua hasi zen, bereziki 
Bizkaian, baina baita Gipuzkoan ere. Gizartean gertatzen ari ziren aldaketa sozial horiei guztiei aurre egiteko, euskal 
lurraldeetan ez zegoen estatus juridiko propiorik, eta jendartean Madrilgo Gobernuaren aurkako jarrera gero eta gar-
biagoa izan zen. 

Euskal abertzaletasunaren lehen aldarrikapenak independentziaren aldekoak baziren ere, gerora jarrera autonomis-
tagoa hartu zuten. Honela, jada Primo de Riveraren diktadurapean, Hego Euskal Herriko lau diputazioek autonomia 

eskatu zuten, baina Madrilek ez zuen jaramonik egin. On-
dorioz, Euskal Estatutuaren aldarrikapena eta lanketa izan 
zen II. Errepublikan euskal nazionalismoak izan zuen zere-
gin nagusia. Euskal lurraldeetako giro politikoaren kataliza-
tzaile izan zen. 

1930ean Donostiako Ituna sinatu zenean, errepublikaza-
leek, sozialistek eta Kataluniako alderdi errepublikarrek II. 
Errepublikaren oinarriak ezarri zituzten. Itun hura sinatu 
zutenen artean adostu zen Kataluniak erregimen demokra-
tiko berrian Autonomia Estatutua izango zuela. EAJ-PNV 
ez zen bertan izan eta Euskal Estatutuaren gaia ez zen es-
presuki aztertu, nahiz eta akordioan jaso zen Kataluniarako 
adostu zena zabal zitekeela «bizitza autonomoaren beharra 
senti dezaketen gainerako erregioetara». Hala ere, ordura-
ko Eusko Ikaskuntza jada ari zen aztertzen euskal estatutu 
baten aukera eta hark izan beharko lituzkeen bereizgarriak, 
eta, horretarako, Autonomia Batzordea eratu zen. Beraz, es-
tatutuaren gaia presente zegoen euskal gizartean. 

Espainiako Estatuan Errepublika aldarrikatu zenean area-
gotu egin ziren estatutuaren aldeko mugimenduak bai 
Hego Euskal Herrian, bai Katalunian. Udaletxeetan erregi-
men berriaren aldarrikapena egitearekin batera, udal as-
kok euskal errepublikaren aldeko lehen adierazpenak egin 
zituzten. Jose Antonio Agirreren ekimenez, Getxoko Udalak 
Euskal Errepublika eta «euskal udalen autonomia admi-
nistratiboa» aldarrikatu zituen; aldi berean, «Espainiako 
monarkiaren batasuna» defendatzen zuen 1839ko legea 
baliogabetzea eskatu zuen. Nazionalistek agiri horren alde 
bozkatu zuten, eta errepublikazaleek eta sozialistek kontra. 
Gero Gipuzkoako udaletara zabaldu zen agiri hura. 

Ordizian udal hauteskundeetako emaitzak inpugnatu zire-
la-eta, ez zen aukerarik izan inongo udal adierazpenik egi-
teko, baina bai ordea Itsasondon. 1931ko apirilaren 18ko 
osoko bilkuran onartu zen agirian honela jasotzen da: Ordiziako alkate eta zinegotzi nazionalistak herritar talde batekin Gernikako 

Juntetxera egindako bisitan 1933an. (Iturriotz-Jauregi familia)
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«En este momento histórico en que vemos afortunadamente desaparecer el régimen que destruyó nuestra liber-
tad política, y, ante el hecho de la nueva estructuración del Estado español, la representación nacionalista vasca 
de este Ayuntamiento, después de afirmar los derechos naturales históricos que, con su carácter de Nación corres-
ponde al País Vasco, reclama, como primera auto-determinación de dicho país, la proclamación de la República 
vasca, confederada con las demás repúblicas ibéricas. A tal fin significa su enérgico apoyo hacia quienes, en tierra 
vasca, pugnan por la realización de cuanto, en este orden, se estableció en el solemne pacto de Donostia».

Honenbestez, Euskal Estatutuaren aldeko mugimendua gidatzeko ardura udalen gain jarri zuen euskal nazionalis-
moak hainbat arrazoirengatik. Batetik, udalak erregimen foralaren oinarri izan zirelako. Bigarrenik, Donostiako Itu-
nak jasotzen zuelako «erregioetako estatutuak» udaletan onartu behar zirela erreferendum bidez. Eta azkenik, udalak 
zirelako zilegitasun demokratikoa zuten erakundeak, sufragio unibertsalez herritarrek aukeratutako erakunde baka-
rrak.  

1931ko maiatzeko lehen egunetan Alkateen Mugimendua jaio eta nazionalisten ekimenez udalen mugimendu indar-
tsu eta iraunkorra jarri zen martxan. Protagonista eta bultzatzaile nagusia Jose Antonio Agirre izan zen. Agirreren eki-
menez, hilaren 17an Gernikan asanblada bat deitu zen euskal lurraldeen batasuna bultzatzeko. Batzarraren helburua 
zen Bizkaiko Batzar Nagusiak berrantolatzea eta 
Euskal Errepublika aldarrikatzea. Ekimen horren 
leloa izan zen Askatasunerantz, udalen bitartez; xe-
dea, berriz, «euskal udalen mugimendu nazionala» 
antolatzea.  

Honela, euskal nazionalismoak izaera, ahalmen eta 
eskumen bereziak aitortu zizkien udalei, eta euskal 
herrien asanblada nagusia jarri zuen abian, udalen 
autonomia defendatzeko eta Euskal Estatutua bul-
tzatzeko. Alkateen Mugimenduak EAJ-PNVren, tra-
dizionalisten eta EAE-ANVren babesa izan zuen; ez 
ordea, errepublikazaleena. Nazionalisten esku ziren 
herriek berehala hartu zuten parte mugimenduan, 
baina hiriburuetako lau alkate errepublikazaleek 
uko egin zioten mugimenduan parte hartzeari.  

Nazionalisten asmoa zen Euskal Autonomia Estatu-
tua 1931ko hauteskundeen ondoren eztabaidatzea 
herri eta herrialdetako alkateen asanbladatan, Eus-
kal Udalen Asanbladan oniritzia ematea eta, ondo-
ren, Espainiako Gorteetara eramatea han osaketa 
bilkura egin aurretik onartua izan zedin. Ezkerreko 
indarrak eta Errepublikako herrialdeetako gestorak 
ekimen horien aurka agertu ziren, eta gobernuak 
Foruen Batzordea osatu nahi izan zuen estatutua 
idazteko. Nazionalistek ez zuten ekimen hori onar-
tu, baina tradizionalisten babesa izan zuten, hasie-
ra batean behintzat.   

Ordizian ere estatutuaren prestaketan elkarre-
kin jardun zuten nazionalistek eta tradizionalistek 
lehen hilabeteetan, biek soziologikoki sentsibilita- El Día egunkari nazionalistak 1931ko ekainaren 12an eman zuen Euskal Estatutuaz ez-

tabaidatzeko Azpeitian egin zen batzarraren berri. Argazkian Gipuzkoako batzarkideak, 
tartean Patxi Iturriotz. 
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te tradizionala eta katolikoa ordezkatzen baitzuten. Baina gero, tradizionalisten izaera fueristak, eta batez ere esta-
tutuak Elizaren eta estatuaren arteko harremana definitzerakoan izandako ezberdintasunek, bien arteko urruntzea 
eragin zuten. Aldiz, desberdintasunak desberdintasun, EAE-ANVk eta EAJ-PNVk elkarrekin egin zuten bidea Euskal 
Estatutuaren defentsan.  

Ordiziako Udalean 1931ko ekainaren 10ean egindako bilkuran erabaki zen Patxi Iturriotz jeltzalea eta Nikolas Gaz-
tañaga tradizionalista izango zirela Ordizia ordezkatuko zutenak Azpeitian egitekoa zen Gipuzkoako Udalen Asanbla-
dan. Aldi berean, Iruñeko Euskal Herriko Batzarrerako Iturriotz bera eta Eurgenio Arana (EAE-ANV) hautatu zituzten. 
1931ko ekainaren 11n Azpeitian Gipuzkoako Udalen Asanblada egin zen. Han hainbat proposamen eztabaidatu on-
doren, Gipuzkoako agintariek oniritzia eman zioten Euskal Estatutu zirriborroari.  

Ekainaren 10eko Ordiziako Udalaren bilkuran, Arrieta tradizionalistak eskatu zuen Gipuzkoako batzarrera bi propo-
samen eramatea. Bata, Estatutuan jasotzea euskara izan zedila «euskaldunon hizkuntza nazionala», eta bigarrena, 
«erlijio katoliko, apostoliko eta erromatarra» izatea euskaldunon erlijioa. Azken eskaera ez zen onartu, eta nazionalis-
tek argudiatu zuten ahalik eta gehienek ontzat emateko moduko «trantsizioko estatutua» onartu behar zela momen-
tu historiko horretan.  

Azpeitiko batzarrean Ordiziako ordezkaritzak parte hartze aktiboa izan zuen eta bere hainbat proposamen onar-
tu ziren. Debako alkateak proposatu zuen Estatutuak jaso  zezala Euskal Herritik kanpoko lurraldeek aukera izatea 
«Euskal Estatura batzeko», baldin eta lurralde horretako boto emaileen %80k aukera hori egingo balu. Era berean, 
proposatu zuen prozedura bera erabil zedila lurralderen bat Euskal Estatutik bereizi nahi balu. Patxi Iturriotzek aurka 
egin zion proposamenari, eta esan zuen euskaldunon arteko batasuna zela baliabide guztiekin bultzatu beharrekoa 
eta onartezina zela euskaldunon «batasun historikoa» zatitzea. 

Langileen eskubideei dagokienean, Iturriotzen proposamena onartu zen. Haren arabera, Euskal Estatuak autonomia 
osoa izan behar zuen arlo sozial eta laboralean, eta oinarrizkotzat jo behar ziren Espainiako Estatu errepublikarrean 
langileriak lortutako aldarrikapenak eta Nazioen Elkargoak eta nazioarteko erakundeek onartutako eskubideak. 

Batzar hartan, gainera, onartu zen Euskal Herritik kanpora jaiotakoei aukera eman behar zitzaiela eskubide zibil eta 
politikoak izateko, baldin eta Euskal Estatuan hamar urte bazeramatzaten bizi izaten.   

Bestalde, Azpeitiko Asanbladan osatu zen Gipuzkoako Udalen Batzordea. Ordezkari hautatu zituzten Ordiziako Itu-
rriotzekin batera, Bergara, Zumaia, Andoain, Tolosa, Oñati, Irun eta Errenteria udaletako alkateak46.   

Estatutua Lizarran onartua, Madrilen ukatua

1931ko ekainaren 14an, Lizarran, Araba, Bizkaia, Gipuzkoa eta Nafarroako udaletako ordezkariek baiezkoa eman zio-
ten Euskal Estatutuari. Asanblada hartan Hego Euskal Herriko 427 udalerrik baiezkoa eman zioten Euskal Estatutuari, 
baina gehiengo errepublikarra eta sozialista zuten udalak ez ziren joan. Nafarroari dagokionean, 220 udalerri joan 
ziren batzarrera, eta 200 udalek baiezkoa eman zioten (populazioaren %89,93). 

Irailaren 22an 420 alkatez osatutako batzordea Madrilera joan zen gobernuburu zen Alcalá-Zamorari Estatutua en-
tregatzera. Irailaren 25ean eta 26an Gorteetan eztabaidatu zen eta atzera bota zuten. Horren ondoren, abenduaren 
9an, Espainiako Gorteek Errepublikako Konstituzioa onartu zuten. Bertan Autonomia Estatutuetarako baldintza be-
rriak ezarri ziren eta, ondorioz, Lizarrako Estatutua moldatu beharra izan zen.  

46  El Día 1931-06-12
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Besteak beste, 1931ko konstituzioak 
«erregio» batek autonomia eskuratzeko 
baldintzak ezarri zituen. Bata, erregio 
horretako udal gehienek proposatzea 
edo proposatzen duten udaletako errol-
dan egotea erregio osoko hautesleen bi 
heren baino gehiago. Bigarrena, propo-
samena onartzea gutxienez erregioko 
hautesleen bi herenak. Eta hirugarrena, 
Gorteek eskaera hori onartzea. 
Estatutu proposamena baldintza be-
rrietara egokitzeko batzordea osatu zen 
gobernuaren gestorak, udalen batzor-
deak eta PSOEren ordezkariek osatuta. 
1932ko urtarrilean lau probintzietako 
bakoitzean udalen asanblada egin zen 
eta lauetan Hego Euskal Herriko Es-
tatutu bakar bat egitearen aldeko bo-
toa eman zen. 549 udaletatik 423k alde 
bozkatu zuten. Ondorioz, batzordeak 
estatutu proiektu berria prestatu eta 
martxoan aurkeztu zuen. 

1932ko Estatutuaren proiektu berria, konpetentziei zegokienean,  Lizarrakoa baino murritzagoa bazen ere, oro har 
zehatzagoa zen. Alderdi politiko abertzaleak, errepublikarrak eta sozialistak alde zeuden, eta tradizionalistak aurka. 
Karlistak hasiera batean Euskal Estatutuaren alde egin zuten, baina sektore tradizionalistenek indarra hartzearekin 
batera, 1931tik aurrera Estatutuaren aldeko frentea pixkanaka utzi egin zuten eta aurkako jarrera hartu zuten. 

Ordiziarren babesa Euskal Estatutuari

Ordizian bertan, 1932ko maiatzaren 18an, udal bilkuran Estatutu berriaren eztabaida eta bozketa egin ziren. 
EAJ-PNVko eta EAE-ANVko zortzi zinegotziek aldeko botoa eman zioten, eta saioan ziren bi ordezkari tradizionalistak 
abstenitu egin ziren. Bilkura hartan eztabaida gogorra izan zen Iturriotzen eta Arrietaren artean. Ordurako, alderdi 
tradizionalisten barnean sektore atzerakoienak indartu ziren, eta Euskal Estatutuaren eta udal hautetsien mugimen-
dutik urruntzen hasita zeuden. 

Ordizian, beraz, gero eta nabariagoa izan zen nazionalisten eta tradizionalisten arteko urruntzea. Tradizionalistek uz-
tailetik aurrera udal batzarretara joateari utzi zioten, eta nazionalisten eta tradizionalisten arteko tentsioak gora egin 
zuen modu nabarmenean gerra aurreko urteetan.   

1932ko ekainaren 19an, lau probintzietako udal ordezkariak Udalen Asanbladan elkartu ziren Iruñean estatutu 
proiektu berriari oniritzia emateko. Araba, Bizkaia, eta Gipuzkoako udal gehienek aldeko botoa eman zuten. Emaitza 
Estatutuaren aldekoa izan zen alde handiz, baina Nafarroan ezezkoak irabazi zuen. Gerora jakin zenez, Nafarroako 7 
udal ordezkarik agindutakoaren aurkako botoa eman zuten, eta beste 8 udal ordezkari abstenitu egin ziren aldekoa 
emateko agindua bazuten ere. Udal ordezkari horien azpijokoa izan ez balitz, Nafarroan ere aldeko emaitza izango 
zen. Bozketaren ondorioz, Nafarroa estatutu-proiektutik kanpo geratu zen. 

Euskal  Estatutua defendatu zuen batzordea, 1931ko uztailaren 14an Lizarran. Erdian 
Joxe Antonio Agirre eta atzean eskuinetik laugarrena Patxi Iturriotz alkatea. (Artxiboa)
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1933ko abuztuaren 6an, Gipuzkoa, Bizkaia eta Arabako udalek proiektua onartu zuten, eta azaroaren 5ean erreferen-
duma egin zen nazionalisten, errepublikazaleen eta sozialisten babesarekin, eta tradizionalisten aurkakotasunare-
kin. Aldeko botoak 459.255 izan ziren eta aurkakoak 14.196. Ordizian honako emaitza hauek izan ziren: 

•	 Baiezkoak: 2.226
•	 Ezezkoak: 21
•	 Zuriak: 6
•	 Baliogabeak: 0

Abenduan proiektua Espainiako Gorteetan aurkeztu zen, baina ordurako, azaroko hauteskunde orokorren ondorioz, 
eskuineko alderdiek gehiengoa zuten. 1934an estatutu proiektuaren eztabaida atzeratu egin zen Madrilen, irteerarik 
gabeko bidean sartuta. 

1936ko otsaileko hauteskunde orokorrak ezkerreko alderdiek irabazi zituztenean, Manuel Azaña izendatu zuten pre-
sidente. Udaberrian EAJ-PNVk hainbat urrats egin zituen ezker aldera, eta Frente Popularrarekin adostasunetara hel-
du zen. Honela, 1933ko proiektua berreskuratu eta Gorteetara eramateko prestatu zen. Apirilaren 16an Gorteetan 
Estatutuaren batzordea osatu zen Prieto buru eta Agirre idazkari zirela. Ezkerrak euskal aldarrikapenak babestu zi-
tuen eta Prietok Gorteetan onartzeko bidea azkartu egin zuen. Uztailaren hasierarako proiektua Gorteetako bilkura-
ra eramateko prest zegoen. Baina, uztailaren 18an altxamendu militarra izan zen, eta ondorioz, Espainiako Gorteek 
Euskal Estatutua jada gerra hasita zela onartu zuten, 1936ko urriaren 1ean. 

Estatutuaren alde bozkatzera deituz nazionalistek ateratako 
afixak,  Joxe Zabalo Txiki-k eginak.
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Tropa faxistak Urdaneta kalean 1936ko abuztuaren lehen  
egunetako batean. (Ordiziako Udala)
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ii. gerraren bilakaera goierrin eta ordizian

2.1. altxaMenduaren preStaketa

II. Errepublika onartu zenean, gobernuak hainbat errefor-
ma bultzatu zituen eta gizartea garai berrietara egokitzen 
saiatu zen. Aldaketa haiek aurrerapenak ekarri zituzten he-
rritarren eskubideetan, askatasun politiko eta zibiletan eta, 
oro har, jendartearen modernizazioan. Baina erreforma 
horien aurka agertu ziren hasiera batetik Eliza katolikoa, 
armadaren sektorerik kontserbadoreenak, patronalak, lur
-jabe handiak eta alderdi eskuindarrak, batez ere monarki-
koak, falangistak eta karlistak.

Hego Euskal Herrian oso errotua zegoen karlismoak zeriku-
si handia izan zuen estatu kolpearen prestaketan, batez ere 
erreketeak Italiatik kontrabandoan ekarritako armaz hor-
nitzen eta militarren eta karlisten arteko akordioa lantzen. 

1931. urtean tradizionalistek eta integristek indarrak batu 
eta Comunión Tradicionalista alderdia eratu zuten. Bata-
sun politiko horretatik errekete izeneko erakunde parami-
litarrak sortu ziren. Hego Euskal Herrian Ignazio Baleztena 
Iruñarra izan zen erreketeen buru.

1932. urtean Errepublikaren aurkako lehen estatu kol-
pe saiakera egin zuen Sanjurjo jeneralak. Saiakera hark ez 
zuen behar adina babesik izan eta porrot egin zuen. Hasie-
ra batean karlistek babesa emateko asmoa azaldu zuten, 
baina kezka eta zalantza askoren ostean, ez zuten matxina-
darekin bat egin. 

1933ko hauteskundeetan eskuineko alderdiek izandako ga-
raipenak ere ez zuen geratu Errepublikaren aurkako kons-
pirazio plana. Mussolinirekin bildu eta Italiako faxisten eskutik armak eta instrukzio militar modernoa jasotzen hasi 
ziren txapelgorri ugari.  Entrenamendu horietako asko Urbasako, Andiako eta Aralarreko mendizerretan egin ziren. 
1936. urtearen hasieran, otsaileko hauteskundeen aurretik, prestaketa militarra areagotu egin zen, bereziki Nafarroan. 

Altxamenduaren plan militarrak jatorri bikoitza izan zuen. Bata, 1936ko otsailaren 8an Iruñean egin zen bilera. Ber-
tan, Errepublikaren aurkako ekintza prestatzeko hiriburuetako goarnizioetako zazpi ofizial elkartu ziren, Lastra kapi-
taina buru zutela. Ondoren, Burgos, Logroño eta Donostiako goarnizioekin harremanetan jarri zen Lastra, Iruñea eta 
Lizarrakoarekin batera talde konspiratzailea antolatzeko. Bigarren bilera martxoaren 8an Madrilen egin zen. Bertan 
Franco, Mola eta beste zazpi jeneral elkartu ziren. Bilera horretan adostu zuten antolatzea «aberriaren galbidea eta 
zatiketa galaraziko zuen mugimendua». Talde horren buru Sanjurjo izatea erabaki zuten.  

Erreketeek altxamenduarekin bat egin zuten lehen egunetik. (Artxiboa)
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Baina hasiera batean altxamendu militar hutsa izan zitekeenak, 
bestelako izaera hartu zuen. Izan ere, militarrek erabaki zuten 
mugimendu kolpezalean inplikatzea alderdi eta erakunde tra-
dizionalistak eta falangistak, eta haien milizia paramilitarrak. 
Eta ondorioz, altxamenduaren trama zibila Comunión Tradi-
cionalista eta errekete taldeen inguruan ardaztu zen. Martxoa-
ren 15ean Molaren lehenengo aginduetan honakoa jasotzen da: 

«La conquista del poder ha de efectuarse aprovechando el pri-
mer momento favorable y a ella han de contribuir las Fuerzas 
Armadas conjuntamente con las aportaciones que en hombres y 
elementos de todas clases faciliten los grupos políticos, socieda-
des e individuos aislados que no pertenezcan a partidos sectas o 
sindicatos que reciban inspiraciones del extranjero, socialistas, 
masones, anarquistas comunistas, etc...».
 
Apirilaren 19an Iruñean egindako bileran hainbat goarnizio-
tako ordezkariak elkartu ziren eta Molak hartu zuen Errepu-
blikaren aurkako konspirazioaren zuzendaritza, eta hasieratik 
ahalegin berezia egin zuen Donostiako Loiolako goarnizioa 
altxamenduaren alde jartzeko. Izan ere, Gipuzkoak garrantzia 
berezia zuen, hura kontrolpean izanez gero, Frantziarako bide 
nagusietako bat kontrolpean izango baitzuen. 

Mola jenerala Iruñean Ignazio Baleztenarekin bildu zen eta 
honek 8.400 karlista eskaini zituen prestatzen ari ziren altxal-
dirako. Tradizionalistek, Fal Conderen bidez, hainbat baldin-
tza gogor jarri zituzten altxamenduarekin bat egiteko. Horien 
artean alderdi politiko eta sindikatuak debekatzea, haien ar-
duradunak erbesteratzea eta haien ondasunez jabetzea; Kons-
tituzioa eta lege laikoak baliogabetzea; espainiar batasunaren 
eta ordena sozialaren aurkako izan zitezkeen legeak bertan 
behera uztea; eta erregimen liberala, sufragio unibertsal libe-
rala eta parlamentarismoa bertan behera uztea.   

Mola jeneralak erreketeen laguntza behar bazuen ere, karlisten eskariak gehiegizkoak iruditu zitzaizkion. Baina 
1936ko ekainaren 16an Iratxeko monasterioan Comunión Tradicionalistako buru Fal Conde eta Emilo Mola jenerala 
elkartu ziren eta, ados jarri ondoren, altxamenduaren eguna zehaztu zuten: uztailaren 18a.

Nazionalistei dagokienez, konspiraziora erakartzeko ahaleginak egin ziren 1936ko apirilean. Izan ere, batetik iraultza 
komunistaren aukerak kezkatu egiten zuen EAJ-PNV. Eta bestetik, Errepublikak nazionalisten estatutuaren propo-
samena atzera botata, ez zegoen bermatuta Errepublikak Euskal Estatutua onartuko zuenik. Baina, Indalecio Prie-
toren ekimenak posible egin zuen estatutuaren auzia Espainiako Gorteetan desblokeatzea, eta EAJ-PNVk eskuineko 
indarren bileretan parte hartzeari uko egin zion. Hala ere, EAJ-PNVk gatazkaren hasieran ez zuen altxamenduaren 
aurkako jarrera irmorik izan47. 

Mola jeneralak pentsatzen zuen altxamenduak bilakaera azkarra izango zuela Gipuzkoan, nahiz eta milizia marxiste-
kin enfrentamendu txikiak egon. Izan ere, uste zuen nazionalistak ez zirela Errepublikaren defentsan konprometitu-

47  BARRUSO BARÉS, PEDRO. (1996). Verano y revolución. La Guerra Civil en Gipuzkoa (1936). Haranburu editor. Donostia.

Emilio Mola jenerala, Errepublikaren kontra matxinatu ziren militar 
kolpezaleen burua. (Artxiboa) 
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ko eta, militarren eta karlisten babesarekin eta Nafarroatik bidalitako tropekin, matxinoek laster kontrolatuko zuten 
herrialdea. 

Baina ez zen horrela gertatu. Mugimenduaren buru izan behar zutenek determinazioz ez jokatzeak, uste baino erre-
sistentzia handiagoa aurkitzeak, nazionalisten jarrerak eta beste hainbat arrazoik eragin zuten Donostian altxamen-
duak arrakastarik ez izatea lehen egunetan.  

Hilaren 18an Donostian, itxura batean, normaltasuna erabatekoa zen. Baina ez zen gertatzen ari zenaren inguruko 
informazio garbirik, eta kezka gero eta zabalduago zegoen. Ordurako Hego Euskal Herriko lau hiriburuetako agintari 
militarrek bazuten altxamenduaren berri, izan ere, haren seinalea argitaratu zuen lehen orrian Diario Vasco egunkari 
eskuindarrak: «Mañana hará buen tiempo». Errepublikaren aurka altxatzeko estatu kolpearen seinalea izan zen hura. 

2.2. altxaMenduaren leHen egunak gIpuzkoan

«Viva España» zioen Diario de Navarra egunkari katoliko eta 
eskuindarraren azalak uztailaren 18an. Ordurako matxinatu-
ta zeuden Nafarroako buruzagi militarrak, Emilio Mola jene-
rala buru zutela; Gasteizeko militarrek ere zailtasun handirik 
gabe lortu zuten egun berean hiria kontrolpean izatea. Baina 
uztailaren 18aren ondorengo egunetan ziurgabetasun eta za-
lantza handia zegoen, bereziki Gipuzkoan. Donostian militar 
talde bat matxinatu bazen ere, altxamenduak ez zuen guztien 
babesa. Gauzak horrela, erakunde sindikalek zein ezkerreko al-
derdiek, antolakuntzarako eta borrokarako deia egin zuten Gi-
puzkoako hiriburuaren kontrola lortzeko asmotan.

Hilaren 19an, La Voz de Gipuzkoa egunkari errepublikazaleak 
argitaratu zuen altxamenduak porrot egin zuela. Normaltasu-
na, ordea, itxurazkoa baino ez zen. Gobernu Zibilak Autorita-
teen Junta osatu zuen karabinero, guardia zibil eta mikeleteen 
buruekin. Krisi kabinetean parte hartu zuten alderdi sozialis-
tako, komunistako eta errepublikarretako ordezkariek, baita 
UGT, CNT eta STV-ELA sindikatukoetako ordezkariek ere. 
 
EAJ-PNV alderdia lehen egunetan bidegurutzean egon bazen 
ere, Manuel Irujo eta Jose Mari Lasarte diputatu nazionalistek 
egoerarekin kezkatuta agiri hau helarazi zioten Gipuzkoako 
gobernadore zibilari: 

«Sea cual sea el objetivo perseguido por los sublevados 
y la asistencia con que cuentan, nosotros, como demóc-
ratas, tomamos partido por la encarnación legítima de 
la soberanía popular representada en la República. Nos 

El Diario de Navarra egunkari katoliko eta faxistaren uztailaren 18ko 
azala, altxamendu faxistaren biharamonean. 
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importa menos el apellido de quienes se han co-
locado en facción o el de aquellos que cubran su 
puesto junto a nosotros en defensa de la democra-
cia como Régimen y de la República como sistema 
de Gobierno». 

Loiolako kuartelean zeuden goarnizioko militarrek 
ez zuten hasieran altxamendua bultzatu. Baina Pé-
rez Garmendia Estatu Nagusiko komandantearen 
zutabeak Gasteizeko bidea hartu zuenean, José Va-
llespín koronelak hartu zuen Loiolako kuartelean 
zeuden gizonen gidaritza beste militar buru ba-
tzuekin batera. Hala ere, matxinatuek ez zituzten 
beren asmoak nahi bezala eta nahi bezain azkar 
burutzerik izan, eta horrek eraginda gobernadore 
zibilak eta milizianoek denbora izan zuten erresis-
tentzia antolatzeko48. 

Hilaren 21ean Loiolako altxamenduaren aldeko 
militarrek matxinadari ekin zioten eta Donostia 
hartzeko plana jarri zuten martxan. Kuarteletik 
atera eta hirian posizioak hartzen hasi ziren, eta 
gobernadoreari adierazi zioten probintziaren 
mandoa entregatu ezean, hiria bonbardatuko zu-
tela. Hilaren 22an kuarteletik zutabe bat atera zen 
Donostia hartzeko asmotan, baina erresistentzia 
gogorrarekin egin zuten topo. Ondorioz, enfrenta-
menduak izan ziren hiriaren erdigunean, batez ere 
Maria Cristina Hotelean eta Komandantzia Milita-
rrean, Nautikoan sendotu baitziren matxinoak, eta 
baita Alde Zaharrean, Antiguako auzoan eta Egian 
ere. 

Uztailaren 22 eta 23an izan ziren Donostia hartze-
ko batailarik gogorrenak. Borroka haietan, gaizki 
antolatuta eta arma gutxirekin egon arren, 2.000 
milizianok ongi armatutako bi erregimentu garai-

tu zituzten. Horretarako hainbat arrazoi izan ziren. Lehenik, konspirazioa gaizki antolatua izatea. Bigarrenik, guardia 
zibil, asaltoko guardia, mikelete eta polizia gehienek Errepublikaren alde egitea. Hirugarrenik, militarrek ez jasotzea 
agindutako laguntzarik, ez Nafarroatik, ezta Donostian ere, bertan antolatu eta armatu behar ziren falangista eta erre-
keteen aldetik. Laugarrenik, Molak huts egitea aurreikuspenetan, pentsatzen baitzuen nazionalistek ez zutela jarrera 
aktiborik hartuko. Eta azkenik, ezkerreko indarren parte-hartzea irmoa izatea eta erresistentzia indartzea Eibar, Bilbo 
eta probintziatik etorritako milizianoekin. 

Hiriko borrokak galdu ostean, militar kolpezaleek Loiolara atzera egin behar izan zuten.   Donostiatik eta Gipuzkoa 
osotik joandako antifaxistek Loiolako kuartelari eraso egin zioten eta uztailaren 28an militarrek amore eman behar 
izan zuten. 

48   BARRUSO BARÉS, PEDRO. (1996). Verano y revolución. La Guerra Civil en Gipuzkoa (1936). Haranburu editor. Donostia

Donostiako Urbieta kalean anarkistek altxatutako barrikada Loiolako 
kuarteleko matxinatuei aurre egiteko. (Artxiboa)

Militar kolpezaleek Donostiako eraikin nagusiak okupatu zituzten. Argazkian  
Donostiako Kasinoa herritarrek berreskuratu ondoren. (Artxiboa)
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Mola jeneralak altxamendurako diseinatu zuen lehen planean Gipuzkoako borrokak egun gutxietan amaituko zirela 
aurreikusi zuen. Baina matxinadak Donostian izandako porrota ikusita, espero ez zuen kanpaina militarra antolatu 
behar izan zuen. Molak  Gipuzkoara eraman behar izan zituen beste helburu batzuetarako zituen indarrak eta, horren 
ondorioz, arazoak areagotu egin zitzaizkion beste frente batzuetan. Horregatik, Madril aldera egin beharreko bidea 
zaildu eta atzeratu egin zitzaion.

2.3. erreSIStentzIaren antolaketa ordIzIan

Donostia aldeko borrokaldiak amaitu ziren arte ez zen Ordizian 
behar bezalako defentsa antolatzeko indarrik izan, goierritar ugari 
joan baitziren Gipuzkoako hiriburuan borrokatzera. Beasaindik eta 
Ordiziatik hainbat kamioi irten ziren Loiolako kuarteleko borrokal-
dietara milizianoak eramateko. Errepublikazaleek Donostiako mi-
litar matxinoak menpean hartu ondoren, Ordizian ere kolpezaleen 
aurkako erresistentzia antolatzen hasi zen eta tentsio handiko egu-
nak bizi izan ziren. 

Ordizian, Nafarroako beste hainbat herritan bezala, erreketeek bazu-
ten altxamendu militarra etorriko zen berria. Gipuzkoako erreketeen 
buruzagia zen Agustin Telleriak, Alvaro Etxezortu ordiziarrari agindu 
zion Ordizia, Zaldibia, Itsasondo, Arama, Legorreta, Gaintza eta Ara-
mako errekete taldea antolatzeko. Matxinada militarraren aurreko 
hilabeteetan Alvaro Etxezortu, eskualdeko erreketeen buru zela, Cír-
culo Tradicionalistaren egoitzan instrukzio militarra irakasten aritu 
zen agindupean zituen erreketeei. Ordurako 115 gizon zituen prest 
Etxezortuk49. 

Uztailaren 18an bertan, Círculo Tradicionalistaren egoitza aurrean 
errekete talde bat guardiak egiten aritu zen matxinadarekin bat 
egiteko aginduen zain. Ordiziako erreketeek ez zuten, ordea, goitik 
inongo agindurik jasotzen, eta Gipuzkoan altxamenduak porrot egin 
zuela ikusita, asko Nafarroara joan ziren. Aralarren barrena Uhartera 
jaitsi eta izena eman zuten Nafarroako erreketeetan, besteak beste, 
Faustino Agirre Bidaurretak eta Jose Francisco Garmendia Mendi-Gar ordiziarrek. Bide hori hartu zutenak Benediko 
Barandalla etxarriarraren agindutara jarri ziren haren tertzioan50.  

Altxamenduak Gipuzkoan porrot egin zuenean, agintari errepublikarrek herritarren gorrotoa eta samina baretzen 
saiatu ziren, baina ezin izan zuten bat-bateko hainbat ekintza galarazi. Ordizian zenbait herritarrek Círculo Tradicio-
nalistaren egoitzari eraso eta hango bandera monarkikoak erre zituzten Plaza Nagusian, eta Argüeseko Markesaren 
jauregian zegoen bihitegiari su eman zioten.
 
Agintari errepublikarrek, bestalde, Errepublikaren aurkako jarrera izan zuten hainbat eskuindar eta tradizionalista 
atxilotzeko agindu zuten. Horien artean zeuden Alvaro Etxezortu González de Sarralde erreketeen burua, León Lasa 

49 Alvaro Echezortu Gonzalez de Sarralde. Fundación Popular de Estudios Vascos. 
50 MENDI-GAR. Villafranca de Oria en la retaguardia. La Voz de España. 1936/09/20. 8. or.

Alvaro Etxezortu Ordiziako erreketeen burua eta Oriamendi 
tertzioko 3. Urdaneta konpainiako tenientearen heriotzari  

buruzko albistea garaiko prentsa karlistan.  
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Ibarguren, Munduate Altuna eta Joxe Garin Ugar-
te, besteak beste. Herritar horiek zortzi egunez 
egon ziren atxilotuta udaletxe azpiko kalabozoan, 
baina askatu egin zituzten faxistak herrian sartu 
aurretik. 

Herrian geratu ziren nazionalista batzuk eskuine-
ko hainbat pertsonari laguntzen saiatu ziren. Kasu 
batzuetan herritik irteten lagundu zieten inguru-
ko herri eta baserrietan babes zitezen; eta beste 
kasu batzuetan, eskuineko pertsonen etxe atarie-
tan zaintzak egiten aritu ziren atxilotu ez zitzaten. 
Inguruetako herrietako baserrietan ezkutatu zi-
renetako bat Joxe Arrieta zinegotzi tradizionalista 
izan zen. Arrieta Gaintzako Iparragirre baserrian 
babestu zen. 

Bitartean, herrian erresistentzia antolatzen hasita 
zeuden. Baina Nafarroatik zetozen matxinatuen 
erasotik defendatzeko ezinbestekoa zen herrita-
rrak armaz hornitzea. Horrela, milizianoek CAF 
lantegitik guardiek erabiltzen zituzten armak har-
tu zituzten, eta baita Ordiziako arma-denda bate-
tik ere. Era berean, Zaldibian, Altzagan, Araman 
eta inguruko baserrietan milizianoak ehizako 
eskopetak biltzen aritu ziren. Agintari errepubli-
kanoek arma horiek herritarren artean banatu zi-
tuzten. 

Ordiziaren defentsan batez ere miliziano sozialis-
tak, Izquierda Republicanako kideak, anarkistak 
eta ezkerreko herritarrak jardun ziren. Izan ere, 
nazionalistek Azpeitian elkartzeko deialdia egin 
zieten abertzaleei, eta Euzko Gudarostearen er-
namuina izango zena eratzen hasi ziren bertan. 
Ordiziako abertzale askok, Joseba Rezolaren deia 
jarraituz, Azpeitira jo zuten eta euskal milizietan 
eman zuten izena.  

Ordiziako defentsarako eratu zen juntan honako 
pertsona hauek protagonismo berezia izan zuten: 
Jesús Antolín Expósito, Ordiziako Izquierda Re-
publicana alderdiko lehendakaria; Antonio San 
Martín San Vicente, Ordiziako Frente Popularreko 

idazkari izan zena; eta Diego Sánchez de la Vega Campuzano, eskualdeko Izquierda Republicana alderdiko zuzendari 
izan zena. 

Horiez gain, asko izan ziren herriaren defentsan nabarmen aritu ziren ordiziarrak, besteak beste Prudentzio Agirre 
Jauregi, Jesús Antolín Expósito, Luis Arbizu Lonbide, Joan Azkona Ramírez, Joxe Elortza Carballo, Prudencio Ceba-

Auto blindatua Zabale jauregiaren aurrean. (Frente Popular egunkaria)

Miliziano antifaxistak Ordiziako Goen kalean, Areta baserrian zeuden matxinatuei aurre 
egiten. (Frente Popular aldizkaria)
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da Soto, Eugenio Eguren Otegi, Fortunato Gallar-
do Quintana, Vicente Garcia Garai, Jesús Garijo 
Jiménez, Luziano Garin Ugarte, Rafael Garmendia 
Otaola, Inozentzio Gembero Otxoa, Valentín Go-
mez Arce, Fermin Lanziego Zuazo, Joxe Martínez 
Apeztegia, Vicente Martínez Mendizabal, Juan Me-
rino Juarros, Julian Ortiz Bajo, Jaime Saiz Barcena, 
Antonio San Martín San Vicente, Ambrosio San 
Vicente Langrán, Diego Sánchez de la Vega Cam-
puzano, Joxe Mari Txurruka Intsausti, Manuel Za-
pirain Urbieta.

2.4. gudu-lerroa goIerrIn eta ordIzIan

Matxinatu kolpezaleek Gipuzkoaren aurkako era-
soa prestatu zutenean, hiru zutabe bidali zituzten 
herrialdeko mugetan posizioak hartzera. Zutabe 
bat Beorlegi koronelaren agindupean abiatu zen 
Iruñetik Bidasoa ibarrean zehar Gipuzkoan sartze-
ko. Zutabe horrek Doneztebe eta Berako ingurue-
tako posizioak hartu zituen. Bigarrena, Vicondoa 
kapitainaren agindupean, Iruñetik abiatu zen 
uztailaren 19an, eta Betelu inguruetan posizioak 
hartu zituen; ondoren, Aralarren zehar aurrera 
egin zuen. Eta hirugarren zutabea Cayuelarena 
izan zen. Haren asmoa zen Altsasun posizioak 
hartu ondoren, Etzegarate eta Lizarrustitik barre-
na Goierrin sartu eta Oria ibarrean zehar aurrera 
egitea Donostia aldera. Matxinatuen zutabe ho-
riek militarrez, erreketez eta falangistez osatuta 
zeuden. 

Goierriren aurkako erasoa hiru aldetatik egin zen: Zegamatik, Idiazabaldik eta Ataundik. Cayuela teniente koronela-
ren zutabea zen indar nagusia, beste biak Albizu eta Malcampo komendanteenak ziren. 

Cayuela uztailaren 19an bertan abiatu zen Lizarratik Altsasu aldera. Haren batailoia horrela zegoen osatuta: bi kon-
painia, metrailadore-sekzio bat, makina osagarriak eta transmisio-makinak. Errekete eta falangista unitate bana zi-
tuen, eta artilleriaz hornituta zegoen. Zutabea uztailaren 20an sartu zen Altsasun.  

Bigarren zutabea, Albizu komandantearen ardurapean zegoena, 400 gizonekin Lizarratik irten eta hilaren 24an 

Gurutze Gorriko boluntarioak Udaletxe azpian. (Frente Popular egunkaria)

Lizarrako soldaduek osatzen zuten Nafarroako falangearen bigarren bandera Seguran. 
(Euskal Memoria) 
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Otzaurten barrena Zegaman sartu zen, eta segidan Seguran, Zerainen eta Mutiloan. 

Hirugarren zutabea Malcamporena zen. Zutabe hori Iruñetik Etxarri Aranatzera tren militarrean joan zen, Ataunen 
barrena Goierrin sartzeko asmoz. Uztailaren 25ean sartu zen Ataunen zailtasun handirik gabe, nahiz eta haren sarre-
ra galarazteko Joseba Rezola ordiziarraren aginduz errepidean zuhaitzak bota zituzten eta Beasaingo miliziano talde 
batek Kaxetako zubia dinamitaz lehertu zuen. Hurrengo egunean Lazkao hartu zuen erresistentziarik gabe.

Azkenik, Goierrin sartzeko bidea libre zutela, Cayuelaren agindupean ziren indarrak uztailaren 25ean arratsaldeko 
lauretan abiatu ziren Altsasutik Etzegaratera, eta egun berean sartu ziren Idiazabalen. 

Goierriko herrietan apenas zegoen defentsa antolaturik, Donostian izaten ari ziren borroketan ari baitziren miliziano 
eta gudari gehienak. Beasain bera ia defentsarik gabe zegoen, baina agintari errepublikanoak jabetu ziren Beasain 
Oria ibarrean sartu eta Tolosaraino egiteko pasabide garrantzitsua zela frankistentzat, eta defentsarako miliziano tal-
de bat bidali zuten Beasainera. Gehienak Eibarko sozialistak ziren, eta defentsa-talde horren buru Eibarko udaltzai-
nen burua eta Beasaingo guardia zibilen kapitain Alejo Beñaran urretxuarra zeuden51. 

Uztailaren 26an Cayuela, Malcampo eta Albizu Beasainera hurbildu ziren, eta enfrentamendu gogorrak izan ziren. 
Errepublikazaleek atzera egin behar izan zuten herriaren erdiguneraino. Hilaren 27an, erresistentzia gaindituta, Ca-
yuelaren tropak Beasainen sartu ziren.  

Beasaingo okupazioa izan zen gerrak Gipuzkoan izandako gertakaririk larrienetakoa. Altxamenduaren ondoren hi-
riburutik kanpora Gipuzkoan izandako lehenengo bataila handia izan zen, eta frankisten mendeku-goseak ondorio 
izugarriak izan zituen. Beasainen uztailaren 27ko gauean hirurogei bat pertsona fusilatu zituzten, tartean baita pen-
tsamolde eskuindarrekoak eta karlistak ere. Ofizialek, gainera, etxeetan arpilatzeko baimena eman zieten soldaduei. 
Gerraren lehen aldian erreketeek okupatzen zituzten herrietan ezartzen zuten kontrolik gabeko errepresioaren era-
kusgarri da Beasainen gertatutakoa.   

Ikuspegi militarretik Beasain kontrolpean izatea 
bereziki garrantzitsua zen matxinatuentzat. Izan 
ere, batetik, horrek bermatu egiten zuen Gipuz-
koako hegoaldearen eta Araba eta Nafarroaren 
arteko komunikazioa, eta, bestetik, Tolosarako bi-
dea erraztu egiten zuen.  

Agintari errepublikazaleak ere jabetu ziren Ordi-
zia eta Beasain inguruetako mendietako posizioak 
kontrolpean izatearen garrantziaz, eta horregatik 
Eduardo Urtizberea mikeleteen buruak milizia-
no taldeak bidali zituen Lazkaomendi eta Maria-
ratz inguruetara. Uztailaren 29an Lazkaomendiko 
haur-eskolaren inguruan 26 erreketerekin egin zu-
ten topo Ordiziatik irten ziren Pablo Sanz konpai-
niako miliziano anarkistek. Beren burua soldadu 
nazionalen moduan aurkeztuta matxinatuengana 
hurbildu ziren eta errekete haiek preso hartu zi-
tuzten. Benito Barandallaren tertzioko erreketeak 

ziren ia denak, Sakana aldetik etorriak. Horietako bostek ihes egitea lortu bazuten ere, 21 atxilotu egin zituzten52. 

51   BARRUSO BARÉS, PEDRO. (1996). Verano y revolución. La guerra civil en Gipuzkoa (julio-septiembre de 1936). Haranburu editor. Donostia.
52   Las milicias antifascistas apresan en Beasain a ventidós requetés. Frente Popular. 1936/07/30. 1.or.

Beasaingo erreketeak Udaletxearen aurrean. Lehen lerroan erdian Epifanio Argiñano. 
(Beasaingo udal artxiboa)
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Ordiziara eraman eta udaletxean bertan deklarazioa hartu zieten atxilotutako guztiei. Atxilotuek aitortu zuten Laz-
kaomendiko baserrietan ehiza-eskopetak ostu zituztela matxinatuen tropak hornitzeko. Ordizian deklaratu ondoren, 
Donostiako Ondarretako kartzelara eraman zituzten kamioi batean. 

Beasain mende hartu ondoren, militar matxinatuak uztailaren 29an abitu ziren Ordizia aldera. Milizianoak Laskai-
barko zubia dinamitatzen saiatu ziren indar matxinatuen aurreratzea galarazteko asmoz, baina ezin izan zuten beren 
helburua bete. Ondorioz, faxistek herrira hurbildu eta posizioak hartu zituzten inguruko mendietan, ur-deposituaren 
eta Areta baserriaren inguruetan.  

Militar matxinatuen gerra-partearen arabera, Ordizia 29an okupatu zuten, baina hurrengo egunean Rafael Conde te-
nientearen agindupean ziren indar errepublikazaleek berreskuratu 
egin zuten herria. Borroka haietan hildako asko egon ziren, tartean 
tenientea bera. 

Enfrentamendu gogorrenetako bat Areta baserrian izan zen uz-
tailaren 30ean. Donostiako borrokaldietatik Ordiziara iritsi berria 
zen Rafael Conde Salazar asaltoko guardien tenientearen  zutabe 
bat Mariaratz inguruko mendietan barrena Beasainera gertura-
tu zen nazionalek okupatzen zituzten posizioak zelatatzera. Ordi-
zian, Areta baserriaren inguruan, errekete talde batekin egin zuten 
topo. Frente Popular egunkarian jasotzen denaren arabera53, Rafael 
Conde bera eta nazionalen teniente Pedro Vidal enfrentamendu 
horietan hil ziren. Cayuela koronelaren operazio militarrak jasotzen 
dituen egunerokoan aipatzen da orotara 12 baja izan zituztela, hil-
dakoak eta zaurituak barne. Bestalde, errepublikazaleen asaltorako 
10 guardia, sarjentu bat eta teniente bat hil zituztela jasotzen da54. 

Matxinatuen Gerra Ministerioak ere Ordizian izandako gatazkaren 
berri eman zuen uztailaren 30eko gerra-partean: «La Columna de 
Beasain avanzó hasta las proximidades de Villafranca de Oria, tro-
pezando con fuerte resistencia enemiga. Se le causaron un oficial y 
15 guardias de asalto muertos. Las bajas propias fueron un oficial 
muerto y un oficial y tres de tropa heridos». 

Hilaren 30ean, Oriako frentea ikuskatzen izan zen Montaud Gipuz-
koako komandante militarra, eta 31n Eduardo Urtizberea Ordizia-
ko sektoreko buru zen mikelete kapitainari agindu zion mikeleteak 
eta guardia zibilak biltzeko, milizianoekin batera Ordizian kolpe-
zaleak gelditu ahal izateko. Kapitainak 100 gizonez osatutako hiru zutabe antolatu zituen, bakar batzuk fusilez hor-
nituta, gehienak, ordea, ehiza-eskopetaz eta pistolaz. Metrailadore eta mortero bakarra zuten. Cayuelaren taldea, 
bestalde, 800 bat gizonez osatuta zegoen, tartean soldadu erregularrak. Arma eta prestakuntza hobeak zituzten. 

Miliziano eta gudariek mendi aldeko hainbat posizio eta herria berreskuratzea lortu zuten, baina bi taldeen artean 
halako aldea egonik, laster indar errepublikazaleek Itsasondora atzeratzeko agindua jaso zuten. Ordurako, ordea, de-
fentsarako tropak Tolosaraino joanda ziren eta, beraz, etsaiak bidea libre zuen haraino. 

53 Honor a los valientes. En Villafranca asesinaron los requetés al teniente de Asalto Rafael Conde. Frente Popular. 1936/08/01. 1.or.
54 Diario de operaciones de la Columna del Teniente Coronel Cayuela, AGMAV, 26277. K, 23 karp, 3. or.

Ordiziako Areta baserrian izandako borroken ondoren, 
Frente Popular egunkariak Rafael Conde asaltoko guar-

diaren heriotzaren berri eman zuen.
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Egun horietan Ordiziako erresistentzian izandako borrokaldietan Manuel Acedo Barbarin, Antonio Izagirre Amenabar, 
Silvano Lázaro Ramos eta Alejandro Murga Ramos hil ziren eta Teófilo Acedo Barbarín gudu-lerroan desagertu zen.   

Ordizia menderatu aurretik, matxinatu kolpezaleek artilleriaz bonbardatu zuten herria eta bi herritar hil zituzten. 
Bata, Joxe Manuel Lekuona Iparragirre: 68 urte zituen eta Zabala Jauregiaren parean Ordiziatik irteteko autobusaren 
zain zegoela bonba batek harrapatu eta hil zuen. Bigarrena, Josefa Manuela Lasa Agirre: 54 urteko emakumea etxean 
zela bonba batek etxea jo eta hil zuen. Egun berean, Felipa Lasa tiroz hil zuten Santa Maria kaleko balkoi batean arro-
pa zintzilikatzen ari zenean.  

MATXINATU KOLPEZALEEK ORDIZIARI EGINDAKO ERASOAN ERAILDAKO ZIBILAK

Izena Jaioterria Bizilekua Heriotza data Heriotzaren arrazoia

Lasa Agirre, Jose Manuela Lazkao Ordizia 1936/07/31 Zauri askotarikoak

Lasa Iztueta, Felipa Lazkaomendi Ordizia

Lekuona Iparragirre, Joxe Manuel Mutiloa Ordizia 1936/07/31 Zauri askotarikoak

Ordiziaren egoera ahula zen eta herria babesten ziren indarrek ezin izan zioten Cayuelaren erasoari denbora luzean 
eutsi. Ordiziako udal agintariek hainbat mezu igorri zizkieten Gipuzkoako mando militarrei egoeraren larritasuna 
azalduz eta indar militar gehiago eskatuz. Azken mezua uztailaren 31koa da, eta egun haietan bizitako arma eta jana-
ri eskasia agertzen du55.  Honako ohar hau igorri zuen funtziotan alkate zen Eugenio Aranak 1936ko uztailaren 31n: 
«Queda muy poca harina, nada de patata ni carbón, estamos sin agua y completamente desordenados (…) estamos al 
avismo del caos. También nos hace falta fuerza y munición».  

Telesforo Monzónek eman zuen Ordiziako egoeraren berri Gipuzkoako Orden Publikoaren egoitzan. Bertara bida-
litako telegraman honakoa jasotzen da56: «Recibimos aviso de Villafranca, transmitiendo a esta Comisaría por serle 
imposible comunicar con ésa de que la situación es desesperada por hallarse combatidos por dos mil requetés muy bien 
armados, en forma que si en el término de dos horas no les eníian refuerzos tendrán que rendirse».  

Cayuelak Ordizia abuztuaren lehenean okupatu zuen. Cayuelak operazio militarren liburuan honela deskribatzen du 
herrian sartu ziren momentua: «Quebrantando grandemente al enemigo hasta las 16 en que, dada la orden de avan-
ce, se tomo Villafranca entre el clamoroso entusiasmo de los vecinos de la villa». Gerra Ministerioaren partean, berriz, 
honakoa jasotzen da: «La Columna de Beasaín después de mantener fuego con el enemigo ha conseguido destruir re-
sistencias con eficaz fuego de artillería, avanzando en Villafranca que ha sido ocupada, siendo acogidas las tropas con 
enorme entusiasmo. El enemigo huyó ante el empuje de nuestras tropas».  

Errepublikazaleek, bestalde, honela deskribatu zuten hegazkinez egindako errekonozimendu batean ikusitakoa: «( )
colgaduras blancas en Villafranca; como huía la población civil hacia Tolosa y se observa también como entraban por 
la parte opuesta fuerzas rebeldes en la población. También se observaba como a Beasain llegaban víveres y fuerzas ene-
migas muy superiores a las nuestras, por cuanto la situación era muy desfavorable a nuestras fuerzas, y no se podría 
resistir durante mucho tiempo por falta de elementos (armamentos y municiones)57». 

Hurrengo egunean, Ordizian Gipuzkoako Gerrako Junta Karlista ezarri zuten. Presidente izendatu zuten Fidel Azurza 
eta idazkari Joxe Aranburu, biak Tolosako tradizionalistak. Junta hura arduratu zen frankistak menderatzen ari ziren 
lurraldeetako antolamendu administratibo eta politikoaz.

55    Centro Documental de la Memoria Histórica (CDMH). PS Bilbao. 118/17/4.
56   Centro Documental de la Memoria Histórica (CDMH). PS Bilbao. 118/13/1.
57   BARRUSO BARÉS, PEDRO. (1996). Verano y revolución. La guerra civil en Gipuzkoa. Haranburu editor. Donostia.
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Oria ibarrean atzera eginez, Errepublikaren aldeko borroka-
lariek Alegi-Orendain-Gaintzan eta, ibarraren beste aldean, 
Aldaban ezarri zuten defentsa lerroa. Helburu nagusia Tolosa 
babestea zen. Matxinatuena, berriz, lerro hura gaindituta To-
losan sartzea, Betelu aldetik zetozen indarrekin batera. 

Cayuelak 1.000 soldadu inguru zituen ordurako Goierrin, 
eta abuztuaren 4an erasoari ekin zion berriro, bi taldetan 
banaturik. Talde batek, Aldir komandantearen agindupean, 
Itsasondorantz jo zuen handik aurrera egin eta Aldaba har-
tzeko asmoz. Hilaren 5ean bertan hartu zuen. Beste taldeak, 
Gual komandantearen agindupean, Zaldibia, Abaltzisketa eta 
Gaintza zituen jomugan. 

Gaintza helburu garrantzitsu bihurtu zen matxinatu kolpe-
zaleentzat; handik Ordizia kontrola zezaketen eta, gainera, 
Orendainen barrena Tolosa aldera jo zezaketen. Errepublika-
ren aldeko indarrek, ordea, mortero bat zuten han, eta tropa 
nazionalen erasoa geldiarazi zuten egun batez. Borroka gogo-
rrak eta hainbat hildako izan ziren. Uztailaren 6an Gonzalez 
Unzalu komandantearen agindutara zeuden 250 falangista-
ren laguntzarekin, matxinatu kolpezaleek Gaintza hartu zu-
ten. 

Cayuela koronelaren egunerokoan honela jasotzen da borro-
ka horien berri: «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». 

Hilaren 7an matxinoak Alegian sartu ziren. Honenbestez, Ca-
yuelaren indarrek lortu zuten Oria ibarrean barrena Tolosa 
erasotzea, eta Latorreren indarrek Berastegitik. Kolpezaleek 
Tolosa hilaren 11n hartu zuten mendean. 

Hurrengo egunetako operazioek bi helburu nagusi izan zituz-
ten. Lehena, Donostia aldera jotzea, Oiartzun aldetik sartu-
tako indarrekin bat eginda hiriburuko inguru osoa okupatu 
eta kontrolatzeko. Bigarrena, Tolosa inguruko okupazioa sen-
dotzea eta Azpeitia aldeko komunikazioak moztea, orduan 
Azpeitia aldean ari baitzen antolatzen defentsa-lerroa nazio-
nalisten ardurapean. 

Ordizian mobilizatu zituzten soldaduak instrukzio militarra 
jasotzen herriko frontoian. (Fototeka Kutxa)

Ezkerretik hasita, Ignazio Martínez, Anjel Urteaga, Jaime 
Imaz eta Xanti Mendizabal erreketeak. (Artxiboa)
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2.5. euzko gudaroStearen antolaketa

Gipuzkoan antolatutako Defentsa Junta garrantzi-
tsuena Donostiakoa izan zen. 1936ko abuztuan era-
tu zen eta Migel Amilibia sozialista zuen presidente 
eta Jesus Larrañaga komunista beasaindarra gerra 
komisario. Gipuzkoako komandantzia militarra mi-
litar profesional baten eskuetan geratu zen, hain 
zuzen ere, zalditeriaren komandantea zen Antonio 
Sanjuanen eskuetan. Horiek izan ziren alderdiek 
eta sindikatuek antolatu zituzten milizianoekin ba-
tera Gipuzkoako defentsa zuzendu zutenak. 

Donostiakoaz gain, Gipuzkoan beste bi Defentsa 
Junta eratu ziren: Eibarkoa eta Azpeitikoa. Eibar-
ko Junta sozialisten kontrolpean antolatu zen eta 
Juan de los Toyosek zuzendu zuen. Haren ardu-
rapeko eremua Zumarraga, Arrasate eta Mutriku-
ra hedatu zen. Azpeitiko Junta, aldiz, abertzaleek 
antolatu zuten Kandido Saseta militarraren agin-
tepean. Azpeitiko Loiolan kokatutako gune mi-
litarrean euskal abertzaleen miliziak eratu ziren. 
Beren egitekoa matxinatu kolpezaleek aurrera 
egitea galaraztea zen. Bereziki Urola Kosta eskual-
dean jardun ziren, eta Beasain eta Tolosako bideak 
blokeatzea zen haien helburu nagusia.  

Gipuzkoako lehen konpainietan mobilizatu ziren 
milizianoak sozialistak eta anarkistak izan ziren. 
Aurreneko borrokaldietan, Donostiako defentsan 
eta Loiolako kuarteleko borroketan, parte-hartze 
nabarmena izan zuten. Altxamenduak Donostian 
porrot egin ondoren, Juventudes Socialistas Unifi-
cadas (JSU) alderdiko konpainiak Beasain eta Oria 
ibarraren defentsan jardun ziren, eta matxinatuek 
aurrera egiteko galarazi nahian, besteak beste, Or-
maiztegiko trenbidearen zubia lehertu egin zuten.   

Ezkerreko milizianoez gain, EAE-ANV alderdiak 
ere hasieratik mobilizatu zituen bere kideak. 
Gehienek Euzko Indarra konpainian borrokatu 
ziren eta Donostiako borrokaldietan hartu zu-
ten parte, besteak beste, Maria Cristina Hotelean, 
Gran Casinon eta baita Loiolako kuarteletan ere. 
Irun eta Aiako Harrietan izandako borrokaldietan 
nabarmendu ziren. 

Ezkerretik hasita lehena Rufino Rezola, bigarrena Pedro Zeberio eta bosgarrena 
Kandido Saseta Euzko Gudarosteko komandante burua.  (Rezola familia)

Gudari aldizkariaren gerra garaiko ale baten azala.
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Gipuzkoan mobilizatu ziren lehen konpainietan gutxienez 131 ordiziar aritu ziren borrokan. 

GIPUZKOAKO LEHEN KONPANIETAN MOBILIZATUTAKO ORDIZIAKO MILIZIANOAK

%

26,95 UGT+JSU

18,26 EAE-ANV

6,08 EAJ-PNV

12,17 EAK-PCE

12,17 IR

7,82 CNT

2,61 ELA-STV

13,9 Filiaziorik gabe

Azpeitian abuztuan Euzko Gudarostea antolatzen hasi zenean, aginte bakarraren menpe jarri ziren ordura arte bo-
rrokan aritu ziren miliziak. Hilaren 8an EAJ-PNV, ELA-STV, ENB eta EMBko delegatuek Euzko Gudarostea sortu zuten 
Azpeitian eta, ondoren,  Gerra Batzordea osatu zuten Telesoforo Monzónek (EAJ-PNV), Salbador Aranburuk (ELA), 
Lino Lazkanok (ENB), Mikel Alberdik (GMB), eta Manuel Irujo eta Jose Mari Lasarte Gorteetako diputatuek. EAE-ANV 
alderdia geroxeago batu zen, eta haren ordezkaria Tomas Mitxelena izan zen. 

1936ko urriaren 1ean Madrilgo Gorteek aho batez onartu zuten Euskal Autonomia Estatutua, eta egun batzuetara 
Jose Antonio Agirre Lekube izendatu zuten Euzkadiko lehendakari Gernikako Juntetxean. Gerrak Euskal Herrian iraun 
zuen bederatzi hilabeteetan, Agirre lehendakariak gidatu zuen gerraren ondorioz Bizkaira mugatu zen Euzkadi auto-
nomo hura.

Hilabete haietan Euzko Jaurlaritzaren egiteko na-
gusietakoa euskal armada hornitzea eta antola-
tzea izan zen. Matxinatu kolpezaleek Gipuzkoa 
mendean hartuta, lehendakariak erresistentzia 
Bizkaian antolatzeko ardura izan zuen eta Joseba 
Rezola ordiziarra izendatu zuen defentsa-idazka-
ria. Haren ardurapean osatu zen Euzko Gudaros-
tea. Errepublikako armadarekin bat egin bazuen 
ere, ia modu independentean jardun zuen.  

Euzko Gudarosteak antolatutako soldadu kopu-
rua faxistenaren adinakoa izan zen, baina indar 
matxinatuen armak eta gerrarako baliabideak lau 
aldiz handiagoak ziren. 40.000 soldadu inguruk 
parte hartu zuten euskal armada hartan. Milizia-
no eta gudariak hainbat batailoitan antolatu zituz-
ten. 68 infanteria eta metrailadore batailoiak ziren, 
eta 21 zerbitzu, intendentzia militar, zulatzaile, 
artilleria, osasungintza, bitartekari eta transmisio Amayur batailoiko gudari ordiziarrak Orduñako gudu-lerroan 1936ko abenduan. Ezkerre-

tik hasita Pablo Areso, Rufino Rezola, Joxe Sarriegi eta Pedro Zeberio. (Rezola familia)
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batailoiak.58 Errepublikari leial ziren militar profesionalek, milizianoek eta erreklutatutako kintoek osatzen zituzten 
batailoi haiek. Baina gudariek ez zuten behar adinako armarik eta prestakuntza militarrik. Gainera, artilleria eta he-
gazkinei zegokienez, frankisten nagusitasuna erabatekoa zen, gobernu errepublikarrak ezin izan baitzion Euzko Gu-
darosteari hegazkinez lagundu. 

Gutxienez 297 ordiziar aritu ziren borrokan Euzko Gudarostean. Ordiziar gehienak EAE-ANV alderdiaren Euzko In-
darra batailoian aritu ziren borrokan; errepublikarrak Azaña Gipuzkoan; Ordiziako sozialista gehienak Tolosan eratu-
tako Rusia batailoian; EAJ-PNVkoak Amayur, Loyola eta Itxarkundia batailoietan; eta anarkistak Malatesta eta Sacco 
y Vancetti batailoietan. 

BATAILOIEN FILIAZIOA %

UGT+JSU + PSOE 23

Filiaziorik gabea edo ezezaguna 21

EAJ-PNV 15

EAE-ANV 12

IR 9

CNT 8

EAK-PCE 8

ELA-STV 3

Jagi Jagi 1
 

Gudari ordiziarren kopurua batailoika

ORDIZIAKO GUDARIEN JAIOTERRIA %

Ordizia 70

Gipuzkoa 10

Gaztela 7

Nafarroa 5

Araba 4

Bizkaia 2

Errioxa 2

58 CHUECA, J. (2009) Gerra Euskadin. Bilakaera historikoa in ERRAZKIN AGIRREZABALA, M. eta AGIRRE-MAULEON, J.: Gerra Euskal Herrian: 
Historia eta memoria. UEU. Bilbo in ERRAZKIN AGIRREZABALA, M. (2011). Memoriaren izenak. Errepresioa eta giza eskubideen urraketa Tolosan, 
Gerra Zibila eta Lehen  Frankismo garaian (1936-1945). Aranzadi Zientzia Elkartea. Donostia. 
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EUZKO GUDAROSTEKO BATAILOIETAN JARDUN ZIREN ORDIZIARRAK

BATAILOIAREN IZENA FILIAZIOA GORPUTZA ORDIZIAR GUDARI KOPURUA

Euzko Indarra EAE-ANV Infanteria 26

Azaña Gipuzkoa IR Infanteria 15

Injeniariak  Zulatzailea 15

Amayur EAJ-PNV Infanteria 10

Rusia JSU Infanteria 9

MAOC Gipuzkoa EAK-PCE Infanteria 9

Itxarkundia EAJ-PNV Infanteria 8

Maletesta CNT Infanteria 7

Garraioak  Zerbitzuak 7

Loyola EAJ-PNV Infanteria 6

Sacco y Vancetti CNT Infanteria 6

Saseta EAJ-PNV Metrailadoreak 5

Guillermo Torrijos UGT Infanteria 5

Larrañaga EAK-PCE Infanteria 5

Mendialdeko 2. Bat  Infanteria 5

Intendentzia Militarra  Infanteria 5

Karl Liebknecth EAK-PCE Infanteria 4

Karl Marx UGT Infanteria 4

Madrid UGT Infanteria 4

Disziplinarioa  Infanteria 3

Isaac Puente CNT Infanteria 3

UHP JSU Infanteria 3

San Andrés ELA-STV Infanteria 3

Dragones JSU Infanteria 3

Martiartu EAJ-PNV Infanteria 3

Amuategi JSU Infanteria 3

Pablo Iglesias UGT Infanteria 3

Rosa Luxemburgo EAK-PCE Infanteria 2

Prieto UGT Infanteria 2

Kirikiño EAJ-PNV Infanteria 2

Meabe JSU Infanteria 2

Bakunin CNT Infanteria 2

Azaña Bizkaia IR Infanteria 2

Lenago il Jagi Jagi Infanteria 1
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Euzko Gudarosteko gudari ordiziar batzuen fitxak. 
(Artxiboa)
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EUZKO GUDAROSTEKO MILIZIANO EDO GUDARI ORDIZIARRAK

IZENA BATAILOIA FILIAZIOA

ACEDO BARBARÍN, MANUEL Asaltorako Guardia

ACEDO BARBARÍN, TEÓFILO Asaltorako Guardia

AGIRRE ETXEZARRETA, BASILO Euzko Indarra EAE-ANV

AGIRRE GOJENOLA, MARTZELO Martiartu batailoia EAJ-PNV

AGIRRE  GUERRA, JOAN Larrañaga EAK-PCE

AGIRRE JAUREGI, PRUDENTZIO

AGUADO ANTOLÍN, PABLO Saco y Vanzetti CNT

AGUADO DÍEZ, ELEUTERIO Karl Marx / Madrid UGT

AIESTARAN GALPARSORO, JOAKIN Rusia batailoia JSU

AIZPURUA BARANDIARAN, LUIS RUFINO Pablo Iglesias UGT

AIZPURUA LARRAÑAGA, LORENTZO Muñatones batailoia UGT

AJURIA GARCÍA, JOXE Artilleria Arina

ALIAS LOPÉZ, SABINO 8. taldea Ormaiztegi UGT

ALONSO PÉREZ, BERNARDO Isaac Puente CNT

AMILIBIA MARTÍNEZ DE OSABA, ZIRIAKO Loyola batailoia - Ertzaina EAJ-PNV

AMILIBIA MARTÍNEZ DE OSABA, JOAN Loyola Batailoia EAJ-PNV

ANAUT ALONSO, RICARDO Batailoi disziplinarioa

ANDONEGI MUJIKA, GABRIEL Ertzaintza EAJ-PNV

ANDONEGI MUJIKA, JOAN MIGEL Itxarkundia EAJ-PNV

ANDONEGI MUJIKA, LORENTZO

ANDONEGI MUJIKA, MAXIMO Euzko Indarra EAE-ANV

ANTOLÍN AGUADO, CELESTINO Ingeniariak 2

ANTOLÍN AGUADO, LÁZARO Sacco y Vanzetti CNT

ANTOLÍN EXPÓSITO, JESÚS Garraioen Buruzagitza IR

ANTOLÍN RODRÍGUEZ, MÁXIMO Intendentzia Militarra ELA-STV

ARAMENDI MANRIQUE, JOXE ANTONIO Dragones UGT

ARAMENDI MANROQUE, RAMON Herri miliziak JSU

ARANA GONZÁLEZ, FRANTZISKO EAE-ANV

ARANA INTSAUSTI, EUGENIO EAE-ANV

ARANA MATXAIN, ANDRES Euzko Indarra EAE-ANV

ARANA MATXAIN, IGNAZIO Itxarkundia EAJ-PNV

ARANA MATXAIN, MARTZELINO Euzko Indarra EAE-ANV

ARANBURU ELIZEGI, EUSEBIO FERMIN Euzko Indarra EAE-ANV

ARANBURU GARMENDIA, JOAN Ingeniariak 2

ARBINA LARRINZA, JOAKIN Batailoi disziplinarioa

ARBIZU LONBIDE, LUIS

ARCE AEDO, JOAN Intendentzia Militarra

ARESO ARANBURU, PEDRO Amayur batailoia EAJ-PNV

ARGAITZ ESTEBAN, FELIX Ingeniariak 2

ARGAITZ ESTEBAN, RIKARDO Pablo Iglesias UGT
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IZENA BATAILOIA FILIAZIOA

ARGAITZ ESTEBAN, ANGEL Azaña Gipuzkoa IR

ARIZMENDI GARCÍA, JESUS Arana Goiri Batailoia  EAJ-PNV

ARMENDARIZ IMAZ, BARTOLOME EAE-ANV

ARRANZ RICO, CRUZ Jean Jaures UGT

ARREGI AMUNDARAIN, BENITO

ARREGI TXURRUKA, ANTONIO ANGEL Meabe batailoia JSU

ARRIETA PASCUAL, RIKARDO Larrazabal EAJ-PNV

ARRILLAGA MURUA, PEDRO Amayur EAJ-PNV

ARRONDO LARRAÑAGA, JOXE MARI Kirikiño EAJ-PNV

ARRUGAETA, RIKARDO Rusia batailoia

ARTZA MUJIKA, ANTONIO Kirikiño EAJ-PNV

ASEGINOLAZA OTEGI, SANTIAGO Larrañaga batailoia EAK-PCE

AZKONA  RAMÍREZ, JOAN Rusia batailoia UGT

BALENTZIAGA PLAZAOLA, RAMON Euzko Indarra EAE-ANV

BALLUERKA GOROSTIZA, JESUS Euzko Indarra EAE-ANV

BARANDIARAN DORRONSORO, JOAN Bakunin CNT

BARANDIARAN DORRONSORO, ROKE Bakunin CNT

BARANDIARAN ZURUTUZA, FRANTZISKO Ingeniariak 1

BARBER SERÓN, FÉLIX UGT-12 UGT

BARBER SERÓN, FRANTZISKO Karl Marx UGT

BARCENILLA SANTOS, FERMÍN Nazioarteko batailoia

BARCO ARANDIA, HONORATO UGT-12 UGT

BEITIA BELOKI, EUSEBIO Artileria parkea

BEITIA BELOKI, PEDRO EAJ-PNV

BERAKOETXEA HIDALGO, JOXE Euzko Indarra EAE-ANV

BIKONDOA PILOÑA, MARTIN Euzko Indarra EAE-ANV

BLAY BRIZA, CLAUDIO Gerra garraioak EAJ-PNV

CALLEJA GUIJADA, MARCIAL Madrid batailoia UGT

CALVILLO LÓPEZ, ÁLVARO Rusia JSU

CALVILLO LOPEZ, ÁNGEL Malatesta batailoia CNT

CALVILLO LOPEZ, VICTORIANO Euzko Indarra EAE-ANV

CALVO SENDINO, BONIFACIO EAE-ANV I - Olaberri EAE-ANV

CALVO SENDINO, RAIMUNDO

CALVO ZAPATA, ANTONIO Guillermo Torrijos UGT

CALVO ZAPATA, JOAQUIN Ingeniariak 2

CAMÍN CUTANDO, JUAN Azaña Gipuzkoa IR

CANO RODRÍGUEZ, SANDALIO Meabe batailoia JSU

CARDOZO DE BETHENCOURT, RIEDE, EUGENIO JORGE Azaña Gipuzkoa IR

CASTILLO CAUVILLA, JOSÉ Itxarkundia EAJ-PNV

CEBADA SOTO, PRUDENCIO

CERDEIRA SAEZ, MANUEL Sukaldaria kanpainan UGT
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IZENA BATAILOIA FILIAZIOA

CILLERVELO BABÓN, ÁNGEL

CILLERVELO BABÓN, FRANCISCO Gidaria Campsa UGT

CLAVERO CORRALES, PRAXEDES UGT

CONDE-SALAZAR MANZANO, RAFAEL

CORDERO ANTOLÍN, JESÚS MAOC Gipuzkoa EAK-PCE

CORRAL PÉREZ, SILVESTRE CNT

CORRAL CALLEJA, DANIEL UHP JSU

CUEVAS CALVO, JOSÉ Mendialdeko 2.

DE LEÓN ROJO, MATILDE Industria mobilizatuak

DE LEÓN ROJO, RAMONA Industria mobilizatuak

DELGADO MERINO, MAURO UGT-12 UGT

DEL OLMO FERNÁNDEZ, MARTÍN Metrailadoreak 

DEL VALLE GARCÍA, FRANCISCO

EGUREN OTEGI, EUGENIO Loyola batailoia EAJ-PNV

EGUREN OTEGI, FELIPE San Andres batailoia ELA-STV

ELORTZA, CARBALLO, JOXE Akademia Militarra

ERAUSKIN IRASTORTZA, MARTIN Euzko Indarra EAE-ANV

ERAUSKIN IRASTORTZA, RAMON Euzko Indarra EAE-ANV

ESKISABEL MUNDUATE, FELIX EAE-ANV

ESTEBAN ORTEGA, CONSTANCIO UHP UGT

ESTEBAN ORTEGA, LINO Ingeniariak 1

ETXEBERRIA ARANBURU, JOXE EAJ-PNVren erretagoardia EAJ-PNV

ETXEBERRIA IMAZ, JOAKIN IRko miliziak IR

ETXEBERRIA IMAZ, LAZARO Gerra Komisaldegia

ETXEBERRIA IMAZ, PEDRO Malatesta batailoia CNT

ETXEBERRIA IRASTORTZA, JOXE EUGENIO Malatesta batailoia CNT

ETXEBERRIA LASA, MARTZELINO Euzko Indarra EAE-ANV

FERNÁNDEZ BERROETA, LEONARDO MARCIAL Mendialdeko 2. taldea

FERNÁNDEZ ALONSO, LUIS Garcia Hernandez IR

FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, ANDRÉS Madrid batailoia UGT

FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, JOSÉ UHP JSU

FERNÁNDEZ RUBIO, EMILIO MAOC EPK-PCE

FERNÁNDEZ RUBIO, MARIANO Mendiko 3. taldea

GALARRAGA GOIKOETXEA, JESUS Rusia JSU

GALARRETA MAESTRO, ANGEL Nazioarteko batailoia CNT

GALARRETA MAESTRO, LUIS Sacco y Vanzetti CNT

GALARTZA BERONA, MARIANO Euzko Indarra EAE-ANV

GALARTZA BERONA, FRANTZISKO Euzko Indarra EAE-ANV

GALLARDO QUINTANA, FORTUNATO

GALLEGO AGUADO, PAULINO Azaña Gipuzkoa IR

GARATE ELUSTONDO, JOAN Loyola EAJ-PNV
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IZENA BATAILOIA FILIAZIOA

GARATE ELUSTONDO, RAIMUNDO

GARATE ARRIAGA, ANGEL Itxarkundia EAJ-PNV

GARCÍA ARIZMENDI, ANTONIO Injenieruak 2

GARCÍA ARIZMENDI, JOXE Artilleria arina

GARCÍA BUZÓN, MARIANO Rusia JSU

GARCÍA BUZÓN, PRIMITIVO Larrañaga EPK-PCE

GARCÍA GARAI, NARCISO Sukaldeak Lasarte PSOE

GARCÍA GARAI, VICENTE UGT

GARCÍA IRAIZOTZ, FERMÍN Azaña Gipuzkoa IR

GARCÍA IRAIZOTZ, MIGEL PEDRO Prieto UGT

GARCÍA IZIAR, ARCADIO 157 batailoia, 48. maila UGT

GARCÍA MARTIARENA, TOMAS Auto blindatuak

GARCÍA MORO, RAFAEL Karl Marx UGT

GARCÍA MORO, ROMÁN Capitan Casero IR

GARCÍA MORO, SEBASTIÁN UGT

GARCÍA TORRES, JOSÉ LUIS Malatesta CNT

GARCÍA TORRES, JUAN UHP JSU

GARIJO JIMÉNEZ, JESÚS

GARIN ALBERDI, JOAN MANUEL Loiola EAJ-PNV

GARIN UGARTE, FRANTZISKO Euzko Indarra EAE-ANV

GARIN UGARTE, JOXE IGNAZIO Osasun Militarra

GARIN UGARTE, JOAN Euzko Indarra EAE-ANV

GARIN UGARTE, LUZIANO Malatesta CNT

GARIN UGARTE, SANTIAGO Euzko Indarra EAE-ANV

GARMENDIA GARMENDIA, JOXE EAJ-PNVren erretagoardia EAJ-PNV

GARMENDIA OLAZIREGI, MIKEL Itxarkundia EAJ-PNV

GARMENDIA LASA, AGUSTIN Azaña Gipuzkoa IR

GARMENDIA OTAOLA, RAFAEL Oriako milizia

GARRIDO GARZÓN, BIENVENIDO Isaac Puente CNT

GARRIDO GARZÓN, MANUEL Ingeniariak 1

GARRIDO MATEO, JESÚS Madrid batailoia UGT

GAZTAÑAGA ARANA, PEDRO Euzko Indarra EAE-ANV

GAZTAÑAGA VILLA, RAMON

GEMBERO OTXOA, INOZENTZIO Intendentzia Militarra

GEREZTA LANGARIKA Euzko Indarra EAE-ANV

GIL ARÉVALO, EDUARDO Malatesta CNT

GIL ARÉVALO, TOMÁS Sacco y Vanzetti CNT

GOENAGA IRIBARREN, FERNANDO Euzko Indarra EAE-ANV

GOENAGA IRIBARREN, JULIAN Itxarkundia EAJ-PNV

GOLMAIO SAGARTZAZU, TEOFILO Azaña Gipuzkoa IR

GÓMEZ ARCE, JESUS SILVESTRE Gidariak 
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IZENA BATAILOIA FILIAZIOA

GÓMEZ ARCE, VALENTÍN JSU

GÓMEZ LAGUNA, BENIGNO Rusia JSU

GÓMEZ URBIOLA, ÁNGEL Mendiko 2. batailoia

GONZÁLEZ FUENTES, ÁNGEL Ingeniariak I

GONZÁLEZ IZIAR, PEDRO Gordexola EAJ-PNV

GENBE AIERBE, FELIX Bilboko ingeniariak 

GENBE AIERBE, PABLO Euzko Indarra EAE-ANV

HERAS MORENO, LAUREANO Azaña Gipuzkoa IR

HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, JULIÁN Mendiko 2. batailoia

IRASTORTZA AIERBE, PEDRO Amayur batailoia EAJ-PNV

IRUIN SARRIEGI, BENITO Trenbideetako miliziak

ISLA FLORES, FÉLIX MANUEL Meabe 2. batailoia / Mendiko 2. batailoia JSU

ITURRIOTZ IZTUETA, PATXI EAJ-PNV

ITURRIOTZ IZTUETA, TOMAS EAJ-PNV

ITURRIOTZ LASA, GRAZIAN Itxarkundia EAJ-PNV

ITURRIOTZ UGARTEMENDIA, JOAKIN 2. Taldea ELA-STV

ITZIAR ARAMENDI, GREGORIO

KATARAIN ZURUTUZA, IGNAZIO Ingeniariak 2

KATARAIN ZURUTUZA, JESUS Ingeniariak 2

KATARAIN ZURUTUZA, JOAN Karl Liebknecht EAK-PCE

KEREXETA MENDIZABAL, ELEUTERIO San Andres batailoia ELA-STV

LANZIEGO ZUATZO, FERMIN Gidaria CNT (Erreserba) 

LASA ARREGI, ZELESTINO Saseta batailoia EAJ-PNV

LASA ARREGI, JOXE Saseta batailoia EAJ-PNV

LASA ZURUTUZA, ZELESTINO Azaña Gipuzkoa IR

LEJARRAGA FONTECHA, ALBERTO Ingeniariak 1

LÓPEZ SIGLER, JULIÁN Rusia JSU

LUZURIAGA DORRONSORO, JABIER EAJ-PNV

MADRAZO MIEZA, BENANCIO Euzko Indarra EAE-ANV

MADRAZO MIEZA, CARLOS Sacco y Vanzetti CNT

MAIZ IMAZ, JOXE MARI Saseta  EAJ-PNV

MARTÍN AGÜERO, GUMERSINDO Trenbideetako miliziak

MARTÍNEZ APEZTEGIA, JOXE

MARTÍNEZ ETXANIZ, ANTONIO MAOC Gipuzkoa EAK-PCE

MARTÍNEZ MENIDIZABAL, BIZENTE IR

MEDINA SANCHEZ, FRANCISCO Karl Marx UGT

MENDIZABAL OTEGI, JOAN MAOC EAK-PCE

MERINO JUARROS, EMILIANO

MERINO JUARROS, JESÚS UGT

MERINO JUARROS, JUAN Guillermo Torrijos UGT

MERINO JUARROS, LUIS



1 ERREPRESIOA ETA GIZA ESKUBIDEEN URRAKETA 1936-1945

68 Ahaztuen mindura 1936ko gerra eta lehen frankismoa ordizian

IZENA BATAILOIA FILIAZIOA

MINTEGI MUJIKA, MARTZIAL Rusia JSU

MIRALLES AGIRRE, JOXE JOAKIN Saseta EAJ-PNV

MIRALLES CULLAS, NIKOLAS Azaña Bizkaia IR

MUJIKA ETXEZARRETA, GREGORIO Azaña Gipuzkoa IR

MUJIKA IMAZ, FELIX MAOC Gipuzkoa EAK-PCE

MUJIKA IMAZ, GABRIEL San Marcos gotorlekua ELA-STV

MUJIKA LARRAÑAGA, PEDRO Itxarkundia EAJ-PNV

MUNIAIN AZKUE, IGNAZIO EAE-ANV 3 EAE-ANV

MURGA MUNILLA, ALEJANDRO JSU

MURUA SASIETA, TOMAS Capitan Casero IR

NADAL RODELGO, ALFONSO Azaña Gipuzkoa IR

NAVARRO GUERRERO, PASCUAL Kultura eta Kirola JSU

NEGUERUELA MATUTE, EUGENIO Euzko Indarra EAE-ANV

OKARIZ AZALDEGI, JOAN Azaña Gipuzkoa IR

ORMAETXEA ZEBERIO, ANTONIO 2.taldea UGT

ORMAETXEA ZEBERIO, JULIAN CNT

ORMAETXEA ZEBERIO, PEDRO Malatesta CNT

ORTEGA BARTOLOME, ROMÁN Zulatzaileen batailoia

ORTIZ BAJO, JULIÁN

ORTIZ DE ZARATE INTSAUSTI Amuategi JSU

OTAÑO MARTÍNEZ, JOXE MARI Loyola EAJ-PNV

OTEGI OTEGI, JOXE MANUEL Amayur EAJ-PNV

OTXOA SALAZAR, IGNAZIO Larrañaga EPK-PCE

PARDO ALONSO, JESÚS Gonzalez Peña UGT

PASCUAL ELIZEGI, ESTEBAN Itxarkundia EAJ-PNV

PÉREZ ARAMENDI, JOXE Martiartu batailoia ELA-STV

PÉREZ MADRAZO, VICENTE Rusia batailoia UGT

PÉREZ ORTIZ DE GUZMÁN, RAMÓN Loiola batailoia EAJ-PNV

PINEDO GRANADO, HILARIO Euzko Indarra EAE-ANV

POSA  DÍEZ, EUSEBIO Karl Liebknech EAK-PCE

POZUELO MOZOS, LUIS Industria mobilizatuak

REVILLA BURGOS, AGUSTIN Karl Liebknecht EAK- PCE

REYES MANZANO, FELIPE Guillermo Torrijos UGT

REZOLA ARRATIBEL, JOSEBA Defentsa Idazkaria EAJ-PNV

REZOLA ARRATIBEL, JOAKIN Ikastetxe Militarra

REZOLA ARRATIBEL, RUFINO Amayur batailoia EAJ-PNV

ROA CAMINAU, ANGEL Amuategi JSU

RODRÍGUEZ SAN MILLÁN, PAULINO Isaac Puente CNT

ROMERO JIMÉNEZ, VICTORIANO Lenin EAK-PCE

ROMERO MIGUEL, PEDRO Leandro Carro EAK-PCE

ROMERO MIGUEL, SIMEON Azaña Gipuzkoa IR
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IZENA BATAILOIA FILIAZIOA

ROYO GARCÍA, VALENTÍN Mexico  UGT

RUBIO GRIJALBA, PELAYO MAOC Gipuzkoa EAK-PCE

SAIZ BARCENA, JAIME

SAIZ MARTÍNEZ, BUENAVENTURA IR

SAIZ NAVAMANUEL, JESÚS Amuategi batailoia JSU

SALAS URZELAI, SANTOS Gerra Komisaldegia EAE-ANV

SAMPEDRO LIZARRALDE, EUSTAKIO Azaña Bizkaia IR

SAMPEDRO LIZARRALDE, FELIX Guda garraoiak UGT

SAMPEDRO LIZARRALDE, JOAN Ibilgailu blindatuak EAE-ANV

SAMPEDRO LIZARRALDE, PABLO Azaña Gipuzkoa IR

SAN ILDEFONSO RAMALLE, ARGIMIRO Guillermo Torrijos UGT

SAN MARTÍN SAN VICENTE, ANTONIO Madrid batailoia UGT

SAN MARTÍN SAN VICENTE, HIGINIO UGT-2 UGT

SAN MARTÍN SAN VICENTE, JULIÁN Pablo Iglesias UGT

SAN VICENTE LANGRÁN, AMBROSIO Ingeniariak 1

SÁNCHEZ  OIARZABAL, SOTERO Facundo Usandizaga EAK-PCE

SÁNCHEZ DE LA VEGA CAMPUZANO, DIEGO Batailoi diziplinarioa IR

SÁNDEZ MANDELA, CÁRLOS Zapateria CNT

SANTAMARÍA SANTAMARÍA, JOSÉ Rosa Luxemburgo EPK-PCE

SARASOLA ZUBELTZU, JOAN Gordexola batailoia EAJ-PNV

SARRIEGI ALDANONDO, JOXE Amayur batailoia EAJ-PNV

SEGUROLA AZPEITIA, JUSTO Lenago il Jagi-Jagi

SERRANO RÍOS,EMILIO Loturak eta transmisioak ELA-STV

SERRANO RÍOS, LUIS Amayur EAJ-PNV

SILANES MARTÍNEZ, PABLO Dragones JSU

SOROA SAN JUAN, JOXE San Andres batailoia ELA-STV

SUKIA GARMENDIA, DIONISIO Oñatiko miliziak ELA-STV

TAPIA QUIRÓS, CLEMENTE Gerra Komisaldegia UGT

TOLOSA ARTANO, BAUTISTA Ingeniariak 2

TURRIENTES PÉREZ, JOSE MARÍA Ingeniariak 1

TURRIENTES PERÉZ, JOAQUIN MAOC Gipuzkoa EAK-PCE

TUTOR ALONSO, JOSÉ Guillermo Torrijos UGT

TXURRUKA INTSAUSTI, LUIS Amayur batailoia EAJ-PNV

TXURRUKA LARRAÑAGA, ANTONIO Aire erasoen kontrako defentsa

URANGA OLASKOAGA, ESTEBAN

URBINA TRIGO, EDUARDO Gidariak 

URRA OTXOA, INOZENTE Dragones JSU

USABIAGA JAUREGI, MARTZELO Rosa Luxemburgo EAK-PCE

VELASCO DE ANTONIO, JOSÉ Azaña Gipuzkoa IR

VELASCO DE ANTONIO, MIGEL Prieto UGT

VIANA PÉREZ, CALIXTO Sacco y Vanzetti CNT
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VILLA ISASI, DOMINGO EAJ-PNV

VILLA ISASI, JOSE MARIA EAJ-PNV

VILLA ISASI, JESÚS Karl Liebknecht EAK-PCE

YANGÜAS MIGUEL, FERNANDO

ZALDUA BERGARA, JOAN MAOC EAK-PCE

ZAPIRAIN URBIETA, IGNAZIO Euzko Indarra EAE-ANV

ZAPIRAIN URBIETA, JOXE Euzko Indarra EAE-ANV

ZAPIRAIN URBIETA, MANUEL Euzko Indarra EAE-ANV

ZEBERIO ZUBELDIA, PEDRO Amaiur Batailoia EAJ-PNV

ZIGANDA ESPARTZA, MARTIN Larrañaga batailoia EAK-PCE

ZURUTUZA ZUBELDIA, MIGEL MAOC Gipuzkoa EAK-PCE

Guztira gudu-eremuan 20 gudari ordiziar hil ziren. Heriotza ia guztiak Bizkaiko gudu-lerroan gertatu ziren, batez ere 
1937ko apirila eta maiatza bitarteko faxisten erasoaldian. CNT sindikatuko gudarien kopurua soilik %8 izan arren, 
hildako gudari gehienak sindikatu anarkistako kideak izan ziren.  

GUDU-LERROAN HILDAKO ORDIZIAKO GUDARI EDO MILIZIANOEN FILIAZIOA

CNT 5

EAK-PCE 4

UGT+JSU 4

EAE-ANV 3

EAJ-PNV 2

IR 1

Afiliaziorik gabea 1

GUZTIRA 20

GUDU-LERROAN HILDAKO GUDARI ETA MILIZIANO ORDIZIARRAK

IZENA ADINA JAIOTERRIA
HERIOTZA 

DATA
HERIOTZA 

LEKUA
BATAILOIA AFILIAZIOA

AGIRRE ETXEZARRETA, BASILIO 31 Ordizia 1937-02-22 Asturias Euzko Indarra EAE-ANV

AMILIBIA MARTÍNEZ DE OSABA, ZIRIAKO Andoain 1937-05-22 Urkiola Ertzaina EAJ-PNV

BARANDIARAN ZURUTUZA, FRANTZISKO 44 Ataun 1937-04-04 Gorbea Injenieruak I

ETXEBERRIA IMAZ, PEDRO 27 Ordizia 1937-01-07 Zornotza CNT erreserba CNT

GARCÍA BUZÓN, PRIMITIVO 21 Ordizia Elorrio Larrañaga EAK-PCE

GARCÍA IRAIZOTZ, MIGEL PEDRO 27 Corella 1937-06-14 Mungia Prieto UGT

GARCÍA MORO, RAFAEL 28 1936-10-02 Eibar Karl Marx UGT

GARIN UGARTE, SANTIAGO 30 1936-10-21 Markina Euzko Indarra EAE-ANV

GIL ARÉVALO, EDUARDO 25 Segovia 1936-12-03 Ubidea Malatesta CNT

KATARAIN ZURUTUZA, JOAN 32 Ordizia 1937-05-26 Urduña Karl Liebknecht EAK-PCE

MADRAZO MIEZA, CARLOS Ordizia Kantabria Sacco y Vanzetti CNT
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IZENA ADINA JAIOTERRIA
HERIOTZA 

DATA
HERIOTZA 

LEKUA
BATAILOIA AFILIAZIOA

ORMAETXEA ZEBERIO, ANTONIO 19 Ordizia 1937-02-20 Eibar 2. Taldea UGT

PINEDO GRANADO, HILARIO Gasteiz 1936-09-23 Ondarroa Euzko Indarra EAE-ANV

RODRÍGUEZ SAN MILLÁN, PAULINO 22 1936-12-09 Zornotza Isaac Puente CNT

ROMERO JIMÉNEZ, VICTORIANO 19 Madrid 1936-11-20 Deustuko 
Odol Ospitalea

Lenin EAK-PCE

SAMPEDRO LIZARRALDE, PABLO 30 Ordizia 1937-05-23 Atxate Azaña Gipuzkoa IR

SILAMES MARTÍNEZ, PABLO 21 Ordizia 1936-09-18 Gabiria Dragones JSU

VIANA PÉREZ, CALIXTO 28 Gasteiz 1937-04-30 Iparraldeko 
Guda lerroa

Sacco y Vanzetti CNT

ZALDUA BERGARA, JOAN 22 Ordizia Udalaitz MAOC EAK-PCE 

Kasu askotan gudu-lerroan borrokan aritutako gudari eta milizianoren berririk ez izatean, haien senitartekoek desa-
gertutzat eta hildakotzat jo zituzten. Horixe gertatu zen, esaterako, 1937an Santanderreko frentea erori zenean. Mila-
ka gudari eta miliziano hartu zituzten preso eta, haien arrastorik ez izatean, familiek frentean hil eta desagertu zirela 
pentsatu zuten. Gehienetan, ordea, ondorengo hilabete eta urteetan jakin ahal izan zuten preso hartu zituztela eta 
kontzentrazio-esparru edota langileen batailoiren batean zeudela. Hala ere, hainbat kasutan familiek ez zuten seni-
deen berri gehiagorik izan. Horixe izan zen sei ordiziar hauen kasua:  

GUDA EREMUAN DESAGERTUTAKO ORDIZIARRAK

IZENA BATAIOILA FILIAZIOA NON DESAGERTUA NOIZ DESAGERTUA

ACEDO BARBARÍN, TEÓFILO Asaltorako guardia Ordizia 1936/07/30

ARRIETA PASCUAL, RIKARDO Larrazabal EAJ-PNV Bilbo 1938/06/16

DEL VALLE GARCÍA, FRANCISCO

GARCIA TORRES, JUAN UHP UGT Santander 1937/08/24

SANTOS OINAEDERRA, ENRIKE RAMON 10. batailoia CNT Teruel 1938/01/22

ZIGANDA ESPARTZA, MARTIN Larrañaga EAK-PCE Santander 1937/08/26

2.6. erbeStea

Ordiziatik irtendako lehen erbesteratze uholdea herria nazionalen esku erori aurretik gertatu zen. Lehenengo Tolo-
sara eta handik kostaldeko herrietara, bereziki Donostiara. Baina Gipuzkoako hiriburua ez zen segurua, frankistak 
Bidasoatik sartzen ari baitziren. Horrela, Irungo gudu-lerroa erori aurretik Behobiako pasabidetik muga zeharkatu 
ahal izan zuten batzuek, baina gehienek Bizkaiko norabidea hartu zuten. Garaiko agirien arabera 60.000 gipuzkoar 
inguru iritsi ziren Bizkaira.

Ez da erraza jakitea zenbat ordiziarrek utzi behar izan zuten beren bizilekua erbesterako bidea hartzeko. Udal agirie-
tan jasotakoaren arabera, 4.500 biztanle izatetik 3.500 biztanle izatera pasatu zen Ordizia 1937ko abenduan. Behe-
rakada horren arrazoiak izan ziren batetik zibilek herritik kanpora jo izana eta, bestetik, faxistek kintoak mobilizatu 
izana eta hainbat herritar boluntario miliziano edo gudari joan izana. 
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Guda-egoerak sortu zuen jendearen desplaza-
menduak hainbat eremutan izan zuen eragin 
nabarmena, besteak beste CAF lantegian eta ikas-
tetxeetan. 

Tren lantokiak 1936ko uztailaren 18aren aurretik 
1.154 langile zituen. Aitzitik, Goierriko borrokal-
diak amaitu ostean berriro lanean hasi zenean, 
abuztuaren 4an, 633 langile besterik ez ziren azal-
du lanera. Langileen ia erdiek gudu-lerrora edo er-
bestera jo zuten59.   

Ordiziako ikastetxeetan ere gerrak eragin zuzena 
izan zuen. 1936-1937 ikasturteko ikasleen matri-
kulazioa nabarmen jaitsi zen, eta Artisau eta Lan-
bide Eskola itxi egin behar izan zuten irakasleek 
erbesterako bidea hartu zutelako edota lanpostue-
tatik kargugabetu zituztelako.

ORDIZIAKO IKASTETXEEN HAUR KOPURUA ALTXAMENDUAREN AURRETIK ALTXAMENDUAREN OSTEAN

Artes y Oficios 260 itxia

Haurrentzako hezkuntza 104 87

Colegio Santa Ana 140 121

Colegio San José 107 60

Haur hezkuntza, lehen hezkuntzan eta bigarren hezkuntzan 835 ikasle izatetik 500 ikasle izatera pasatu ziren 1937-
1938 ikasturtean. Hau da, ia % 40 jaitsi zen ikasleen kopurua60.  

Baina euskal lurretan izandako exodo nagusia 
1937ko martxotik ekainera bitartean gertatu zen. 
Frankistek apirila eta maiatza bitartean areago-
tu egin zituzten Bizkaiaren kontrako erasoak eta 
alemaniarren hegazkinek etenik gabe bonbardatu 
zituzten Bizkaiko hainbat udalerri. Horrek izuga-
rrizko segurtasun gabezia eragin zuen. Eta egoera 
gero eta larriagoa zela ikusirik, guraso askok era-
baki zuren beren seme-alabak erbestera bidaltzea 
denboraldi baterako, gerraren gordintasunetik eta 
elikagai-urritasunetik salbu bizitzeko aukera izan 
zezaten.

Erbestera bidali zituzten haur horiek Europako 
hainbat erakunde humanitarioren laguntza jaso 
zuten, bereziki Comité d’Accuil aux Enfants d’Es-
pagne eta Comité National Catholique d’Accuil 
aux Basques erakundeena. Gainera, haurrak er-

59   LEGORBURU FAUS, E. (1995). Fabrika Haundie: Beasaingo Construcción y Auxiliar de Ferrocarrilesen historia in Beasaingo paperak (bild) 5. zenb.
60   Ordiziako Udal Artxiboa

Ezkerretik hasita lehena Patxi Iturriotz eta bosgarrena Joseba Rezola Santanderreko 
gudu-eremuan. (Artxiboa)

Felix Eskisabel (EAE-ANV) ordiziarraren Mexikon erbesteratuta egon zeneko agiria. 
(Eskisabel familia)



73Ahaztuen mindura1936ko gerra eta lehen frankismoa ordizian

Danimarkan errefuxiatutako haurrak. Eskuinetik lehena Anselmo Calvo ordiziarra. 
(Arana-Calvo familia).

Euskal Selekzioko jokalariak Mexikora bidean. Makurtuta eskuinetik lehena  
Joakin Rezola masajista eta hirugarrena Pablo Areso jokalaria. (Rezola familia)

Juan Agirre Judes eta Gurseko kontzentrazio-esparruetan eduki zutela azaltzen duen 
fitxa. (Euskadiko Artxibo Historikoa)

bestera eramateko bidaietan La Habana, Goize-
ko Izarra eta Ploubazlanec itsasontziek Britainia 
Handiko itsas armadaren babesa behar izan zu-
ten, itsasontzien armada frankistaren jazarpena 
jasan baitzuten.61 
 
Gerrak Euskal Herrian iraun zuen bitartean, mila-
ka haur joan ziren erbestera, 1937ko maiatzean eta 
ekainean bereziki. 30.000 haur ebakuatu zituztela 
kalkulatu zuten Bizkaia, Gipuzkoa eta Arabako ge-
rrako haurren elkarteek. Bizkaiko portuetatik irten 
ziren gehienak: 10.000 baino gehiago Frantziara, 
4.000 Britania Handira, 3.000 Belgikara eta ia 2.000 
Sobietar Batasunera62.  

1937ko uztailean Bizkaiko azken eremua matxi-
natuen esku geratu zenean, Eusko Jaurlaritzak 
erbesterako bidea hartu behar izan zuen eta Bar-
tzelonan finkatu zen Lluis Companys Kataluniako 
presidentearen babesarekin. Era berean, milaka 
euskal herritarrek aurkitu zuten babesa Katalu-
nian. Horietako askok, armada errepublikarrean 
jarraitu zuten borrokan gerrak Katalunian iraun 
zuen bitartean. 

1939ko otsailaren hasieran, gerra amaitu aurretik, 
Katalunian zeuden milaka soldadu errepublika-
rrek Figuerasetik muga gurutzatu eta erbesterako 
bidea hartu zuten. Testuinguru horretan Frantzia-
ko Gobernuak erbesteratu-uholde horri erantzuna 
emateko, Roussillonen, Frantziako Mediterraneo-
ko hondartzetan, hesiz inguratutako kanpalekuak 
egokitu zituen. Argeles sur Mer eta Saint Cyprien 
hondartzetan zortzi ordiziar egon ziren. Masifika-
zio izugarri horren aurrean Espainiako mugetatik 
gertu ziren zenbait kontzentrazio-esparru eraiki 
zituzten agintari frantziarrek. Horietako bat Eus-
kal Herriko mugetatik oso gertu. Gurseko zelaia 
1939ko martxoan eraikitzen hasi ziren eta han 21 
ordiziar izan ziren.  

61  ERRAZKIN AGIRREZABALA, M. (2011). Memoriaren izenak. Errepresioa eta giza eskubideen urraketa Tolosan, Gerra Zibila eta Lehen  Frankismo 
garaian (1936-1945). Aranzadi Zientzia Elkartea. Donostia.
62  ARRIEN, GREGORIO. (1988). Niños vascos evacuados en 1937: álbum histórico. Asociación de Niños Evacuados el 37.
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 Agintari frankistek Italiari eta Alemaniari egindako omenaldia 1938an.  
(Iturria: Ceferino Yanguas)
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iii. indarkeria faXista

«Hay que sembrar el terror...hay que dejar la sensación de dominio eliminando sin escrúpulos ni vacilación a 
todos los que no piensen como nosotros».

Emilio Mola jenerala

3.1. IndarkerIa eStatu faxIStaren oInarrI

Emilio Mola izan zen matxinada militarraren bu-
ruzagia 1936ko uztailaren 18an.  Molak ongi ze-
kien altxamenduaren plan militarrak arrakasta 
izateko indarkeria izango zela herritarrengan izua 
hedatzeko tresnarik eraginkorrena. Altxamendua-
ren lehen egunetik, matxinoen ekintzak erabat ir-
moak izan behar ziren, etsaia ahalik eta azkarren 
deuseztatzeko. Zigor eredugarriak ezarri behar zi-
tzaizkion aurka agertzen zen orori. Mola jenerala-
ren gidaritzapean zeuden militarrek jaso zituzten 
aginduak argiak eta zehatzak izan ziren: 

“Producido el movimiento y declarado el Es-
tado 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 Par-
tidos Políticos, Sociedades o Sindicatos no 
afectos al Movimiento, aplicando castigos 
ejemplares a dichos individuos para estran-
gular los movimientos de rebeldía o huelga”. 

Gerrak iraun zuen bitartean, bai frentean, bai erretagoardian, bai okupatutako herrietan, indarraren erabileran oi-
narritu zuten frankistek beren sistemaren zilegitasun sozio-politikoa. Lehenik, gerraren beraren dinamikan garaipen 
militarra lortzeko, eta, horrekin batera, ordena publikoa, juridikoa, kulturala, ekonomikoa eta genero-sistema masku-
linoak ezartzeko. Bigarrenik, erregimen berriaren aldeko jarrera garbia ez zutenak zigortzeko. Eta hirugarrenik, Erre-
publikaren eta mugimendu nazionalisten arrasto oro desagerrarazteko. Helburua erregimen frankista ezartzea eta 
iraunarazteko bermeak finkatzea zen, eta horregatik errepresioa frentetik harago eta gerra-urtetatik haratago hedatu 
zen frankismoan.  

Frankismoaren sistema zuzeneko indarkeria politikoan, egituratuan, sinbolikoan eta egunerokoan oinarritu zen. Ar-
men bidez boterea lortu eta nazioarteko onarpena erdietsi ondoren, Estatu frankistak ez zuen errepresioa alde batera 
utzi, aitzitik, garbiketa ideologikoari jarraipena emateko eta boterean irauteko baliatu zuen. Prozesu hartan berebizi-
ko garrantzia izan zuen zuzeneko indarkeria politikoak. Ohikoak izan ziren erailketak, torturak, atxiloketak, irain eta 
zigor-publikoak, jabetzen espoliazioak, estortsio ekonomikoak, isunak, lanpostuetatik kanporatzeak… 

Faxistek herriak okupatzen zituzten heinean, aurkako ideologia zuten pertsona asko  
fusilatu zituzten. Argazkian Irunen fusilatutako hainbat pertsona. (Euskal Memoria)
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Erregimen frankistak ezarritako indarkeria gizartearen eremu guztietara zabaldu zen: kalera, lantokietara, eskoletara, 
familietara… Erregimenaren helburuetako bat izan zen garaituen heriotza zibila eragitea, eta horretarako errepre-
sioa, legezko bortxa, gizarte kontrola eta «espirituaren formakuntza» erabili zituen. Indarkeria horren helburua zein 
izan zen garbi asko erakusten dute 1936ko irailean Gipuzkoako gobernadore zibil izendatu ondoren Ramón Sierra 
Bustamantek esandako hitz hauek.  

«Borraremos vuestros nombres que serán malditos 
por generaciones de generaciones. Desterraremos al 
maestro que, en los mapas marcaba con una raya 
ese artificio de Euzkadi. Desterraremos al sacerdo-
te 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 conspira-
ción contra España; cuando no fusilaremos a todos 
aquellos que los principales responsables de esta lo-
cura y de esta mancha de la mas negra ingratitud 
que cubre el mapa de la tierra vascongada».

Historialariek politizidioa, garbiketa politikoa eta 
genozidioa hitzak erabili dituzte frankismoaren 
lehen urteak definitzeko. Izan ere, erregimen fran-
kistak helburu izan zuen aurkari politikoa erabat 
ezabatzea, pentsamolde frankistarekin bat egiten 
ez zuen ororen aurka indarkeria sistematiko eta 
instituzionalizatua erabiliz. 

3.2. fuSIlatzeak

Nafarroatik sartu ziren Goierrin barrena matxina-
tutako militar kolpezaleak. Donostia inguruko bo-
rrokaldiak amaitzear zeudela, antifaxista gehienak 
oraindik Gipuzkoako hiriburuan zeuden borrokan, 
eta Eibartik etorritako miliziano sozialistek egin 
zuten bereziki Beasaingo erresistentzia. Gipuzkoan 
izandako lehen bataila izan zen hura eta mendeku
-gosez hartu zuten faxistek herria. Gipuzkoan oku-
patutako lehen herri industrial eta populatuak izan 
ziren Beasain eta Ordizia. Nafarroako atzeguardian 
zeuden herrietan egiten ari ziren moduan, militar 
faxistek bereizketarik gabeko indarkeri bortitza 
erabili zuten herritarren kontra. Gerraren lehen 
egunetan erreketeek okupatzen zituzten herrietan 
ezartzen zuten kontrolik gabeko errepresioaren 
adibidea da Beasainen gertatutakoa. 

Uztailaren 27ko gauean, Pablo Cayuela teniente 
koronelaren aginduetara zeuden gizonek herria 

Euzko Jaurlaritzak erbesterako bida hartu behar izan zuen. Argazkian Jaurlaritzaren 
egoitza faxistek okupatu ostean, Bilbon 1937ko ekainean. (Artxiboa) 

Altxamendu militarraren lehen hilabeteetan fusilatzeak inongo epaiketarik gabe egin 
ziren. Argazkian fusilatzeak egin zireneko horma. (Artxiboa) 
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okupatu zuten eta 60 lagun inguru fusilatu zituzten. Garaiko testigantzetan eta dokumentuetan jasotzen denaren 
arabera, errepresio basatia eta kontrolik gabekoa izan zen. Langile eta gazte beasaindar ugari izan ziren sarraski ho-
rren biktimak, ez soilik ezkertiar eta errepublikazaleak, baizik eta baita ere Beasaingo Círculo Carlistako zuzendaria, 
zinegotzi monarkiko bat, hainbat guardia zibil eta beste hainbat herritar. Beasain una noche sangrienta63 idatzian ongi 
azaltzen da beasaindarrek gau hartan bizi izan zutena.   

Matxinatu kolpezaleek Gipuzkoan erabilitako errepresio estrategia bat-bateko errepresioaren eta erakundeetatik zu-
zendutako errepresio arautuaren artean sailkatzen du Pedro Barruso historialariak. Hala, bat-bateko errepresio hura 
definitu eta azaltzeko hitz ugari erabili izan dituzte historialariek: kontrolik gabeko indarkeria, bereizketarik gabeko 
errepresio itsua, beroan hedatutako izua, errepresio irregularra, espontaneoa, kontrolik gabekoa, arbitrarioa, ilega-
la, justizia ofiziosoa, paseokoa, informala, paralegala... Erakundeetatik zuzendutako errepresioari, berriz, errepresio 
instituzionalizatua, juridifikatua eta arautua deitu izan diete. Hitz horiekin, arau legal batean oinarrituta gauzatutako 
errepresioa adierazi nahi da, beti ere, arau horien legitimitaterik eza kontuan hartuta.64 

Beasainen izandako sarraskia eta men-
deku-gosea kontrolik gabeko indar-
keriatzat jo izan da. Izan ere, faxistek 
Donostiarako norantzan lehen erre-
sistentzia Beasainen topatu zuten, eta 
hura garaitu ostean herritar asko fu-
silatu, atxilotu eta torturatu zituzten. 
Atxilotutako pertsona asko momen-
tuan bertan fusilatu zituzten, inongo 
epaiketarik gabe, eta aurreiritziz bete-
tako salaketen ondorioz. 

Pentsa liteke, beraz, Beasaingoa bat
-bateko biolentzia inkontrolatua izan 
zela, baina Mikel Aizpuru historialaria-
ren ustetan, ezin da errepresio itsuaz 
hitz egin. Errepresio hark herritarren-
gan izua hedatzea zuen helburu eta, 
Aizpururen iritziz, militarrak tradizioz 
eta ohituraz ez zeuden prest inolako 
ekintza garrantzitsu edozeinen esku 
uzteko, are gutxiago inkontrolatuen 
esku. Horregatik goi-agintaritzaren 
onespenik gabeko hainbat jokaera be-
rehala etenarazi ziren, eta onespena 
zutenak bultzatu.65  

Ordizia abuztuaren 1ean geratu zen faxisten esku, baina ordurako bizilagun gehienek herria utzia zuten. Batzuk er-
besterako bidea hartu zuten, beste batzuk gudu-lerrora joan ziren eta beste hainbeste ezkutuan gorde ziren inguruko 

63   GARCIA URCELAYETA, J.J. (1993). Beasain: Una noche sangrienta (27-28 de julio de 1936)” in Ikuska 3. zenb. 54-56. orr. Sara.
64    BARRUSO, P. (2005). Violencia política y represión en Guipúzcoa durante la guerra civil y el primer franquismo: (1936-1945). Hiria. Donostia 
in ERRAZKIN AGIRREZABALA, M. (2011). Memoriaren izenak. Errepresioa eta giza eskubideen urraketa Tolosan, Gerra Zibila eta Lehen  Frankismo 
garaian (1936-1945). Aranzadi Zientzia Elkartea. Donostia.
65 AIZPURU, M. (2007). 1936ko udazkena Gipuzkoan. Hernaniko fusilatzeak, Irun, Alberdania in ERRAZKIN AGIRREZABALA, M. (2011). Memo-
riaren izenak. Errepresioa eta giza eskubideen urraketa Tolosan, Gerra Zibila eta Lehen  Frankismo garaian (1936-1945). Aranzadi Zientzia Elkartea. 
Donostia.

Euzko Jaurlaritzak errepresaliatuen errolda egin zuen. (Euskadiko Artxibo Historikoa).
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baserrietan egoera zertxobait baretu arte. Beldurra ikaragarria zen, eta Ordizian geratzeak norberaren bizia arriskuan 
jartzea esan nahi zuen. 

«Al saber la suerte por los habitantes fusilados en la vecina villa, muchos habitantes de Ordizia huyeron antes de 
la entrada de las tropas sublevadas. A pesar de que la villa se había casi vaciado el Teniente Coronel pudo ejercer 
aquí también su sadismo»66. 

Beasainen izandako gertakarien aldean, pentsa 
dezakegu Ordizian lehen egunetan izandako in-
darkeria fisikoa neurtuagoa izan zela. Alde batetik 
faxistek herria okupatu zuten egunean bertan ez 
zelako fusilaturik izan, eta bestetik, Gipuzkoako 
Juntarako Gerra Karlista ezarri zenean errepre-
sioaren logika instituzionalizatu egin zutelako. Ja-
sotako datuen arabera, Ordizian bertan izan ziren 
hainbat fusilatu, eta atxilotu eta egun batzuetan 
herrian preso eduki zituzten fusilatu aurretik. 

Zenbait kasutan ardura politikoak izandako nor-
baiten senidea izatea nahikoa zen herriko karlistek 
salatzeko. Logika errepresibo horren funtsa herri-
ko zenbait familia zigortzea izaten zen. Herriko 
jendeak osatu zituen gero atxilotuko zituzten per-
tsonen zerrendak. 

Mikel Aizpuru historialariak 1936an Gipuzkoan 
izandako fusilatzeen inguruan egindako azterke-
tan, honako lau kasu hauek bereizten ditu:  

•	 Frentean atzeman eta bertan fusilatutakoak erresistentzia errepublikazalea zigortzeko edota mendekuz.   

•	 Etxean bertan «gorri-separatista» eta «marxista» izateaz akusatuta atxilotutakoak eta hilerrian edo beste nonbait 
fusilatutakoak. 

•	 Espetxeren batera atxilotuta eraman eta egun batzuetara, askatasun agiria eman ondoren, fusilatutakoak. 

•	 Berme judizialik gabe atxilotu, gerra kontseiluetan prozesatu eta heriotza-zigorrera kondenatu ostean kartzela-
tan fusilatutakoak. 

Ordiziarren fusilatze-urte eta hilabeteak Kopurua

1936ko uztaila 2

1936ko abuztua 7

1936ko iraila

1936ko urria

1936ko azaroa 1

1936ko abendua 3

66    ELIZONDO, MAURO. (1993) Beasain: una noche sangrienta I eta II atalak, Ikuska, 3. zenb eta 4. zenb.

Ordiziako bi fusilaturen fitxak. (Euskadiko Artxibo Historikoa)
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1937ko urtarrila

1937ko otsaila

1937ko martxoa

1937ko apirila

1937ko maiatza 1

1937ko ekaina

1937ko uztaila 1

1937ko abuztua 1

1937ko iraila

1937ko urria 2

Orotara 21 ordiziar fusilatu zituzten. Erailketa horiek 1936ko uztailean hasi ziren matxinada faxistarekin batera, eta 
1937ko urrira arte iraun zuten. Fusilatutako herritar gehienak inongo epaiketarik gabe hil zituzten. Kasu batzuetan 
sasi-epaiketa batzuen ondotik etorritako heriotza-zigorraren ondorioz fusilatu zituzten. Ordiziar guzti horien artetik 
bakarra epaitu zuten epaitegi militar baten aurrean. Beste guztiak gerrako lehen hilabeteetan izandako neurrigabe-
kerien ondoko exekuzioak izan ziren. Hainbat kasutan, espetxean sartu ondoren askatasun-agiria eman eta ondoren 
fusilatu zituzten. Beste batzuen kasuan gudu-eremuan atzeman ondoren fusilatu zituzten. 

Ordiziarren fusilatze-lekua Kopurua

Etxarri Aranatz 5

Iruñea 4

Donostia 2

Ataun 1

Ordizia 1

Lazkaomendi 1

Bilbo 1

Sopuerta 1

Logroño 1

Gijon 1

Haza de Roa (Burgos) 1

Ezezaguna 2

Gipuzkoa eta Nafarroa arteko mugan goierritar asko fusilatu zituzten. Ordiziako eta Goierriko hainbat fusilatu Liza-
rrustin barrena eraman zituzten Etxarri Aranatzera eta Iruñeko San Cristobal presondegira. 

Ordiziako fusilatuen ideologia Kopurua %

Ideologia ez-definitua edo ezezaguna 9 47,61

EAJ + ELA 4 14,28

EAE-ANV 3 14,28

PSOE + UGT 3 14,28

CNT 2 9,52
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FUSILATU ORDIZIARREN ZERRENDA

IZENA ADINA JAIOTERRIA BIZITOKIA
HERIOTZA 

DATA
HERIOTZA LEKUA

ARMENDARIZ IMAZ, BARTOLOME 27 Ordizia Ordizia 1937-08-08 Sopuerta

ELVIRA VALERIO, GREGORIO 39 Mendabia Ordizia 1936-07-30 Logroño

ESCALANTE, -------- 38 Ordizia Beasain 1936-08-15 Iruñea

ESKISABEL ORIA, IGNAZIO 38 Legorreta Ordizia 1936-08-21 Etxarri-Aranatz

EXPOSITO LOINAZ, JOXE 20 Ordizia Ordizia 1936-08-21 Etxarri-Aranatz

GARCÍA GONZÁLEZ, BENITO 38
Haza de Roa 

(Burgos)
Ordizia 1936-07-30

Haza de Roa 
(Burgos)

GARMENDIA LASA, EMETERIO 30 Ordizia Ordizia 1936-08-XX Ataun (Aia)

JAUREGI LIZARAZU, SOTERO 37 Ordizia Ordizia 1936-08-21 Etxarri-Aranatz

LOINAZ LASA, MARIA 55 Ordizia Donostia 1937-10-12 Tolosa

MARTÍN AGÜERO, GUMERSINDO Ordizia

MERINO JUARROS, JESÚS 26 Ordizia Ordizia

MERINO JUARROS, JUAN 28 Covarrubias (Burgos) Ordizia 1937-05-01 Donostia

MURUA ARRUABARRENA, ANTONIO 21 Ordizia Ordizia 1936-08-21 Etxarri-Aranatz

POZUELO MOZOS, LUIS 35 Guadalajara Ordizia 1937-07-01 Bilbo

REDONDO MARTÍN, BENITO 56
Arconada de Campos 

(Palencia)
Ordizia 1936-12-04 Iruñea

REDONDO RELEA, FAUSTO 22 Ordizia Ordizia 1937-10-22 Gijon

RODRÍGUEZ MARZABAL, MANUEL 33 Quiroga (Lugo) Ordizia 1936-12-23
Txarigorri mendia 
(Etxarri-Aranatz)

SENOSIAIN ETXEBERRIA, TIRSO 38 Ordizia Ordizia 1936-08-25 Iruñea

SOTO RICO, FRANCISCO MIGUEL 28 Madril Ordizia 1936-11-17 Donostia

TELLETXEA ERDOIZA, PEDRO Ordizia
Lazkaomendi 

(Lazkao)

TXINTXURRETA BALERDI, ALEJANDRO 41 Mutlioa Ordizia 1936-12-01 Iruñea

Bartolome Armendariz Imaz Ordizian jaio zen 1908an, Filipineta kaleko Intsausti Zaharra baserrian. EAE-ANV alder-
diko kidea izan zen eta gerra hasi zenean Bizkaira alde egin zuen. Azpeitiko beste hainbat gudarirekin batera lubakiak 
egiten ibili zen gudu-lerroan67. Faxisten eskuetan erori zenean Sopuertan (Bizkaia) fusilatu zuten 1937ko abuztuan 8an.  

Gregorio Elvira Valerio Mendabian (Nafarroa) jaio zen 1897an. Ordiziara etorri zen bizitzera eta CAF lantegiko lan-
gilea izan zen. Urte horietan izandako langileen grebetan parte hartze nabaria izan zuen. Altxamendu faxistak jaio-
terrian harrapatu zuen eta Frantziara ihes egiteko astirik izan gabe preso hartu zuten. Logroñora eraman eta inongo 
epaiketarik gabe fusilatu  zuten 1936ko uztailaren 30ean68. Gloria Zalduondo emaztea ere heriotza-zigorrera konde-
natu zuten, baina azkenean Demanda mendilerrora deserriratu zuten.

------- Escalante: 1897an jaioa. Trenbideko langilea izan zen Ordizian. Inongo epaiketarik gabe fusilatu zuten Iruñean 
1936ko abuztuaren 15ean.  Lazkaoko Beneditarretako Aita Veremundo de Mendizabalek honako hitzok idatzi zizkion 
1936ko abenduaren 19an Joxe Migel Barandiarani: «Era vendedor de periódicos, izquierdista se ocultó cuando entraron en 
Villafranca las tropas insurgentes. Después de unos días se presentó al comandante de Beasain quien le dijo que podía re-

67   Ikus Pedro Armendariz Imazi egindako elkarrizketa liburuko honetako Minduraren hitzak atalean 
68   ALTAFAYLLA KULTUR TALDEA. (1986). Navarra 1936. De la esperanza al terror. Altafaylla Kultur Taldea. Tafalla.
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gresar a su casa de Villafranca. En este pueblo las nuevas autoridades le pasaron aviso de que el día siguiente, a las 9 de la 
mañana, se personara en el Ayuntamiento. Así lo hizo. Y el desgraciado periodista apareció fusilado aquella misma tarde (...)»

Ignazio Eskisabel Oria Legorretan jaio zen 1898an. Itsasondoko Sarasola pizarreriko langilea zen. Militar faxistak Or-
diziara iritsi zirenean, Aldabako baserrira joan zen senideekin. Han atxilotu ondoren, Ordiziako Udaletxe azpian preso 
eduki zuten.  Etxarri Aranatzera eraman zuten Joxe Exposito Loinaz, Sotero Jauregi Lizarazu eta Antonio Murua Arrua-
barrenarekin batera, eta bertan fusilatu zuten 1936ko abuztuaren 21ean. Alargun utzi zuen Martzelina Bergara Aznar 
emaztea eta umezurtz zazpi seme-alabak. 

Joxe Exposito Loinaz Ordizian jaio zen 1915ean eta arotza zen ogibidez. Euzko Gaztediko (EGI) kide izan zen Ordi-
zian. Gerra hasi eta faxistek herria okupatu zuten arteko egun horietan, Ordiziako buruzagi karlista batzuk babestu 
zituen eta fusilatzea galarazi zuen haien etxe atariak zainduz. Faxistek Ordizia hartu zutenean, atxilotu eta udaletxe-
ko kalabozoan preso eduki zuten69. Herriko buruzagi militarren begiradapean egindako sasi-epaiketa batean herio-
tza-zigorrera kondenatu zuten «separatista» izateaz akusatuta. Etxarri Aranatzen (Nafarroa) fusilatu zuten Ignazio 
Eskisabel, Sotero Jauregi eta Antonio Muruarekin batera, 1936ko abuztuaren 21ean. Lazkaoko Beneditarretako Aita 
Veremundo de Mendizabalek honako hitzok idatzi zizkion 1936ko abenduaren 19an Joxe Migel Barandiarani Ordizian 
izandako hilketak azalduz: «Otro vecino de Villafranca, llamado Expostito (de oficio carpintero) y dos vecinos mas del 
mismo pueblo fueron también llevados a Echarri-Aranaz y allí fusilados. Dos de ellos -Exposito y uno de los otros- eran 
muy católicos y se confesaron antes de morir, siendo sus muertes muy edificantes. Exposito escribió a su familia una 
carta de despedida muy emocionante. Estaba acusado de que tenía bombas en su casa; pero todos sabían que aquel 
hombre, bueno a carta cabal, no se metía en tales asuntos. Él, como su compañero eran nacionalistas vascos (…)  Los 
cuerpos de estos hombres no merecieron sepultura eclesiástica. Fue más tarde cuando fueron trasladados al cementerio 
de Echarri-Aranaz. La detención de estos tres vecinos se atribuía a denuncias de los tradicionalistas de Villafranca» 70.

Benito García González Haza de Roan (Burgos) jaio zen 1898an.  CAF lantegira etorri zen lanera eta Ordizian bizi izan 
zen, baina 1932an lantegian izandako krisiaren harira kaleratu egin zuten beste ehunka langilerekin batera. Ideologia 
ezkertiarrekoa zen eta Centro Republicano elkartean ibili ohi zen. CAFetik kanporatu zutenean, jaioterrira itzuli zen. 
Haza de Roan (Burgos) falangistek preso hartu zuten, Agustin semearen testigantzaren arabera71, Ordiziako herritar 
batek egindako salaketaren ondorioz. Fusilatu egin zuten beste bi pertsonarekin batera 1936ko uztailaren 30ean72. Se-
nideek ez zuten gurutze edo hilarria jartzeko baimenik izan, eta josteko makina baten hanka jarri zuten lurperatutako 
tokia ezagutu ahal izateko. Lurrak, eraikinak eta bestelako jabetza batzuk kendu zizkieten. 

Emeterio Garmendia Lasa Ordizian jaio zen 1906an Oiangu baserrian. Nekazaria zen ogibidez eta mendiko guarda 
ere izan zen. EAE-ANV alderdian afiliatua zegoen. Faxistek atxilotu eta fusilatu egin zuten Aian (Ataun, Gipuzkoa) 
1936ko abuztuaren erdialdean. Gerra ostean Euzko Jaurlaritzak erbestetik egindako errepresaliatuen zerrendan ho-
nakoa jasotzen da: «Fusilado por venganza de un pleito por desahucio que ganó contra el Marqués de Lazcano  antes 
del movimiento ante los tribunales»73.

Sotero Jauregi Lizarazu Ordizian jaio zen 1900ean. EAJ-PNV alderdian afiliatuta zegoen. Bandera monarkiko baten 
aurrean agur egiteari uko egiteagatik atxilotu zuten74. Udaletxeko kalabozoan preso eduki zuten. Handik Etxarri Ara-
natzera eraman, eta Ignazio Eskisabel, Joxe Exposito eta Antonio Muruarekin batera fusilatu zuten, 1936ko abuztua-
ren 21ean75. 

69   Ikus Juanita eta Juli Expositori egindako elkarrizketa Minduraren hitzak atalean
70   Euskadiko Artxibo Historikoa ; Ordiziako Erregistro Zibila (OEZ) ; BARANDIARAN, JM (2005). La guerra civil en Euzkadi: testimonios inéditos 
recogidos por Jose Miguel Barandiaran. Bidasoa – Instituto de Historia Contemporánea. Milafranga.
71   Ikus Agustin Garcíari egindako elkarrizketa liburu honetako  Minduraren hitzak atalean.
72   Ordiziako Erregistro Zibila (OEZ)
73   Euskadiko Artxibo Historikoa eta Ataungo Elizaren heriotzen agiri-liburua
74   Euskadiko Artxibo Historikoa; Ordiziako Erregistro Zibila (OEZ) ; BARANDIARAN, JM (2005). La guerra civil en Euzkadi: testimonios inéditos 
recogidos por Jose Miguel Barandiaran. Bidasoa – Instituto de Historia Contemporánea. Milafranga.
75   Ikus Miren Iturriotzi egindako elkarrizketa Minduraren hitzak atalean
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Maria Loinaz Lasa Ordizian jaio zen 1881ean, baina Donostian bizi zen. Tolosan (Gipuzkoa) fusilatu zuten 1937ko 
urriaren 12an eta bertako hilerrian hobiratu. Bruno Losadarekin ezkonduta zegoen eta bi seme-alabaren ama zen76.

Gumersindo Martín Agüero 1902. urtean jaio eta Ordizian bizi zen. Gipuzkoako lehen konpainietan mobilizatu zen 
erakunde politiko eta sindikaletako boluntario moduan Donostiako trenbideetako milizietan. Santurtzin errefuxia-
tuta egon ondoren, Bizkaiko gudu-lerroa erori zenean desagertu zen. Gerra amaitu eta urte batzuetaran, Gumersin-
doren anaiaren dendan gizon bat azaldu zen. Gumersindoren hiltzailea ordiziar bat izan zela eta izena esatera etorri 
zen, hil berria zen beste pertsona baten azken nahia betetzeko asmoz. Familiak ez zuen jakin nahi izan Ordiziako nor 
izan zen Gumersindoren hiltzailea77.

Jesús Merino Juarros 1910ean jaio zen eta Ordiziara bizitzera etorri zen guraso eta beste anai-arrebekin batera. Gi-
puzkoako lehen konpainietan mobilizatu zen eta Ordiziako erresistentzian parte hartu zuen. UGT sindikatuan afi-
liatuta zegoen. Indar matxinatu kolpezaleak Ordiziara sartu zirenean, fusilatu egin zuten Ordizian bertan, 1936ko 
abuztuan. Ezkongabea zen eta 26 urte zituen78. 

Juan Merino Juarros 1908an jaio zen Ordizian. Gipuzkoako lehen konpainietan mobilizatutako milizianoa Guillermo 
Torrijos konpainian (UGT). Ondoren, gudari edo miliziano moduan ibili zen Euzko Gudarostean, Guillermo Torrijos 
batailoian (UGT). Faxistek preso hartu eta gerra kontseiluan prozesatu zuten «matxinada militarrari atxikimendua 
emateaz» akusatuta. Donostiako plaza militarrean prozesatu zuten eta heriotza-zigorrera kondenatu zuten 1937ko 
otsailaren 8an. Prozesamenduaren autoan honakoa jasotzen da:  «Se dedicó a reclutar voluntarios para la causa mar-
xista, patrulló armado al frente de grupos de milicianos por las calles de Villafranca, cacheó a persona de derechas (…) 
fue con otros a Zaldivia a requisar toda clase de armas para el Frente Popular (…) estuvo también el procesado en el 
puente de Malcasco de la carretera de Navarra, minando y colocando cartuchos de dinamita para su destrucción»79 . 
1937ko maiatzaren 1ean fusilatu zuten Donostian. 

Antonio Murua Arruabarrena 1916an jaio zen Ordizian. Ordiziako Euzko Gaztediko (EGI) lehendakaria izan zen. Al-
txamendu faxista gertatu zenean, matxinatu kolpezaleak Ordiziara sartu aurretik, buruzagi karlista garrantzitsuenak 
babestu zituen eta Larraitzera lagundu zien, han babestuago izango zirelakoan80. Faxistak herrian sartu eta berehala 
atxilotu zuten anaia apaizaren etxean zegoenean. Udaletxe azpiko kalabozoan preso eduki zuten. Sasi-epaiketa ba-
tean «separatista» izatea leporatu zioten eta heriotza-zigorrera kondenatu zuten. Ignazio Eskisabel, Joxe Exposito eta 
Sotero Jauregi ordiziarrekin batera fusilatu zuten Etxarri Aranatzen (Nafarroa), 1936ko abuztuaren 21ean. Lazkaoko 
Beneditarretako Aita Veremundo de Mendizabalek honako hitzok idatzi zizkion 1936ko abenduaren 19an Joxe Migel 
Barandiarani Ordizian izandako hilketak azalduz: «El Sr Murua (del comercio “Siglo XX”), católico, hermano de un 
cura. Registraron los insurgentes su casa; pero nada delictivo hallaron. Esto fue a mediados de agosto. A los quince días 
volvieron a revisarla y hallaron en la cuadra una bandera nacionalista vasca. Entonces detuvieron al Sr. Murua y lo 
llevaron a Echarri-Aranaz, donde lo fusilaron».

Luis Pozuelo Mozos Guadalajaran jaio zen 1908an baina Ordizian bizi zen. Gudari edo miliziano ibili zen Euzko Gu-
darostean, mobilizatutako industrietan. Faxisten eskuetan erori zenean fusilatu egin zuten Bilbon 1937ko uztailaren 
29an. 29 urte zituen eta Luisa Alvarez Nozalekin ezkonduta zegoen, hiru seme-alaba zituzten81. 

Benito Redondo Martín Arconada de Camposen (Palentzia) jaio zen 1888an, CAFera etorri zen lanera eta Ordizian 
bizi zen. Lantegian izandako krisialdiaren ondoren kaleratu egin zuten eta merkatari-lanetan ibili zen. Faxistak Or-

76  ERRAZKIN AGIRREZABALA, M. (2011). Memoriaren izenak. Errepresioa eta giza eskubideen urraketa Tolosan, Gerra Zibila eta Lehen  Frankis-
mo garaian (1936-1945). Aranzadi Zientzia Elkartea. Donostia. 
77  Ikus Victoria Martini egindako elkarrizketa Memoriaren hitzak atalean.
78  Euskadiko Artxibo Historikoa
79  Archivo Intermedio de la Región Militar de Ferrol (AIRMN), f. San Sebastian.
80  Euskadilko Artxibo Historikoa; Ordiziako Erregistro Zibila (O.E.Z); BARANDIARAN, J.M. (2005). La guerra civil en Euzkadi: testimonios inéditos 
recogidos por Jose Miguel Barandiaran. Bidasoa – Instituto de Historia Contemporánea. Milafranga.
81  Ordiziako Erregistro Zibila (O.E.Z) eta EGAÑA, I. (1998-2000). 1936. Gerra Zibila Euskal Herrian (bild) IV. Aralar Liburuak. Andoain.
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dizian sartu zirenean, atxilotu eta Iruñeko San Cristobal presondegira eraman zuten. Hilabete batzuk preso eduki eta 
gero, inongo epaiketarik gabe fusilatu zuten Etxarri Aranatzen (Nafarroa) 1936ko abenduaren 4an82. 

Fausto Redondo Relea 1914an jaio zen Ordizian eta margolaria zen ogibidez. Altxamendu militarra gertatu zenean 
soldaduskan zegoen Gijonen (Asturias). Matxinatu kolpezaleek Gijon 1937 urriaren 21ean okupatu zutenean Ordi-
ziako errekete batzuek ezagutu egin zuten eta Ordiziara itzultzen lagundu nahi izan zioten, baina Beasaingo errekete 
batzuek salatu egin zuten. Beasaingo erreketeen buruak, Epifanio Argiñanok, eman zuen bera hiltzeko agindua eta 
1937ko azaroaren 27an fusilatu zuten Gijonen. Fausto Redondoren hiltzailea aski ezaguna zen herrian senideentzat 
eta jakin izan zutenagatik haren eraztuna gordetzen zuen gerrako sari moduan.83. 

Manuel Rodríguez Marzábal Quirogan (Lugo) jaio zen 1897an, baina Ordizian bizi zen. Faxistek Ordizia okupatu eta 
aste gutxira atxilotu zuten 1936ko abuztuaren amaieran. Iruñeko San Cristobal espetxera eraman zuten. Hilabete ba-
tzuk preso eduki ondoren, fusilatu egin zuten Txaigorri mendian, Etxarri Aranatzen (Nafarroa), 1936ko abenduaren 
23an. Aurora Mateo Pablorekin ezkonduta zegoen eta alaba bat zuten84. 

Tirso Senosiain Etxeberria 1898an jaio zen eta Ordizian bizi zen. Ez zuen inongo filiazio politikorik izan. Altxamendu 
militarra hasi zenean, Gurutze Gorriko kamillero-lanetan aritu zen. Arrazoi horregatik salatu egin zuten eta Iruñeko 
San Cristobal espetxera eraman zuten. Inongo epaiketarik gabe fusilatu zuten Iruñean 1936ko abuztuaren 25ean. Ez-
kondua zegoen eta bi seme zituen.

Francisco Miguel Soto Rico Madrilen jaio zen 1915ean. Ordiziako Udaleko langilea zen eta Ordiziako txistularien 
bandan atabalaria. Zinegotzi nazionalistek 1934an dimititu ondoren osatutako behin-behineko udalbatza eskuinda-
rrak udal funtzionarioen zerrendetatik kanpo utzi zuen 1936ko urtarrilaren 21ean. CNT sindikatuan afiliatuta zegoen. 
Matxinatu kolpezaleak Goierrin sartu zirenean Zaldibiara ihes egin zuen. Faxistek Donostian hartu zuten preso eta 
1936ko azaroaren 14an Ondarretako kartzelan sartu zuten. Hiru egun bertan igaro ondoren, Donostian fusilatu zuten 
1936ko azaroaren 17an. Esperanza Sanchez Benitorekin ezkonduta zegoen eta alaba bat zuten, Soledad. Fusilatu eta 
bi astera kartzelako arduradunek Francisco Miguel Sotoren emazteari esan zioten senarra libre utzi zutela85. 

Pedro Telletxea Erdoiza mikeleteen kapitaina zen Ordizian. Altxamendu faxista gertatu zenean, Errepublikaren eta 
demokraziaren alde egin zuen. Lazkaomendin (Lazkao, Gipuzkoa) bizi zen karlista bat atxilotzera joan izana leporatu 
zioten. Arrazoi horregatik atxilotu eta Lazkaomendiko elkartearen paretaren aurrean fusilatu zuten. Erail ondoren, 
hiltzaileek uztai-belarra sartu zioten ahoan, eta gorpua bertan utzi zuten ikusgai hainbat egunez86.  
   
Alejandro Txintxurreta Balerdi Mutiloan (Gipuzkoa) jaio zen 1895ean. Ordizian bizi zen eta eskualdeko Langile Ne-
kazarien taldeko idazkaria izan zen. Horrez gain, UGT sindikatuan afiliatua zegoen. Faxistak herrira sartu zirenean 
atxilotu eta Iruñean fusilatu zuten 1936ko abenduaren 1ean. Ezkondua zegoen eta alaba bat zuen87.

82    Euskadiko Artxibo Historikoa eta Ordiziako Erregistro Zibila (O.E.Z)
83    Ikus Tomasi Redondori egindako elkarrizketa Minduraren hitzak atalean.  
84    Ordiziako Erregistro Zibila (O.E.Z)
85    Euskadiko Artxibo Historikoa eta Tolosako Erregistro Zibila (T.E.Z)
86    Ikus Pedro Armendariz eta Gabriel Altunari egindako elkarrizketak Memoriaren hitzak atalean.
87    Euskadiko Artxibo Historikoa eta Ordiziako Erregistro Zibila (O.E.Z).
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3.3. JuStIzIa MIlItarra: gerra kontSeIluak

1936ko uztailean, matxinatutako militarrak demokraziaren aurka altxatu zirenean, zuzenbide-estatua suntsitu 
zuten eta ondorioz gerra kontseiluak edo larrialdiko prozesu sumarisimoen epaiketa militarrak egiten hasi ziren. 
Errepublikako Gobernua legez kanpo uztearekin batera, Errepublikari zilegitasuna aitortu zioten hiritarrak ere gi-
zartetik eta Estatutik kanpo utzi zituzten. Milaka izan ziren bazterketa haren ondorioz giltzaperatutako herritarrak 
eta, horretarako, esparru bereziak egokitu behar izan zituzten agintari frankistek. Komentuak, zinemak, udaletxee-
tako eta eskoletako sotoak eta bestelako gune itxi asko kartzela bilakatu zituzten. Esparru haiek preso hartzen zituz-
ten herritarrak bertan edukitzeko eta sailkatzeko baliatzen zituzten. Hori guztia kontuan hartuz gero, espetxe haiek  
kontzentrazio-esparruen funtzioa betetzen zuten.88

Gerra kontseiluak epaitegi militarretan eginda-
ko auzi prozesalak izan ziren, inolako berme ju-
ridikorik gabekoak eta defentsarako eskubiderik 
onartzen ez zutenak. Prozesamendu horietan au-
ziperatuaren eskubide urraketa larriak izaten ziren 
sarri eta, gainera, 1936ko azaroaren 21ean, Justizia 
Militarreko Auzitegi Gorenak kaleratutako ohar 
batean esaten zen prozesu sumarisimo batean 
epailearen aurkako helegiteak jartzea debekatua 
zegoela. Kasu askotan, gainera, epaimahaia for-
mazio juridikorik gabeko militarrek osatzen zuten. 
Horrek baldintza oso txarrean uzten zituen epaitu-
tako pertsonak eta leporatutako akusazioei aurre 
egitea oso zaila izaten zen.  

Gerra kontseiluetan auziperatuen aurka egindako 
akusazioak salaketetan oinarritzen ziren. Salaketa 
horien informazioa Ordiziako alkatearen, erreto-
rearen, Falangeko buruaren, prozesatuak lan egi-
ten zuen jabearen eta abarren txostenekin osatzen 
zen. Askotan informazio oso zehatza bildu ahal 
izan zuten: II. Errepublikan izandako jarduerak, 
gerran izandako parte-hartzea edota beste zen-
bait akusazio ere partekatzen ziren. 1937 eta 1944 
urteen artean guztira 112 ordiziar epaitu zituzten 
gerra kontseiluetan.

Juan Merino Juarros, adibidez, heriotza-zigorre-
ra kondenatu zuten Donostiako plaza militarrean 
egindako gerra kontseiluan. Bere aurkako sala-
ketan jasotzen den informazioa herriko jendeak 
egina zen. Ez da erreza jakitea akusazio horien 
egiazkotasuna, baina agintari militarrek oso gutxi-
tan jartzen zituzten zalantzan herri bateko agintari 
frankistek sortzen zituzten txostenak. 

88 ERRAZKIN AGIRREZABALA, M. (2011). Memoriaren izenak. Errepresioa eta giza eskubideen urraketa Tolosan, Gerra Zibila eta Lehen  Frankismo 
garaian (1936-1945). Aranzadi Zientzia Elkartea. Donostia.

Ordiziako falangistek bi ordiziarri buruz egindako informeak. Lehena Luzio 
Lekuonak sinatua. (Ordiziako Udal Artxiboa)
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«Vecino de Villafranca de Oria, que se había 
distinguido con anterioridad en las mani-
festaciones marxistas obstentando camisa 
roja y la estrella solitaria al iniciarse el mo-
vimiento rebelde se dedicó a reclutar vo-
luntarios para la causa marxista, patrulló 
armado al frente de grupos de milicianos 
por las calles de Villafranca, cacheó a per-
sonas de derechas, tomó parte en la deten-
ción de Don León Lasa y en la patrulla que 
condujo a este Señor desde el cuartel de los 
milicianos para que como encargado de 
la central eléctrica reparase determinadas 
averiás bajo la vigilancia de los rojos; y fue 
con otros a Zaldivia a requisar toda clase de 
armas para el Frente Popular (…) según la 
declaración de un testigo, estuvo también el procesado en el puente de Malcasco de la carretera de Navarra, mi-
nando y colocando cartuchos de dinamita para su destrucción». 

Hala ere, akusazioetan zehaztutako ekintzak sarritan egiaztatu gabeak izaten ziren. Zenbait kasutan leporatzen zi-
tzaizkien delituak torturapean jasotakoak izaten zirelako, gainera. Jose Antonio Aramendi Manriqueren auzian, adi-
bidez, atxilotuaren autoinkulpazioa torturaren bitartez egin zela onartu zuen fiskaltzak berak eta heriotza- zigorrera 
kondenatu ordez 12 urteko kartzela-zigorra ezarri zioten gerra garaian izandako parte-hartzeagatik. Horrelako kasuak 
salbuespen kasuak dira baina.

«Que incoada la presente causa con motivo de imputarse al procesado el haber participado en el asesinato de va-
rios oficiales  del Ejercito en la cárcel de Ondarreta, lo que se debió a haberlo manifestado el procesado así en una 
declaración ante la Guardia Civil, rectificando las prestadas ante el juzgado y manifestado de que la declaración 
ante la Guardia Civil le fue arrancada por la violencia.»

Beste zenbait kasutan, prozesatuaren ardura izaten zen errugabetasuna epaileen aurrean azaltzea eta bere alde dekla-
ratuko zuten testigantzak bilatzea. Mariano Galartza Berona Euzko Indarra batailoiko kapitain izan zen eta fiskaltzak 
heriotza-zigorra eskatu zuen berarentzat. Gerra 
garaian izandako gertakari batek heriotza-zigorra 
saihesteko aukera eman zion eta biziarteko kartze-
la ezarri zioten. 

«Detuvo a dos milicianos que saquearon la casa de 
un derechista devolviendo a este los objetos y di-
nero que se intentaban llevar, evitó el fusilamiento 
de veinticinco personas de filiación derechista.»

Rosa Sarriegi Aldanondo, berriz, hainbat he-
rritarrek bere aurka egindako salaketa zuzenen 
ondorioz epaitu zuten gerra kontseiluan, eta 6 ur-
teko kartzela-zigorrera kondenatu zuten. Ordizia-
ko Emakume Abertzaleen Batzarreko lehendakaria 
izan zen eta familia nazionalista zuen. Anaia bat 
ere Santoñan zuen heriotza-zigorrera kondena-

Falangisten informeetan besteak beste jasotzen zen filiazio politikoa, gerrako 
urteetan izandako aktibitatea eta ohitura moralak. (Ordiziako Udal Artxiboa)

Maximo Andonegi Euzko Indarra batailoiko (EAE-ANV) tenientea heriotza-zigorrera 
kondenatu zuten Santanderreko plaza militarrean . (Ferroleko Artxibo Militarra)
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tua. Salaketa Ordizia kalean zegoen ile-apaindegi 
bateko jabea zen Josefa Arguiñano Arzoz andreak 
egin zuen eta ondorengo esaldiak esatea lepora-
tu zion: «Que han matado a curas paisanos por el 
mero hecho de ser nacionalista», «que a Franco no 
le quieren en la retaguardia porque no hace más 
que injusticias». Matxinbentako Maria Lasa Oka-
rizek eta Victoria Aiestaran Oinatibia ordiziarrek 
ere, Rosa Sarriegiren aurkako salaketa egin zuten. 
Prozesamendu-agirian haien deklarazioa jasotzen 
da, Sarriegik esandakoei erreferentzia eginez: «Que 
ella tiene un hermano en el Penal de Santoña y que 
está  muy contenta porque tiene noticias de los rojos 
y que no le pueden matar aunque muchos de de-
rechas de esta localidad lo están desando, que dicho 
individuo lo tienen para canjear bien con italianos 
o con alemanes presos, el cual una vez canjeado 
piensa pasarse a Barcelona para seguir luchando». 

Esteban Uranga Olaskoagaren aurkako informeetan haren ideologia eta egindako beste hainbat adierazpen kultu-
ral jasotzen dira. Horrelako akusazioak nahikoa izaten ziren ideologia jakin batetakoak ziren pertsonak zigortzeko. 
Abertzalea izatea nahikoa zen gerra kontseiluan epaitua eta zigortua izateko. Herriko agintari frankistek idatzitako 
txostenetan honako hau jasotzen da: «Se dedicaba a enseñar a los muchachos del batzoqui el chistu y tamboril para 
tocar o amenizar los bailes vascos y las fiestas de sabor separatista». Matxinada militarra laguntzeaz akusatuta 6 urteko 
kartzela zigorra ezarri zioten.  

Gerra kontseiluetan epaitu zituzten ordiziarren % 80 bi akusazio hauengatik epaitu zituzten: «matxinada militarrari 
atxikitzea» eta «matxinada militarrari laguntzea». Lehen akusazio zen Errepublikaren alde abangoardia militarrean 
edo kargu publikoetan parte-hartzea. Bigarrena, berriz, Errepublikarekin lankidetzan jardutea garrantzia txikiko pos-
turen batean. 

Gerra kontseiluan epaitutako ordiziarrei leporatutako delitua %

Matxinada militarrari atxikitzea 51

Matxinada militarrari laguntzea 29

Matxinada militarra kitzikatzea 10

Desertzioa 8

Oihu subertsiboak egitea 2

Ideologia politikoaren arabera, bereziki nazionalistak, sozialistak eta EAE-ANV alderdikoak zigortu zituzten. 

Epaitutako ordiziarren  filiazio politiko eta sindikala %

EAJ-PNV + ELA-STV 31,88

UGT + JSU 24,63

EAE-ANV 13,04

CNT 13,04

EAK-PCE 8,69

IR 8,69

Joxe Sarriegi Amayur batailoiko (EAJ-PNV) tenientea heriotza-zigorrera kondenatu zuten 
Santoñako plaza militarrean. (Ferroleko Artxibo Militarra)
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Hasiera batean, auzitegi militarrak ezarri zituzten dibisio organikoak zeuden hirietan eta probintzietako hiriburue-
tan. Baina, altxamendu militarra gerra bilakatzen ari zenez, militar kolpezaleei beharrezko iruditu zitzaien behin
-behineko auzitegiak sortzea. Auzitegi horiek probintzietan eta zegokien komandantzia militarrean zuten eskumena, 
eta hainbatetan atxilotuak prozesu sumarisimoetan epaitu zituzten. 

Ordiziarren aurkako epaiketa gehienak Donostiako plaza militarrean egin ziren, baina baita Bilbokoan, Santoñakoan 
eta Santanderrekoan ere. Izan ere, iparraldeko gudu-lerroa erori zenean, milaka euskal herritar, ordiziar asko tarteko, 
Santoñako El Dueso presondegian edo inguruko kontzentrazio-esparruetan eduki zituzten.  

Gerra kontseiluak egin zituzten plaza militarrak %

Donostia 49

Bilbo 26

Santoña 13

Santander 5

Gasteiz 3

Iruñea 1

Valencia 1

Leon 1

Toledo 1

Santoñako plaza militarra izan zen gerra kontseiluetan epaitutako ordiziarren aurka zigor gogorrenak ezarri zituen 
auzitegi militarra. Bertan auziperatu zituztenetatik gutxi batzuk izan ziren banaka epaituak; hau da, gehienak makroe-
paiketak izan ziren. Elkarren artean inolako harremanik ez izan arren, bizitokiagatik edota batailoi berean aritzeaga-
tik batera epaitu zituzten; kasu batzuetan 20-30 auzipetuk osatutako taldeetan. Larrialdiko prozesu sumarisimoetan 
epaituen bermeak betetzen ez baziren, makroepaiketa hauetan urratutako eskubideak are larriagoak ziren. Hala, he-
riotza-zigorrera kondenatu zituzten ordiziarren % 70 Santoñako plaza militarrean prozesatu zituzten.  

Santoñako plaza militarrean epaitutako ordiziarren zigorrak % 

Heriotza-zigorra 50

Biziarteko zigorra 36

12 urte eta egun bat 14

Gerra kontseiluan epaitu zituzten 112 ordiziarrei honako zigor hauek ezarri zitzaizkien:  

Zigorra %

Heriotza-zigorra 11

Biziarteko zigorra (30 urte eta egun bat) 14

20 urte 3

15 urte 3

14 urte 1

12 urte eta egun bat 11

8 urte 1
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6 urte eta egun bat 5

5 urte 1

2 urte 3

Urte bete 2

6 hilabete eta egun bat 1

Absoluzioa eta askatasuna 4

Artxibatzea eta askatasuna 24

Langile-batailoietara zigortua 14

Faxistekin borrokatzera behartua 2

Epaitutako ordiziarren ideologiari erreparatuz gero, erraz bereiz daiteke alderdi abertzaletako kideak izan zirela zi-
gortuenak eta, haien ondoren, sozialistak. Heriotza-zigorrera edota biziarteko kartzela-zigorrera kondenatu zituzten 
ordiziarrak honako filiazio politikoaren araberakoa izan zen. 

Heriotza-zigorrera kondenatu zituzten ordiziarren filiazioa politikoa %

EAJ-PNV 60

UGT+JSU 20

EAE-ANV 10

IR 10

Biziarteko zigorrera kondenatu zituzten ordiziarren filiazio politikoa %

EAJ-PNV 38,46

EAE-ANV 23,07

UGT+JSU 23,07

IR 7,69

PCE 7,69



89Ahaztuen mindura1936ko gerra eta lehen frankismoa ordizian

GERRA KONTSEILUETAN PROZESATU ZITUZTEN ORDIZIARRAK

IZENA AKUSAZIOAK PLAZA
SENTENTZIA 

EGUNA
ZIGORRA

AGUADO ANTOLÍN, PABLO Matxinada militarra laguntzea Donostia 1941-10-09 12 urte eta egun bat

AGUADO DÍEZ, ELEUTERIO Matxinada militarrari atxikitzea

ALONSO PICÓ, BENITO Desertzioa Iruñea

ANDONEGI MUJIKA, GABRIEL Matxinada militarrari atxikitzea Santoña 1937-09-10 30 urte eta egun bat

ANDONEGI MUJIKA, JUAN MIGEL Matxinada militarra laguntzea Santoña 1937-09-10 12 urte eta egun bat

ANDONEGI MUJIKA, MAXIMO Matxinada militarrari atxikitzea Santander 1937-09-06 Heriotza-zigorra

ANTOTÍN AGUADO, CELESTINO Bilbo 1940-02-21 Artxibatua

ANTOLÍN BARBERENA, AMIANO Agintarien aurkako erasotzea Donostia 1944-11-04 Urte bat

ANTOLÍN EXPÓSTIO, JESÚS Matxinada militarrari atxikitzea Bilbo 1938-06-28 Urte bat

ARAGÓN PELÁEZ, MANUEL Donostia 1943-01-04 Artxibatua

ARAMENDI MANRIQUE, JOXE ANTONIO Matxinada militarra laguntzea Donostia 1942-05-28 12 urte eta egun bat

ARANA GONZÁLEZ, FRANTZISKO Bilbo 1939-10-10 Artxibatua

ARANA INTSAUSTI, EUGENIO Matxinada militarrari atxikitzea Donostia 1938-01-29 2 urte

ARANA MATXAIN, ANDRES Donostia 1939-05-31 Langile-batailoia

ARIZMENDI GARCÍA, JESUS Matxinada militarra laguntzea Bilbo 1939-03-20 20 urte

ARREGI AMUNDARAIN, BENITO Matxinada militarrari atxikitzea Bilbo 1939 Biziarteko kartzela

ARREGI TXURRUKA, ANTONIO ANGEL Donostia 1941-07-16

ASEGINOLAZA OTEGI, SANTIAGO Donostia 1939-05-15 Artxibatua

AZKONA MUNARRIZ, JOXE Matxinada militarra laguntzea Bilbo 1939-05-25 2 urte

AZKONA RAMÍREZ, JOAN Matxinada militarra laguntzea Donostia 1939-01-11 2 urte

BARANDIARAN DORRONSORO, ROKE Bilbo 1940-06-20 Artxibatua

BENGOETXEA RUIZ, ALEJANDRO Donostia 1939-08-08 Artxibatua

BIKONDOA PILOÑA, MARTIN Matxinada militarrari atxikitzea Santander 1937-09-20 12 urte eta egun bat

CABEZÓN GONZÁLEZ, MARCELINO Matxinada militarrari atxikitzea Donostia 1941-10-29 30 urte

CALVILLO LÓPEZ, VICTORIANO Matxinada militarrari atxikitzea Santoña 1937-09-05 Biziarteko kartzela

CALVO SANDINO, JULIO Bilbo 1938-09-28 Langile-batailoia

CORRAL CALLEJA, DANIEL Matxinada militarrari atxikitzea Donostia 1939-01-07 15 urte

CORRAL PÉREZ, SILVESTRE Donostia 1939-01-07 Absolbitua

CUEVAS CALVO, JOSÉ Bilbo 1938-05-25 Langile-batailoia

DE LA CUESTA OBINETA, MANUEL Donostia 1943-08-13 Artxibatua

ELORTZA CARBALLO, JOXE Donostia 1940-10-23 Artxibatua

ERAUSKIN ERAUSKIN, ANTONIO Bilbo 1938-03-03

ERAUSKIN IRASTORTZA, MARTIN Matxinada militarrari atxikitzea Donostia 1937-06-14 12 urte eta egun bat

ESTEBAN ORTEGA, CONSTANCIO Donostia 1940-07-16 Artxibatua

ESTEBAN ORTEGA, LINO Matxinada militarra kitzikatzea Donostia 1943-09-23 6 Hilabete eta egun bat

ETXEBERRIA ITURRIOTZ, JOXE MARTIN Hilketa Donostia 1941-06-03 6 urte  

ETXEBERRIA LASA, JESUS Matxinada militarrari atxikitzea Bilbo 1938-04-21 6 urte eta egun bat

ETXEBERRIA LASA , MARTZELINO Donostia 1940-06-17 Artxibatua

FERNÁNDEZ ALONSO, LUIS Donostia 1939-11-20 Artxibatua
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IZENA AKUSAZIOAK PLAZA
SENTENTZIA 

EGUNA
ZIGORRA

FERNÁNDEZ BERROETA, MARTZIAL Donostia 1937-12-03 Artxibatua

FERNÁNDEZ OLANO, MARIANO Donostia 1938-11-19 Artxibatua

GALARRETA IBISATE, KANDIDO Donostia 1941-12-03 Artxibatua

GALARRETA MAESTRO, ANGEL

GALARRETA MAESTRO, LUIS Donostia Artxibatua

GALARTZA BERONA, MARIANO Matxinada militarrari atxikitzea Santoña 1937-09-28 Biziarteko kartzela

GALLARDO QUINTANA, FORTUNATO Matxinada militarrari atxikitzea Donostia 1938-05-19 30 urte

GARATE ARRIAGA, ANGEL Santoña Heriotza-zigorra

GARCÍA ARIZMENDI, ANTONIO Desertzioa 1939-12-12

GARCÍA ARIZMENDI, JOXE Desertzioa 1939-12-12

GARCÍA GARAI, VICENTE Matxinada militarra laguntzea Donostia 1938-11-02 12 urte eta egun bat

GARCÍA MARCILLA, ÁNGEL Bilbo 1939-02-24 Langile-batailoia

GARCÍA TORRES, JOSÉ LUIS Bilbo 1938-01-22 Langile-batailoia

GARIN UGARTE, LUZIANO Santander 1940-04-15 Artxibatua

GARMENDIA OLAZIREGI, MIKEL Matxinada militarrari atxikitzea Santoña 1937-10-19 Heriotza-zigorra

GARMENDIA OTAOLA, RAFAEL Gasteiz 1938-10-24 Artxibatua

GARRIDO GARZÓN, BIENVENIDO Bilbo 1938-12-16 Artxibatua

GEMBERO OTXOA, INOZENTZIO Bilbo 1938-12-13 Langile-batailoia

GÓMEZ ARCE, VALENTÍN Matxinada militarrari atxikitzea Donostia 1938-05-06 Heriotza-zigorra 

GONZÁLEZ ITZIAR, PEDRO Matxinada militarrari atxikitzea Bilbo 1937-10-26 Biziarteko kartzela

GUTIÉRREZ CURIEL, BENITO Donostia 1940-08-02 Artxibatua

IMAZ ZUZNEGI, JOAN MIGEL Donostia 1938-04-06 Absolbitua

ITURRALDE LARRATXE, JESUS Donostia 1938-07-02 Langile-batailoia

ITURRIOTZ IZTUETA, PATXI Matxinada militarrari atxikitzea Santoña 1938-02-08 Biziarteko kartzela

ITURRIOTZ LASA, GRAZIAN Matxinada militarrari atxikitzea Santoña 1937-09-05 Heriotza-zigorra

LANZIEGO ZUATZO, FERMIN Matxinada militarra laguntzea Donostia 1938-11-10 12 urte eta egun bat

LASA ZURUTUZA, ZELESTINO Donostia 1940-01-11 Langile-batailoia

LEUNDA MUNIAIN, JOXE IGNAZIO Donostia 1943-07-06 Artxibatua

MAIZ IMAZ, JOXE MARI Matxinada militarra laguntzea Bilbo 1937-11-10 12 urte eta egun bat

MARTÍNEZ APEZTEGIA, JOXE Donostia 1939-08-08 Artxibatua

MARTÍNEZ ETXANIZ, ANTONIO Matxinada militarra laguntzea 1937-11-27 20 urte

MERINO JUARROS, JUAN Matxinada militarrari atxikitzea Donostia 1937-02-08 Heriotza-zigorra

MERINO JUARROS, LUIS Matxinada militarra kitzikatzea Toledo 1938-12-22 12 urte  

MINTEGI MUJIKA, MARTZIAL Donostia 1940-05-25 Artxibatua

MIRALLES AGIRRE, JOXE JOAKIN Bilbo 1938-07-01 Langile-batailoia

MURUA AIZPURUA, MARTIN Desertzioa Donostia 1940-03-04

NADAL RODELGO, ALFONSO Donostia 1939-03-09 Langile-batailoia

NARRO SANCHO, JESUS Donostia 1940-05-27 Artxibatua

OIARBIDE IMAZ, JOXE Matxinada militarra laguntzea Irun 1940-04-22 Langile-batailoia

ORMAETXEA ZEBERIO, PEDRO Bilbo 1938-06-22 Langile-batailoia
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IZENA AKUSAZIOAK PLAZA
SENTENTZIA 

EGUNA
ZIGORRA

OTANO MARTÍNEZ, JOXE MARI Bilbo 1938-04-06 Faxistekin borrokatzea

OTXOA SALAZAR, ANTONIO Desertzioa Donostia 1941-04-23

PÉREZ ARAMENDI, JOXE Matxinada militarrari atxikitzea Bilbo 1938-01-22 Hilarteko kartzela

PIKASARRI IMAZ, KARLOS Donostia 1939-06-19 Absolbitua

REZOLA ARRATIBEL, JOXE Matxinada militarrari atxikitzea Santoña 1937-12-15 Heriotza-zigorra 

REZOLA ARRATIBEL, RUFINO Matxinada militarrari atxikitzea Santoña 1937-09-11 Biziarteko kartzela

RUIZ AIZPURUA, LORENTZO Matxinada militarrari atxikitzea Donostia 1938-11-01 15 urte

SAIZ BÁRCENA, JAIME Matxinada militarra laguntzea Donostia 1938-07-26 15 urte

SAIZ MARTÍNEZ, BUENAVENTURA Matxinada militarra kitzikatzea Donostia 1938-08-12 8 urte

SAMPEDRO LIZARRALDE, FELIX Matxinada militarrari atxikitzea Bilbo 1937-06-30 30 urte

SAN MARTÍN SAN VICENTE, ANTONIO Matxinada militarra laguntzea Bilbo 1938-07-21 6 urte eta egun bat

SAN MARTÍN SAN VICENTE, HIGINIO Matxinada militarra laguntzea Leon 1938-02-21 20 urte

SAN VICENTE LAGRÁN, AMBROSIO Matxinada militarrari atxikitzea Gasteiz 1938-07-27 30 urte

SÁNCHEZ DE LA VEGA CAMPUZANO, DIEGO Matxinada militarrari atxikitzea Santoña 1937-09-06 Heriotza-zigorra 

SÁNCHEZ OIARZABAL, SOTERO Donostia 1943-06-12 Artxibatua

SARRIEGI ALDANONDO, JOXE Matxinada militarrari atxikitzea Santoña 1937-09-06 Heriotza-zigorra 

SARRIEGI ALDANONDO, ROSA Matxinada militarra kitzikatzea Donostia 1938-10-21 6 urte eta egun bat

SOROA SAN JUAN, JOXE Matxinada militarra laguntzea Bilbo 1937-07-22 14 urte

SUKIA GARMENDIA, DIONISIO Bilbo 1939-06-27 Langile-batailoia

TAPIA QUIRÓS, CLEMENTE Matxinada militarrari atxikitzea Santander 1938-09-09 Biziarteko kartzela

TELLETXEA ARANTZEGI, DONATO Bilbo 1940-08-08 Artxibatua

TXURRUKA BIAIN, LUIS Matxinada militarra kitzikatzea Donostia 6 urte eta egun bat

TXURRUKA INTSAUSTI, JOXE MARI Matxinada militarra laguntzea Donostia 1938-09-16 12 urte eta egun bat

TXURRUKAVLARRAÑAGA, ANTONIO Iruñea 1940-04-11 Deserriratua

URANGA OLASKOAGA, ESTEBAN Matxinada militarra laguntzea Bilbo 1938-11-04 6 urte eta egun bat

URRA OTXOA, INOZENTE Donostia 1940-05-07 Absolbitua

USABIAGA JAUREGI, MARTZELO Matxinada militarrari atxikitzea Valencia 1940-05-27 30 urte

VELASCO DE ANTONIO, JOSÉ Donostia 1938-08-31 Langile-batailoia

VILLA ISASI, JESÚS Oihu subertsiboak egitea Gasteiz 1941-05-17 5 urte

YANGÜAS MIGUEL, FERNANDO Matxinada militarrari atxikitzea Santoña 1937-11-30 12 urte eta egun bat

ZAPIRAIN URBIETA, MANUEL Santander Biziarteko kartzela

ZEBERIO ZUBELDIA PEDRO Matxinada militarra laguntzea Santoña 1937-09-06 Heriotza-zigorra 

ZURUTUZA ZUBELDIA, MIGEL Bilbo 1937-’7-09 Faxistekin borrokatzea
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3.4. zIgor SISteMa frankISta 

Gizarte frankistaren helburu nagusia erregimenarekin bat egiten ez zutenak mendean hartu eta gizarte-ordena berria 
ezartzea zen. Horretarako, ordea, ezinbestekoa zen herritarrak zelatatu eta zigortzeko baliabideak izatea. Erregimen 
frankistak helburu hori lortzeko sistema osoa antolatu zuen. 

Sistema horren oinarrietako bat Mugimendu Nazionalaren aurkakoak zigortzeko legislazio berezia izan zen, eta ho-
rrekin batera, segurtasun zerbitzuak eta Guardia Zibila. Baina baita disidentzia erreprimitu eta kontrolatzeko salatari 
edo konfidenteak ere. Gizartearen gaineko kontrol lan hori gauzatzeko, erregimenak Falangearen, Sindikatu Bertika-
laren eta beste hainbat erakunderen laguntza izan zuen. 

Horrez gain, frankismoaren zigor-tresna nagusietakoa kartzela izan zen. Kartzelarekin batera preso politikoen erre-
sistentzia apurtzeko beste hainbat baliabide ere erabili zituen erregimenak. Batzuen helburua zigor zuzena ezartzea 
zen: tortura, jipoiak, elikagaien gabezia, inkomunikazioa, txantajea... Beste batzuk, berriz, presoen autonomia dese-
gitea eta erregimen frankista asimilatzea zuten helburu, erlijioaren bidez, ospakizun aberkoien bidez, propaganda-
ren bidez… 

Kartzela 

Kartzelak errepresio frankistaren funtsezko elementu izan ziren eta altxamenduaren ondoren ezarritako ordena po-
litiko eta sozial berriaren funtsak biltzen zituzten elementuak ere baziren. Kartzelak ez ziren sistemari eusteko eta 
indartzeko instrumentu soilak, kartzelak boterearen beraren nukleoa ziren. Diktadura frankistak eraikitako kartzelak 
funtzio punitiboa bete zuen sistemaren barruan. Izan ere, gizartea bera estatu militar, katoliko eta faxistan kartzela 
beldurrez bizi zen, eta horrek politikoki deuseztatuta uzten zuen.

Michel Focault psikologo eta filosofoak kartze-
laren helburu nagusia jagotea eta zigortzea izan 
zela esan zuen, baina frankismoaren logika pe-
nitentziarioa harago joan zen. Ricard Vinyes his-
torialari katalanak esan bezala, jagon eta zigortu 
aditzak, makurrarazi eta eraldatu bihurtu ziren, 
hori baitzen espetxe frankistaren helburu nagu-
sia.89 Sistema hark industria handi baten modura 
funtzionatu zuen eta presoaren eta haien familien 
eraldaketa existentziala lortzeko helburuarekin 
hainbat ekintza egin zituen. Hala, presoek gosea, 
gaixotasuna, irainak, jipoiak, zikinkeriak, jasan 
behar izaten zuten. Gehiegikeria haien guztien 
helburua pertsonen defentsa psikologikoak apur-
tzeaz gain, presoa menderatzea eta borondaterik 
gabe uztea zen. Hala, pertsonaren erabateko de-
gradazioa lortzen zuten, degradatutako pertsona 
ez baita politikoki antolatzeko gai90. 

89      ERRAZKIN AGIRREZABALA, M. (2011). Memoriaren izenak. Errepresioa eta giza eskubideen urraketa Tolosan, Gerra Zibila eta Lehen  Frankis-
mo garaian (1936-1945). Aranzadi Zientzia Elkartea. Donostia.
90   ERRAZKIN AGIRREZABALA, M. (2011). Memoriaren izenak. Errepresioa eta giza eskubideen urraketa Tolosan, Gerra Zibila eta Lehen  Frankis-
mo garaian (1936-1945). Aranzadi Zientzia Elkartea. Donostia. 133. or.

Ordiziako preso asko Donostiako Ondarretako espetxean eduki zituzten.  
(Euskal Memoria)
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1936 eta 1945 urte artean, frankistek gutxienez 132 ordiziar eduki zituzten preso Hego Euskal Herriko eta Espainiako estatuko 
kartzeletan. Ordiziarrek ezagutu zuten lehen kartzela frankistek herrian bertan Etxezarreta zineman ezarritakoa izan zen. Ahoz 
jasotako testigantzen arabera bertako kartzelan gutxienez 5 ordiziar eduki zituzten preso, baina ziur asko gehiago izango ziren. 
Beste iturri batzuetan jaso denez 50 baino gehiago eduki zituzten bertan, ordiziarrak, zaldibitarrak, itsasondotarrak eta inguruko 
herrietakoak91. 

Iparraldeko gudu-lerroa erori zenean Bizkaiko eta Kantabriako espetxeetan sartu zituzten preso ordiziar gehienak. Baina 1938. 
urtetik aurrera ordea, dispertsio-politika jarri zuen martxan gobernu frankistak eta gudu-eremuan ibilitako gudari edo miliziano 
asko espainiar estatu osotik sakabanatu zituzten. Horietako gehienak Burgoseko eta Puerto de Santa Mariako kartzeletara era-
man zituzten. 

Hala eta guztiz preso egondako ordiziarren gehiengoa Donostiako Ondarretako kartzelan egon zen. Horrela ehuneko handi batek 
Hego Euskal Herriko kartzeletan bete zituzten kondenak, % 60k baino gehiagok, alegia. 

91   ARANZADI ZIENTZIA ELKARTEA (2010). Gipuzkoa de Ayuntamientos Republicanos a Franquistas 1936-1937. Gipuzkoako Foru Aldundia. Donostia. 138-139. or.

Bizente García Garai ordiziarraren kartzelako fitxa.  
(Gipuzkoako Artxibo Historikoa)

Presoek Espetxean aldizkariaren hainbat ale atera zituzten. Haietan parte 
hartu zuten Grazian Iturriotz eta Joxe Sarriegi ordiziarrek.   

(Lazkaoko Beneditarren Artxiboa)
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Ordiziarrak preso eduki zituzteneko kartzelak Preso Kopurua %

Prisión Provincial de Guipúzcoa, Ondarreta (Donostia) 44 28,76

Colonia Penitenciaria de El Dueso (Santoña) 16 10,45

Prisión Provincial de Bilbao, Larrinaga (Bilbo) 13 8,49

Prisión Central de Burgos 13 8,49

Penal de Puerto de Santa María (Cadiz) 10 6,54

Prisión de Escolapios, Bilbo 10 6,54

Prisión del Partido de Tolosa 9 5,88

Prisión Provincial de Vitoria (Gasteiz) 5 3,27

Etxezarreta zinema (Ordizia) 5 3,27

Prisión Provincial de Santander 4 2,61

Prisión Central de San Cristobal (Antsoain) 4 2,61

Prisión Provincial de Pamplona (Iruñea) 4 2,61

Prisión Provincial de Madrid 3 1,96

Prisión Habilitada de Zapatari (Donostia) 3 1,96

Prisión Central de Astorga (Leon) 2 1,31

Prisión Provincial de Camposancos, A Guarda 2 1,31

Prisión-Barco Upo Mendi 2 1,31

Prisión Provincial de Sevilla 2 1,31

Prisión Central de Alcalá de Henares 1 0,65

Prisión Central Tabacalera de Santander 1 0,65

Eusko gudariak Burgoseko espetxean, horien artean lau ordiziar: Pedro Zeberio, Joseba Rezola, 
Diego Sánchez de la Vega eta Maximo Andonegi. (Euskal Memoria)
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PRESO EGONDAKO ORDIZIARRAK

IZENA ESPETXEA SARRERA DATA IRTEERA DATA

AGIRRE JAUREGI, FLORENTZIO 1937-07-10

AGUADO ANTOLÍN, PABLO Madril 1939-04-28

Ondarreta (Donostia) 1939-04-28 1941-12-15

AGUADO DÍEZ, ELEUTERIO Orduña 1938-01-22

Gasteiz 1938-01-22

AITZA IRIGOIEN, ANTONIA Ordizia

ANDONEGI MUJIKA, GABRIEL El Dueso (Santoña) 1938-08-24

Puerto de Santa María (Cadiz) 1938-08-24 1940-01-22

Valladolid 1940-01-22

ANDONEGI MUJIKA, JOAN MIGEL El Dueso (Santoña) 1938-08-24

Puerto de Santa María (Cadiz) 1938-08-24 1939-01-24

Gasteiz 1939-01-24 1941-07-10

ANDONEGI MUJIKA, MAXIMO Larrinaga (Bilbo) 1938-07-26

Burgos 1938-07-26 1945-01-12

Etxean preso 1945-01-12

ANTOLÍN AGUADO, CELESTINO Eskolapioak (Bilbo)

Ondarreta (Donostia) 1938-05-24 1940-02-06

ANTOLÍN AGUADO, LÁZARO Palentzia

ANTOLÍN BARBERENA, AMIANO Ondarreta (Donostia) 1944-08-21

ANTOLÍN EXPÓSITO, JESÚS Eskolapioak (Bilbo) 1937-12-12 1938-08-16

Ondarreta (Donostia) 1940-07-08 1940-08-27

ARAMENDI MANRIQUE, JOXE ANTONIO Eskolapioak (Bilbo) 1939-06-27 1940-05-07

Ondarreta (Donostia) 1940-05-07 1942-07-22

ARANA INTSAUSTI, EUGENIO Ondarreta (Donostia)

ARANA MATXAIN, ANDRES Ondarreta (Donostia)

ARBIZU URANGA, EUSTAKIO

ARGAITZ ESTEBAN, RIKARDO Gijon

ARIZMENDI GARCÍA, JESUS Eskolapioak (Bilbo) 1939-01-31

ARMENDARIZ MENDIA, IGNAZIO

ARREGI AMUNDARAIN, BENITO Ondarreta (Donostia) 1937-11-17 1939-09-09

Tabakalera (Bilbo) 1939-09-09 1943-08-20

Ondarreta (Donostia) 1943-08-20 1949-11-09

ARREGI TXURRUKA, ANTONIO ANGEL

AZKONA MUNARRIZ, JOXE El Dueso (Santoña)

Bilbo 1937-11-18 1939-09-01

AZKONA RAMÍREZ, JOAN Gijon

BEITIA BELOKI, EUSEBIO

BERMEJO, JOAQUIN Ondarreta (Donostia)

San Jose babes-etxea (Donostia)

Seminarioa (Gasteiz)
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IZENA ESPETXEA SARRERA DATA IRTEERA DATA

BIKONDOA PILOÑA, MARTIN

CABEZÓN GONZALEZ, MARCELINO

CALVILLO LÓPEZ, VICTORIANO El Dueso (Santoña) 1938-08-11

Puerto de Santa María (Cadiz) 1938-08-11 1938-08-26

CALVO ZAPATA, ANTONIO Santander

CARDOZO DE BETHENCOURT RIEDEZ, EUGENIO JORGE Gijon

CAYO GETE, BARTOLOME 1937-07-05

CEBADA SOTO, PRUDENCIO 1937-06-07

CORRAL PÉREZ, SILVESTRE Tolosa 1938-01-11

CORRAL CALLEJA, DANIEL Tolosa 1938-01-11

Ondarreta (Donostia) 1938-06-18 1942-03-18

Santa Rita (Madril) 1942-03-18 1942-07-06

Madril 1942-07-06 1942-08-19

Navas del Rey (Madril) 1942-08-19

CUEVAS CALVO, JOSÉ 1937-07-10

EGUREN OTEGI, FELIPE Santander

ELORTZA CARBALLO, JOXE Gasteiz 1938-09-26 1940-05-31

Ondarreta (Donostia) 1940-05-31 1940-08-10

ERAUSKIN ERAUSKIN, ANTONIO

ERAUSKIN IRASTORZA, MARTIN Astorga (Leon)

ERAUSKIN IRASTORZA, RAMON Ondarreta (Donostia)

ESCOBAR ARNAIZ HILARIO Tolosa 1938-01-11

ESKISABEL ORIA, IGNAZIO Ordizia 1936-08-31 1936-08-21

ESTEBAN ORTEGA, CONSTANCIO Ondarreta (Donostia) 1940-07-16

ESTEBAN ORTEGA, LINO

ETXEBERRIA ITURRIOTZ, JOXE MARTIN

ETXEBERRIA LASA, JESUS

ETXEBERRIA LASA, MARTZELINO Ondarreta (Donostia) 1945-02-23 1945-03-24

EXPOSITO LOINAZ, JOXE Ordizia 1936-08-21

FERNANDEZ RUBIO, MARIANO 1937-07-05

GALARRETA MAESTRO, ANGEL Burgos 1938-12-04 1939-12-01

Valdenoceda (Burgos) 1939-12-01 1941-09-20

Las Palmas (Kanariar Uharteak) 1941-09-20 1943-03-11

Puerto de Santa María (Cadiz) 1943-03-11 1951-04-24

Ondarreta (Donostia) 1951-04-24 1951-04-25

GALARRETA MAESTRO, LUIS Burgos

GALARTZA BERONA, MARIANO El Dueso (Santoña) 1938-08-18

Puerto de Santa María (Cadiz) 1938-08-18 1941-07-04

GALLARDO QUINTANA, FORTUNATO Tolosa 1938-02-05 1938-05-19

Ondarreta (Donostia) 1938-05-19 1938-11-24

Burgos 1938-11-24 1941-05-08
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IZENA ESPETXEA SARRERA DATA IRTEERA DATA

GARATE ARRIAGA, ANGEL El Dueso (Santoña) 1937-09-11 1941-02-11

GARCÍA DE SANTIAGO, JOSÉ Tolosa 1938-07-XX

GARCÍA GARAI, VICENTE Tolosa 1938-02-05 1938-06-10

Ondarreta (Donostia) 1938-06-10 1942-05-31

GARCÍA MARCILLA, ÁNGEL Eskolapioak (Bilbo) 1938-07-27

GARCÍA MORO, FRANCISCO AUGUSTO Ondarreta (Donostia) 1940-02-19 1940-02-28

GARCÍA MORO, SEBASTIÁN 1937-07-05

GARIJO JIMENEZ, JESÚS 1937-07-10

GARIN UGARTE, LUZIANO Eskolapioak (Bilbo)

GARMENDIA OLAZIREGI, MIKEL El Dueso (Santoña)

Burgos 1939-01-11

Alcalá de Henares (Madril) 1939-01-11 1943-03-26

GARMENDIA LASA, AGUSTIN Ondarreta (Donostia) 1938-11-10

GARMENDIA LASA, EMETERIO Ordizia

GARMENDIA OTAOLA, RAFAEL Seminario zaharra (Gasteiz) 1938-06-17

Ondarreta (Donostia) 1939-07-30 1940-04-05

GEMBERO OTXOA, INOZENTZIO Eskolapioak (Bilbo)

GÓMEZ ARCE, VALENTÍN Ondarreta (Donostia) 1937-09-06 1943-01-25

GONZÁLEZ ITZIAR, PEDRO Cuellar (Segovia) 1938-05-17 1940-06-30

GORROTXATEGI ARNEDO, MANUEL Medina del Rioseco (Valladolid) 1937-11-26 1937-12-29

Ondarreta (Donostia) 1937-12-29

GUTIÉRREZ CURIEL, BENITO Ondarreta (Donostia)

IRASTORZA AIERBE, PEDRO 1937-07-10

ITURRALDE LARRATXE, JESUS Ondarreta (Donostia) 1937-09-14

ITURRIOTZ IZTUETA, PATXI El Dueso (Santoña) 1938-08-11

Puerto de Santa María (Cadiz) 1938-08-11 1943-08-20

Ondarreta (Donostia) 1943-08-20 1943-12-16

Ondarreta (Donostia) 1945-02-23 1945-03-24

Ondarreta (Donostia) 1948-04-26 1948-12-26

ITURRIOTZ LASA, GRAZIAN El Dueso (Santoña) 1938-07-26

Burgos 1938-07-26 1940-08-18

Segovia 1940-08-18 1943-05-16

ITZIAR ARAMENDI, GREGORIO Iruñea 1937-08-03

JAUREGI LIZARAZU, JOXE MARI 1937-06-05

JAUREGI LIZARAZU, SOTERO Ordizia

KEREXETA MENDIZABAL, ELEUTERIO

LANZIEGO ZUAZO, FERMIN Ondarreta (Donostia) 1938-06-28 1941-05-07

LASA ZURUTUZA, ZELESTINO Zapatari (Donostia)

MADRAZO MIEZA, BENANCIO 1937-07-07

MADRAZO MIEZA, LORENCIO 1937-07-07

MAIZ IMAZ, JOXE MARI Eskolapioak (Bilbo) 1937-11-10
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IZENA ESPETXEA SARRERA DATA IRTEERA DATA

Larrinaga (Bilbo) 1937-11-10 1939-06-25

MALLAGARI ARAMENDI, RAMON 1937-07-10

MARTÍNEZ, RAMON Ondarreta (Donostia) 1939-04-04

MARTÍNEZ APEZTEGIA, JOXE, 1937-07-10

MARTÍNEZ ETXANIZ, ANTONIO Alcalá de Henares (Madril) 1938-11-27 1941-12-24

Ondarreta (Donostia) 1945-09-16 1945-09-27

MERINO JUARROS, JUAN Ondarreta (Donostia)

MERINO JUARROS, LUIS Talavera de la Reina (Toledo) 1938-09-07 1939-09-05

Malaga 1939-09-05

Bartzelona 1940-06-19

MINTEGI MUJIKA, MARTZIAL Ondarreta (Donostia)

MUJIKA ARRATIBEL, FRANTZISKO Bilbo 1937-09-18

MUNIAIN AZKUE, IGNAZIO Tolosa 1938-01-11

MURUA ARRUABARRENA, ANTONIO Ordizia 1936-08-21

NADAL RODELGO, ALFONSO Zapatari (Donostia) 1937-11-21 1939-03-15

NARRO SANCHO, JESUS Ondarreta (Donostia) 1940-02-13 1940-03-06

NAVARRO GUERRERO, PASCUAL 1937-07-05

ORMAETXEA ZEBERIO, PEDRO 1937-11-01 1939-05-02

ORTIZ BAJO, JULIÁN 1937-07-10

PARDO ALONSO, JESÚS 1937-07-05

PASCUAL ELIZEGI, ESTEBAN 1937-07-10

PÉREZ ARAMENDI, JOXE Bilbo 1938-07-01

Puerto de Santa María (Cadiz) 1938-07-01 1940-08-27

PIKASARRI IMAZ, KARLOS San Jose babes-etxea (Donostia)

Gasteizeko Seminarioa

REDONDO MARTÍN, BENITO San Cristobal (Antsoain) 1936-12-04

REZOLA ARRATIBEL, JOSEBA El Dueso (Santoña) 1937-12-25

Larrinaga (Bilbo) 1937-12-25 1938-07-26

Burgos 1938-07-26 1942-11-30

REZOLA ARRATIBEL, MIKELE Iruñea 1942-01-21

REZOLA ARRATIBEL, RUFINO El Dueso (Santoña) 1938-08-18

Puerto de Santa María (Cadiz) 1938-08-18 1940-04-06

RODRÍGUEZ MARZABAL, MANUEL San Cristobal (Antsoain) 1936-08-XX 1936-12-23

RUIZ AIZPURUA, LORENTZO

SAIZ BÁRCENA, JAIME Tolosa 1938-02-05 1938-05-25

Ondarreta (Donostia) 1938-05-25 1938-10-19

Upo Mendi 1938-10-19 1940-01-26

Camposancos (Vigo) 1940-01-26 1941-04-12

SAIZ MARTÍNEZ, BUENAVENTURA Tolosa 1938-02-05 1938-05-25

Ondarreta (Donostia) 1938-05-25 1938-10-19

Upo Mendi 1938-10-19 1940-01-26
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IZENA ESPETXEA SARRERA DATA IRTEERA DATA

Camposancos (Vigo) 1940-01-26 1941-02-27

SAMPEDRO LIZARRALDE, FELIX San Cristobal (Antsoain) 1937-09-01 1938-12-31

SAN MARTÍN SAN VICENTE, ANTONIO Bilbo 1937-11-16

Astorga (Leon) 1941-07-03

SAN MARTÍN SAN VICENTE, HIGINIO Burgos 1941-07-03 1941-12-02

SAN VICENTE LANGRÁN, AMBROSIO Gasteiz 1938-04-08

Burgos 1938-04-08 1944-02-14

SÁNCHEZ DE LA VEGA CAMPUZANO, DIEGO El Dueso (Santoña)

Bilbo 1938-07-26

Burgos 1938-07-26 1943-01-12

SARASOLA ZUBELTZU, JOAN 1937-07-10

SARRIEGI ALDANONDO, JOXE El Dueso (Santoña)

Larrinaga (Bilbo) 1938-07-26

Burgos 1938-07-26 1943-01-25

SARRIEGI ALDANONDO, ROSA Ondarreta (Donostia) 1938-07-13 1941-01-28

SEGUROLA AZPEITIA, JOXE MARI 1937-07-10

SEGUROLA AZPEITIA, JUSTO 1937-07-05

SENOSIAIN ETXEBERRIA, TIRSO San Cristobal (Antsoain) 1936-08-25

SOROA SAN JUAN, JOXE Iruñea

San Simon (Vigo) 1938-09-17 1940-06-29

SOTO RICO, FRANCISCO MIGUEL Ondarreta (Donostia) 1936-11-14 1936-11-17

SUKIA GARMENDIA, DIONISIO Eskolapioak (Bilbo)

TAPIA QUIRÓS, CLEMENTE Santander 1938-09-09

El Dueso (Santoña) 1938-09-09 1941-08-15

TOLOSA, JOAKIN San Jose babes-etxea (Donostia)

Gasteizeko Seminarioa

TXINTXURRETA BALERDI, ALEJANDRO Iruñea 1936-12-01

TXURRUKA BIAIN, JOXE MARI Ondarreta (Donostia)

TXURRUKA BIAIN, LUIS Bergara 1938-08-11

Ondarreta (Donostia) 1938-08-11 1940-04-22

Bilbo 1940-04-22

TXURRUKA INTSAUSTI, JOXE MARI Ondarreta (Donostia) 1939-03-23

URANGA OLASKOAGA, ESTEBAN Eskolapioak (Bilbo)

Larrinaga (Bilbo) 1939-03-15

Bilbo 1939-03-15

URRA OTXOA, INOZENTE Ondarreta (Donostia) 1940-05-20

USABIAGA JAUREGI, MARTZELO Celular (Valentzia) 1940-09-09

San Miguel de los Reyes (Valentzia) 1940-09-09 1943-07-05

Ondarreta (Donostia) 1943-07-05 1943-07-13

Arrona (Zestoa) 1943-07-13 1944-09-02

Ondarreta (Donostia) 1944-12-05 1946-03-04
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IZENA ESPETXEA SARRERA DATA IRTEERA DATA

Chinchilla (Madril) 1946-03-04 1946-04-11

Puerto de Santa María (Cadiz) 1946-04-11 1947-03-18

Burgos 1947-03-18 1960-XX-XX

VILLA ISASI, JESÚS Gasteiz

YANGÜAS MIGUEL, FERNANDO El Dueso (Santoña) 1938-08-18

Puerto de Santa María (Cadiz) 1938-08-18 1938-12-14

Sevilla 1938-12-14 1940-03-03

Dos Hermanas (Sevilla) 1940-03-03

YÁÑEZ IRASTORTZA, JOSE RAMON

ZAPIRAIN URBIETA, MANUEL Santander 1937-11-12 1941-03-11

Tabacalera (Santander) 1941-03-11 1941-04-28

ZEBERIO ZUBELDIA, PEDRO El Dueso (Santoña)

Larrinaga (Bilbo) 1938-07-26

Burgos 1938-07-26 1943-01-12

Rosa Sarriegi Ordiziako Emakume Abertzale Batzako lehendakariaren kartzelako fitxa.  Sei urteko 
espetxe zigorra ezarri zioten. (Gipuzkoako Artxibo Historikoa) 
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Gerrak denboran aurrera egin ahala, faxistek oku-
patutako lurretan preso kopurua izugarri handitu 
zen. Egoera horretan presoak sailkatzeko prozesua 
abiarazi zuten agintari frankistek. Sailkapen pro-
zesu horretan kontzentrazio-esparrua izaten zen 
militar matxinatuen eskuetan eroritako pertsonen 
lehen geldiunea. Han gatibu zeudenei aurrekari 
politikoak ikertzen zizkieten ondoren sailkatuak 
izateko. Pertsona horietako bakoitzak zegokion 
bermea eskatu behar izaten zuen bere herrian. 
Horrela, alkatearen, Falangeko ordezkariaren eta 
apaizaren eskuetan geratzen zen preso zeuden 
herritarren txostenak idaztea. Jarduera militarra, 
filiazio politikoa, moraltasuna, praktika erlijio-
soa... jasotzen zituen herriko agintari matxinatuek 
idatzitako txostenak. Dena den, kontzentrazio- 
esparruek izaera prebentiboa zuten  eta epaiketa-
ren aurretik egin beharreko geldiunea izaten zen 
hura. Bertatik igarotako presoei ez zitzaien zigo-
rrik ezartzen, baina frankisten gerrako presoak zi-
ren eta horretarako sortu zituzten. 

Unibertso penitentziarioaren ardatz nagusieta-
ko bat ziren kontzentrazio-esparruak, gizon eta 
emakumeen erantzukizun politikoak depuratze-
ko iragazki gisa erabili ziren. Frankismoak Euzko 
Gudarostea eta armada errepublikarra atxilo hartu 
zituenean, komisarioak, graduazioko militarrak, 
politikari esanguratsuak, kargu publikoak eta his-
torial iraultzailea zuten pertsonak aurkitzeko hel-
buruarekin egin ziren atxiloketak. Beraz, esparru 
penitentziario hauek klasifikazio helburu garbia 
izan zuten. 

Kontzentrazio-esparruetan emandako sailka-
penaren ondorioz erregimen frankistari atxikiak 
ez ziren presoak bi taldetan banatzen zituzten. 
Lehena, delituren bat egin zutenak osatzen zuten, 
horietako gehienei «matxinada militarrari atxiki-
mendua edo laguntza ematea» leporatzen zieten. 
Beste alde batetik, gerrako presoak zeuden. Ez zi-
ren aske geratzen, baina ez zituzten espetxeratu 
ere egiten. Esku-lan merkea eta diru-iturria izan 
ziren hauek agintari frankistentzat. Logika horren 
barruan sortu zituzten langileen batailoiak. 

Santanderreko zezen plaza kontzentrazio-esparru bilakatu zuten frankistek eta han eduki 
zituzten euskal herritar asko. (Euskal Memoria) 

Patxi Iturriotz alkateak Iñaki semeari urtebetetze egunean bidalitako eskutitza Puerto de 
Santamaríako espetxeetik (Cadiz), 1939ko urrian. (Iturriotz-Jauregi familia)
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ESPANIAKO KONTZENTRAZIO-ESPARRUETAN EDUKITAKO ORDIZIARRAK

IZENA KONTZENTRAZIO-ESPARRUA SARRERA DATA IRTEERA DATA

BALLUERKA GOROSTIZA, JESUS Bilbo

GARATE ELUSTONDO, JOAN

GARMENDIA LASA, AGUSTIN La Santa Espina (Valladolid) 1938-11-10

GARRIDO GARZÓN, MANUEL Bilbo 1938-12-16

GORROTXATEGI ARNEDO, MANUEL La Santa Espina (Valladolid) 1937-10-04 1937-11-26

ITURRIOTZ IZTUETA, TOMAS La Santa Espina (Valladolid)

ITZIAR ARAMENDI, LUIS Etxalar (Nafarroa) 1940-01-16

MARTÍNEZ ETXANIZ, ANTONIO Alcalá de Henares (Madril) 1938-11-27

MUJIKA ARRATIBEL, FRANTZISKO Bilbo 1937-09-18

NADAL RODELGO, ALFONSO Miranda de Ebro (Burgos) 1937-03-15

Miranda de Ebro (Burgos) 1940-02-13

ORMAETXEA ZEBERIO, PEDRO Miranda de Ebro (Burgos) 1940-07-08

PÉREZ ORTIZ DE GUZMAN, RAMON La Santa Espina (Valladolid)

VILLA ISASI, DOMINGO La Magdalena (Kantabria) 1939-08-13

   

FRANTZAKO KONTZENTRAZIO-ESPARRUETAN EDUKITAKO ORDIZIARRAK

IZENA KONTZENTRAZIO-ESPARRUA SARRERA DATA IRTEERA DATA

AGIRRE GOJENOLA, MARTZELO Gurs (Biarno)

AGIRRE GUERRA, JOAN Judes (Tarn et Garonne)

Gurs (Biarno)

AGUADO DÍEZ, FABRICIANA Tolouse

ALBA INTZIARTE, FAUSTO Barcares (Rosellon)

Gurs (Biarno)

ANTOLÍN AGUADO, ANA Tolouse

ANTOLÍN AGUADO, LEONOR Tolouse

ANTOLÍN BUZÓN, PAULINO Tolouse

BEITIA BELOKI, PEDRO Gurs (Biarno)

BLAY BRIZA, CLAUDIO Argueles (Languedoc-Rosellon) 1939-02-17

Gurs (Biarno) 1939-02-17

CILLERVELO BABÓN, FRANCISCO Argueles (Languedoc-Rosellon) 1939-09-08

Gurs (Biarno) 1939-09-08

CLAVERO PRÁXEDES, CLAVERO Argueles (Languedoc-Rosellon)

Gurs (Biarno)

ETXEBERRIA IMAZ, LAZARO Gurs (Biarno)

FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, ANDRÉS Gurs (Biarno)

GARCÍA SÁNCHEZ, GERMÁN CIPRIANO Gurs (Biarno)

GIL IGLESIAS, JULIÁN Barcares (Rosellon) 1939-03-27

Gurs (Biarno) 1939-03-27

GUTIÉRREZ PEÑALBA, FLORENCIO Judes (Tarn et Garonne) 1939-04-03
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Gurs (Biarno) 1939-04-03

GUTIÉRREZ PEÑALBA, VÍCTOR Judes (Tarn et Garonne) 1939-04-03

Gurs (Biarno) 1939-04-03

IBÁÑEZ GARCÍA, ANDRÉS Argueles (Languedoc-Rosellon) 1939-02-12

Gurs (Biarno) 1939-02-12

IZAGIRRE ARANBURU, IGNAZIO Argueles (Languedoc-Rosellon) 1939-02-17

Gurs (Biarno) 1939-02-17

MONTES CASABAL, JOSÉ Gurs (Biarno)

ORMAETXEA ZEBERIO, JULIAN Gurs (Biarno)

PÉREZ NANCLARES, CASIMIRO Argueles (Languedoc-Rosellon) 1939-02-12

Gurs (Biarno) 1939-02-12

RAMÍREZ LÓPEZ, ANTONIO Gurs (Biarno)

USABIAGA JAUREGI, MARTZELO Hendaia

VELASCO MARCILLA, SANTIAGO Gurs (Biarno)

VILLA ISASI, DOMINGO Vernet d’Ariege 1939-04-06

Gurs (Biarno) 1939-04-06

ZAPIRAIN URBIETA, JOXE

1937ko martxoan, gobernu frankistak Presoak Sailkatzeko Arau Orokorra martxan jarri zuen. Arau honek lau katego-
riatan sailkatzen zituen gerrako presoak. Lehen taldea erregimen frankistari atxikitakoek osatzen zuten eta A hizkiaz 
sailkatuak izaten ziren. Talde hau osatu zutenak armada faxistan lerrokatzen zituzten soldaduskarako gaituak izanez 
gero. Bigarren taldean erregimen frankistari atxiki gabekoak zeuden, ardura militar edo politikoak izan ez bazituzten 
ere, erruduntzat jo zituzten ideologia abertzale, ezkertiar edota errepublikazalea izateagatik, eta langile-batailoietara 
zigortu zituzten. Hirugarren taldean gerra kontseiluetan prozesatutako pertsonak zeuden, eta haiek espetxeratu edo 
fusilatu egin zituzten. Azken taldea delitu arrunten salaketak  zituzten pertsonek osatzen zuten. 

1940. urtearen hasieran Francoren gobernuak kartzelaz kanpoko errepresioa berrantolatu egin zuen, horrela langile- 
batailoiak desegin eta langile soldaduen diziplina-batailoiak sortu zituen. Batailoiak erregimen frankistari atxiki ga-
beko kintek eta langileen batailoietako presoek osatu zituzten. Soldaduska egiteko modu berezia izan zen hura, eta 
frankismoaren oposizioa erregimenak inposatutako balioetan eta diziplinan hezteko xedea izan zuen. Batailoi ho-
riek, langileen batailoiak bezala, helburu ekonomikoa ere izan zuten eta bortxazko lanak egitera behartu zituzten 
milaka eta milaka gazte92. 

Modu horretara, soldaduskara deitutako ehunka gazte ordiziar sailkatu zituzten altxamendu militarrarekiko erakutsi 
zuten jarrera aintzat harturik. Horretarako batzorde berezia sortu zuten herrian. Batzorde hori alkateak, Falangeko 
ordezkari batek eta eskualdeko agintari militar batek osatu zuen. Haren betebeharra erabat politikoa izan zen eta or-
diziar gazteak beren ideologiaren arabera sailkatu zituen.  

92    ARANZADI ZIENTZIA ELKARTEA (2010). Gipuzkoa de Ayuntamientos Republicanos a Franquistas 1936-1937. Gipuzkoako Foru Aldundia. 
Donostia. 140-141. or.
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LANGILE-BATAILOIETAN PRESO EGONDAKO ORDIZIARRAK

IZENA LANGILE-BATAILOIA KOKALEKUA
SARRERA 

DATA
IRTEERA 

DATA

ALCALDE ALONSO, AMBROSIO Trianoko Burdinbidea Sestao

AMILIBIA MARTÍNEZ DE OSABA, JOAN 22. LL.BB Biescas (Huesca)

ANDONEGI MUJIKA, JOAN MIGEL 30. LL.BB 1941-11-17

ANTOLÍN EXPÓSITO, JESÚS 2. LL.BB Errenteria

ARANA MATXAIN, ANDRES LL.BB Valle de los Caidos (Madril)

ARANBURU ARANBURU, LUIS Trubiako Lantegia Trubia (Asturias)

ARBIZU LONBIDE, SANTIAGO Ontiziola Tailerrak Sestao

BARCENILLA FERNÁNDEZ, FERMÍN Trubiako Lantegia Trubia (Asturias)

BENGOETXEA RUIZ, ALEJANDRO Ontziola militarizatua Reinosa (Kantabria)

CALVO SENDINO, BONIFACIO 40. LL.BB

CALVO SENDINO, JULIO LL.BB 1938-09-28

CALVO SENDINO, RAIMUNDO 58. LL.BB San Roque (Cadiz) 1940-09-16

CUEVAS CALVO, JOSÉ

DE BURLETE GOLMAO, FÉLIX 18. LL.BB Irurita 1940-02-06

DEL OLMO FERNÁNDEZ, MARTÍN 148. LL.BB Ribadesella (Asturias)

EGUREN OTEGI, EUGENIO 81. LL.BB

ETXEZARRA BARRÓN, LUIS 23. LL.BB Zaragoza

GALLEGO AGUADO, ÁNGEL 24. SLDB Melilla

GARATE ELUSTONDO, JOAN Sama de Langreo (Asturias)

Kanariar Uharteak

GARCÍA BUZÓN, MARIANO 53. SLDB 1940-11-19

GARCÍA IZIAR, ARCADIO 76. LL.BB 1938-08-09

GARCÍA MARCILLA, ÁNGEL SLDB

GARCÍA MORO, SEBASTIÁN 2. LL.BB Santa Catalina (Madril)

GARCÍA TORRES, JOSÉ LUIS SLDB

GARMENDIA OLAZIREGI, MIKEL 41. SLDB Afrika Iparraldea

LL.BB Valle de los CaÍdos (Madril)

GEMBERO OTXOA, INOZENTZIO LL.BB Medina del Rioseco (Valladolid)

GUTIÉRREZ CURIEL, BENITO 4. LL.BB Almoraima (Cadiz)

HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, JULIÁN 208. LL.BB Los Barrios (Cadiz) 1937-09-06 1940-06-06

ITURRALDE LARRATXE, JESUS SLDB 1938-07-02

ITURRIOTZ BARANDIARAN, FRANTZISKO 17. LL.BB Gailur (Zaragoza) 1940-07-25

ITURRIOTZ IZTUETA, TOMAS La Santa Espina (Valladolid)

LASA ARREGI, MANUEL 7. LL.BB Estafeta 89

LASA ZURUTUZA, ZELESTINO 250. LL.BB San Pablo (Cadiz) 1940-01-11 1940-02-08

LOPEZ DE ETXEZARRETA VÉLEZ DE MENDIZABAL, FELIX 77. LL.BB Navalvillar de Pela (Extremadura)

MAIZ IMAZ, JOXE MARI LL.BB Tenerife (Kanariar Uharteak)

MAIZA RAZKIN, RAMON LL.BB Sarria del Ter (Girona)

40. SLDB Lugo de Llanera (Asturias) 1941-07-17
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IZENA LANGILE-BATAILOIA KOKALEKUA
SARRERA 

DATA
IRTEERA 

DATA

MATEO PABLO, GREGORIO 77. LL.BB Medina del Rioseco (Valladolid)

MERINO JUARROS, EMILIANO 17. LL.BB La Granja (Segovia) 1938-02-11

NADAL RODELGO, ALFONSO 77. LL.BB Biescas (Huesca) 1940-02-13

NIÑO ALONSO, JULIÁN 156. LL.BB Gausach (Lleida)

OIARBIDE IMAZ, JOXE SLDB

ORMAETXEA  ZEBERIO, PEDRO SLDB Deustu 1939-05-02

179. LL.BB Melilla 1939-06-06 1940-05-25

40. LSDB Lugo de Llanera (Asturias) 1940-07-08 1941-10-14

OTAÑO MARTÍNEZ, JOXE MARI LL.BB Cuatro Vientos (Madril) 1938-04-06 1939-06-12

PÉREZ ORTIZ DE GUZMAN, RAMON La Santa Espina (Valladolid)

REYES MANZANO, FELIPE 208. LL.BB Los Barrios (Cadiz)

SAINZ PÉREZ, FRANCISCO 72. LL.BB Biescas (Huesca) 1941-01-22

SAMPEDRO LIZARRALDE, EUSTAKIO 68. LL.BB

SERRANO RÍOS, EMILIO LL.BB Huesca 1939-03-02

SUKIA GARMENDIA, DIONISIO SLDB

TURRIENTES PÉREZ, JOAQUÍN Arma Lantegia Oviedo 1938-08-18

Arma Lantegia A Coruña 1939-04-20

USABIAGA JAUREGI, MARTZELO Arrona (Zestoa) 1943-07-13 1944-09-02

VELASCO DE ANTONIO, JOSÉ SLDB

ZUBIZARRETA IRIZAR, EMILIO 210. LL.BB San Roque (Cadiz) 1940-02-04

ZUBIZARRETA IRIZAR, JOXE LL.BB
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Franco Ordiziako Malkaskoko zubian 1943an. (Iturria: Fototeka Kutxa)



107Ahaztuen mindura1936ko gerra eta lehen frankismoa ordizian

iV. estatu frankistaren eraketa

“Cirugía de urgencia para desarraigar los errores y dejar limpio el solar para construir un nuevo edificio”. 
Francisco Franco

Frankismoak sistema errepresibo instituzionala antolatu zuen gerra ondorengo estatua eraikitzeko asmoarekin. Esta-
tu frankistaren boterea biolentzian oinarritu zen, eta elkarri lotutako hiru baliabide erabili zituen: errepresioa, kontrol 
soziala eta legezko zigorra. Horien ildotik egin ziren, besteak beste, fusilatzeak, atxiloketa eta kartzelaratzeak, langi-
le-batailoiak, ondasunen espoliazioak, zigor ekonomikoak, lanpostuetan egindako garbiketak, kontrol ideologikoa, 
umiliazio publikoak, euskararen erabilera zigortzea… 

Francok armada kolpezalea, Falangea eta Eliza ezarri zituen erregimen diktatorialaren zutabe gisara. Herrietan kon-
trol soziala eta politikoa lortu zuten eta gizarte ordena eta egitura aldatu egin zuten: altxamenduari leial zitzaizkion 
pertsonak agintean jarri eta altxamenduaren aldeko erakundeetan kokatu zituzten. Lehenengo unetik bertatik beha-
rrezkoak ziren gizarte mekanismoak eta instituzioak eratu zituzten estatu frankista osatu eta iraunarazteko, baita egi-
tura legegile berria eta zaintza sistema ere. Egitura horren oinarrian zegoen balore militarren, faxisten eta katolikoen 
goraipamena. 

4.1. oInarrI SozIo-polItIkoa

Militar kolpezaleek Ordizia okupatu eta hurrengo egunean, 1936ko abuztuaren 2an, hartutako lehen erabakia izan 
zen herritarrek borondate demokratikoz aukeratutako udalbatza baliogabetzea. Felipe Imaz Ariztimuño tradiziona-
lista izendatu zuten Ordiziako alkate eta harekin batera ondorengo pertsona hauek osatu zuten lehen udalbatza fran-
kista.  

ORDIZIAN OSATUTAKO LEHEN UDALBATZA FRANKISTA 

Felipe Imaz Ariztimuño

Manuel Etxezortu Beitia

Joxe Arrieta Gurudi

Rikardo Faus Imaz

Luzio Lekuona Iturriotz

Bernardo Agirre Iturralde

Antonio Unanue Otamendi

Jesus Lasa Etxenike

Luis Aizpurua Dorronsoro

Modesto Marcial Zubeldia

Joxe Martin Agirre Amundarain

Gregorio Barandiaran Baztarrika
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Matxinatu kolpezaleek hartutako hurrengo eraba-
kia izan zen udal administrazioko ordura arteko 
langileen garbiketa. Langile horiek berehala kale-
ratu zituzten agindu militar bat baliatuz. Horrela, 
1936ko abuztuaren 3an egin zen udalbatzan ho-
nakoa agintzen da93:

«De no presentarse en unas horas los siguientes 
señores, por orden del coronel Pablo Cayuela Fe-
rreira, quedan destituidos de sus cargos: Candido 
Elorza Goya (secretario del Ayuntamiento), Jose 
Leunda Muniain (1º oficial de secretario), Jose Elor-
za Carballo (2º oficial de secretario), Gumersindo 
Hidalgo Arana (administrador de la Alhondiga), 
Victor Hidalgo Agirre (ayudante de administra-
dor), Esteban Uranga Olascoaga (tamborilero de 
la villa). A la llegada de las fuerzas militares que 
liberaron el pueblo se ordenó a todos los estableci-

mientos de comidas y bebidas obsequiara a los soldados con cargo a este Ayuntamiento». 

 Frankistek kaleratutako udal admnistrazioko langileak Kargua

 Felipe Apalategi Maiza Herri-eskolako atezaina
 Joxe Elortza Carballo Udaletxeko 2. idazkaria
 Kandido Elortza Goia Udaletxeko 1. idazkaria
 Gumersindo Hidalgo Arana Alondegiko administraria
 Biktor Hidalgo Izagirre Alondegiko administrariaren laguntzailea
 Joxe Leunda Munian Lehen idazkari ofiziala
 Frantzisko Ormaetxea Idigoras Gaueko udaltzaina
 Esteban Uranga Olaskoaga Danbolin-jole nagusia

Bestalde, fusilatutako hiru ordiziarren artean hiru kargu publiko zeuden: Emeterio Garmendia Lasa basozaina, Pe-
dro Telletxea Erdoiza mikeleteen kapitain burua eta Francisco Miguel Soto Rico udal txistularien bandako atabalaria. 

 Kargu publikoak zituzten fusilatu ordiziarrak 
     
 Emeterio Garmendia Lasa94 Basozaina
 Francisco Miguel Soto Rico95 Txistularien bandako atabalaria
 Pedro Telletxea Erdoiza96 Mikeletea

Okupazioaren lehen egunetik militarrek erabateko kontrol sozial, politiko eta ekonomikoa ezarri zuten Ordizian. 
1936ko abuztuaren 6an Gipuzkoako Gerrarako Junta Karlistako buru Fidel Azurzak Ordiziako udalera bidalitako gu-

93 O.U.A. Udal aktak. 1936/08/03. 
94 Ikus Garmendia Lasa, Emeterio in Oroimenaren izenak Ordizian atala.
95 Ikus Soto Rico, Frantzisko Migel in Oroimenaren izenak Ordizian atala.
96 Ikus Telletxea Erdoiza, Pedro in Oroimenaren izenak Ordizian atala.

Franco  Beasainen 1941ean. (Kutxateka)
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tunean honakoa jasotzen da:

«Se sirva remitir con toda urgencia: relación 
de maestros, empleados del estado, provin-
cia y municipio (telégrafos, teléfonos, capa-
taces, camineros, sacerdotes) y filiación de 
todos los que pertenecen a la zona de guerra; 
relación de personas de la mas absoluta con-
fianza e idoneidad que pudiesen sustituir a 
los que precisara separar del servicio».

Kaleratutako langileen postuak erregimen frankis-
taren erabateko konfiantza zuten pertsonek har-
tzen zituzten. Horrela, abuztuaren 7an pertsona 
hauek izendatu zituzten Ordiziako Udaleko admi-
nistrazio-postu garrantzitsuenak betetzeko. 

 Erregimen frankistak izendatutako udal langileak
     
 Indalezio Etxezortu Gonzalez de Sarralde Udaletxeko idazkaria
 Kandido Gerezta Arrieta Idazkaritza ofiziala
 Faustino Agirre Bidaurreta Alondegiko administraria

Abuztuaren hasieran, Gipuzkoan gertatzen ari ziren operazio militarren gune bilakatu zen Ordizia, eta arrazoi horre-
gatik eratu zen bertan Gipuzkoako Gerrako Junta Karlista abuztuaren 10ean udaletxean egindako batzarrean. Jun-
ta hura faxistek menderatutako Gipuzkoako udalerrien antolamendu administratibo eta politikoaz arduratu zen. 
Hartutako erabakien artean daude Gipuzkoako 
Aldundia eratzea eta Fidel Azurza tradizionalista 
tolosarra izendatzea Ahaldun Nagusi. Fidel Azur-
zak hitz hauekin azaldu zuen hartutako erabakia-
ren arrazoia.97

“Había pueblos guipuzcoanos que estaban 
liberados y a los cuales era necesario llevar 
la organización administrativa y la autori-
dad española. Procedimos inmediatamente 
a la cobranza de los tributos y a la designa-
ción provincial de los funcionarios que rea-
lizaran la labor abandonada por los que se 
habían fugado.”

Baina Gipuzkoako Aldundiak probintziako go-
bernadore zibilaren agindupean lan egin zuen. 
Gobernadore zibilak izendatzen zuen aldundiko 

97      ERRAZKIN AGIRREZABALA, M. (2011). Memoriaren izenak. Errepresioa eta giza eskubideen urraketa Tolosan, Gerra Zibila eta Lehen  Frankis-
mo garaian (1936-1945). Aranzadi Zientzia Elkartea. Donostia. 

Atzean ezkerretik lehena Etxezortu idazkaria, bigarrena Joxe Frantzisko Garmendia,  
hirugarrena Luzio Lekuona, laugarrena Patxi Ormaetxea aguazila eta eserita erdian Pas-

cual Lete alkatea,  1940an izendatua. (Artxiboa) 

Matxinada militarrean hildako errekete eta soldaduei egindako omenaldia CAF 
lantegian 1937an.  (Artxiboa)
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presidentea eta erakunde horrek onartzen zituen aurrekontuek eta bestelako akordioek gobernadore zibilaren ones-
pena behar izaten zuen. Beraz, aldundiaren menpekotasuna ia erabatekoa zen.

Militar matxinatuen menpe geratzen ziren herrietan erregimen frankistaren aldekoek errepresioa instituzionalizatu 
egin zuten gerraren amaierara arte. Legeria bereziak onartu zituzten altxamendu faxistaren alde agertu ez ziren per-
tsonak zigortzeko, eta ideologia ezberdinetako milaka emakume eta gizon zigortu zituzten. Ardura Politikoen Legea 
eta Masoneria Erreprimitzeko Legea izan ziren lege berezi horietako batzuk. 

Altxamenduaren aurretik langile publiko izandakoek zigor ekonomikoak eta kargugabetzeak jasan zituzten. Erre-
presio logika horren jomugan eduki zituzten orokorrean administrazio publikoko langileak eta, bereziki, hezkuntza 
eremuko langileak, irakasleak, ikastoletako andereñoak, udaletxe eta foru aldundietako langileak eta enpresa publi-
koetako langileak. Zigortutako horietako askok soldata duina irabazteko zailtasun handiak izan zituzten eta bazter-
keta egoeran bizitzera kondenatu zituzten. Hezkuntzak haur eta gazteak gizarteratzeko duen garrantziaz jabetuta, 
erregimen frankistak arlo horretan egin zuen garbiketarik sakonena. Espainia frankistaren oinarriak ezarriko zituen 
baloreak sustatu eta hedatzeko tresna gisa erabili zuten irakaskuntza. 

Gerrak iraun zuen bitartean hezkuntza arloan izandako kontrola ez zen edukietara bakarrik mugatu, bereziki irakas-
leengana zuzendu baitzen. Ordizian 1936-1937 ikasturtean, adibidez, Arte eta Lanbide Eskola itxi egin zen eta ondo-
rengo irakasleak kendu zituzten beren karguetatik.  

 Kaleratutako irakasleak  
  
 Julio    Eskoriatza Zuloaga
 Joakin Alonso Marañon
 Kandido Galarreta Ibisate
 Concepcion Urbieta Rekondo
 Biktoriana Tolosa Arizmendi

Ondorengo urteetan ere udaleko langileen inguruko informeak osatu zituzten. Asmoa zen langile horien jarrera mo-
rala, profesionala eta ideologia politikoa aztertzea eta altxamendu militarraren aurreko eta ondorengo parte-har-
tzeak ikertzea. Ordiziako Falangek egindako informeen bidez beren lanpostuetatik kaleratu zituzten ondorengo 
langile hauek 1938 eta 1939 bitartean.

 1938-1939an kaleratutako udal langileak Lanpostua
   
 Antonio Arratibel Imaz Kale garbitzailea
 Joakin Aierbe Saralegi Kale garbitzailea
 Andres Eskisabel Urdangarin Kale garbitzailea
 Santos Salas Urtzelai Udaltzaina

Antonio Arratibel Imazek Ordiziako Udaleko agintari frankistei honako idatzi hau aurkeztu zien bere lanpostutik ka-
leratu zutenean:  

“A raíz del expediente político que V.S. formuló en cumplimiento de las Ordenanzas emanadas de la Superiori-
dad, el resultado fue como V.S. sabe la expulsión del que suscribe del empleo de Barrendero que desempeñaba en 
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ese Ayuntamiento (…) vuelvo nuevamente a solicitar y rogar de V.S. que dejando sin discusión alguna mi destitu-
ción, tenga V.S. la bondad de reconocer mi situación y acceder a que se me asigne lo que me pueda corresponder 
como tal jubilado.”

1937ko abuztuaren 25ean Francoren gobernuak Gipuzkoari eta Bizkaiari itun ekonomikoa kendu ondoren, beste 
hainbat zigor ezarri zizkien, herrialde horiei, besteak beste, mikeleteen kidegoa deuseztatzea. Gipuzkoako eta Bizkai-
ko mikeleteek Errepublikaren aldeko jarrera leiala azaldu zutela-eta, mikeleteen kidegoa desegiteko agindua eman 
zuen  Iparraldeko Armada militarraren burua zen Gil Yuste jeneralak. Horrela, Ordizian ondorengo mikeleteak kargu-
gabetu eta lanpostutik kanporatu zituzten.

 Kaleratutako Ordiziako mikeleteak  
  
 Fermin Balantzategi Bergaretxe
 Joan Lete Telleria
 Felix Ostoaga Zubiola
 Isidro Otaegi Katarain
 Doroteo Zubizarreta Olaide

Bestalde, erregimenari atxikimendua erakutsi zioten langileak saritu egin zituzten. Gerra amaitu ondoren,  matxina-
tu kolpezaleekin mobilizatu zituzten soldaduek diru laguntzak eta hainbat mesede jaso zituzten administrazioaren 
aldetik.  Era beran, elbarri geratu ziren soldadu nazionalak ardura publikoetako lanpostuetan ipini zituzten lanean. 
Gipuzkoako Gerrako Elbarrituen Kidegoak gudu-lerroan Francoren alde borrokatu ziren soldadu zaurituak biltzen 
zituen. Kidego horretako soldadu ohiak lanpostu publikoetan ezartzeko politika abiarazi zuen erregimen frankistak 
eta erraztasun guztiak izan zituzten lanpostu horiek hartzeko. Gipuzkoako Gerrako Elbarrituen Kidegoak Ordiziako 
Udalera helarazitako gutun baten bidez, gerrako soldadu elbarritu bat Alondegian lanean jartzeko agindu zuen:  

“Tengo el honor de presentar a ud. el Caballero Mutilado DON JUAN ALTUNA ARTOLA para que sea colocado en 
la plaza de Administrador de la Alhóndiga de ese Ayuntamiento con el sueldo anual de 3.500 pesetas.” 

Lanpostu publikoetan lan egiteko irizpidea oso garbia izan zen. Horrela, erregimenak 1939ko abuztuan lehiaketara 
atera zituen administrazioko lanpostuen % 80 diktaduraren aldekoentzat gorde zuen: lehenik elbarrituentzat, ondo-
ren behin behineko ofizialentzat eta soldadu ohientzat. Ordiziako Udalean ere, matxinatu kolpezaleekin borrokan 
aritu ondoren elbarri geratu ziren hainbat soldadu lanpostu publikoetan jarri zituzten 1940ko uztailean.  

 Udaleko lanpostu publikoetan lanean ipinitako soldadu elbarrituak   
   
 Juan Altuna Artola 
 Paulino Aristrain Noain 
 Miguel Artza Lasa 
 Joxe Mintegi Mujika 
 Julio Nieto López 
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4.2. fet y de laS JonS

Armadaren eta Elizaren bedeinkapena jaso ostean, matxinada militarraren alde azaldu ziren indar politikoak kon-
trolatzea falta zitzaion Francori. Hori lortzeko helburuarekin, Iraultza Nazionalaren oinarriak ezarriko zituen alderdi 
bakarra sortzeko agindu zuen. Horrela,  1937ko apirilaren 19an alderdi eskuindar, katoliko, tradizionalista eta faxistak 
alderdi bakar batean bildu ziren Francok hala aginduta, hain zuzen ere, Falange Española Tradicionalista y de las Jun-
ta de Ofensiva Nacional Sindicalistas (FET y de las JONS) alderdian.  

Batasun horrek, ordea, ziurgabetasun, zalantza eta mesfidantza ugari eragin zituen bereziki karlisten artean. Izan 
ere, karlistak autonomia politikoari eusten saiatu ziren, baina erregimen frankista saiatu zen agintari karlista askoren 
jarduera kontrolpean izaten.98

Gerrak iraun zuen bitartean, karlismoak frankiste-
kin elkarlanean jarraitu zuen militarki. Baina gerra 
amaitu ondoren eta  Kontzertu Ekonomikoa in-
dargabetu zenean, karlista eta falangisten arteko 
desadostasun eta istiluak areagotu egin ziren eta 
Gipuzkoako karlista ezagunenetako batzuk atxilo-
tu egin zituzten.

1939ko urrian, Sanjurjo jeneralaren gorpua Lis-
boatik Iruñera ekarri zutenean, tentsio handiko 
uneak bizi izan ziren Nafarroako hiriburuan. Kar-
listen aldetik erregearen aldeko oihuak entzun 
ziren, eta istilu larriak izan ziren falangistekin. On-
dorengo urteetan ere ohikoak izan ziren karlisten 
eta frankisten arteko liskarrak. Iruñean eginda-
ko karlisten manifestazio baten ondoan tiroke-
tak izan ziren poliziarekin eta 200 atxilotu baina 
gehiago izan ziren. 

Horrelako istiluak Hego Euskal Herriko leku askotan izan ziren. Ordizian ere, bazkari baten ostean, Zuhaiztian liska-
rrak izan ziren. Gertakari haien harira, Tolosako FET y de las JONSeko zuzendaritzak Ordiziara agiri bat bidali zuen 
modu zorrotzean arautuz agerraldi edota ekitaldi publikoetan zein oihu egin zitekeen:99   

«Con objetivo de evitar incidentes, consciente o inconscientemente provocados, pero que en todo momento pue-
den perturbar la armonía de la Retaguardia, se pone en conocimiento de todos los afiliados de Falange Española 
Tradicionalista y de las JONS que los únicos gritos que deben darse en concentraciones, manifestaciones, desfi-
les... son estos ‘Franco’ ‘Franco’ ‘Franco’, ‘Arriba España’ ‘Viva España’ y ‘España una, grande y libre’. Cualquiera 
otros ‘con relación al Movimiento’ serán considerados como lanzados con propósito de perturbación y serán 
adecuadamente sancionados por las Autoridades del Partido».

1939ko Ordiziako jaiak tentsio handiko giroan ospatu ziren. Udalak Ordiziara gonbidatu zituen Burgoseko Falangeko 
ofizialak, eta istiluak izan zituzten herriko erreketeekin. Istilu haietan falangista bat hil egin zuten.  Gertakari haien 
ondoren, Altamira baserriko Joxe Martin Etxeberria Iturriotz errekete ordiziarra gerra kontseiluan epaitu zuten.100 
Udalak gutuna bidali zion Gipuzkoako gobernadore zibilari erruki eske, baina 1941eko ekainaren 3an epaitegi militar 

98  ERRAZKIN AGIRREZABALA, M. (2011). Memoriaren izenak. Errepresioa eta giza eskubideen urraketa Tolosan, Gerra Zibila eta Lehen  Frankis-
mo garaian (1936-1945). Aranzadi Zientzia Elkartea. Donostia. 
99 Ordiziako Udal Artxiboa
100 Archivo Intermedio de la Región Militar de Ferrol (AIRMN), Echeverria Iturrioz, Jose Martin. f. San Sebastian. 

Francoren bisita Ordiziara 1943an. Argazkian Malkaskoko zubian. (Fototeka Kutxa)
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batek epaitu eta sei urteko kartzela-zigorra ezarri zion. Gertakari haren inguruan honakoa jasotzen da prozesamen-
duaren agirietan:  
 

«El día 25 de julio de 1939 y en ocasión de celebrarse, las fiestas de Santiago Apóstol, acudieron a ella varios 
oficiales de la Primera Bandera de la FET de Burgos, así como oficiales, clases y requetés del Tercio Oriamendi 
y paisanos del pueblo próximos y estando parte de ellos en las últimas horas en el café Moderno, se produjo un 
incidente por haber gritado ‘Viva el Rey’ un paisano, siendo coreado este grito y lanzándose seguidamente otros 
contradictorios; fue desalojado el Bar Moderno reuniéndose los que en el se encontraban en la plaza, continuan-
do allí la discusión y en el curso el Teniente Provisional Dn Joaquín Muga López que se reunió allí con sus com-
pañeros  los oficiales de la Primera Bandera de Burgos. Al tratar de apaciguar los ánimos recibió un puñetazo por 
parte del acusado en la mandíbula izquierda que le hizo caer al suelo, falleciendo a las pocas horas».

Francoren batasun-dekretuaren ondoren, FET y de las JON.S alderdiak batu zirenean, karlistak boterea galtzen hasi 
ziren falangisten mesedetan. Hasiera batean autonomia politikoa galdu zuten eta, ondoren, frankistek baztertu egin 
zituzten pixkanaka botere eremuetatik. 1939-1941 urteen artean falangisten agindupean funtzionatu zuen Gipuz-
koako Aldundiak eta horrek eragin zuzena izan zuen udalgintzan. Ordizian gobernadore zibilaren aginduz zinegotzi 
tradizionalistak beren karguetatik kendu zituzten eta udal gestora desegin egin zuten.  

«Cesen en el cargo de Vocales de esa Comisión Gestora municipal, D. José Arrieta Guridi, D. Felipe Imaz, D. Bernardo 
Aguirre,  D. Gregorio Barandiarán,D. José Martín Aguire, D. Antonio Unanue, D. Jesús Lasa, D. Luis Aizpurua Do-
rronsoro, D. Modesto Marcial Zubeldia; nom-
brando en sustitución de los mismos a D. José 
Francisco Garmendia Mendizabal, D. Angel 
Yurrita Usabiaga, D. Pedro Echeverria Eraus-
quin, D. Juan Usabiaga Aróstegui y a D. Al-
berto Múgica Garramiñona, que juntamente 
con los señores D. Manuel Echezortu Beitia, 
Ricardo Faus Imaz y D. Lucio Lecuona Itu-
rrioz, constituirán la Comisión Gestora que 
ha de regir esa Administración municipal». 

Frankistek bertikalki hartzen zituzten erabakiak, 
eta pertsona jakin batzuek kargugabetzen zituz-
ten moduan, beste batzuk ipintzen zituzten udal 
arduretan lanean. Gipuzkoako gobernadorearen 
agindua betez,  Manuel Etxezortu Beitia izendatu 
zuten alkate, eta tradizionalistak beren karguetatik 
kenduta.

 Udalbatza berriaren osaketa   

 Manuel Etxezortu Beitia
 Rikardo Faus Imaz
 Luzio Lekuona Iturriotz
 Joxe Frantzisko  Garmendia Mendizabal
 Angel Iurrita Usabiaga
 Pedro  Etxeberria Erauskin
 Joan Usabiaga Arostegi
 Alberto  Mujika Garramiñona

Atzean ezkerretik Garmendia udaltzaina, hirugarrena Luzio Lekuona, bosgarrena Legor-
buru abokatua, seigarrena Joxe Frantzisko Garmendia eta zortzigarrena Joxe Gaztañaga. 

Eserita ezkerretik bosgarrena Etxezortu alkatea (1938ko azaroan izendatua), seigarrena 
Joaquín Bermejo apaiza eta zortzigarrena Joxe Esnal apaiza. (Artxiboa)
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Erregimen frankistak zaintza eta kontrol sistema ere jarri zuen martxan, eta jazarpena gizarteko eremu guztietara za-
baldu zen. Honela, ez zen nahikoa izan frankismoaren ideiekin bat egiten ez zuten pertsonak baztertzea, erregimen 
frankistak erabateko kontrol soziala ezarri zuen, eta beldurra eta izua erabat hedatu ziren. FET y de las JONS alder-
diak herritarren eta herriko elkarte zein tabernetako jardunaren inguruko ikerketak egiteko egitura gisa funtzionatu 
zuen. 1940ko urtarrilaren 25ean, adibidez, Gipuzkoako gobernadore zibilak herrietara bidalitako gutunean honako 
hau jasotzen da.

«Remítase con la urgencia que le sea posible, propuesta de cierre de tabernas, Cafés de barrios y establecimientos 
similares, que radiquen en ese término municipal y cuyos dueños no sean personas de garantía social y política, 
o que puedan servir, así mismo, de punto de reunión de elementos indeseables en evitación de actividades peli-
grosas o contrarias al nuevo Estado Español».

Agindu hura jaso ondoren, Ordiziako Falangek herriko hainbat denda eta taberna abertzaleren inguruko txostena 
prestatu eta Gipuzkoako gobernadoreari igorri zion.101 

«Bar Durango, sito en la calle Elcano, cuyo dueño Antonio Amilibia es de significación Nacionalista, en el que 
se albergan gentes extrañas o de camino, pero como su obligación es dar cuenta del movimiento de viajeros a la 
Guardia Civil, ésta sabe y puede informar con más conocimiento de causa la necesidad que conviene.

Sidrería de Magdalena Izaguirre, sita en la calle Santa María, Nacionalista y de izquierdas. Toda su familia fue 
multada juntamente de los parroquianos que había en su establecimiento un buen día que tuvieron el mal gus-
to de ni siquiera levantarse al paso de una Patriótica manifestación que pasó por su calle. 

Sidrería de Eugenio Arana, sita en la calle Euscal-erria. De ideas muy avanzadas. A la liberación de Santander 
fue encarcelado en Ondarreta y libertado después. La parroquia al establecimiento es nula, sin embargo su cierre 
evitaría dudas. 

Esteban Aramburu, con Bar-cafe en la Plaza mayor , de Izquierdas con tendencias separatistas, donde acude la 
mayoría de la camarilla Nacionalista que ahora va 
apareciendo».

Egunerokotasunean ere herritarren aurkako bor-
txakeria eta mehatxuak ohikoak izaten ziren. Ga-
raituak eta beren senitartekoak iraintzea zuten 
helburu, eta hainbat modutara gauzatzen zen. 
Ohikoak izan ziren errepublikaren aldekoen, aber-
tzaleen eta komunisten emazte edo amei ilea era-
bat moztea edota, errezino-olioa eman ondoren, 
herriko kaleetan ibilaraztea. Eta baita ere eskolan, 
jangelan edota desfileetan Cara al Sol abesaraz-
tea; besoak altxatuta agurraraztea; «Viva España», 
«Viva Franco» edo «Una Grande y Libre» oihuka-
tzera behartzea… Agindu horiek betetzen ez zi-
tuztenek, isun gogorrak eta umiliazioak jasaten 
zituzten sarritan.102

101 Ordiziako Udal Artxiboa.
102 ERRAZKIN AGIRREZABALA, M. (2011). Memoriaren izenak. Errepresioa eta giza eskubideen urraketa Tolosan, Gerra Zibila eta Lehen  Frankis-
mo garaian (1936-1945). Aranzadi Zientzia Elkartea. Donostia. 

Herriko margariten desfilea Urdaneta kalean. (Ordiziako Udal Artxiboa)
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Herritarrek derrigorrean parte hartu behar izaten zuten desfileetan, eta ekitaldi zibiko-militarretan bandera naziona-
lak zintzilikatu behar izaten zituzten balkoietan. Horrela  egin ezean, zigorrak jasotzen zituzten. Ordiziako Udaleko 
musika bandako zuzendariari, esaterako, hilabeteko soldataren isuna jarri zioten frankistek herrian egindako mani-
festazio publiko batean parte ez hartzeagatik.  

«Por resultar obró Vd. con negligencia al no presentarse con la Banda Municipal acompañando a las Autorida-
des que encabezaban la manifestación popular que con motivo de la liberación de la ciudad de Lérida tuvo lugar 
el día 4 de Abril último, el Ayuntamiento de mi presidencia en sesión del día pasado aprobó contra Vd, un voto 
de censura y acordó así mismo imponerle una multa equivalente a un mes de sueldo». 

4.3. elIza

«Vivimos una hora histórica en la que se ventilan los sagrados intereses de la Religión y de la Patria; se ha enta-
blado una contienda entre la civilización y la barbarie; la juventud navarra, siempre generosa, está vertiendo 

su sangre en defensa de tan santos y puros ideales, como son los de Dios y su bandera...»
Martzelino Olaetxea, Iruñeko gotzaina

Eliza katolikoak gerraren justifikazioa, errepre-
sioaren onarpena eta Vatikanoaren laguntza di-
plomatikoa eskaini zizkion erregimen frankistari. 
Laguntza harekin elizak II. Errepublikaren aurretik 
gizartean eta politikan izan zuen eragina berres-
kuratzea zuen helburu. Horregatik, hasiera bate-
tik babestu zuen Eliza katolikoak Errepublikaren 
aurkako altxamendu militarra.  Demokraziaren 
aurka altxatu ziren militarrek abiarazi zuten ge-
rrari zilegitasuna aitortzea izan zen Elizak eduki 
zuen lehen erronka. Iruñeko gotzain, Martzelino 
Olaetxeak egindako adierazpenek eskaini zioten 
Emilio Mola jeneralari gerrarako behar zuen jus-
tifikazio morala. Gotzainaren hitzetan militar 
kolpezaleen altxamendu hura ez zen gerra bat, 
Gurutzada Santua baizik, eta militar matxinatuei 
babesa ematera bultzatu zituen Espainia osoko 
katoliko eta fededunak.  

1936ko abuztuaren 6an Isidro Gomá kardinalak kategorikoki debekatu zuen Errepublikari atxikimendua azaltzea eta 
gogor salatu zuen euskal abertzaleek Elizaren etsai amorratuekin bat egin izana. Elizak altxamendu militarra babestu 
zuen ia Espainia osoan, baina Hego Euskal Herrian kleroaren zati bat aurka azaldu zen, bereziki Gipuzkoan eta Biz-
kaian. Gasteizko gotzain Mateo Mujika eta Altsasuko apaiz Marino Aierra altxamendu militarraren kontrakoak izan 
ziren. Militar matxinatuek horrexegatik jomugan izan zuten euskal kleroa, eta gerrako lehen hilabeteetan 16 euskal 
apaiz fusilatu zituzten. Espainian eremu errepublikarrean izan zen apaizen aurkako errepresioa, eta Hego Euskal He-
rrian, ordea, faxisten menpe geratzen ziren herrietan. Zentzu horretan, aipagarria da Euskal Herriko Elizak demokra-

Erreketeak Orduñako gudu-eremuan eliz ospakizunean Jaunartzen. (Artxiboa)
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ziaren eta legezkotasunaren alde izan zuen jarrera, 
baita Euzko Gudarostean ere. 
Eliza ofizialak erregimen frankista sustengatu 
zuen eta garaituak izan ziren pertsonak zigortzen 
ere lagundu zuen. Elizak berak idatziriko txoste-
nen ondorioz hil zituzten herritar asko, espetxera-
tu edo deserriratu. Apaiz askok erbesterako bidea 
hartu behar izan zuten, batzuk espetxeratu egin 
zituzten eta hainbat fusilatu egin zituzten. Joxe 
Ariztimuño Aitzol apaiz eta abertzale tolosarra fu-
silatzeak oihartzun handia izan zuen. 

Ordizian ere, Hego Euskal Herriko beste zenbait 
herritan bezalaxe, apaiz abertzaleen kontrako ja-
zarpena abiarazi zuen Eliza katoliko ofizialak. Ja-
sotako datuen arabera bost apaiz ordiziar zigortu 
zituzten. 

 Elizatik baztertutako apaiz ordiziarrak Herria Kargua
    
 Joakin Tolosa103  Arama Erretorea
 Bonifazio Gogortza104  Ordizia Apaiza
 Joaquin Bermejo105  Andoain Ekonomoa
 Karlos Pikasarri Imaz106 Idiazabal Erretorea
 Secundino Rezola Arratibel107 Altzo Kapilaua

Gipuzkoako gobernadore militarraren aginduz Gipuzkoako apaiz abertzaleen zerrenda osatu zen, eta Gasteizko bi-
karioari bidali zitzaion gutun bidez, haiek zigortzeko eskatuz. Zerrenda horretan jaso zituzten apaizen izenak hiru 
kategoriatan sailkatu ziren: asaldatuak, abertzaleak eta jarraitzaileak. 108

«Exaltados: Los que por distintas causas y valiéndose de los más diversos procedimientos, como la Iglesia, Pren-
sa, Oraciones y conversaciones, proyectaron sobre sus feligreses su fervor tomando parte en las luchas políticas, 
atentos a hacer prosélitos y no recatándose sino incluso haciendo gala y ostentación de sus ideas antiespañola. 
Nacionalistas: profesan totalmente las ideas separatistas, pero no con el ardor de los anteriores. Algunos están 
afiliados y si es necesario ayudan y contribuyen económicamente al sostenimiento del partido nacionalista vas-
co, pero son número, es decir, no apóstoles. Simpatizantes: los que procuran que sus ideas má 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». 

103 Ikus Tolosa, Joakin in Oroimenaren izenak Ordizian atala.
104 Ikus Gorgorza, Bonifazio in Oroimenaren izenak Ordizian atala.
105 Ikus Bermejo, Joakin in Oroimenaren izenak Ordizian atala.
106 Ikus Pikasarri Imaz, Karlos in Oroimenaren izenak Ordizian atala.
107 Ikus Rezola Arratibel, Secundino in Oroimenaren izenak Ordizian atala.
108 ANDRES-GALLEGO, J. & PAZOS, A. M. (2002) Archivo Gomá: documentos de la Guerra Civil. II tomoa. Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas. Madril.

Hainbat apaiz herritar talde batekin Ordizian gerra aurreko urteetan. Bigarren lerroan 
lehena ezkerretik Joakin Rezola eta alboan Rufino Rezola. (Rezola familia)
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Ordiziako artzapez-barrutiko apaiz abertzaleak honela sailkatu zituzten.

 Ordiziako artzapezgoan sailkatutako apaizak     
  
   Herria Kargua Klasifikatua 
 Joxe Maria Zubia Abaltzisketa Erretorea Asaldatua
 Joakin Tolosa Arama Erretorea Asaldatua
 Joxe A. Intsausti Matxinbenta (Beasain) Erretorea Asaldatua
 Bonifazio Gorgortza Matxinbenta (Beasain) Laguntzailea Asaldatua
 Joan Ariz Ataun Laguntzailea Asaldatua
 Gaspar Intsausti Ataun Laguntzailea Asaldatua
 Pedro Mari Usobiaga Beasain Laguntzailea Asaldatua
 Teodoro Bikuña  Garin (Beasain) Erretorea Asaldatua
 Karlos Pikasarri Idiazabal Erretorea Asaldatua
 Joxe Zubizarreta Itsasondo Laguntzailea Asaldatua
 Aita Veremundo Lazkao Beneditarra Asaldatua
 Aita Bernardo Lazkao Beneditarra Asaldatua
 Aita Emiliano Lazkao Beneditarra Asaldatua
 Aita Anizeto Lazkao Beneditarra Asaldatua
 Aita Prior Lazkao Beneditarra Asaldatua
 Joxe Arizmendi Lazkao Kapilaua Asaldatua
 Lorentzo Zubeldia Idiazabal  Abertzalea
 Joxe Bikuña Ataun Erretorea Abertzalea
 Gabriel Amundarain Zaldibia Laguntzailea Abertzalea
 Martzelino Rezola Ataun Laguntzailea Jarraitzailea
 Marin Sagastume Ataun  Jarraitzailea

Euskal apaizen jarrera ez zuten gogoko ez falangistek, ezta Eliza ofizialeko agintariek ere. Lazkaoko Beneditarretako 
Aita Veremundo de Mendizabal Goierri uztera behartu zuten militar kolpezaleek, eta deserrian zegoela Joxe Migel Ba-
randiarani eskualdeko apaizek jasan behar izan zutena azaldu zion.109 

«El sacerdote D. Francisco Perez, natural de Ataun -hoy adscrito a la parroquia de Villafranca- decía en todas 
partes que con haber pegado al principio de la guerra un tiro al Obispo de Vitoria y a unos cuantos curas, todo 
estaba arreglado en el País Vasco. Hacía en cuanto  podía propaganda en este sentido.

El cura de Arama D. Joaquin Tolosa, fue expulsado de su parroquia, desterrado fuera de Guipúzcoa por los insur-
gentes. Le acusaban de simpatizante con los nacionalistas vascos, según confesión del comandante de Villafranca 
a principios de agosto. Todos saben que D. Joaquín no se mezclaba en ninguna política; pero los tradicionalistas 
no le perdonan el que no les haya secundado decididamente en sus contiendas electorales con los nacionalistas 
vascos, y se han vengado denunciándole».

Apaiz abertzaleak zigortzeaz gain, frankismoak apaiz etxeetan egiten ziren ekintzak edota izaten ziren harremanak 
kontrolatu nahi izaten zituen. Frankistek gertutik jarraitu zituzten Hego Euskal Herriko elizetan egiten ziren jarduera 
guztiak eta, horregatik, apaiz askok etengabeko jazarpena jasan behar izan zuten. Zentzu horretan, Lazkaoko Benedi-
tarrei ezarritako baldintzak oso zorrotzak izan ziren.

109 BARANDIARAN, J.M. (2005). La guerra civil en Euzkadi: testimonios inéditos recogidos por Jose Miguel Barandiaran. Bidasoa – Instituto de 
Historia Contemporánea. Milafranga.
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«Las condiciones que el Duque del Infantado exi-
ge para que los Benedictinos puedan continuar en 
el convento de Lazcano son muchas. Entre ellas las 
siguientes: 1º La comunidad benedictina pagará 
10.000 ptas anuales para reparaciones y conserva-
ción del Convento; 2º Constituirá abadía indepen-
diente de cualquier otra Comunidad; 3º Deberá 
admitir en su seno, religioso de todas partes de Es-
paña; 4º Estará prohibido hablar vascuence en el 
Convento; 5º Se restablecerá vida verdaderamen-
te benedictina; 6º En el presbiterio de la iglesia del 
Convento habrá un sital para el Duque a quien se 
deberá hacer los homenajes de venia y de incien-
so; 7º No se admitirán los franceses, que antes han 
hecho política separatista». 

Ordizian Secundino Rezola izan zen erbesterako 
bidea hartu behar izan zuen apaizetako bat, aber-

tzalea baitzen bai bera, eta baita familia osoa ere. Faxisten eskuetan erortzeko beldurrez, Kanbon (Lapurdi) babestu 
zen. Handik Ordiziako Falangearen burua zen Luzio Lekuonari gutun bat idatzi zion eta erregutu zion hainbat pre-
sondegitan zeuden goierritarren berri emateko haien amei.

«Acabo de recibir la carta de un prisionero de guerra que por azar ha averiguado mi residencia, indicándome 
comunique su situación a su familia para tranquilidad de ellos. A la vez me transmite los nombres de compañe-
ros de Goyerri que se encuentran con él.

Miguel Munduate Nazabal de Zaldivia
Nicasio Uranga Murua de Icazteguieta
Francisco Garmendia Apalategui de Zaldivia
Felipe Barandiaran Zurutuza de Beasain
Juan Oyarzabal Olano de Olaverría
Juan Cruz Lopetegui Arizmendi de Abalcisqueta
Jose Goiburu Múgica de Idiazabal

Ignora la dirección de sus familiares y mal puedo dirigirme para ello. Por otra parte me hago cargo de del dolor 
sobre todo de sus madres, al no saber nada de este largo tiempo del paradero de sus hijos.

Respondiendo a ese llamamiento de las madres y sus lágrimas, recurro a usted pensando que por el cargo que 
tiene, es el que mejor puede influir el encargo de comunicar a la familia que los arriba anotados se encuentran 
prisioneros y están bien. Se lo agrdecerán los hijos y sobre todo sus madres. Yo no hago más que cumplir con el 
deber sacerdotal»110.

110 Ordiziako Udal artxiboa.

Joxe Ariztimuño Aitzol apaiza, faxistek Hernanin 1936an fusilatua, izan zen Euskaltzaleak 
elkartearen bultzatzaile nagusia Lizardirekin batera. Argazkian Jose Antonio Agirrerekin 

gerra aurretik. (Artxiboa)
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4.4. eSparru ekonoMIkoa

Politika autarkikoari esker, diktaduraren alde zeudenek aberasteko modua izan zuten erregimen frankistak ezarritako 
politika ekonomikoarekin. Lurjabeek eta enpresario garrantzitsuek lehentasuna zuten inportaziorako produktuak eta 
baimenak lortzeko garaian, Merkataritza Ministerioan zituzten kontaktuei edo Francori berari esker lortzen baitzi-
tuzten baimen haiek. Agintari frankistak soldaduei eta errejimenarekiko leialak zirenei, gerra garaian egindako me-
sedeen truke, hainbat baimen berezi ematen zizkieten. Enpresarioek lehengaiak eta merkantziak gordetzen zituzten 
biltegietan gero haiekin espekulatu eta irabazi handiagoak lortzeko helburuarekin. Horren ondorioz, erregimenaren 
aldekoen artean askok irabazi handiak lortu zituzten errazionamendua ezarri zen urteetan.  

Gudu-lerroa Goierritik urruntzen joan zen hei-
nean, eskualdeko lantegiek berriro ekoizteri ekin 
zioten. Gainera, eskualdeko lantegiek ez zutenez 
suntsiketa nabarmenik jasan, ia berehala erren-
dimendu osoarekin jardun ahal izan zuten fa-
brika nagusietan. CAF lantegian komandantzia 
militarra jarri zuten, eta hark jarduera politiko eta 
ekonomikoa zuzendu zuen gudu-lerroan zeuden 
faxistak hornitzeko asmoarekin. Agintarien lehe-
nengotako neurria lantegiaren ekoizpen indus-
triala Espainiako Armadaren aginduetara jartzea 
izan zen.

CAFek abuztuaren 4an ekin zion berriz ere lanari, 
baina ordurako langileen % 50ek alde egin zuten 
gerra zela-eta. Soilik 633 langile itzuli ziren beren 
lanpostuetara. Azaroan lantegia militarizatu eta 
gerra-materiala ekoizteko erabili zuten, Hego Eus-
kal Herriko siderurgia eta metalgintzako hainbat 
lantegitan egin zuten moduan. 

Gerra garaiko borrokaldiek iraun zuten bitartean, 
CAF lantegian gerrarako arma ugari ekoiztu ziren: 
260.000 granada, 50-250 kilo bitarteko 70.000 he-
gazkin bonba eta beste hainbat material111.

Gerra amaitu ondoren lan-harremanak erabat 
eraldatu ziren: patronalak ia interferentziarik ez 
zuenez, askatasun ia erabatekoa zuen lan-baldin-
tzak ezartzerakoan eta, gainera, gatazkarik sortuz 
gero, indar militarren laguntza zuen. Horrela, erre-
gimen frankistak arlo ekonomikoa baliatu zuen 
Mugimendu Nazionalaren ideiekin bat egin ez zu-
tenak zigortzeko.  

Ordizian, esaterako, udal agintari frankistek lan-
gabetuen erregistroa sortu zuten, eta baita lan- 

111   LEGORBURU FAUS, E. (1995). Fabrika Haundie: Beasaingo Construcción y Auxiliar de Ferrocarrilesen historia in Beasaingo paperak (bild) 5. zenb.

Auto blindatuak CAF lantegian 1937. urtean. (Artxiboa)

CAF lantegia militarizatu egin zuten eta gerrarako materiala ekoiztu zuen gerrak iraun 
zuen bitartean. (Artxiboa)
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poltsa hori kudeatzeko batzordea ere. Batzordea, bes-
teak beste, Ordiziako Falangeko buruak eta alkateak 
osatzen zuten. Horrela, eskualdeko lantegi batean nor-
bait kontratatu aurretik, batzorde horri baimena es-
katzera behartuta zeuden. Ordizian batzorde horren 
burua Luzio Lekuona izan zen, Falangeko ordezkaria 
herrian. Lanpostu batera aurkeztutako hautagaiaren 
ideologia, filiazio politikoa edo moraltasuna ezagutzea 
zuen xede batzorde horrek eta, bide batez, Mugimendu 
Nazionalaren ideiekin bat ez zetozen pertsonak ekono-
mikoki zigortzea. 

Ordiziako azokan, adibidez, enkantetara ateratzen 
ziren postuetara aurkezten ziren emakumeek udal 
agintari matxinatuen igaro-baimena eta Movimiento 
Nacionalarekin bat egiten zuela ziurtatzen zuen agiria 
behar izaten zuten. CAF lantegiak, berriz, Luzio Lekuo-
na Falangeko buruaren oniritzia behar izaten zuen lan-
gile bat kontratatu nahi zuen bakoitzean.  

Erregimen frankistarentzat susmagarriak ziren langi-
leak zigortzen zituzten bezala, konfiantzako pertsonak 
lanean kokatzeko azpijoko ugari egiten zituzten. Horre-
la, Donostiako alkate zenak, Antonio Paguaga Paguaga 
jaunak, Ordiziako Falangeko buruari honako eskutitza 
idatzi zion gertuko pertsona bat CAF lantegian kontra-
tatzeko eskaera eginez.  

Era berean, Tolosako Epaitegietan ateratako lanpostu 
baterako, honako irizpide hauek jarraitu ziren Ordizian 
aurkeztu ziren hautagaiekin: 

«Comunique si los propuestos se hallaban encuadrados antes del 18 de Julio de 1936 en alguna de las Organiza-
ciones que hoy integran FET y de las JONS, y en caso negativo excluya de la misma a la persona que se encuentre 
en el caso».

Erregimen frankistak errepublikazaleak eta abertzaleak zigortzeko erabili zituen neurriak askotarikoak izan ziren, 
baita esparru ekonomikoan ere. Gerraren hasieran, matxinatuek herri bat menpean hartu orduko garbitu egiten zi-
tuzten etxeak, alderdien egoitzak eta beste hainbat eraikin. Ehunka izan ziren herria utzi eta erbestera jo zuten herri-
tarrak eta, egoera horretaz baliatuz, faxistek Beasaingo eta Ordiziako etxe ugari arpilatu zituzten. Bitxiak eta altzariak 
lapurtzen zituzten bereziki, baina baita ere liburuak, arte-lanak, irratiak, josteko makinak... Pia Maria de Barandiaran 
ataundarraren hitzak jaso zituen 1939. urtean aita Barandiaranek karlistek Goierrin egindako arpilatzea azaltzeko112. 

«Durante muchos días vimos como numerosos auto camiones transportaban a Navarra los muebles robados 
en las casas de los nacionalistas vascos de Beasain, Villafranca, Tolosa y de otros pueblos de Guipúzcoa. Decíase 
que Pamplona estaba repleto de muebles y que los tradicionalistas navarros se habían enriquecido con tantos 
bienes llevados de Guipúzcoa, como resultado de los innumerables actos de rapiña perpetrados en esta región». 

112    BARANDIARAN, J.M. (2005). La guerra civil en Euzkadi: testimonios inéditos recogidos por Jose Miguel Barandiaran. Bidasoa – Instituto de 
Historia Contemporánea. Milafranga.

Antonio Paguaga y Paguaga Donostiako alkateak Ordiziako falangearen buru zen 
Luzio Lekuonari idatzitako eskutitza, 1937an. (Ordiziako Udal Artxiboa) 
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Arpilaketak faxistak herrian sartu ziren egun berean hasi zi-
ren. Beasaingo kasuan, dokumentatu denaren arabera, 
neurririk gabeko lapurretak izan ziren okupazioaren lehen 
egunetan. Ordizian ere horrelako jokaera izan zuten matxi-
natuek herrian sartu zirenean. Kasu adierazgarriena Felipe de 
León Calvo eta bere familiaren dendan egindako lapurreta da. 
Cayuelaren agindua betez jantziz hornitu zituzten Ordizian 
sartu ziren militar faxistak.  

Gerraren ondorioz Ordizia utzi behar izan zuten familia as-
kok etxea hutsik aurkitu zuten erbestetik itzuli zirenean, eta 
hutsetik hasi behar izan zuten bizimodua. Nahiz eta familia 
batzuek lapurtu zietena berreskuratu, gutxi izan ziren halako-
rik lortu zutenak. Kasu askotan, gainera, iraingarria izaten zen 
jakitea lapurretaren egilea bizilaguna izan zela.113

Frankistetako askok gerran lapurtu zutena norbera aberas-
teko erabili zuten, baina beste zenbait kasutan, lapurtutakoa 
faxisten kanpaina militarra laguntzeko erabili zen. 1936ko 
abenduan, adibidez, Gipuzkoako Gerrarako Junta Karlistari 
bitxi eta urrezko eta zilarrezko txanpona ugari oparitu zizkion 
Ordiziako alkateak. 

1936ko irailean Defentsarako Batzorde Nazionalak onartu 
zuen dekretuaren bitartez, Mugimendu Nazionala egin zen 
konfiskatutako ondasunen kudeatzailea eta jabea. Honakoa 
arautu zuen: «La incautacion de bienes muebles, inmuebles, 
efectos, pasando todo a ello a la prpiedad del Estado».

Etxebizitzen eta lurren desjabetzeak ere ohikoak izan ziren.  
Gipuzkoan 529 jaberi etxebizitza, lur edo baserriak kendu 
zizkieten114. Ordizian izandako desjabetzen inguruko infor-
maziorik topatu ez bada ere, badira zantzu batzuk. Ordiziako Udalak Banco de España banketxeko zuzendariari ida-
tzitako gutun hau, adibidez, 1938ko urriaren 8koa: «(…)la referida cantidad de Ptas. 629,75 es procedente del cobro de 
rentas de casas incautadas a un vecino de la localidad por desafecto al Glorioso Movimiento Nacional». 

Ordiziako etxeetan arpilatutako materiala Gipuzkoako Gerrarako Junta Karlistari eman zitzaion.  Horrela ordiziarrei 
lapurtutako bitxiak faxisten kanpaina militarra finantzatzeko erabili zen.  

Gainera, frankistek baliabide ekonomiko handiak bideratu zituzten gerra irabazteko, eta horren ondorioz 40ko ha-
markadaren hasierako urteak eskasi handikoak izan ziren. Francoren Industria eta Merkataritza Ministerioak errazio-
namendua ezarri zuen eta familia askok zailtasun handiak izan zituzten aurrera egiteko. Gerraren ondorenak gosea 
ekarri zuen Euskal Herrira.

Errazionamenduaren sistemaren bidez udal agintariek herrietako hornidura kontrolatzen zuten eta, ondorioz, biz-

113 Ikus Eleonor Antolin Aguadori, Maria Luisa Niño Alonsori eta Aurora Perez Ortizi egindako elkarrizketak Minduraren hitzak atalean. 
114   EGAÑA, I. (1998-2000). 1936. Gerra Zibila Euskal Herrian (bild) IV, VI, VII eta VIII. Aralar Liburuak. Andoain.

Ordiziako alkateak Gipuzkoako Gerrako Junta Karlistari emandako urrezko 
bitxi, txanpon eta beste zenbait baliodun materialaren zerrenda.  

(Ordiziako Udal Artxiboa)
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tanleen gaineko kontrola ere ezarri zuten. Herrietako alkateek, erreketeek eta falangistek, eta haien ingurukoek ere, 
botere hura baliatu zuten beren jaki-gordailuak betetzeko eta galtzaileen hornidurak murrizteko. Libretak hornitu 
gabe uzten zituzten eta, bestalde, errazionamendu ofizialarekin merkatu beltzean trafikatzen zuten.115 Azken finean, 
frankismoak autarkia ekonomikoa erabili zuen  biztanleriaren miseriaren kontura erregimena sendotzeko.

«Se ha recibido una circular del Servicio Nacional de Trigo, delegación de Guipúzcoa, en el que ordena a todos 
los agricultores entreguen voluntariamente en aquel Servicio, todas las cantidades de trigo y demás productos 
intervenidos, dándole un plazo hasta el 10 de Marzo próximo». 

Errazionamendu sistemak olioa, bakailaoa, xaboia, pa-
tata, azukrea, arrautza edota arrozaren eskasia ekarri 
zuen. Errazionamendu kartila bat izaten zen familia 
bakoitzean, eta udal agintariek zorrotz neurtu eta kon-
trolatzen zuten herritarren kontsumoa. Herritarrek be-
ren aldetik, ahal zuten moduan egiten zioten aurre egori 
horri. Ordiziako Udalak ere behin eta berriz eskatzen 
zizkion jakiak Gipuzkoako Hornidura Bulegori, bereziki 
azoka egunetan. Herrian olio eta azukrea eskasia handia 
izaten zen, baina Gipuzkoako gobernadore zibilari egin-
dako eskaerek ez zuten erantzunik izaten.116 

«Debido a la afluencia de vecinos que se van reintegran-
do a sus casas por distintos conceptos y el crecido numero 
de forasteros que nos visitan semanalmente a consecuen-
cia del gran mercado que todos los miércoles se celebra 
en esta localidad, se puede considerar que tenemos un 
aumento de población del 30 % sobre el censo de Mayo 
último. (...)

El aceite y hoy el azúcar, son los artículos que necesitan 
precisión de aumento por lo expuesto y el gran numero de 
fondas y restaurantes pasan de 25, que aclaman se arregle 
asunto».  
 
Janaria eskuratzeko modurik ez zuten herritarrek bi au-
kera izaten zuten. Bata, estatu frankistaren Auxilio Social 
izeneko gizarte laguntzara joatea. Bestea, estraperloaren 
edo merkatu beltzaren bidez elikagaiak eskuratzea. Es-
traperloa errazionamenduak iraun zuen urteetan bizi 

irauteko bidea izan zen bitartekorik gabe geratu ziren pertsona askorentzat. Baina, Goierrin ere bazen estraperloare-
kin aberastu zenik ere, batik bat Nafarroarekin muga egiten zuten herrietan. 

Ordizian azoka egunak egokiak izaten ziren estraperloan aritzeko. Ordiziako Udalak ezartzen zituen plazan saltzen 
zen generoaren prezioak, gisa honetako agirien bidez: «Hago saber que por disposición de la Autoridad superior, queda 
terminantemente prohibida la salida de la castaña fuera de la provincia y el precio de tasa de la misma queda estable-
cido en 65 céntimos el kilo y 2,25 el celemín». Baina askok aginduei uko egin eta beltzean aritzen ziren tratuan.

115      ERRAZKIN AGIRREZABALA, M. (2011). Memoriaren izenak. Errepresioa eta giza eskubideen urraketa Tolosan, Gerra Zibila eta Lehen  Fran-
kismo garaian (1936-1945). Aranzadi Zientzia Elkartea. Donostia. 
116  ERRAZKIN AGIRREZABALA, M. (2011). Memoriaren izenak. Errepresioa eta giza eskubideen urraketa Tolosan, Gerra Zibila eta Lehen  Frankis-
mo garaian (1936-1945). Aranzadi Zientzia Elkartea. Donostia. 

Arrazionamenduak iraun zuen urteetan herritarrek erabilitako kartilak premiazko 
elikagaiak eskuratzeko. (Artxiboa)
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Asteazkenetan baserritar ugari goizean goiz hur-
biltzen ziren azokara eta genero asko ezkutuan 
sartzen zuten plazan, guardia zibilaren susmoak 
piztu gabe. Egoera horrek buruhauste dezente sor-
tzen zizkien Hornidura Bulegoko arduradunei, eta 
behin eta berriz azaldu zieten kexa udal agintariei. 

«La presencia de aldeanos en los mercados, 
conduciendo cantidades de alubia, maíz y 
demás artículos sujetos a intervención del 
Estado y que por no haber sido declarados 
oportunamente, los sacan hoy a la venta 
pública, en pequeñas cantidades para pa-
sar desapercibidos, cometiendo fraude en 
materia de Abastos. 

No solamente vulneran las disposiciones vigentes, 
sino que con un afán codicioso de inmoderado 
lucro, alteran los precios sensiblemente, perjudicando las economías particulares y el bien Nacional, por lo que es 
preciso se persiga implacablemente a esta gente sin conciencia». 

40ko hamarkadan udal agintariek azokari asko zigortu zituzten isunekin uko egiten ziotelako arrautzak, esnea, baba-
rrunak eta beste zenbait genero Hornidura Bulegoak ezartzen zituen prezioetan saltzeari. Ikuskatzaileak sarritan ger-
turatzen ziren plazara eta generoa konfiskatzen zuten edota isunak jartzen. Hornikuntza Bulegoak ezarritako isuna 
ordaintzeari uko egiteagatik Gipuzkoako gobernadore zibilak Maria Irazustabarrena ordiziarra atxilotzeko agindua 
eman zuen. 

Udal agintari frankistek kontrol zehatza ezarri zuten elikagaien merkatuan eta 
prezioetan. (Ordiziako Udal Artxiboa)
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•	 EAJ-PNV: Euzko Alderdi Jeltzalea – Partido Nacionalista Vasco
•	 EBB: Euzkadi Buru Batzar
•	 EGI: Euzko Gaztedia
•	 ENB: Euzko Nekazarien Batza
•	 FET y de las JONS: Falange Española Tradicionalista y de las Juntas de Ofensiva Nacional-Sindicalistas.
•	 GMB: Gipuzkoako Mendigoixale Batza
•	 IR: Izquierda Republicana
•	 JSU: Juventudes Socialista Unificadas
•	 MAOC: Milicias Antifascistas Obreras y Campesinas
•	 PSOE: Partido Socialista Obrero Español
•	 PCE: Partido Comunista de España
•	 UGT: Unión General de Trabajadores

•	 UHP: Unión de Hermanos Proletarios
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minduraren
hitzak

«Ez egon isilik, 
ez duzue zertaz lotsatu (…) 

ez egon isilik,
 isiltasuna bera izango 
bailitzateke lotsagarri» 

 Bartolomeo Vanzetti 
(kartzelatik aitari bidalitako gutunean)

2
Ahaztuen mindura 1936ko gerra eta lehen frankismoa ordizian

Nikolasa Ugartemendia, haren iloba eta birbiloba  
Hendaiako hondartzan 1936ko irailaren 4an,   

Hondarribiatik ihesi irten ondoren. (Gure Gipuzkoa)
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oroItzapenak eta teStIgantzak

Mindurak eta beldurrak ezkutuan izan dituzte urte 
luzez Espainiako 1936ko gerra eta frankismoa 
sufritu zituzten pertsonen oroitzapenak. Isilarazi 

egin dira Errepublikaren alde, herritarren eskubide sozialen 
alde edota Euskal Herriaren defentsan borrokatu zirenen 
hitzak. Eta baita ere, modu batera edo bestera, altxamen-
duaren bidegabekeriak sufritu zituzten pertsonenak ere. 
Horregatik, lan honen helburu nagusietakoa izan da hitz 
horiek berreskuratzea eta ezagutzera ematea. Horixe da 
liburuaren atal honen xedea. 

Atal honetan 22 testigantza jaso dira. Elkarrizketatu diren 
22 pertsonatatik batzuek zuzenean sufritu zituzten gerra 
edota haren ondorioak: gudari edo bando nazionalean mo-
bilizatuta borrokatu zirenak; senideren bat fusilatu ziote-
nak; gerratik ihesi ibili zirenak eta haurrak zirela erbestera 
eraman zituztenak; kartzela, kontzentrazio-esparru edo 
langile-batailoietan preso eduki zituztenak… 

Tamalez, egoera horietakoren bat bizi izan zuten ordiziar 
asko joanak dira gure artetik, eta ez dute kontatzerik izan 
hainbeste urtez isilean pasatako hori. Haien senideek, or-
dea, hitza hartu dute eta familian jasotakoa azaldu dute, 
oroimena bizirik eusteko ahaleginean. Bigarren talde ho-
rretakoak dira beste hainbat elkarrizketatu. Azkenik, gerran 
bizi izandakoa idatziz utzi zuenik ere bada, eta horien leku-
kotza ere jasotzen da atal honetan. 

1936ko gerrako gertaera eta bizipen batzuk familietan 
transmititu dira, eta beste batzuek ordiziarren oroimen 
kolektiboan iraun dute bizirik gaur arte. Baina, gehienak ez-
kutuan egon dira oroimenaren txokoren batean. Eta orain, 
libratzeko aukera izan dutenean, bor-bor irten dira per-
tsonen barne-barnetik. Horrela, oroitzapenarekin batera, 
mindura azaleratu da. 

Elkarrizketatu batzuentzat, hau izan da euren egia eza-
gutzera emateko izan duten lehen aukera. Horregatik, eta 
berandu izan baino lehen, ahalegin berezia egin da lekuko 
zuzenak elkarrizketatzeko. Bakarren batek uko egin du, ez 
duelako hitz egiteko indarrik izan, oraindik beldurra ezin 
gainditu dagoelako edota oroitzapen mingarriak gogoratu 
nahi izan ez dituelako. Baina, askorentzat, berandu etorri 
da bilduma lan hau; haien lekukotza jasotzeko aukera galdu 
egin da eta, gainera, inolako aitortzarik jaso gabe joan dira. 

Atal honetan, ez da altxamendu faxistak eta frankismoak 
eragin zuen min guztia azaltzen. Seguru aski pertsona 
hauentzat ez dago hitzik bizi eta sentitu duten guztia azal-
tzeko. Eta seguru aski ez dago hitzik sufritu zituzten bidega-
bekeriak merezi duten moduan aitortzeko. Baina haien egia 
azaldu dute, eta pertsona horien bizipenetan agertzen da 
hitzez adieraztea hain zaila gertatzen dena. 

minduraren hitzak    2
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Patxi Iturriotzek 1939an alabari urtebetetze egunean Puerto de Santa 
Maríatik (Cadiz)  bidalitako postala. (Iturriotz-Jauregi familia)



2 MINDURAREN HITZAK

132 Ahaztuen mindura 1936ko gerra eta lehen frankismoa ordizian

miren iturriotz Jauregi 
(ordIzIa, 1928)
errepublika garaiko alkatearen alaba eta fusilatu baten iloba

«Ez dugu ezer 
lotsatzeko, aitak beti 
esaten zigun burua 
tente ibiltzeko» 

Miren Iturriotz Ordizian jaio zen 1928an. Aita Patxi Iturriotz eta ama Maria Jauregi zituen. Familia oso abertzalea izanik, gerra 
garaian eta frankismoan asko sufritu zuten.  Aita EAJ-PNVko kide zen. Alkate hautatu zuten 1931ko hauteskundeen ondoren, 
eta alkate zen matxinada faxista hasi zenean. Frentean preso hartu eta kartzelan eduki zuten hainbat urtez. Sotero Jauregi osa-
ba Ordizian atxilotu eta Etxarri Aranatzen fusilatu zuten. Halaber, Anton Luzuriaga osaba Ordiziako EAE-ANVko alkate izan zen 
Patxi Iturriotz kargugabetuta egon zen bitartean eta, frentean ibili ondoren, erbestera jo zuen. Mirenek 8 urte zituen gerra piztu 
zenean. Orduan amaitu zen bere haurtzaroa. Amari familia aurrera ateratzen lagundu behar izan zion, eta familiak erregimen 
frankistaren jazarpena sufritu zuen.  

SOTERO JAUREGI LIZARAZU 
(Ordizia, 1904 – Etxarri Aranatz, 
1936/08/21)   
Matxinatu kolpezaleek 1936ko abuz-
tuaren 1ean Ordizian sartu eta gutxira 
atxilotu zuten beste hiru herrikiderekin 
batera. Bost egun eduki zuten udale-
txe azpiko kalabozoan. Handik Etxarri 
Aranatzera (Nafarroa) eraman eta ber-
tan fusilatu zuten. Pentsamendu eta fa-
milia nazionalistakoa zen. Espainiako 
banderari agurra ez egitea izan zen ha-
ren aurkako salaketa, Euskadiko Artxi-
bo Historikoan jasota dagoenez. 

Atzean ezkerretik bigarrena Sotero Jauregi, hirugarrena Antonio Hidalgo. Makurtuta bigarrena Ignazio 
Zapirain, laugarrena Jesus Balluerka. (Iturriotz-Jauregi familia) 
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PATXI ITURRIOTZ IZTUETA
(Ordizia, 1900 - Ordizia, 1974) 
Ordiziako alkate Errepublika garaian. 
EAJ/PNVko kidea zen eta 1931ko hau-
teskundeen ondoren izendatu zuten 
alkate. Gobernadore zibilaren jokae-
ra publikoki kritikatzeagatik eta haren 
agindu bat ez betetzeagatik kargugabe-
tu egin zuten 1932an. Zinegotzi izan zen 
1936an, Frente Popularraren garaipena-
ren ondoren, amnistiatu eta alkate kar-
gua berreskuratu zuen arte. 

Alkateen Mugimenduko kide akti-
boa izan zen. Euskalerriarentzako Sor-
tarauaren (Hego Euskal Herrirako Esta-
tutua) prestaketan aritu zen eta Gipuz-
koako Alkateen Batzordeko ordezkari 
hautatu zuten 1931ko ekainean. Estatu-
tua onartzeko udal hautetsiek Azpeitian 
(Gipuzkoa) eta Lizarran (Nafarroa) os-
patutako batzarretan parte hartu zuen. 
1934ko abuztuan Madrilera Kontzertu 
Ekonomikoaren defentsa egitera joate-
ko batzordeko kide hautatu zuten. 

1934ko abuztuaren 21ean Donos-
tian gobernadore zibilak debekatutako 
batzarra egitekotan zirela atxilotu egin 
zuten hainbat alkaterekin eta Monzon 
diputatuarekin batera. Irailaren 2an 
berriro atxilotu zuten Errepublikak de-
bekatutako Zumarragako udal haute-
tsien batzarrean parte hartzen ari zela. 
Gertaera haien harira, Errepublikaren 
indarrek hamarnaka zinegotzi eta al-
kate kargugabetu eta atxilotu zituzten. 
Ondoren, eta protesta modura, euskal 
udaletako zinegotzi nazionalistek dimi-
sio kolektiboa aurkeztu zuten. 1936an, 
Frente Popularrek Espainiako Gortee-
tako hauteskundeak irabaztearekin 
batera, amnistiatu egin zituzten kargu-
gabetutako alkate eta zinegotziak, eta 
Iturriotzek alkate kargua berreskuratu 
zuen, altxamendu militarra hasi zenean 
herritik ihes egin zuen arte.  

Frentean hainbat ardura politiko 
izan zituen. Euzkadiko Gerrako sailbu-

ruak Markinako Plaza Militarreko idaz-
kari izendatu zuen 1936ko urrian, eta 
han izan zen zazpi hilabetez frentea 
bertan zen bitartean. Alberto Onain-
diak Markinako fraide karmeldarrak 
bere idatzietan honela dio: «Después 
de la segunda quincena de octubre de 
1936, Xanti Meabe fue nombrado Dele-
gado de Plaza por Markina por el Con-
sejero de Guerra de Euzkadi, contra la 
voluntad del Partido Nacionalista, ya 
que las autoridades locales protestaron 
de este nombramiento antes y después 
de efectuado. Añadiendo un Secretario 
al Delegado para que le pudiera conte-
ner dentro de la prudencia, D. Francisco 
Iturrioz, alcalde de Villafranca de Gipuz-

koa» (Oinandia, 1937). Ondoren, Plen-
tziako Plaza Militarreko uri-ordezkari 
(delegatu) izan zen. 

Iparraldeko frentean gerra galtzear 
zegoela, Jaurlaritza atzerrira eramate-
ko prestaketak egiten hasi zen Agirre 
lehendakaria, eta Iturriotz lehentasunez 
ebakuatzeko pertsonen zerrendan sartu 
zuen Indalecio Prieto Espainiako De-
fentsa ministroari egindako eskaeran. 
Haren izena ageri da abuztuaren 17an 
Agirrek Baionatik Valentziara bidalitako 
telegraman. Abuztuaren 23an Santan-
derren ebakuazioa gauzatzen hasi zen, 
baina Iturriotzek ez zuen ihes egin.  

Preso hartuta, Santoñan (Kanta-
bria) gerra kontseiluan prozesatu zuten 
«matxinada militarrari atxikimendua» 
emateaz akusatuta. 1938ko otsailaren 
8an, 30 urte eta egun bateko kartzela
-zigorrera kondenatu zuten. El Dueso 
espetxean (Santoña, Kantabria) preso 
eduki zuten lehenik eta, gero, Puerto 
de Santa Mariako espetxeetan (Cadiz), 
1943ko abuztuaren 20ra arte. 

Aske geratu ondoren, konpromiso 
politikoari eutsi zion eta hirutan atxilo-
tu zuten. Donostiako espetxean preso 
eduki zuten hainbat hilabetez 1943an, 
1945ean eta 1948an.  

Patxi Iturriotz gaztetan. (Iturriotz-Jauregi familia) 

Udaleko zinegotziak herriko zaharren omenaldian Iturriotz alkate zela. Ezkerretik lehena Arkadio Golmaio 
(EAJ/PNV), hirugarrena Kandido Elortza idazkaria, laugarrena Joxe Arrillaga (EAJ/PNV), bosgarrena Patxi Itu-

rriotz (EAJ/PNV), seigarrena Lete mikeletea, zazpigarrena Eugenio Arana (EAE-ANV). (Iturriotz-Jauregi familia) 
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Gerra hasi zenean haurra izan arren, 
ondo gogoan ditu orduko gertaerak 
eta familiaren sufrimendua. Gerrak 
hutsune handiak eragin bazizkion 
ere, ez da sekula atzera begira bizi 
izan. Aitzitik, mindurak berak aurrera 
egiteko indarra eman dio.  

Gerra aurretik nolakoa zen zuen bizi-
modua?
Gure etxea, Jauregi Azpi, kaleko base-
rria eta sagardotegia zen, Urdaneta ka-
lean zegoen, zazpigarren zenbakian. 
Adineko jendeak guri oraindik ere sa-
gardotegikoak deitzen digu. Urdaneta 
kaletik trenbideraino dena soroa zen, ez 
zegoen batere etxerik. Guk han, Oiangu 
aldean, Garinen… terrenoak genituen, 
baratzak, sagastiak eta ganadua. 

Aitona, Ignazio Jauregi, ganadu tra-
tularia zen. Errepublika aurretik Giler-
mo Lazkano izan zen alkate, eta gure 
aitona harekin zinegotzi izan zen. Libe-
ralak ziren. Haren alaba Maria izan zen 
gure ama. 

Gure aita, Patxi Iturriotz, kalean jaio 
zen, perratzailearen etxean. Patxi Xaba-
le deitzen zioten haren aita Zabale ba-
serrikoa zelako. Patxi Eskribientea ere 
deitzen zioten, eta bakarren batzuek 
baita pobreen abokatua ere. Eskolara 
14 urte arte joan zen, baina gizon jan-
tzia zen, beti liburu eta paper artean 
ibiltzen zen, eta baserritarrei eta lan-
gile jendeari asko laguntzen zien. Uda-
letxean hasi zen lanean 14 urterekin, 

eta gero Sarasola pizarrerikoak eraman 
zuen Itsasondora lanera, 18 urte bete 
aurretik. 

Nolakoa zen herriko giro politikoa? 
Orduan ere politika handia zegoen. 
Batzokia Plazan zegoen, Astokalearen 
izkinan, eta Joxe Antonio Lasa eta Da-
niela Garinek eramaten zuten. Politika 
kontuetatik aparte, han kultur eta kirol 
ekitaldiak, dantzak… antolatzen ziren.   

EAE-ANVren egoitza Urdaneta ka-
lean zegoen, gaurko zortzigarren zen-
bakian. Etxea Eugenio Aranarena zen. 
Hango kontserjeak Ignazio Amilibia eta 
Luzia Murua ziren. Eta hango kontuak 
gure osabak, Anton Luzuriagak, era-
maten zituen. Akordatzen naiz gerra 
hastean, erreketeak sartu aurretik, nola 
kendu zuten aizkora batekin atariko 
Euzko Indarra kartela, naparrak han ez 
sartzeko. Hala ere, sartu egin ziren, bai-
na ordurako Antton osabak paper eta 
agiri guztiak eramanda zituen. 

Círculo Carlista orain Kutxa dagoen 
tokian zegoen. Gu hara arrimatu ere ez 
ginen egiten. Errepublikazaleek ere ba-
zuten beren egoitza.

Gu, neska gazte nazionalistak, pox-
polinak ginen, eta euskal dantzak ikas-
tera joaten ginen Batzokira. Gu baino 
zaharragoak, emakumeak ziren. Zineak 
bi zeuden: Etxezarreta, herrikoa; eta 
Zirkulukoa, karlistena. Osaba Soterok 
erreal bat ematen zidan Etxezarreta zi-
neko sarrerarako, eta Círculora ez joate-

ko. Han, sarrerak hamar xentimo balio 
zuen. 

Orduko hauteskundeetan alderdiak 
etxez etxe eta baserriz baserri ibiltzen 
ziren boto eske. Gogoan dut karlistek 
Teodora Barandiaranen dendan kol-
txoiak doan oparitzen zituztela botoa 
haiei ematearen truke. Hauteskundeak 
zirenean, botoak emateko tokia Urda-
neta kalean jartzen zuten, orain Arana 
poltsa-denda dagoen tokian. 

Herrian karlistekin izaten ziren tira-
birak. Alde batetik nazionalistak geun-
den, eta bestetik, karlistak. Behin mitin 
batera etorri zen Urraca Pastor karlista 
famatua, eta aita eta beste batzuk hasi 
ziren ‘fuera-fuera!’ oihuka. Iskanbila 
handia sortu zen.  

Baina PNVkoak eta ANVkoak oso 
ondo moldatzen ziren. Eugenio Arana, 
Boltxe, eta gure aita lagun minak ziren 
eta kontu politikoetan beti elkarrekin 
ibiltzen ziren. Anton Luzuriaga gure 
osaba ere ANVkoa zen. Alkate izan zen 
funtzioetan aita zigortu zutenean. Beti 
elkarrekin ibiltzen ziren batzuk eta bes-
teak, ez orain bezala. Berdinak ziren, di-
ferentzia bakarra elizako kontuak ziren. 

Karlistekin, berriz, harremana gero 
eta okerragoa izan zen, bai gerra aurre-
tik, bai gerran eta baita gerra ondoren 
ere. Izugarriak egin zizkiguten. Herrian 
gehienak nazionalistak ginen, baina 
karlistek bazuten indarra, bai. Aitak Or-
diziagatik esaten zuen: ‘Bonita jaula, 
pero malos pájaros’. 

Ez dut eskatzen inor barkamen eske 
etortzea, baizik eta gertatutakoa 
aitortzea eta horrelakoak berriro ez 
gertatzea 
miren iturriotz Jauregi 

«Gerra aurretik 
karlistekin izaten 
ziren tirabirak, baina 
EAJ-PNVkoak eta 
EAE-ANVkoak oso 
ondo moldatzen ziren 
elkarrekin» 
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Beraz, zuen familia osoa nazionalista 
zen? 
Bai, denok nazionalistak. Gure aita oso 
politikoa zen, eta jende asko biltzen 
zuen inguruan. Aitari amorrazio handia 
ematen zion jendeari entzutea esaten 
apolitikoa zela. Haiei erantzuten zien 
jarrera hori beren kalterako zela, denok 

garela politiko eta dena dela politika. 
Zenbatetan entzuten genion esaten Es-
painiagatik: ‘¡Qué país!’. Europako he-
rriei asko begiratzen zien. 

Aita beti ibiltzen zen saltsatan, mi-
tinak ematen, propaganda banatzen… 
Gaztetatik EAJ-PNVkoa izan zen eta 
1931ko hauteskundeen ondoren alkate 
aukeratu zuten. Hor ibiltzen zen batera 
eta bestera, Donostiara, Lizarrara… Beti 
saltsatan, herriko kontuak, estatutua, 
manifestazioak… Aita eta Eugenio Ara-
na Monzonekin-eta Madrilera ere joan 
ziren behin baino gehiagotan, trenez. 
Eta dena beren poltsikoetatik ordain-
tzen zuten. 

Gero gerra etorri zen, eta asko sufri-
tu genuen. Eta ondorengo urteetan ere 
asko pasatu genuen. Baina gure aitak 

politika kontuekin jarraitu zuen gero 
ere, dirua biltzen, propaganda bana-
tzen... Beste hiru aldiz eduki zuten kar-
tzelan. 

Nola gogoratzen duzu gerraren hasiera?
Gerra etorri zenean gure aitak bereha-
la alde egin zuen. Esan zuten Ordizia 
bonbardatu behar zutela, eta gure fa-
milia osoa eta bizilagun talde bat gure 
etxeko dolarean babestu ginen. Hu-
rrengo egunean, ama eta lau seme-ala-
bok autobus batean sartu eta Tolosara 
joan ginen. Han aitarekin egin genuen 
topo eta haserretu egin zen herritik ate-
ra ginelako, bertan geratzeko esan bai-
tzigun. Aitak auto batean ekarri gintuen 
bueltan berriro Itsasondora. Guregatik 
arrisku handian jarri zuen bere burua, 

«Gure aita oso 
politikoa zen, 
beti ibiltzen zen 
saltsatan, mitinak 
ematen, propaganda 
banatzen… Lau aldiz 
egon zen kartzelan» 

Iturriotz-Jauregi eta Zapirain-Madrazo familiak. Makurtuta erdian Patxi Iturriotz, eskuinetik bigarrena zutik Anton Luzuriaga, atzean 
erdian Sotero Jauregi. Azkenaurreko ilaran, ezkerrean Joxe Zapirain eta eskuinean Manuel Zapirain. (Madrazo-Zapirain familia)   
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harrapatuz gero fusilatu egingo zutela-
ko. Ordiziara bueltatu ginen, berak be-
rriro alde egin zuen eta hilabetetan ez 
genuen jakin non zebilen. 

Ihes egin genuen egun berean ber-
tan, uztailaren 31n, Olano tabernaren 
parean bonba bat erori zen eta Lekuona 
arotza bertan hil zen. Eta egun berean, 
Muruaneko neskamea tiroz hil zuten 
balkoian arropa zabaltzen ari zela. Gure 
osaba Joan Migel Iturriotzekin ezkon-
tzekotan zen orduan. 

Ordiziara itzuli ginenean, hemen 
jada gerra bukatuta zegoen, baina or-
duan zigorrak hasi ziren. Gogorrena 
osaba Sotero fusilatzea.

Zergatik fusilatu zizueten osaba?
Sotero nazionalista zen, baina ez dut 
uste afiliatuta egongo zenik. Seguru 
aski aitaren bila ibili ziren eta, ihes egin 
zuenez, osaba eraman zuten. Familia 
kastigatzeko. Osaba Soterorekin bate-
ra, Joxe Exposito, Ignazio Eskisabel eta 
Antonio Murua udaletxeko kalabozoan 
eduki zituzten. Aguazilak esan zigun 
atxilotu zutela, eta ni egunero joaten 
nintzen janaria ematera. Izugarrizko 
inpresioa egin zidaten gizajo haiek, ohe 
zahar batean, zikin-zikin, bizarra moz-
tu gabe… Oso gogoan dut. Kalabozoan 
bost egun edo eduki zituzten. Egun ba-
tean, ez zeudela han esan zidaten, as-
katu egin zituztela. Zortzi urteko ume 
bati! Baina fusilatzera eraman zituzten. 
Inork ez zigun esan zergatik eraman zi-

tuzten, Felipe Imaz alkateak ere ez. Ez 
dakigu zergatik fusilatu zituzten.  

Handik egun batzuetara abisatu zu-
ten Etxarrin fusilatu zituztela laurak. 
Gure ama, Soteroren arreba, eta aitona 
joan ziren Etxarrira maindire zuri bat 
hartuta gorpuei lur emateko asmotan. 
Garmendia okinaren furgonetan joan 
ziren. Han esan zieten ez zutela Lur 
Santurik merezi, eta kanposantu on-
doan eman zieten lur. 

Gero, 1980. urte inguruan, Eskisa-
belen alaba Genoveva kontua mugitzen 
hasi zen. Sakanan nonbait bizi zen eta 
jakin zuen Etxarriko kanposantuan he-
zurrak mugitu behar zituztela. Orduan, 
erabaki genuen fusilatuen gorpuzki-
nak elkarrekin hobiratzea eta hilarri bat 
jartzea. Omenaldi bat ere egin genien. 
Sotero, Antonio Murua eta Ignazio Es-
kisabelen hezurrak batera hobiratu 
zituzten. Exposito ez, haren gorpua 
aurretik ekartzeko modua egin zuten, 
baina guk ez genuen aukera hori izan. 
Orain, ez dakigu zer gertatu den, baina 
hilarririk ere ez dago.   

Zer dakizue zuen aitaren ibiliaz gerran? 
Aitak gerran egin zuenaz ezer gutxi da-
kigu. Badakigu Bizkaia aldean ibili zela 
eta Anton osaba ere harekin ibili zela. 
Gerora jakin dugu Markinako frentean 
egon zela zazpi hilabetez eta han kargu-
ren bat izan zuela, gobernuaren delega-
tu edo izan zela.  

Gerra galtzen ari zenean hegazkin 
bat prestatu zuten jendea kanpora ate-
ratzeko. Gure aitak ere tokia omen zuen 
gordeta ihes egiteko. Baina aitak esaten 
zuen ez zuela balorerik izan berak ihes 
egin eta jendea uzteko. Traizioa irudi-
tzen zitzaion. Besteak bidali zituen eta 
berak jada ez zuen aukerarik izan. An-
ton osabak, haren anaia Jabierrek, Peli 
Eskisabelek, Joxe Zapirainek… ihes 
egin zuten. Gerora jakin dugu Agirre 
lehendakaria ebakuazioa prestatzen 
hasi zenean eta gobernua atzerrira ze-
ramanean, gure aita idazkari edo era-
man nahi izan zuela. Telegrama batean 
agertzen omen da. Baina gure aita pre-
so hartu zuten. Italiarrengatik esaten 
zuen traidoreak izan zirela.  

«Egunero joaten 
nintzen osabari 
janaria eramatera 
kalabozora. Egun 
batean askatu zutela 
esan zidaten, baina 
Etxarrin fusilatu 
zuten»

EAJ-PNVko hainbat agintari 1933an. Eserita ezkerretik lehenena Iturriotz, hirugarrena Telesforo Monzon 
eta laugarrena Jose Antonio Agirre. (Iturriotz-Jauregi familia)
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meek, egunero desfileak egiten zituzten 
beren jantzi kakiekin eta txapela gorria-
rekin, borla zintzilik. Cara al Sol abes-
ten eta bibaka pasatzen ziren herriren 
bat frankistek menpean hartzen zute-
nean. Urdaneta kaletik pasatzean he-
rriko batzuek gure etxera etxafuegoak 
botatzen zituzten, eta guk leihatilak itxi 
behar izaten genituen. 

Etxean gure familia eta Anton osa-

Non izan zuten preso zuen aita? 
Zazpi urte edo eduki zuten kar-
tzelan. Aurrena Santoñan, Kan-
tabrian, eta gero Puerto de Santa 
Marian, Cadizen. Oso gaizki, man-
tarik ez, gosea… Epaiketa egin zio-
ten eta kondena izan zen 30 urte 
eta egun bateko kartzela. Kartze-
lan egon zen urteetan ez genuen 
ikusi. Santoñan zegoela ama pa-
rrokoarengana joan zen jokaera 
oneko agiriren bat eskatzera. Or-
duko apaizak, Frantzisko Urresta-
razuk, esan zion bere elizgizonik 
onena zela, baina ez zuen ezer 
egin. Karlista galanta zen hura! 
Aitak Puertotik idatzi zuen, baina 
gutxi. Joakin Rezola eta Mariano 
Galartza ere han egon ziren.  

Izeba bat eta biok behin Nava-
leko kargu handi batengana joan 
ginen, Angel Barturenengana. Ge-
rran gizon hori fusilatzera zerama-
tela, gure aitak askatzeko eskatu 
zuen, eta hark esan zion noizbait 
laguntza behar izanez gero, la-
gunduko ziola. Hala joan ginen 
harengana. Nik 12 urte nituen. Hi-
tza eman zigun egin beharrekoak 
egingo zituela eta gure aita Puer-
totik aterako zuela, baina ez zuen ezer 
egin. 

Nolakoak izan ziren zuentzat gerra 
ondoko lehen urteak?
Gerra eta ondorengo urteak oso tristeak 
eta gogorrak izan ziren. Gainera, aitarik 
gabe. Pentsa, nire ahizpa oso umea zen 
aita eraman zutenean, eta osaba Joxe-
ri aita deitzen zion. Gu lau anai-arreba 
ginen. Iñaki anaiak aitonari asko la-
guntzen zion baserriko lanetan, batez 
ere ganaduarekin.  Eta nik etxean la-
guntzen nuen. Alaba zaharrena izanik, 
familiaren karga zati handia nire gain 
gelditu zen. Ez nuen haurtzarorik izan.

Gainera, gu beldurrez eta zigortu-
ta bizi ginen nazionalistak ginelako. 
Karlistek eta margaritek, haien emaku-

«Zigortuta bizi izan 
ginen. Karlistek 
desfileetan etxera 
etxafuegoak botatzen 
zizkiguten»

barena elkartu ginen. Ha-
mahiru bizi ginen. Gure 
aitona Ignazio zen familia 
burua, eta hark atera zuen 
familia aurrera. Auxilio So-
cialekoak etorri ziren eta 
esan ziguten hara joateko 
bazkaltzera. Gure aitonak 
ezetz esanda airean bidali 
zituen. 

Gure etxea kaleko ba-
serria zenez, goserik ez ge-
nuen pasatu. Baina asko 
joaten ziren Auxilio Socia-
lera bazkaltzera. Santa Ma-
ria kalean zegoen. Eta han 
zutik, besoa altxatuta, Cara 
al Sol abestera behartzen 
zituzten. Batzuei ilea erabat 
moztu zieten eta errizino 
olioa eman zieten. 

Gero, eskolara karmeli-
tetara bidali ninduten, eta 
han ere mojekin, gaizki. De-
netik deitzen zidaten, roja… 
A ze kalbarioa! Maria dei-
tzen zidaten, eta nik kasu-
rik ez, ni ez nintzela Maria, 
Miren nintzela. Lagun batek 
ere esaten zidan: ‘Mal que te 

pese, tú siempre serás española’. Eta nik 
behin eta berriro ezetz.   

Orduan Francok udak Donostian 
igarotzen zituen. Herritik pasatzean, 
karlistek eta frankistek opariak ema-
ten zizkioten, saskiak sagar eta gazte-
kin. Gainera, karlistek hartu zituzten 
herriko kargu eta lanposturik onenak. 
Beren alabak lanpostu onenetan sartu 
zituzten, besteak kanpora botata: uda-
letxean zegoen telefono eta telegrama 
bulegoan, estankoetan, bankuetan, 
udalean…  

Gerra bukatuta, zuen aita politika 
kontuetan ibili zen eta kartzelaratu 
egin zuten berriro. 
Bai, bai. Gure aitak gero ere politika 
kontuekin jarraitu zuen. Gerra bukatu 

Patxi Iturriotzek Puerto de Santa Maríako kartzelatik bidalitako postala 
1940ko apirilean, Aberri Egunean. (Iturriotz-Jauregi familia)
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eta kartzelatik ateratakoan ere, ez zen 
geldi egon, propaganda banatzen-eta 
aritzen zen. Niri esaten zidan joan zai-
tez halakorengana eta esan etortzeko. 
Askotan joaten nintzen Mintegirenga-
na. Gure aitak nonbaitetik, Iparralde-
tik edo, ekartzen zuen propaganda, eta 
gero hemen banatzen zuten. 

Guardia zibilak behin baino gehia-
gotan etorri ziren etxea miatzera he-
rriko batzuekin. ‘Aquí haceis reuniones 
clandestinas’, esaten zuten. Ukuilua ere 
erregistratzen zuten. Eta amak liburuak 
eta paperak saski batean sartu, eta si-
maur azpian ezkutatzen zituen. 

Behin, bakarren batek aitak propa-
ganda eman ziola esan zuen, eta salatu 

egin zuten. Ondarretako kartzelan egon 
zen preso sei hilabete. Hotza, hezeta-
suna, arratoiak, jatekorik ez… Oso-oso 
baldintza gogorretan. 

Dirua biltzen zuen Iparraldera era-
mateko, Rezolarengana edo. Haiek han 
ondo, Leizaola paseatzen, elegante, eta 
gureak hemen. Gehiagotan joan behar 
zuela esaten zioten! Noski, dirua era-
matera. 

Propaganda banatzeagatik bigarren 
aldi batean ere egon zen preso, hiru hi-
labetez Martutenen. Orduan inaugu-
ratu zuten kartzela berria. Gure ahizpa 
Ixiar Pasaiako familiarteko batzuen 
etxean zegoen, eta egunero joaten zi-
tzaion janaria ematera. Behin trenean 
polizia batek galdetu zion: ‘¿A dónde 
vas?’  Eta Ixiarrek, ‘a verle al padre a la 
cárcel’. ‘¿Por qué está preso?’. ‘Pues por 
política’. Guardiak orduan, ‘¿y no escar-
mienta?’. Eta izeba Ixiarrek erantzun, 
‘no, porque cuanto más le meten, con 
más rabia sale’. Guardiak kartzelako zu-
zendariari esan zion neska hura zain-
tzeko, aitaren modukoa zetorrela eta.   

Hirugarren aldiz ere egon zen pre-

so, hileta zibil batera joateagatik. Esan 
zioten 10.000 pezetako isuna ordaindu 
edo hilabetez kartzelara eramango zu-
tela. Amak, nazkatuta, ordaindu egin-
go zutela. Sarasola pizarreriko nagusia 
ere ordaintzeko prest agertu zen. Baina 
gure aitak ezetz, ezta pentsatu ere or-
daintzea. Berriro kartzelara. Sarasolak, 
hala ere, hilabete osoko soldata ordain-
du zion eta gure ahizpa Julene hartu 
zuen lanean bulegoan. 

Familiak nola bizi izan ditu gertakari 
hauek guztiak?
Gerra gauza izugarria da. Ez dut pen-
tsatu ere egin nahi gure osabak, aitak, 
eta hainbestek eta hainbestek gerran 
eta kartzelan zer nolakoak pasatu zituz-
ten. Guk ere herrian oso gaizki pasatu 
genuen. Baina aitak beti esaten zigun 
burua tente ibiltzeko, bai gerra aurretik, 
bai ondoren.

Aitak gerra garaiko kontuak ez zi-
tuen gehiegi kontatzen, baina egiten 
zuenarekin eta bere jarrerarekin garbi 
erakusten zigun nolakoak izan behar 
genuen. Horregatik, batez ere nire ahiz-
pa, ibili izan da euskarazko antzerkia 
egiten, Lazkaoko fraideekin euskara 
lantzen, Ikastola sortzeko lanean… Eta 
etxean gero bai, ilobek asko galdetu 
izan dute eta asko hitz egin dugu kon-
tu hauetaz. Gure gurasoez harro gaude 
eta ez dugu ezer ezkutatzeko edo lotsa-
tzeko.     

Guk ez genuen inolako laguntzarik 
jaso. Gero alkate izan zena, Imaz, gizon 
ona zen, baina ez zen sekula etorri ezer 
galdetzera edo esplikatzera. Eliza mu-
gitu ere ez. PNVkoak ere ez ziren eto-
rri laguntzera. Entzuten dudanean guk 
barkamena eskatu behar dugula sutu 
egiten naiz. Niri inork ez dit eskatu eta 
nahikoa min eman digute. Gainera nik 
ez dut barkamenik eskatzen. Kontua ez 
da barkamena eskatzea, baizik eta ho-
rrelakoak berriro ez gertatzea. 

«‘Mal que te pese 
tú siempre serás 
española’ esaten 
zidaten, eta nik behin 
eta berriro ezetz»

Patxi Iturriotz, eskuinera lehena Julene alaba eta laugarrena Miren alaba, Urdaneta 
kaleko etxe atarian 50eko hamarkadan. (Iturriotz-Jauregi familia)
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Sotero Jauregi, Joxe Exposito. Ignazio Eskisabel eta Antonio 
Murua ordiziarrak uztailaren 31n eta abuztuaren 1ean preso 
hartu eta elkarrekin eduki zituzten udaletxe azpiko kalabo-
zoan. Egun batzuetara, handik Etxarri Aranatzera eraman 
eta abuztuaren 21ean fusilatu zituzten lauak. 

Miren Iturriotzek oso gogoan du osaba Sotero eraman 
zuteneko eguna. Herriko aguazilak esan zien familiakoei 
atxilotu egin zutela, eta gero jakin zuen osabarekin batera 
beste hirurak ere preso zituztela. Ez Miren Iturriotzek, ez 
Juanita eta Juli Expositok, eta ez Txomin Eskisabelek, ez di-
tuzte egun haiek ahaztuko bizi diren artean. 

Sotero, Joxe eta Antonio Ordizian atxilotu zituzten uz-
tailaren 1ean, jada Ordizia matxinatu kolpeza-
leen esku zegoenean. Ignazio, berriz, Aldabako 
baserri batean atxilotu zuten uztailaren 31n, 
segur aski Betelu aldetik Tolosaldera sartu zi-
ren tropek. Sotero Jauregik 32 urte zituen, Joxe 
Expositok 20, Antonio Muruak 20 eta Ignazio 
Eskisabelek 38. Ezkongabeak ziren lehen hi-
rurak, Ignazio Eskisabel, berriz, Martzelina 
Bergararekin ezkonduta zegoen eta zazpi se-
me-alaba zituen.   

Lau atxilotuak hainbat egun preso eduki 
zituzten Udaletxe azpiko kalabozoan. Faxistek 
familiartekoei libre utzi zituztela esan arren, 
lauak Etxarri Aranatzera eraman zituzten. Se-
nideek ez zuten haien berririk izan, harik eta 
abuztuaren 21ean fusilatu ondoren, Etxarriko 
herritar batzuen bitartez gertatua jakin zuten 
arte. 

Orduan, maindire zuriak eta lau hilkutxa 
hartuta, familiartekoak Etxarri Aranatzera joan 
ziren Garmendia okinarekin, haren furgone-
tan. Txomin Eskisabelek gogoratzen duenez,  
errepide bazterrean zeuden gorpuak, «bata bestearen gai-
nean, lur pixka bat tapatzeko, baina besoak eta hankak bis-
tan zituztela». 

Hasiera batean ez zieten kanposantuan lur ematen utzi 
nahi,  gorriak  zirela eta. Azkenean, nolabait ere txokoren ba-
tean hilobiratzea lortu zuten. Handik urte batzuetara Joxe 
Expositoren familiak haren hezurrak Ordiziara ekartzea lor-
tu zuen. Sotero Jauregiren, Antonio Muruaren eta Ignazio 
Eskisabelen familiartekoek ez zuten aukera hori izan, eta 

Etxarri Aranatzen jarraitzen dute hobiratuta.  
Sotero, Joxe, Antonio eta Ignazio ez ziren altxamendua 

hasi zenean lehen milizietan mobilizatutako gudariak, zi-
bilak ziren. Eta erretaguardian, jada herrian frenterik ez 
zenean, hartu zituzten preso eta fusilatu zituzten. Inolako 
deliturik gabe, inolako fundamentuzko akusaziorik gabe. 
Agiri batean eta bestean jasotzen denaren arabera, bata «se-
paratista» zen, besteak ez zuen Espainiako bandera agurtu 
nahi izan, besteak ikurrina bat zuen etxean… Testigantze-
tan jasotzen denaren arabera, ordea, familia nazionalistak 
zigortzeagatik edota mendekuagatik fusilatu zituzten, Ordi-
zia bertako herritarren batzuek haien aurkako salaketak jarri 

ondoren. Matxinatu kolpezaleen Alegria izeneko koman-
danteak honela esan zion Joxe Expositoren aitari: «A su hijo 
no le hemos matado nosotros, le han matado los del pueblo». . 

Soteroren, Joxeren, Antonioren eta Ignazioren familiar-
tekoek ez dute egia osoa jakiterik izan, eta ez dute behar eta 
merezi duten aitortzarik jaso. Miren Iturriotzek ez du eska-
tzen inor barkamen eske etortzea, baizik eta gertatutakoa ai-
tortzea eta «horrelakoak berriro ez gertatzea».

i

faXistak ordizian sartu eta lehen fusilatuak

Juli Jauregi, Soteroren arreba Etxarrin, Sotero Jauregi, Ignazio Eskisabel eta Antonio 
Muruaren hilobian, 80ko hamarkadan. (Iturriotz-Jauregi familia) 
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Juanita eXposito loinaz (ordIzIa, 1928)

Juli eXposito loinaz  (ordIzIa, 1926)  
fusilatu baten arrebak

«Ordiziatik 
eraman zituzten 
laurak, eta laurak 
zulo batetik atera 
genituen Etxarrin»

Juanita eta Juli Exposito ahizpak 16 eta 10 urteko neskatoak ziren 1936an gerra hasi zenean. Ordiziako familia nazionalista ba-
tekoak ziren eta Joxe anaia fusilatu egin zieten Etxarri Aranatzen. Mespretxu, irain eta erregistroak ere pairatu zituzten gerra 
amaitu aurretik eta ondoren. Urteak pasatu arren, bi ahizpek diote mina hor dagoela, hori ez dela gainditzen.   

JOXE EXPOSITO LOINAZ  
(Ordizia, 1916 - Etxarri Aranatz, 
1936/08/21) 
Domingo Exposito eta Marcelina Loi-
nazen seme zaharrena. Frankistak 
Ordizian sartu zirenean atxilotu egin 
zuten. Bost egun eduki zuten udaletxe 
azpiko kalabozoan. Inolako azalpenik 
eman gabe eraman zuten eta Etxarri 
Aranatzen agertu zen gorpua fusilatu-
ta, Ordiziako beste hirurekin batera. 20 
urte zituen eta EAJko Euzko Gaztediako 
kidea zen. «Separatista» izateagatik sa-
latu zuten, Euzkadiko Artxibo Histori-
koan jasota dagoenez.

Joxe Exposito ezkerretik bigarrena dantza taldean. (Exposito familia)
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Juani eta Juli Expositok batak bestea-
ri lagunduz gogoratu dituzte 1936ko 
gerraren inguruan herrian izandako 
gertaerak, eta, nagusiki, anaiaren hil-
ketaren ingurukoak. 

Nola bizi zineten gerra aurretik? 
Juanita Exposito: Gure aita San Jose 
aroztegian aritu zen lanean. Hiru sozio 
ziren, baina banatu egin ziren. Eta gero 
arotz-tailer koskor bat jarri zuen Filipi-
neta kaleko errotan. 1934an erosi zuen; 
Joxek 18 urte zituen orduan eta harekin 
pentsatuta egin zuen. Luzio Nazabali 
erosi zion tailerra eta Joxe semearekin 
jarri zen han lanean. 
Juli Exposito: Frontoiko behealdea eta 
Kizkitzako ermita egin zituen. San Bar-
tolomen Ruizen etxean ere gure aita ari-
tu zen.
Juanita: Bost senide ginen. Hiru neska 
eta bi mutil. Joxe zaharrena eta Juli gaz-
teena.
   
Familia nazionalista zen zuena?
Juli: Bai, bai. Familia nazionalistakoak 
ginen, Batzokikoak. Karlistak behintzat 
ez. Partido Nacionalista Vasco alder-
dikoak beti izan gara. Joxe eta lagunak 
Batzokian ibiltzen ziren eta askotan 
etortzen ziren etxera afaltzera. 
Juanita: Lehendabizi Plazuelan egon 
zen Batzokia, eta gero Sanzen beheal-
dean. Batzokian giro ona egoten zen. 
Baina, orduan politika ez zen orain be-
zalakoa.
Juli: Hala zen bai. Baina politika dela 

eta amak momentu txarrak askotan bizi 
izan zituen. Gerra hasi baino lehenago 
ere, gauzak mugitzen hasiak ziren. Behin 
uraren erreziboa kobratzera etorri zen 
karlisten aldeko bat gure etxera eta gure 
amari erantzun txarren bat eman zion. 
Ama asko beldurtu zen. Beldurtuta ze-
goen iraultza giroa sumatzen zelako, eta 
ez zuen nahi Joxe Batzokira gehiegi joa-
tea. Horregatik, Joxe siestan zegoenean, 
hanka puntetan ibiltzen ginen etxean, 
hura esnatu eta Batzokira ez joateko.  
Juanita: Grebak ere izan ziren garai har-
tan. Joxek tailerrean jarraitzen zuen 
lanean, grebak izan arren, eta frontoia 
egiten ari zirenak, CNTkoak eta, haren-
gana etorri eta kontuak eskatzen zizkio-
ten.   

Juli: Egun batean, bazkaltzen ari ginela, 
harri bat bota ziguten eta mahaiaren er-
dira erori zen. Gu bi aldeetatik izan gara 
zigortuak. Tentsioa bazen herrian, bai. 
Giro nahasia zegoen, baina EAE-ANV-
ko jendearekin harreman ona zegoen. 
Pixka bat ezkerrekoak ziren haiek, orain 
Bildu eta EAJ bezala.

Eta gerra etorri zeneko zein oroimen 
duzue? 
Juanita: Ama aztoratuta eta beldurtu-
ta zegoen, Joxe oso euskalduna zelako 
eta arazoak izan zitzakeelako, azkenean 
gertatu zen bezala. Nazionalak sartu zi-
renean, aita etorri zen notiziarekin, eta 
denak behean babestu ginen. Joxek ez 
zuen etxean lo egin gau hartan. Buelta 
bat ematera irten zen eta atxilotu egin 
zuten. Ordiziako udaletxe azpian eduki 
zuten hainbat egun, han zegoen kartze-

«Anaiaren fusilatzea ez 
zen izan momentuko 
eroaldia, ongi 
pentsatuta egindako 
zerbait baizik»  
(Juli Exposito)

Alegria komandanteak gure aitari 
esan zion: ‘A su hijo no le hemos 
matado nosotros, le han matado los 
del pueblo’ 
Juli eXposito loinaz

Ordiziako dantza taldea gerra aurretik. (Exposito familia)
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la txiki batean. Aita egunero joaten zen 
jana ematera. Baina goiz batean joan 
zen, ohi bezala, eta Joxe ez zegoen han. 

Zer gertatu zen anaiarekin?
Juli: Abuztuaren 1ean atxilotu zuten 
eta 21ean hil zuten. Ez zen izan mo-
mentuko eroaldi bat, ongi pentsatuta 
egindako zerbait baizik. Bai atxilotu eta 
bai hil. Ez zuen ez juiziorik ez ezer izan. 
Laurak hartu, kolpeka kamioi batean 
sartu eta eraman egin zituzten, gaueko 
hamabietan. Lauak eraman zituzten 
Etxarri Aranatzera. Izan ere, Joxerekin 
batera herriko beste hiru atxilotu zituz-
ten eta denak batera fusilatu zituzten 
Etxarri Aranatzen [Joxe Exposito, Sote-
ro Jauregi, Ignazio Eskisabel eta Anto-
nio Murua]. Herriko jauntxoek, orduan 
agintzen zutenek, eta nahi zutena egi-
ten zutenek, zerria jan zuten gau har-
tan. Joxe herritik eraman eta hurrengo 
goizean, aita udaletxeko kalabozotik 
bueltan zetorrela, galdetu zioten: ‘Li-
bratu al dituzte?’. Ordurako Etxarrira 
eramanda zeuden, baina ez zioten esan.   
Juanita: Herrikoak izan ziren. 
Juli: Badakigu herriko jendea nolakoa 
zen, eta Joxeren heriotzarekin zerikusia 
izan zutenak herrikoak ziren, ez kanpo-
koak. Aita Alegria komandantearenga-
na joan zen baimen eske, hilotzak hona 
ekarri ahal izateko, eta hark honelaxe 
esan zion: ‘A su hijo no le hemos matado 
nosotros, le han matado los del pueblo’. 
Juanita: Egun batean aita kaletik etxe 
aldera zetorrela, beste aldetik karlista 
batek esan zion: ‘Los que tienen pena 
que se jodan’. Beste egun batean, gure 
etxe ondoan militar batzuk zeuden, eta 
bi ahizpak ondotik kasu egin gabe pa-
satu ginelako esan ziguten anaiari egin 
ziotena egingo zigutela. Ilea moztu eta 
frentera eramango gintuztela ere esan 
ziguten, eta arropa beltza kentzeko. 
Anaia hil baziguten, zerbaitegatik izan-
go zela. Irain haiek gehiegizkoak zirela 
eta kexu joan zen ama alkatearengana. 
Felipe Imaz zen orduan alkate.

Nola izan zenuten fusilatzearen berri?
Juanita: Joxe eraman eta egun batzue-
tara aitak zerbait jakin zuen, ez dakigu 
ondo nola. Aitaren lehenengo emaztea 
nafarra zen eta pentsatzen dugu agian 
handik jakin zuela zerbait. Kontua da 
hurrengo egunean aita Garmendia oki-
naren furgonetan joan zela Etxarrira lau 
hilkutxa hartuta. Lau gorpuak han ziren, 
lauak zulo batean sartuta. Garbitu eta 
bakoitza hilkutxa batean jarri zituzten. 
Juli: Aitak ezagutu egin zuen semea. 
Gainera, aitak poltsikoak arakatu ziz-
kion, eta han zeukan San Luis kongrega-
zioko medaila, bere zinta urdinarekin. 
Emakumeok Mariaren alabak ginen eta 
gizonezkoak San Luisen semeak. Joxek 
gutun bat ere idatzi omen zuen fami-
liarentzat, baina ez dugu jakin gehiago 
hari buruz.
Juanita: Laurak eraman zituzten Or-
diziatik eta lauak zulo batetik atera 
genituen. Gero hilkutxetan jarri eta kan-
posantuan lur eman zieten. 

Eta etxean nola bizi izan zenuten?
Juanita: Aita Etxarritik itzuli zenean, 
fusilatuen familia guztiak zeuden gure 
etxean ze notizia ekarriko zain.
Juli: Nik hamar urte nituen, baina ez zait 
inoiz ahaztuko Eskisabelen alarguna, 
Martzelina. Aitak denak hilda zeuden 
berria ekarri zuenean, emakume haren 
negar eta oihuak ez zaizkit sekula ahaz-
tuko. Zazpi seme-alaba zituen. 

Zuek bereziki sufritu zenuten anaiare-
kin gertatutakoa?
Juli: Guri kalean gaizki begiratzen zigu-
ten anaia hil zigutelako, herriko orduko 
giro hartan… Baina, Juani, konta ezazu 
nola aterarazi zintuzten Marinen porta-
letik. 
Juanita: Herri batean sartzen zirenean 
karlistek desfilea egiten zuten. Haietako 
egun batean, ni eta gure beste ahizpa 
Urdaneta kalean ginen, Josetxo Marinen 
portalaren parean. Desfilea pasatzean 
kalera atera eta besoa gora jarri behar 
izaten zen. 
Juli: Eta hauek barruan gelditu ziren 
hori ez egiteko; baina axkarren batek 
ikusi zituen, eta barrura sartu eta atera-
razi egin zituzten bi ahizpak, desfilearen 
aurrean besoa altxatzeko. Oso zigortuak 
gaztigatuak izan ginen. Ez zaizu irudi-
tzen, Juani?
Juanita: Bai.
Juli: Beste behin Rezolatarrak gure etxean 
izan ziren egun batzuk pasatzen. Herriko 
norbaitek salatu egin gintuen, ardo ona 
erosi omen genuelako haiei emateko. 

Elizaren aldetik ere zigortuak? 
Juli: Guk elizara joan behar izaten ge-
nuen, amak hala esanda, eta ereserki 
nazionala entzun behar izaten genuen, 
isilik. Eskolara Karmelitengana joan 
nintzen ni. Esango nituzke hainbat gau-
za haiei buruz… Ze gaiztoak ziren! 
Juanita: Behin amak parrokoarengana 
joan behar izan zuen Joxeren kartila-
tik dirua ateratzeko firma bila. Eta hark 
ezetz. Joxe ez zela gaiztoa, baina lagu-

«Herriko jauntxoek, 
orduan agintzen 
zutenek, anaia hil 
zuten gauean zerria 
jan zuten»  
(Juli Exposito)

Juani, Juli eta Angeles Exposito ahizpak  
(Exposito familia)
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nak bai gaiztoak zituela. Gauza bat eta 
beste, amak ez zuen bururik altxatu.  
Juli: Beste batek ere esan zuen Exposi-
tok zazpi bizi balitu, kendu egin behar-
ko litzaizkiokeela. 
Juanita: Gero karlista hura, aita gaizki 
zegoela, gure etxera etorri zen barkazioa 
eskatzera.
Juli: Baina, izenak ezin dira esan, isilik 
egon behar da batzuetan, sentimenduak 
azaldu bai, ez direlako inoiz joaten, eta 
listo. Mina hor dago, hori ez da bukatzen. 

Gosea pasatu al zenuten?
Juanita: Guk ez genuen goserik pasatu. 
Errota genuen eta taloak gogotik jaten 
genituen.
Juli: Ni espezialista nintzen taloak egi-
ten. Ama Nafarroara joaten zen olioa 
eta patatak ekartzera estraperloan. Ama 
aita baino gehiago mugitzen zen, a ze 
nolako garboak zituen! Ogia ere egiten 
zuen, eta saldu ere bai. Ama harria bai-
no gogorragoa izan zen. 

Gazteek zer egin zuten?
Juanita: Jende askok alde egin zuen na-
zionalak sartu aurretik, Rezolatarrek 
denek, adibidez. Joxe Mari Maiz Joxeren 
koadrilakoa zen eta langileen batailoie-
tan eduki zuten. Pedro Zeberiok, Ando-
negik,  Joxe Mari Txurrukak… horiek 
ere alde egin zuten. Gurea ez zen joan, 
eta begira… Horiek guztiak Amar Iruko 
elkartekoak ziren. Sindikatu ondoan ze-
goen.
Juanita: Joxe hil eta gero guri etxea mia-
tzen ziguten. Gerra aurretik ni neska 
nazionalisten taldekoa nintzen, poxpo-
lina. Gure trajea genuen eta euskararen 
inguruko festaren bat zegoenean, hara 
joaten ginen trajea jantzita. Antzerkia 
ere egiten genuen euskaraz Etxezarreta 
antzokian. Behin etxea miatzera etorri 
ziren horietako batean, poxpolin trajea 
ezkutatu beharra izan nuen.  
Juli: Gerra hasi arte bai, pozik bizi ginen. 
Ez genuen askorik, baina dena genuen.

Joxe Expositoren, Sotero Jauregiren, Antonio Muruaren eta Ignazio Eskisabelen fu-
silatzeak «ez ziren bat-batekoak izan, ongi pentsatutakoak baizik». Horrelaxe uste 
dute Juanita eta Juli Expositok.  Estrategia eta sistema errepresibo baten ekintzak 
izan ziren, eta erakusten dute faxisten biolentzia ez zela gudu-eremura mugatu. 
Herritar zibilen aurkakoa ere izan zen.  

Izan ere, sistema frankistaren zilegitasun sozio-politikoa indarraren bidez eza-
rri nahi izan zuten. Lehenik, garaipen militarra lortzeko eta, horrekin batera, orden 
publiko, juridiko eta ekonomiko berria ezartzeko. Bigarrenik, erregimen frankis-
taren aldekoak ez zirenak zigortzeko. Eta hirugarrenik, Errepublikaren eta euskal 
identitatearen arrasto oro desagerrarazteko.  

Horrela, errepresioa eta biolentzia 
frankista ez ziren gudu-eremura mu-
gatu; okupatutako herrietan eta gerra 
ondorengo urteetan ere, sistematikoa 
eta erakundeetatik antolatua izan zen.   

Mola jeneralak  1936ko apirilean 
idatzitako Instrucciones Reservadas 
nº 1 agirian honako agindu hau eman 
zien altxamenduan parte hartu behar 
zutenei: 

«Producido el movimiento y decla-
rado el Estado de Guerra, se tendrá en 
cuenta que la acción ha de ser en ex-
tremo violenta para reducir lo antes 
posible al enemigo, que es fuerte y bien 
organizado. Desde luego, serán encarce-
lados todos los directivos de los Partidos Políticos, Sociedades o Sindicatos no afectos 
al Movimiento, aplicando castigos ejemplares a dichos individuos para estrangular 
los movimientos de rebeldía o huelga (…) En el primer momento y antes de que em-
piecen a hacerse efectivas las sanciones a que dé 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».

Eta urte batzuk geroago, jada gerra amaituta eta erregimen frankista ezarrita, 
Francok berak 1942ko urtarrilaren 28an Bartzelonako hitzaldi batean hitz haue-
kin justifikatu zituen frankismoaren errepresio eta biolentzia: «Cirugía de urgencia 
para desarraigar los errores y dejar limpio el solar para construir un nuevo edificio».   

Beraz, erakundeetatik bertatik planifikatu zen estatu frankista eraikitzeko fran-
kismoaren errepresioa. Indarkeria hori estrukturala izan da, eta maila politiko, 
ekonomiko, kultural eta sinbolikoan gauzatu da, errepresio zuzenaren, kontrol 
sozialaren eta legezko zigorraren bidez. Horien ondorio izan dira, besteak beste, 
fusilamenduak, atxiloketa eta kartzelaratzeak, langileen batailoiak, ondasunen 
espoliazioak, zigor ekonomikoak, kargugabetze eta lanpostuetatik kanporatzeak, 
kontrol ideologikoa, umilazio publikoak, euskararen erabilera zigortzea… 

i

biolentzia erregimen frankistaren oinarri
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tXomin eskisabel bergara  
(aldaba, toloSa, 1927)
fusilatu baten semea 

«Aita ganbaran garia 
jotzen ari zela, 
hitzik esan gabe 
eraman zuten, 
eta akabo!» 

Aldabako Insausti Zahar baserrian jaio zen Txomin Eskisabel, 1927an. Ignazio aita bertakoa zen, Martzelina ama Fiterokoa. Txo-
minek sei urte zituela familia Ordiziara etorri zen bizi izatera. 9 urte zituenean aita fusilatu zioten. Orduan ama bakarrik geratu 
zen zazpi seme-alaba aurrera ateratzeko. Txominek minez gogoratzen du amak pasatu zituenak familia aurrera ateratzeko. 

IGNAZIO ESKISABEL 
(Aldaba, Tolosa, 1898 - Etxarri Aranatz, 
1936/08/21)   
Aldaban (Gipuzkoa) jaioa. Itsasondoko 
(Gipuzkoa) Sarasola pizarrerian egiten 
zuen lan. Sarasolak Itsasondon eta Or-
dizian zituen zentral elektrikoen ardu-
raduna zen. Ez zuen afiliazio politikorik. 
Matxinatu kolpezaleak Ordizian sartu 
eta egun batzuetara, San Ignazio egu-
nean, Aldabako Insausti Zahar baserrian 
atxilotu zuten. Beste hiru ordiziarrekin 
batera bost egun eduki zuten udaletxe-
ko kalabozoan. Etxarri Aranatzera (Na-
farroa) eraman eta han fusilatu zuten, 
abuztuaren 21ean. Ignazio Eskisabel eta haren emazte Martzelina Bergara. (Eskisabel familia)
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Txomin Eskisabelek «gogorra» eta 
«latza» hitzak behin baino gehiago-
tan aipatu ditu gerra garaiko gertae-
rak kontatzean, eta batez ere amaz 
oroitzean.

Aitaren atxiloketa
Gure aita Aldabakoa zen. Ni ere Alda-
ban jaio nintzen, eta 6 urte nituenean 
etorri ginen Ordiziara bizitzera. Aitak 
Sarasolarenean egiten zuen lan. Itsa-
sondoko zentralaz eta Ordiziako alter-
nadoreaz, Tximistako sagardotegiaren 
ondokoaz, arduratzen zen.  

Gerra hasi zen, eta tiroak hasi ziren. 
Eta alde egin behar hemendik. Aldaba-
ko baserrira joan ginen berriro. Bizikle-
tan etortzen zen aita lanera, eta gauean, 
buelta. Han ondo ginen, eta lehen ha-
mabost egunetan lasai egon ginen. Bai-
na uztailaren 31n, aitaren santuaren 
egunean, arratsaldean atarian ginen jo-
lasean, eta aiba, soldaduak! Gu harritu-
ta. Ez genekien soldaduak, erreketeak 
edo falangistak ziren. Guretzat solda-
duak. Batzuek Aldaba Goikorako bidea 
hartu zuten eta beste batzuk baserrian 
sartu ziren. Etxean garia jotzen ari ziren 
ganbaran. Gure aurrean ez zuten ezer 
esan. Joan ziren gora, hartu zuten aita, 
eraman… eta akabo! Gaua ermitan pa-
satu eta gero, Ordiziara ekarri zuten. Gu 
ere, errepidetik oinez, denok Ordiziara.

Aita, lehenik, Etxezarreta antzokian 
sartu zuten, han jarri zuten kartzelan; 
eta gero, aiuntamentuko kalabozoan. 
Etxetik amak eta nik janaria eramaten 

genion. Arkupeetan uzten genien sol-
daduei, baina guk aita ikusi ere ez ge-
nuen egin. Ez genuen aitaren berririk 
izan. Hortik eraman, eta akabo. Orain 
arte.

Etxarrin fusilatu eta bide bazterrean 
utzi zituzten
Handik egun batzuetara abisatu zuten 
Etxarrin fusilatu zituztela. Ikustera joan 
ginen Expositoren ama, gure ama… 
Urdaneta kaleko Julian Garmendia oki-
naren Gregorio anaiarekin joan ginen. 
Haren furgonetan joan ginen. Eta han 

zeuden fusilatuta, errepidearen alboan, 
gaztainadi batean. Bata bestearen gai-
nean zeuden. Lur pixka bat zuten tapa-
tzeko, baina besoak eta hankak bistan 
zituzten. 

Kanposantuan sartu nahi izan zi-
tuztenean, ezetz esan zieten. Ez zirela 
kristauak eta ez zutela Lur Santuan lur 
emateko eskubiderik. Kostata, baina 
pasatu eta han nonbait hobiratu zituz-
ten.

Aita ez zegoen afiliatuta, ez parti-
du batean, ez sindikatu batean. Lan 
kontuengatik fusilatu zuten. Ordizian 

kanposantu ondoan bazen beste zen-
tral bat, Elkororena. Gure amak esaten 
zuen Elkorok nahi izan zuela aitak be-
rarekin lan egitea Sarasola utzita, eta ai-
tak ezetz esan ziola. Horregatik, Elkorok 
eramanarazi eta fusilatu omen zuten. 
    

Gerra ondoko laztura 
Orduan herrian giro txarra zegoen. Kar-
listak eta falangistak… Baina herriko 
jendea zen hemen agintzen zuena. Jaun 
eta jabe ziren. Hau egin behar da, eta 
egin. Eta gero batzuk zigorrak, beldurra 
eta miseria; eta beste batzuk aberastu.  

Gure etxean zazpi ume ginen, eta 
ama gaixoa lanean aritzen zen leher 
eginda, egunez eta gauez gelditu gabe, 
pisuak garbitzen. Guri jaten emateko 
nahikoa lan. A ze miseriak! Zenbat ne-
gar egin zuen! Oso gogorra izan zen. La-
tzak pasatu genituen.

Halako batean soldaduak etorri zi-
ren frentetik Ordiziara deskantsatzera. 
Graduatuak ziren: sarjentuak, tenien-
teak… Barrena jauregian jarri ziren 17 
bat lagun, eta Tximista sagardotegian 
jarri zuten kuartela. Ama hartu zuten 
lanerako, eta esan zioten egunero joa-
teko garbitzera eta janaria prestatzera. 
Han janaria sobran zegoen, denetik zu-
ten. Soldadu haiek gero Teruelera joan 
ziren frentera eta enboskada batean de-
nak hil zituzten. 

Herriko agintarien nagusikeria
Soldadu horietako bat, asturiarra, gai-
xotu eta gure etxean egon zen. Sar-
jentua zen. Gizon ona. Soldadu haiek 
joandakoan, gure etxean janaria utzi 
zuten. Eta baita kotxe bat ere. Baina 
Usunbilla baserriko elementu bat eto-
rri zen, herrikoa, eta ezer esan gabe 

«Gure amak, zazpi 
umerekin, nahikoa 
lan. Zenbat negar egin 
zuen!» 

«Bide bazterrean 
zeuden fusilatuta, lur 
pixka bat tapatzeko, 
baina hankak eta 
besoak bistan»

Ordiziako batek fusilarazi zuen aita, 
ez zuelako harentzat lan egin 
nahi izan 
tXomin eskisabel bergara
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eraman egin zuen. Horientzat horre-
la ziren gauzak. Nahi zutena hartu eta 
eramaten zuten. Herriko nagusiak ziren 
eta nahi zutena egiten zuten. 

Santamaria kalean, Martinezen on-
doan, Murua tabernaren lehenengo 
pisuan, gerra aurretik Centro Republi-
canoa zegoen, baina gero Auxilio So-
cialeko jangelak jarri zituzten. Herriko 
ume gehienak bazkaltzera eta afaltzera 
hara joaten ginen. Han, eta eskolan ere, 
behartzen gintuzten Cara al Sol kanta-
tzera, besoa altxatuta. Eta herri bat fa-
langistek hartzen zutenean, a ze jaiak 
egiten ziren hemen: kanpaiak, etxafue-
goak, desfileak… Pelayoek umeek desfi-
latzeko egurrezko fusilak egiten zituzten. 

Ordizian zeuden apaizak ere antze-
koak ziren: gaiztoak. Bazen bat, Juan 
Kruz edo Joxe Kruz, a ze kolpeak ema-
ten zizkigun. Ostegunero joaten ginen 
konfesatzera, eta larunbat eta igandee-
tan komulgatzera. Joaten ez bazinen, 
kolpeak. Bazen apaiz bat oso ona, Don 

Matias. Hura bai, jan gabe geratzen zen 
besteoi emateagatik.  

Gu eskolan hasi, hasi ginen; baina 
berehala lana egiteko utzi egin behar 
izan genuen.  CAFen 14 urterekin hasi 
nintzen, 1941ean. Hiru mila langile gi-
nen. Hamar eta hamabi ordu egiten ge-
nituen egunero. 

Menperatuen beldurra
Soldaduen artean bazen jende ona. 
Baina boluntarioak ez. Haiek errekete 
eta falangista joaten ziren. Kabroi ho-
riek! 

Errekete asko zeuden, asko. Erreke-
te horiek elementuak ziren. Altamira, 
Felipe Handi, ia bi metrokoa, Gixona… 
Beren txapela gorriekin, borla zintzilik, 

ibiltzen ziren. Emakume txapel gorriak 
margaritak ziren: Teodora Barandia-
ran, Serrano… Emakume falangistak 
ere bazeuden, asko gainera. Alkandora 
beltzekin eta geziak titi gainean jarrita 
ibiltzen ziren. Fletxak falangistak ziren, 
eta Pelayoak Txapel Gorriak. 

Baina soldadu, errekete eta falangis-
ten artean ere izan ziren istiluak. Behin 
tiroka aritu ziren. Plazan bi kafetegi 
zeuden, Moderno eta Comercio. Eta 
Modernoren atarian mahaian  eserita 
zeudela, ez dakit zer izan zuten, baina 
Altamirak botila batekin jo eta solda-
du bat hil zuen. Altamira deitzen zioten 
Altamira baserrikoa zelako. Ni ez nin-
tzen harritu. Altamirari berari ere esan 
nion. Pistola aurpegian jarri zidan eta 
esan nion: ‘A mí no me extraña que me 
sueltes un tiro, ni dos, ni tres. Tú ya estás 
acostumbrado a matar. Hoy ya has ma-
tado a uno’. Letxe onean jarri zen, baina 
nik esan. Gero hura aguazil jarri zuten.

Gu kalean beti beldurrez ibiltzen gi-
nen. Ondora etorri, ‘rojos!’ esan eta osti-
ko edo zaplazteko bat ematen ziguten. 
Euskaraz egitea ere erabat debekatu-
ta zegoen. Eta umeek euskaraz eginez 
gero, ‘hay que hablar español’, eta zar-
takoa ematen ziguten. Horiek denak 
pasatu behar. 

Gosea eta estraperloa 
Gerra garaian ez zen ez goserik, ez mi-
seriarik. Dirurik ez zen, baina janaria 
bai. Miseria gero etorri zen. Eta baita 
gosea ere. Francok gerrara italiarrak eta 
alemaniarrak ekarri zituen. Baina gero 

«Gu beti beldurrez 
ibiltzen ginen. Behin 
pistola jarri zidaten 
aurpegian»

«Herriko nagusiek 
nahi zutena egiten 
zuten. Batzuentzat 
zigorrak eta miseria, 
eta beste batzuk 
aberastu egin ziren»

Moderno kafetegiaren ataria gerra aurretik. (Ordiziako Udala) 
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hura ordaindu egin behar zen. Eta ho-
rrela ordaindu genuen. Hemengo guz-
tia eramaten zuten Mundu Gerrarako 
eta hemen ez zuten ezer uzten. Etxee-
tan ez zegoen janaririk. Kartila bat ema-
ten zizuten, errazionamendu kartila, 
eta hura erakutsita ematen zizuten ja-
naria dendan. 

Hemen goseak akabatzen geunden 
bitartean, Nafarroan denetik zegoen: 
babarrunak, babak, patatak… Bizikle-
tan joaten ginen hara jatekoaren bila. 
Zenbat mila kilo ekarri ote ziren bizi-
kletan! Guardia zibilak errepidean zain 
egoten ziren. Gelditu, ekartzen genue-
na kendu, eta beraiek eramaten zuten. 
Ni ere bizikletan Etxarri eta Arbizura 
joaten nintzen patata bila.  

Gu behar handia genuelako ibil-
tzen ginen estraperloan, baina beste 
batzuk estraperloarekin aberastu egin 
ziren. Ataundarrak gehienak. Baziren 
kamioiak erosi eta jeneroa Donostiara 
estraperloan eramaten zuten ataun-
darrak. Sukiak esnea bildu eta egune-
ro eramaten zuen Mola ospitalera. Eta 
militarrek ganadua baserrietan konfis-
katu egiten zuten eta Beasaingo hiltegi-
ra eramaten zuten. Bada, Sukia honek, 
eta Ordiziako Urdaneta kaleko Altunak, 
gauez haragia hartu, marmitetan sartu, 
eta Donostiara eramaten zuten. Guar-
dia zibilek, nagusiek, enkargatuek… 
bazekiten, baina pasatzen uzten zieten. 
Ondo pagatuta zeuden.   

«Miseria gerra 
ondoren etorri zen. 
Batzuk goseak, 
eta beste batzuk 
aberastu egin ziren 
estraperloarekin»

Liburu honetako hainbat testigantzetan aipatzen da Ordizian desfileak egiten zi-
rela matxinatu kolpezaleek herri bat mendean hartzen zutela ospatzeko. Txomin 
Eskisabelek ondo gogoratzen du nolako jaiak egiten zituzten karlistek, «kanpaiak, 
etxafuegoak, desfileak…». Ospakizun hutsetik haratago, ordea, desfile haien helbu-
rua ez zen falangisten, karlisten edota frankisten poza adieraztea. Horrekin batera 
desfileek bazituzten beste hainbat helburu: ideologia faxista zabaltzea, erregimen 
berriaren erabateko nagusitasuna irudikatzea, eta erregimenarekin bat egiten ez 
zutenak zigortu eta beldurtzea.  

Desfile horietan parte hartzera behar-
tzen zituzten askotan erregimenarekin bat 
egiten ez zutenak edota errepresaliatuen 
senitartekoak; baita ere Auxilio Socialaren 
jangelan eta eskolan Cara al Sol abestera, 
besoa keinu frankista eginez altxatuta.  

Erregimen frankistaren ezarpenerako 
karlismoak eta frankismoak beren era-
kunde propioak antolatu zituzten, horien 
artean erreketeak, margaritak, flechak eta 
pelayoak.  

Erreketeak Comunión Tradicionalista 
alderdi karlistak antolatutako indar ar-
matuak ziren. Tertzioetan antolatzen zi-
ren, eta txapela gorria eramatea zen haien 
identitate ikur nagusia. Ordiziako errekete gehienak Oriamendi tertzioko hiruga-
rren konpainian ibili ziren. 

Pelayo izenez ezagutzen ziren erreketeen gazte-antolamenduko kideak. Izen 
hori hartu zuten Pelayo espainiar martiri gaztearen omenez. Balilla izenez ezagu-
tzen ziren Falange Española y de las JONS alderdiko gazteak. 

Margarita izenez, berriz, ezagutzen ziren mugimendu tradizionalistako ema-
kumeak. Izen hori hartu zuten Margarita izena zuelako Carlos VII.aren emazteak. 
Altxamendua hasi zenean, matxinatu kolpezaleek beren menpe hartutako herrie-
tan desfileak antolatzen zituzten, eta bereziki ideologia zabaltzeko propaganda 
lanak egiten zituzten, baina baita bestelakoak ere: erizain ospitaletan, jangela so-
zialetan, soldaduei janaria eta arropak banatzeko lanetan…  

Franco jeneralak 1937an altxamendua babesten zuten alderdiak bakarrean ba-
tzeko agindua eman zuenean, Falange Española de las JONS eta Comunión Tradi-
cionalista bakarrean bildu zituen, hain zuzen ere, Falange Española Tradicionalista 
y de las JONS alderdian. Gainerako alderdiak desegin egin zituen. Agindua ez zen 
tradizionalisten oso gustukoa izan, eta liskarrak eragin zituen falangista eta karlis-
ten artean. Testigantza batzuen arabera, Ordizian ere izan zen hainbat liskar.  

Falange Española Tradicionalista de las JONS alderdiak bazuen bere gazteen 
sekzioa, hain zuzen ere, Frente de Juventudes. Flecha izenez ezagutzen ziren gazte 
erakunde horretako 10 eta 13urte bitarteko kideak (cadeteak 14-16 urte bitartekoak 
ziren, eta guiak 17-20 bitartekoak). 

i

errekete, ‘margarita’, ‘flecha’ eta ‘pelayoen’ desfileak 
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tomasi redondo relea  
(ordIzIa, 1928)
fusilatu baten alaba eta fusilatu baten arreba

«Aita negozio 
inbidiengatik hil 
zuten»

Tomasi Redondo Ordizian jaio zen 1928an. Benito Redondoren eta Felisa Relearen alaba da. Gurasoak Palentziatik etorri ziren 
Ordiziara. Gerra piztu zenean, Tomasi Redondok 9 urte zituen. Oso gogoan ditu 1936ko abenduaren 4a eta 1937ko azaroaren 27a, 
aita eta anaia fusilatu zituzten egunak. Ez du jakiterik izan non eman zieten lur, eta bizitza osoan eraman du pena hori barnean.  

BENITO REDONDO MARTÍN 
(Palentzia, 1880 – Etxarri Aranatz, 1936/12/04) 
Palentziatik CAFera lanera etorri zen, eta CAFetik kanpora-
tu zutenean, gurdiarekin garraio-lanak egiten eta etxerako 
ontziak saltzen hasi zen. Ez zegoen inolako alderditan afilia-
tuta. Matxinatu kolpezaleek Ordizian sartu eta egun gutxira 
preso hartu zuten. Iruñeko San Cristobal kartzelara eraman 
eta Etxarri Aranatzen fusilatu zuten 1936ko abenduan.  

FAUSTO REDONDO RELEA  
(Ordizia, 1914 – Gijon, 1937/11/27)
Margolaria zen eta ez zuen afiliaziorik. Gijonen soldaduska 
egiten ari zela errekete talde batek ezagutu eta bertan fusi-
latu zuten 1937ko azaroan.   

Benito Redondo, Felisa Relea emaztea, eta Isidro eta Fausto 
semeak. (Redondo familia) 

Fausto Redondo Relea soldaduskan. 
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ISIDRO REDONDO RELEA 
(Palentzia, 1913 – Ordizia, 1999)
Tarragonan (Katalunia) egon zen 
soldadu eta altxamendua hasi ze-
nean Armada errepublikarrean bo-
rrokatu zuen. Faxistek preso hartu 
zuten eta langileen batailoi batean 
lanean eduki zuten 1937ko urriaren 
1etik 1939ko abuztuaren 10era arte. 

Elkarrizketa honetako Tomasiren hi-
tzek bizi izandako sufrimendua ager-
tzen dute, baina haren bizitzan beti 
minaren gainetik bizi-nahia eta alaita-
suna nagusitu dira.    

Herrikide baten salaketa
Gure aita CAFera lanera etorri eta lau 
hilabetera lanetik kanporatu zuten. 
Orduan beste lanbide batean hasi zen. 
Aitak astoa eta gurdia erosi zituen eta 
garraio-lanetan hasi zen. Beasainera, 
Tolosara… joaten zen. Azoketara joa-
ten zen ontziak saltzera eta festetan ti-
ropitxoia jartzen zuten. Denda ere jarri 
zuten, Urdaneta kalean. Horrela atera-
tzen genuen bizimodua aurrera.   

Sei anai-arreba ginen, Isidro, Faus-
to, Maria Luisa, Maria, Miguel eta To-
masi. Zaharrena izan ezik, gainerakook 
Ordizian jaio ginen. Gerra etorri ze-
nean, nik 9 urte nituen. Oso ume ginen 
gu orduan, eta latzak pasatu genituen. 
Baita gose handia ere. 

Gerra hasi zenean, halako egun ba-
tean gure aita lanetik zetorrela preso 
hartu zuten. Atxilotuta zegoela esan 
ziotenean, aitak okerren bat izango 
zela esan zien, berak ez zuela ezer egin. 
Gure aitak, hauteskundeak zeudenean, 
botorik eman ere ez zuen egiten. Esaten 
zuen bera denei esker bizi zela, errepu-
blikazaleei, nazionalistei eta karlistei 
esker. Hura ez zen gertatu politika kon-
tuengatik. Negozio berdina zuten, eta 
oraindik ere baduten, herriko hainba-
tek inbidia zioten. Haietako batek jarri 
zion salaketa. Horrela, hartu eta Iruñe-
ra eraman zuten. Eta hil egin zuten. Eta 
amak, ahal zuen moduan, seme-alabak 
aurrera atera behar.   

Amari senarra atxilotu zutela esan 

Aita ez zen politika kontuetan 
sartzen. Negozio bera zuen batek 
inbidiagatik salatu zuen 
tomasi redondo relea 

ziotenean, Udaletxera joan zen galdez-
ka ea zer gertatzen zen. Eta han esan 
zioten zerbait egingo zuela. Eta meha-
txatu egin zuten esanez isiltzeko, eta 
hobe zuela handik alde egitea, bestela 
bera ere atxilotu egingo zutela. Eta ama 
etxera itzuli zen negarrez. 

Ordurako Fausto anaia soldaduskan 
zegoen, Gijon aldean, eta Isidro joana 
zen gerrara Errepublikaren defentsan. 
Eta amak txikienak ginenok hartu eta 
Donostiara eraman gintuen kamioi 
batean, lagun batzuen etxera. Egun 
batean, Miguel anaia eta biok portura 
joan ginen, eta justu Errusiara erama-
teko barku batean sartu behar gintuzte-
nean, gure amari esan zioten han ginela 
eta gure bila azaldu zen. Ia ia Errusiara 
eraman gintuzten! 

San Cristobalen preso eta Etxarrin 
fusilatu
Aita lehenik Tolosara eraman zuten, eta 
handik Iruñera, San Cristobal kartze-
lara. Egun batean, berririk ez genuela 
eta, amak telefonoz deitu zuen eta esan 
zioten kartzelatik ateratzeko askatasun 
agiria sinatu ziotela. Baina kartzelatik 
atera, Etxarrira ekarri eta hil egin zuten. 
Badakigu Etxarrin errepidean fusilatu 
zutela, baina gehiagorik ez.  

Etxarriko emakume batek eman 
zion amari aitaren heriotzaren berri. 
Guk azokan saltoki bat jartzen genuen, 
eta amarengana Etxarriko emakume 
bat etorri zen eta esan zion gure aita 
ikusi zutela, hil egin zutela. Esan zion 
beraiek jaso eta lur eman zietela. Baina 
ez genuen besterik jakiterik izan, ema-
kume hura ez baikenuen gehiago ikusi. 

Asko Iruñetik ekarri ahala hil egiten 
zituzten. Batzuk Urbasako amildegi ba-
tetik behera botatzen zituzten, eta beste 
batzuk Etxarrira jaitsi eta fusilatu egi-
ten zituzten. Gure aita Etxarrira ekarri 
eta han hil zuten. Kamioietan ekartzen 
zuten jendea, eta  familiakoak gauez 
kriseiluekin joaten ziren beren seni-
tartekoak hildakoen artean ote zeuden 

«Ama udaletxera 
aitagatik galdezka 
joan zenean, 
mehatxatu egin zuten»

Zutik ezkerretik lehena Fausto Redondo eta hirugarrena  
Isidro Redondo. (Redondo familia)  
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ikustera. Nire ahizpa Maria gauero joa-
ten zen begiratzera, eta zain egoten zen 
ea ekartzen zuten. Baina gure aita ez zen 
sekula itzuli. Abenduaren 4an hil zuten.

 

Burla eta zigorrak 
Nik burla eta irain asko sufritu nituen. 
Eskolara karmelitetara joaten nintzen 
9 urterekin, eta roja deitu eta bazter-
tu egiten ninduten aita hil zidatelako. 
Abestu ere egiten zidaten: ‘El burro de 
Redondo no tiene cola, porque se la ha 
comido la Tomasona’.  Eta ni negarrez 
joaten nintzen etxera.   

Gu jangela sozialera joaten ginen, 
eta han ere umilazioak sufritzen geni-
tuen. Ni Juanita Arronak eraman nin-
duen hara. Besoa altxatuta Cara al Sol  
abesarazten ziguten eta ez nuenez altxa-
tzen,  postrerik gabe zigortzen ninduten. 

Kalean karlistek antolatzen zituz-
ten desfileetan, besoa altxatuta joatera 
behartzen gintuzten. Ni azkeneko ila-

ran jartzen nintzen altxatu gabe joate-
ko, eta han ere zigorra. Lagun bati ilea 
motz-motz moztu zioten.  

Donostiatik etorri ginenean, denda-
tik eta etxetik dena eraman zutela ikusi 
genuen: arropak, ontziak, altzariak…  
Ez zuten ezertxo ere utzi. Denda berriro 
ireki genuenean ere, zigortzera etortzen 

ziren. Ikuskariak etortzen ziren gauzak 
nola egon behar zuten aginduz, eta 
zerbait gaizki bazegoen, orduan isuna. 
Behin eta berriro. Beraiek jartzen zituz-
ten askotan gauzak gaizki apropos. 

Elizan bazen apaiz bat esaten zue-
na gorriak denak hil behar zirela. Bes-
te apaiz batek, berriz, gure amari esan 
zion etxean otoitz egiteko denon alde, 
baina ez joateko mezetara, halakorik 
entzuterik ez zegoela eta. 

Fausto anaia erreketeek hila 
Gerra etorri zenean, Fausto soldaduskan 
Gijonen zegoen. Villafrancako batzuk, 
orduan ez zen Ordizia, han zebiltzala ja-
kin zuen, eta haien zain geratu zen fami-
liagatik galdetzeko asmotan, ordurako 
bazekielako aita fusilatu zutela. Haiek 
esan zioten lagunduko ziotela Ordiziara 
etortzeko modua egiten. Baina zain ze-
goela, Beasaingo erreketeekin Argiñano-
ren osaba bat etorri zen eta agindu zuen 
hil zezatela. Hark hil zuen gure anaia, eta 
sekula ez dugu jakin Fausto non dagoen. 

Gero, gerra amaitu ondoren, izan 
genuen harremanik gizon harekin. Koi-
natuaren bizilaguna izan zen Beasai-
nen, eta hitz egitera etortzen zitzaigun. 
Baina nik ihes egiten nion, eta kontu-
ratu zen, bai, zerbait banekiela. Gizon 
hark gero bere burua trenera bota zuen. 

Beste behin, denda ondoko taberna 
batean, Fausto hil zutenak zeuden eta 
norbaitek amari esan zion haietako ba-
tek Faustoren eraztuna zuela. Ama eske 
joan zitzaion, baina esan zioten hura 
gerrako trofeoa zela, eta ez zion eman.   

Senarrari ere aita fusilatu zioten 
Gaztetan, guk mutilekin egin nahi iza-
ten genuen dantza eta Ordiziako mu-
tilak aberatsak zirenez,  eta pobreekin 
dantza egin nahi izaten ez zutenez, Bea-
sainera joaten ginen. Askok Beasaingo 
senargaiak hartu genituen. Nik ere ho-
rrelaxe ezagutu nuen nire senarra,  Al-
berto Begue, dantza egiten.  

Behin senargaiak, nik zein erreakzio 
ote nuen ikusteko, esan zidan falangis-
ta zela. Ni zurbil geratu nintzen, eta or-
duan esan zidan: ‘Zaude lasai tuntuna, 
nire aita falangistek hil zuten eta. Agian 
norbaitek esango dizu falangera joaten 
naizela, baina aita nork salatu zuen jaki-

«Burlaka kantatzen 
zidaten ‘El burro de 
Redondo no tiene 
cola, porque se la ha 
comido la Tomasona’»

«Anaia soldaduskan 
zela, Beasaingo 
erreketeek ezagutu eta 
fusilarazi egin zuten»

Arturo Begué, zutik ezkerretik hirugarrena,  
soldaduskan. (Begué familia).

Benito Redondo (etzanda bibotearekin) lagunartean gerra aurreko ospakizun batean (Redondo familia)
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teko joaten naiz hara’. Eta jakin zuen, bai, 
nork hil zuen bere aita. Apaiz batek izan 
omen zuen zerikusia. Gero nire senarrak 
ez zuen mezatara joan nahi izaten, ezta 
bere seme-alabak fraideetara joan zite-
zen ere. Horrek guztiak senarra eta biok 
are eta gehiago batu gintuen.  
                                                            
Egia eta aitortza
Fusilatuen senitartekoak Urbasan ome-
naldiak egiten hasi zirenean, urtero 
joaten ginen iraileko lehen igandean. 
Hasieran jende gutxi elkartzen ginen. 
Han ere beldurra pasatzen genuen. 
Guardia Zibila pasatzen zen, eta behin 
leizean utzi ziguten animalia bat lepoa 
moztuta. Jendea errepublikako bandere-
kin joaten zen, eta gertakizun lazgarriak 
kontatzen zituen. Oso hunkigarria izaten 
zen. Oroigarri bat jarri zen fusilatutakoak 
botatzen zituzten leize baten ondoan. 
Atxilotuak hara kamioietan eraman, tiro 
egin eta zulora botatzen zituzten. Haren 
berri jakin omen zen bakarren batek ihes 
egin eta kontatu zuelako. Zulo hartan 
gero hezur asko aurkitu zituzten. 

Guretzat egun hura oso garrantzitsua 

izaten zen. Gure istorioak elkarri konta-
tu eta adiskide berriak egiten genituen. 
Baina oso gogorra ere bazen. Amak ez 
zuen honetaz hitz egiten beldurragatik, 
baina gu beti oroitzapen hauekin bizi 
izan gara. Halako kontuak ez dira ahaz-
ten, beti dituzu gogoan. Niri gustatuko 
litzaidake gauza hauek ongi ezagutzea, 
gure bilobek jakitea zer gertatu zen. 

Benito Redondo Martín eta Fausto Redondo Relearen familiartekoek ez dakite ziur 
78 urte geroago, non fusilatu eta hobiratu zituzten. Tomasi Redondok, gainera, jada 
galdua du aita eta anaiaren gorpuzkinak berreskuratzeko esperantza.  

Espainiako Memoria Historikoaren Legea 2007an onartu zen. Baina, ez du behar 
bezala aitortzen frankismoaren krimenak gizadi osoaren aurkakoak izan zirela eta ez 
ditu bermatzen hilobiak ireki eta gorpuzkinak berreskuratzeko baliabideak. Horixe 
salatzen dute Espainiako Asociación para 
la Recuperación de la Memoria Histórica 
elkarteak, eta baita Euskal Herrian me-
moria historikoa berreskuratzeko lanean 
ari diren elkarteek ere.  

Nazio Batuen Erakundeko Giza Es-
kubideen Batzordeak ere Espainiako Go-
bernua kritikatu zuen, 2014ko abuztuan, 
ez duelako egia ezagutu eta justizia egite-
ko behar adinako ahalegin instituziona-
lik egiten, ez duelako bere gain hartzen 
hobiak irekitzea eta, Espainiako 1977ko 
Amnistiaren Legea baliatuz, kasuak egia 
ikertu gabe artxibatzen dituelako.    

Aranzadi Zientzia Elkarteak Eusko 
Jaurlaritzaren aginduz, 2003tik Euskal 
Herrian 108 hobi komun identifikatu ditu: Bizkaian 35, Gipuzkoan 39, Araban 18 eta 
Nafarroan 16. Horietako asko oraindik ireki gabe daude.  Tomasi Redondok, milaka 
fusilaturen senitartekoek bezalaxe, jarraitzen du jakin gabe non dauden hilobiratu-
ta aita eta anaia.    

Ikerlariek ezin dute zehazki jakin zenbat pertsona fusilatu zituzten, dokumenta-
zio faltagatik eta beldurrak lekukoak isilarazi dituelako. Hala ere, erregistro zibiletan, 
gerra kontseiluen agirietan, udal artxibategietan eta hilerrietako erregistro-agirie-
tan oinarrituta, ikerketa fidagarrienetatik ondorioztatu da gerran eta frankismoaren 
lehen urteetan fusilatuak 90.000tik gora izan zirela eta 40.000 ondorengo urteetan.  

Iñaki Egaña historialariak jasotako datuen arabera, 6.018 dira Euskal Herrian fu-
silatutakoak, erdiak Nafarroan; Gipuzkoan 1.100 baino gehiago. Kasu gehienetan 
senitartekoek ez dute jakiterik izan ez zein arrazoirengatik eraman zituzten, ez non 
hobiratu zituzten ere. 

Goierrin gertaerarik larrienak Beasainen izan ziren. Faxistek 1936ko uztailaren 
27an hirurogei lagunetik gora fusilatu zituzten. Ordizian, berriz, 1936ko abuztua-
ren eta 1937ko azaroaren bitartean, bertan jaio edo bizi izan ziren 21 pertsona fu-
silatu zituzten. Gazteenak 20 urte zituen, eta helduena 55 urteko emakumea zen.

Frankisten agiri batzuetan fusilatzearen arrazoia agertzen bada ere («separatis-
ta» izatea, Espainiako banderaren aurrean ez makurtzea…), askotan ez da inolako 
arrazoirik aipatzen. Era berean, Tomasi Redondoren, Agustín Garcíaren eta Txomin 
Eskisabelen testigantzetan jasotzen den moduan, salaketa eta fusilatze askoren 
arrazoiak mendekua eta bekaizkeria pertsonalak izan ziren. 

i

memoriaren legeak ez du bermatzen fusilatuen gorpuak 
berreskuratzea

«Amak ez zuen 
honetaz hitz egiten 
beldurragatik, baina 
guk nahi dugu 
bilobek gertatutakoa 
ezagutzea»
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Mi padre vino a trabajar a CAF y lo des-
pidieron a los cuatro meses. Entonces 
empezó en otro oficio. compró un burro 
y un carro y empezó a trabajar como 
transportista. Solía ir a Beasain, a Tolo-
sa... Acudía a ferias a vender vajilla y en 
las fiestas solía instalar un tiropichón. 
También abrió una tienda en la calle 
Urdaneta. Así es como nos ganábamos 
la vida. 

Éramos seis hermanos: Isidro, Faus-
to, María Luisa, María, Miguel y Tomasi. 
A excepción del mayor, todos habíamos 
nacido en Ordizia. Cuando estalló la 
guerra, yo tenía 9 años. Éramos muy pe-
queños y sufrimos mucho. Y también 
pasamos mucha hambre. 

Cuando estalló la guerra, a mi padre 
lo cogieron preso un día que regresaba 
de trabajar. Mi padre les dijo entonces 
que debía de ser un error puesto que 
no había hecho nada. Nuestro padre ni 
siquiera acudía a votar cuando había 
elecciones. Decía que él vivía gracias a 
todos: a los republicanos, a los nacio-
nalistas y a los carlistas. Pero aquello 
no sucedió por temas políticos. Muchos 
del pueblo que tenían el mismo negocio, 
y siguen teniéndolo, le tenían envidia. 
Y fue uno de ellos quien le acusó. Así, 
fue detenido y llevado a Pamplona. Es 
allí donde lo mataron. Y nuestra madre 
tuvo que sacar adelante a todos sus hijos 
como pudo.   

Cuando le dijeron a nuestra madre 
que su marido había sido detenido, fue 
al ayuntamiento a preguntar qué había 
pasado. Y allí le dijeron que debía de ha-

ber hecho algo. Además, la amenazaron 
diciéndole que debía mantenerse calla-
da y que era mejor que se fuera de allí, 
porque si no lo hacía, ella también sería 
apresada. Así que nuestra madre volvió 
llorando a casa. 

Por aquella época, mi hermano 
Fausto estaba haciendo el servicio mili-
tar cerca de Gijón e Isidro se había ido a 
la guerra en la defensa de la República. 
Así que nuestra madre cogió a los más 
pequeños y nos llevó en camión a Do-
nostia, a casa de unos amigos suyos. Un 
día, mi hermano Miguel y yo fuimos al 
puerto. Justo cuando estaban a punto de 
meternos en un barco para llevarnos a 
Rusia, alguien le contó a nuestra madre 
que estábamos allí y vino a buscarnos. 
¡Casi nos llevan a Rusia! 

Primero llevaron a nuestro padre a 
Tolosa; desde allí fue conducido a Pam-
plona, a la cárcel San Cristóbal. Un día, 
mi madre llamó por teléfono porque no 
teníamos noticias suyas. Allí le dijeron 
que le habían firmado la carta de liber-
tad para salir de la cárcel. Pero, al salir 
de la prisión, lo llevaron a Etxarri y allí 
mismo fue asesinado. Sabemos que fue 
fusilado en la carretera de Etxarri, pero 
nada más.  

Una mujer de Etxarri fue quien le 
comunicó a nuestra madre que nuestro 
padre había sido asesinado. Solíamos 
poner un puesto en la feria y una mujer 
de Etxarri se acercó y le dijo que había 
visto a nuestro padre y que había sido 
asesinado. Fue ella quien le dijo que re-
cogieron y enterraron el cadáver. Pero no 
pudimos saber nada más porque no vol-
vimos a ver a aquella mujer. 

Eran muchos a quienes asesinaban 
tras traerlos desde Pamplona. Algunos 
eran empujados por el precipicio de Ur-
basa. A otros, en cambio, los bajaban a 
Etxarri y los fusilaban. Ése fue el caso 
de nuestro padre: lo trajeron y lo asesi-
naron en Etxarri. Traían a la gente en 
unos camiones y los familiares acudían 
por la noche bajo la luz de los candiles 

a comprobar si sus familiares se encon-
traban entre los muertos. Mi hermana 
María solía ir todas las noches a mirar 
y allí solía esperar para ver si lo traían. 
Pero nuestro padre no volvió nunca. Fue 
asesinado el 4 de diciembre. 

Más tarde, yo tuve que sufrir muchas 
burlas e insultos. Iba a la escuela de las 
Carmelitas con 9 años y me llamaban 
roja. Además, me marginaban porque 
mi padre había sido asesinado. Tam-
bién me cantaban: ‘El burro de redondo 
no tiene cola, porque se la ha comido la 
Tomasona’.  Y yo volvía a casa llorando.   

A la hora de comer solíamos ir a un 
comedor social y allí también sufríamos 
insultos y humillaciones. Fue Juanita 
Arrona quien me llevó. Allí, con el brazo 
en alto, nos obligaban a cantar el Cara 
al Sol y como yo no levantaba el brazo, 
me castigaban sin postre. 

En la calle, en los desfiles que orga-
nizaban los carlistas con el fin de cele-
brar algo, nos obligaban a marchar con 
el brazo en alto. Yo solía colocarme en la 
última fila para poder ir sin levantar el 
brazo, pero allí también nos castigaban. 
A una amiga le raparon el pelo.  

Además, cuando volvimos de Do-
nostia comprobamos que se habían lle-
vado todo de casa y de la tienda: ropa, 
vajilla, muebles... todo. No dejaron ab-
solutamente nada. Cuando volvimos a 
abrir la tienda, venían a castigarnos. Ve-
nían los inspectores a ordenarnos cómo 
debíamos colocar las cosas y los precios, 
y si algo estaba mal, nos ponían una 
multa. Una y otra vez.  Y eran ellos quie-
nes a menudo colocaban mal las cosas 
adrede. 

En la iglesia también había un cura 
que decía que había que asesinar a to-
dos los rojos. Otro cura, en cambio, le de-
cía a nuestra madre que rezara en casa 
por todos nosotros pero que no acudiera 
a misa porque no tenía porque oir aque-
llas barbaridades.  

Cuando llegó la guerra, Fausto esta-
ba en Gijón haciendo el servicio militar. 

teStIMonIo
de
toMaSI redondo relea 
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Se enteró de que  algunos de Villafranca, 
por aquel entonces no se llamaba Ordi-
zia, se encontraban allí y les esperó para 
preguntarles por su familia. permaneció 
esperándolos, con el fin de preguntar-
les por la familia, puesto que entonces 
ya sabía que a nuestro padre le habían 
fusilado. Esas personas le dijeron que le 
ayudarían a encontrar alguna manera 
para regresar a Villafranca. Pero, mien-
tras estaba esperando, un tío de Argui-
ñano vino con los requetés de Beasain y 
mandó asesinarlo. Él fue quien mató a 
nuestro hermano y nunca hemos sabido 
dónde está Fausto. 

Más tarde, cuando finalizó la guerra, 
tuvimos algún contacto con aquel hom-
bre. Era vecino de mi cuñado en Beasain 
y solía venir a hablar con nosotros. Pero 
yo me escapaba y se dio cuenta de que yo 
ya sabía algo. Más tarde, aquel hombre 
se arrojó a las vías del tren. 

Otro día, en un bar que estaba cer-
ca de nuestra tienda se encontraban 
quienes habían asesinaron a Fausto y 
alguien le dijo a nuestra madre que uno 
de ellos tenía el anillo de mi hermano. 
Nuestra madre fue a reclamárselo pero 
le dijeron que aquél era un trofeo de 
guerra y no se lo quisieron dar.  

Cuando éramos jóvenes estába-
mos deseando de bailar con los chicos 
y como los chicos de Ordizia eran ricos 
y no querían bailar con las pobres, íba-
mos a Beasain. Muchas teníamos novio 
de Beasain. Yo también conocí así, en el 
baile, a mi marido, a Alberto Begué.  

Una vez, mi novio, para ver cómo 
reaccionaba, me dijo que era falangista. 
Me quedé pálida, y esto es lo que me dijo: 
“Tranquila, tontorrona, que mi padre 
fue asesinado por los falangistas. Pue-
de que alguien te diga que suelo ir a la 
Falange, pero suelo ir para enterarme de 
quien denunció a mi padre”. Y consiguió 
saber quién lo asesinó. Parece ser que 
un cura tuvo algo que ver, pero mi ma-
rido no nos dijo todo lo que sabía. Por 
aquel entonces teníamos mucho miedo. 

Más tarde, ni marido no solía querer ir a 
misa, y tampoco quiso que sus hijos fue-
ran a los frailes.

Todo aquello nos unió aún más a mi 
marido y a mí.  

Cuando los familiares de los fusila-
dos empezaron a hacer homenajes en 
Urbasa, nosotros íbamos todos los años 
el primer domingo de septiembre. A 
pesar de que años más tarde consiguió 
más respaldo, al principio éramos pocos 
quienes nos juntábamos. Pero allí tam-
bién pasábamos miedo. Solía pasar la 
Guardia Civil, y una vez, nos dejaron un 
animal decapitado en la sima. La gen-
te solía acudir con banderas republica-
nas y contaba sucesos terribles. Era muy 
emocionante. Colocamos un monolito 
al lado de una sima por donde solían 
arrojar a los fusilados. Llevaban a los 
detenidos en camión, y después de dis-
pararles los arrojaban a la sima. Parece 
ser que aquello se supo porque alguien 
pudo escapar con vida y contarlo. Años 
más tarde,encontraron abundantes 
huesos en aquella sima. 

Aquel día solía ser muy importante 
para nosotros puesto que nos contába-
mos nuestras historias y hacíamos nue-
vas amistades. Pero también solía ser un 
día duro. Nuestra madre no solía hablar 
de ello por miedo, pero nosotros siempre 
hemos vivido con esos recuerdos. Aque-
llo no se puede olvidar, siempre lo tienes 
presente. Y a mí me gustaría conocer 
en profundidad aquellos sucesos y que 
nuestros nietos sepan lo que sucedió.  

«Mataron a mi padre por 
envidias relacionadas con el 
negocio» 

«Mi padre no entraba en te-
mas políticos pero alguien del 
pueblo lo denunció» 

«Cuando mi madre fue al 
ayuntamiento a preguntar 
por nuestro padre, fue ame-
nazada» 

«Nos dijeron que nuestro pa-
dre estaba libre pero lo fusila-
ron en Etxarri» 

«Cantaban para burlarse de 
mí» 

«Cuando nuestro hermano 
Fausto estaba haciendo el 
servicio militar le asesinaron 
los requetés de Beasain» 

«Cuando mi prometido me 
dijo que era falangista, pali-
decí»

«Que nuestros nietos conoz-
can lo sucedido»
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agustÍn garcÍa garcÍa  
(ordIzIa, 1930) 
fusilatu baten semea

«Gure aita Burgosen 
fusilatu zuten, baina 
salaketa Ordiziatik 
iritsi zen hara»

Agustín García Ordizian jaio zen 1930ean, langile familia batean. Benito Garcíaren eta 
Juana Garciaren semea da. Sei anai-arreba izan ziren. Agustínek 6 urte zituenean, fami-
lia Haza de Roara (Burgos) joan zen bizi izatera, aitaren jaioterrira. Gerra hasi zenean 
aita fusilatu zioten, eta haren ondorioz familia banandu egin zen. 1939an Ordiziara itzu-
li zen familia osoa, eta ordutik bertan bizi eta egin du lan.  

BENITO GARCÍA GONZÁLEZ 
(Haza de Roa, 1900 – Haza de Roa, 
1936/07/30)
Haza de Roan (Burgos) jaio zen 1900. 
urtean. Ordiziara etorri zen bizi izatera 
16 urterekin. Juana Garcíarekin ezkon-
du eta sei seme-alaba izan zituzten. 
CAFeko langilea izan zen eta Alderdi 
Sozialistako afiliatua zen. CAFetik kan-
poratu zutenean, jaioterrira itzuli zen 
familia osoa. Benito García han fusilatu 
zuten, 1936ko uztailaren 30ean. 

Aita CAFetik kanporatuta Burgosera
Nire aita Burgosetik Ordiziara etorri zen 
bizi izatera, 16 urte zituela. CAFen la-
nean aritu zen. Ama 14 urterekin etorri 
zen. Hemen elkar ezagutu eta ezkondu 
egin ziren. Baina gero, CAFeko kalera-
tze sonatuak izan zirenean, hemendik 
joan behar izan zuten. Langile asko 
kanporatu zituzten, 400 edo 500. Eta 
orduan, Burgosera joan ginen, Haza de 
Roara, nire aitaren gurasoengana. Or-
durako gu bost seme-alaba ginen, eta 
seigarrena han jaio zen. Han bizi izan 
ginen aita fusilatu zuten arte. Aitak Al-
derdi Sozialistako agiria zuen, baina ez 
zuen inolako ardurarik izan eta ez zen 
frentean ibili.  

Hazara ez zen gerrarik iritsi ere egin. 
Burgos Francok eta moroek hartuta ze-
goen. Inguruan, Aranda del Dueron eta 
Fuentecenen, denak falangistak ziren, 
eta falangistek agintzen zuten. Kamio-
netetan ibiltzen ziren fusilatu behar 
zituztenen bila. Jendea esku eta hanke-
tatik lotu eta fusilatzera eramaten zu-
ten. Bide bazterretan hiltzen zituzten. 

«Aita eraman 
zutenean 7 urte 
nituen. Kamionetari 
heldu nion, baina 
kolpe bat emanda 
bota ninduten» 
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Salaketa Ordizian, fusilatzea Hazan
Gure aita ere fusilatu egin zuten. Han 
bazen pertsona bat lehenago hemen 
Elkororekin lan egin zuena. Pertsona 
hark gure aita ezagutzen zuen. Bada, 
pertsona horren eta Elkororen bidez 
iritsi zen salaketa Fuentecengo falan-
gistengana. Salaketa hemendik, Ordi-
ziatik, iritsi zen hara.  

Aitak 36 urte zituen eraman eta fu-
silatu zutenean, eta amak 32. Gu sei 
anai-arreba ginen, eta anaia txikienak 
16 egun besterik ez zituen. Falangistak 
kamioneta batean etorri ziren. Herria-
ren kanpoaldean utzi zuten eta aitaren-
gana hurbildu ziren, harekin hitz egin 
nahi izango balute bezala. Orduan aita 
hartu, lotu, eta kamioneta batean sar-
tuta eraman zuten. Aita han guarda la-
netan aritzen zen eta rifle moduko bat 
zuen. Egingo zien aurre bai, jakin izan 
balu zertara zetozen!

Nik orduan 6 edo 7 urte nituen. Ka-
mionetari heldu nion, baina kolpe bat 
emanda bota ninduten. Amak, arrebak 
eta hirurok ikusi genuen nola eraman 
zuten gure aita.

Herriko gazteluan eduki zuten gau 
hartan, eta hurrengo goizean eraman 
eta fusilatu egin zuten; herritik lau edo 
sei kilometrora. Aitarekin batera nire 
anaiaren aita-puntakoa eta haren aita 
ere fusilatu zituzten. Eta haiekin batera 
beste bi pertsona, bi anaia. Herrian 200 
lagun bizi ziren, eta guztira 12 fusilatu 
zituzten. Burgosen, herri txikietan, asko 
fusilatu zituzten, asko. 

Gurutzearen ordez, josteko makina 
baten hanka hilobian  
Fusilatu zituzten tokitik gertu bizi zi-
ren herritar batzuk tiro hotsa entzun 
eta gerturatu zirenean, hildakoak to-
patu zituzten. Orduan, nire aita eza-
gutu eta aitonari abisua eman zioten. 

Aitonak astoa hartu zuen eta gorpua-
ren bila joan zen isilka, herritik sei edo 
zazpi kilometrora. Semea aurrena tarte 
batean bizkar gainean eraman behar 
izan zuen, eta gero astoan herriraino. 
Nik neuk ez nuen aita hilda ikusi; amak, 
gainera, ez zuen nahi izan.

Baina norbaitek aitona ikusi eta sa-
latu egin zuen Falangean. Aitonak bere 
semeari lurra emateko hilobia prestatu-
ta zuenean, falangistak azaldu ziren eta 
aitonari izugarrizko jipoia eman zioten. 
Aitzurrarekin jo eta lau saihets hautsi 
eta zauri larria eragin zioten. Gero, ai-
taren gorpua eta beste birena zulo har-
tan sartu zituzten. Gorpuak estaltzen 
utzi  zieten, baina ez gurutzerik jartzen. 
Eta familiakoek non hilobiratu zituzten 
jakiteko, aitonak josteko makina baten 
hanka jarri zuen lur eman zieten le-
kuan. Geroago gurutze bat ere jarri zu-
ten, baina falangistek kendu egin zuten. 
Agian oraindik ere burdinazko hanka 
hori han nonbait egongo da. 

Familia bananduta Ordiziara itzuli 
arte 
Aita fusilatu ondoren gu han geratu 
ginen, baina gau batean amak gurdi 
batean sartu eta Aranda del Duero-
ra eraman gintuen, eta gero Burgosen 
errefuxiatuekin batera eraman gintuz-
ten. Bazen hemengo jendea, Beasain-
goa, Zumarragakoa… Umezurztegian 
egon ginen. Hemengo norbaiten bidez 
ama eta bi senide txikienak, bi urtekoa 
eta hilabete bakarrekoa, Billabonako 
Fraisoroko sehaska-etxera ekarri zi-

«Aitona jipoitu egin 
zuten semeari lur 
emateagatik, eta 
hilobian soilik josteko 
makina baten hanka 
jarri ahal izan zuen»

«Kanpora joan 
beharra izan 
genuenok itzultzen 
ginenean, oihuka 
hartzen gintuzten tren 
geltokian»

Benito García, eskuinetik lehena, Ordiziako zentro errepublikarraren atarian 
gerra aurretik. Bigarrena Jesús Antolín. (García familia)
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tuzten. Gainerakook Burgosen geratu 
ginen, harik eta 1939an, gerra amaitu 
ondoren, gure bila joan ziren arte. Or-
duan denok Ordizian elkartu ginen. 

Geltokira iritsi orduko jendeak 
oihuka egin zigun: ‘Kanpora denok he-
mendik, denak Errusiara, Errusiara!’. 
Serrano ahizpak, Barandiaran altzarie-

takoak, Teodora eta gainerakoak... Tren 
geltokira joaten ziren gerra hastean alde 
egin eta gero herrira itzultzen zirenei 
oihu egitera. Olangua ere horietako bat 
zen. Aldasoro tabernako izkinan eser-
tzen ginen, eta hark jo egiten gintuen. 
Behin amonak aurre egin zion haieta-
ko bati, eta aiztoa sartu nahi izan zion. 

«Kanpotik eta 
barrutik garbitu 
behar gintuztela 
esaten ziguten 
Auxilio Socialean 
errezino-olioa 
ematerakoan»

Horregatik, eta Udala tartean sartu zela-
ko-edo, gauzak baretzen joan ziren. 

Udalaren ekimenez, Auxilio Socia-
leko jangeletara ere eraman gintuzten. 
Han guretzako lehen hitzak izan ziren 
kanpotik eta barrutik garbitu behar 
gintuztela, eta errizino-olioa eman zi-
guten. Beherako izugarriarekin atera gi-
nen handik. Gure ama Udaletxera joan 
zen eta esan zien gu ez ginela gehiago 
joango Auxilio Socialera. 

Amaren sufrimendua
Hemen senide guztiak ama eta amona-
rekin elkartu ginenean, guk asko sufritu 
genuen. Ezer gabe utzi gintuzten. Gure 
etxetik dena eraman zuten, koltxoiak, 
jantziak, izara bordatuak… Horiek gero 
beste etxe bateko balkoian ikusi ge-
nituen. Dena kendu ziguten. Eta urte 
batzuetan gaizki, oso gaizki, bizi izan 
ginen. 

Guri jaten eman ahal izateko ama 
ibaira joaten zen txatarra, eskarabi-
la, jasotzera, eta etxeetako eskailerak 
garbitzera ere joaten zen. Gau asko-
tan negarrez entzuten genuen. Etxera 
itzultzen zen eta etxeko egoera ikusten 

zuenean, sei seme-alabak nola zituen, 
negar egiten zuen. Baina ez zuen guk 
horrela ikusterik nahi. Sufrimendua 
barnean eramaten zuen. 

 Gerra amaitu zenean hemen ez ze-
goen ezer. Dena errazionatuta. Agian 
bizpahiru hilabetean behin, litro laur-
den bat olio ematen zizuten. Ogia bera 
zerrautsa zen, ez zegoen jaterik. Eta ha-
rategiko gantza urtu eta harekin jatekoa 
prestatzen zen. 

Gero, koxkortu ginenean, Lizarrus-
titik Nafarroara joaten ginen; Etxarri-
ra ez, han hil egin baitzintzaketen. Eta 
bizikletan sei-zortzi patata kilo hartuta 
etortzen ginen. Txatarra biltzen ere ari-
tzen ginen. 

Batzuek lagundu ere egin ziguten. 
Esaterako Maiztegik, armategikoak, 
zapata batzuk erosi zizkidan, eta gure 
amari bakarren batek paketeren batzuk 
eman zizkion. Gero, anaia zaharrena la-
nean hasi zen. Ni ere 13 urterekin hasi 
nintzen, eta egoerak hobera egin zuen.

Egia ezagutu nahi
Behin, nik 9 urte nituela, Antolinek, 
Etxezarreta zinemakoak, esan zidan ni-
rekin hitz egin nahi zuela koxkortzen 
nintzenean. Ni beti galdezka aritzen 
nintzaion, eta hiruzpalau urte geroxea-
go gertatutako guztia kontatu zidan, 
hemengo jendilajeak egin zuena. Ondo 
gogoan ditut izenak. Baina amari ezer 
ez esateko eskatu zidan. Eta amak ez 
zuen sekula ezagutu Antolinek konta-
tutakoa. Etxean ez dugu honetaz gehie-
gi hitz egin nahi izan, amak beti asko 
sufritzen zuelako.   

Fusilatuaren alarguna izateagatik 
amak dirua jaso zezakeela-eta, ni Haza 
de Roan izan naiz hiruzpalau aldiz. 
Apaizaren liburuetan agertzen da gure 
aita bertan hilobiratuta dagoela, baina 
bai udalean eta baita epaitegian ere, 
desagertu moduan agertzen da. Haza-
ra joan nintzenean, Franco hil zela urte 
batzuk pasatu baziren ere, udaletxean 
oraindik Francoren argazkia zuten hor-Espainian faxistek fusilatutako gizonak kamioi batean garraiatzen. (Artxiboa)
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Agustín Garcíaren aitonari faxistek ez zioten utzi nahiko zukeen moduan lur 
ematen Benito semeari; Pedro Telletxea mikeletearen gorpua hainbat egun izan 
zuten fusilatu ondoren lur eman gabe ahoan belarra sartuta; Sotero Jauregi, Joxe 
Exposito, Ignazio Eskisabel eta Antonio Muruaren senideei ez zieten utzi kanpo-
santuan nahi bezala lur ematen…. 

Benito Garcíaren aitak la-
pur edo gaizkile moduan, fa-
langisten beldur, gauez jaso 
zuen fusilatutako semearen 
gorpua, eta ezkutuan saia-
tu zen hari duintasunez lur 
ematen. Falangistek, ordea, 
asmo horren berri jakin zu-
tenean, hilerrira joan eta gor-
puari lur emateko baimena 
eman arren, ez zioten guru-
tzerik jartzen utzi. Benitoren 
aitak, orduan, semeari non 
eman zion lur jakin ahal iza-
teko josteko makina baten 
burdinazko hanka jarri zuen 
zutik hilobian.  

Urtetan burdinazko han-
ka hori izan da Haza de Roan 
fusilatu eta lurperatu zituz-
ten hiru gorpuen oroigarri 
bakarra. Hilobian ez da egon 
ez inoren izenik, ez inolako 
azalpenik; baina burdinazko 
hanka horri esker herritarrek 
errespetatu egin dute gune sakratua ia laurogei urtez.  

Oroimena, ordea, ez da beti burdina bezain sendoa. Batzuetan ari hausko-
rra da, eta beste batzuetan urteen poderioz ahultzen doan soka. Agian horrega-
tik, duela urte batzuk Haza de Roako hilerrian hilobi berriak egin zituztenean, 
inork ez zion arreta bereziz begiratu burdinazko zatiari, eta bazter batean bota 
zuten, hilobietatik ateratako hezur zaharrak pilatzen diren tokian. Senitartekoek 
galdutzat jotzen zuten, eta galdutzat jotzen dituzte aitaren, osabaren, aitonaren 
hezurrak.   

Argazkian agertzen den burdin herdoildua Agustín Garcíaren aitonak jarri 
zuen hankaren zatia da. Haza de Roako kanposantuko sasiek jandako bazter 
batean aurkitu zen, ikerketa hau burutzeko Hazara egin zen bisitan. Baztertu-
ta zegoen, inolako baliorik ez duen objektu hutsa bailitzan. Halakorik ez, ordea. 
Oroimenaren haria sendotzeko balio duen burdinazko lorratza da. Hanka hau 
berreskuratzearekin batera, Benito Garcíaren historia berreskuratu da.    

i

izenik gabeko hilobiak
man. Nik esan nien hura handik kendu 
beharko luketela, eta Guardia Zibilean 
nire aurkako partea eman zuten. 

Aranda del Dueron ere agirietan be-
giratzen aritu ginen aitaren kontua. 
Eskuratu genituen paperak Madrilera bi-
dalita, azkenean amak zerbait jaso zuen. 

Hemen, berriz, Gipuzkoan eta Nafa-
rroan, bakarren batzuk kamioietan sartu 
eta Urbasara eta Etxarrira eramaten zi-
tuzten. Bide bazterrean hil eta bertan uz-
ten zituzten, edo Urbasako leize batera 
botatzen zituzten. Artzain baten semeak 
behin esan zigun bere aitak hainbat egu-
nez entzun izan zituela, hara bota arren, 
oraindik bizirik zeudenen garrasiak. Laz-
kaoko fraide bat eta biok behin jaitsi gi-
nen leize hartara, baina harri txintxarrak 
botata estalita zegoen eta ez genuen ezer 
aurkitu. Egun hartan Guardia Zibilak 
atxilotu eta Lizarrara eraman gintuen. 
Ez itzultzeko agindua eman ziguten eta 
libre utzi gintuzten. Urte batzuk geroa-
go, han hildakoei omenaldia egiten hasi 
zitzaien. 

Honek guztiak guretzat oso eragin 
kaltegarria izan du, oso txarra. Aitarena 
eta amarena gogoratzen dudanean… 
Ordizian gutxienik oroigarriren bat jarri 
beharko litzateke guztien izenekin, guz-
tiak gogoan izateko. Horixe da nik beti 
desiratu izan dudana. Eta han, Burgosen, 
beti nahi izan dut aitaren eta gainerako 
fusilatuen izenekin hilarriren bat jarri, 
baina ezinezko izan dut. Ez dakit josteko 
makinaren hankak oraindik han jarrai-
tzen ote duen.   

«Ni beti galdezka ibili 
izan naiz eta nahi nuke 
oroigarriren bat jartzea 
guztiak gogoratzeko»

Hazako kanposantuan Benito Garcíaren hilobia 78 urtez 
seinalatu duen burdinazko hanka. (Gema Arrugaeta)
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teStIMonIo
de
aguStÍn garcÍa garcÍa  

Mi padre vino a vivir a Ordizia desde 
Burgos cuando tenía 16 años. Estuvo 
trabajando en CAF. Nuestra madre vino 
con 14 años. Aquí se conocieron y se ca-
saron. Pero más adelante, cuando hubo 
despidos que tuvieron gran repercusión 
en CAF, tuvieron que marcharse de aquí. 
Despidieron a muchos trabajadores, 400 
o 500. Y entonces volvimos a Burgos, a 
Haza de Roa, con los padres de mi padre. 
En aquel entonces ya éramos cinco her-
manos, y el sexto nació allí. Allí vivimos 
hasta que fusilaron a nuestro padre. Es-
taba afiliado al Partido Socialista pero 
no tenía ninguna responsabilidad y no 
estuvo en el frente.  

La guerra ni siquiera llegó a Haza. 
Burgos estaba tomado por Franco y 
por los moros. En los pueblos vecinos, 
en Aranda de Duero y Fuentecén, todos 
eran falangistas y eran los que manda-
ban. Solían ir en camioneta en busca de 
los que tenían que fusilar. Les ataban de 
manos y piernas y se los llevaban para 
fusilarlos. Los asesinaban en las cune-
tas. 

También fusilaron a nuestro padre. 
Había otra persona que había trabaja-
do aquí con Elkoro. Y conocía a nuestro 
padre. Así es como la denuncia llegó 
hasta los falangistas de Fuentecén, a 
través de aquella persona y de Elkoro. 
La denuncia llegó hasta allí desde aquí, 
desde Ordizia.  

Nuestro padre tenía 36 años cuan-
do se lo llevaron y lo fusilaron y nuestra 
madre tenía 32. Éramos seis hermanos 
y el más pequeño sólo tenía 16 días. Los 

falangistas aparecieron en una camio-
neta. La dejaron a las afueras del pueblo 
y se acercaron a nuestro padre como si 
quisieran hablar con él. Entonces lo co-
gieron, lo ataron, y se lo llevaron metido 
en la camioneta. Nuestro padre trabaja-
ba como guarda, y tenía algo parecido a 
un rifle. Se habría enfrentado a ellos, sí, 
¡si hubiera sabido a qué venían!

Yo tenía 6 o 7 años entonces. Me 
agarré a la camioneta pero me dieron 
un golpe y me tiraron. Mi madre, mi 
hermana y yo vimos cómo se llevaron a 
nuestro padre.

Lo tuvieron en el castillo del pueblo 
aquella noche y a la mañana siguien-
te se lo llevaron y lo fusilaron a cuatro 
o seis kilómetros del pueblo. Junto con 
mi padre, también fusilaron al padrino 
de mi hermano y al padre de éste. Y con 
ellos a otras dos personas, dos herma-
nos. En el pueblo vivían 200 personas, y 
fusilaron a 12 en total.  En los pueblos 
pequeños de Burgos fusilaron a mucha 
gente, a mucha. 

Unos vecinos que vivían cerca del 
lugar donde los fusilaron oyeron tiros 
y cuando se acercaron, encontraron los 
cadáveres. Reconocieron a mi padre y 
avisaron a mi abuelo. Mi abuelo cogió el 
burro y se fue a escondidas a por el cuer-
po, a seis o siete kilómetros del pueblo. 
Al principio, tuvo que llevar a su hijo a 
la espalda un tramo, y después en el bu-
rro hasta el pueblo. Yo no vi a mi padre 
muerto; además, mi madre no quiso.

Pero alguien vio a mi abuelo y lo 
denunció a los falangistas. Cuando mi 
abuelo tenía preparada la tumba para 
enterrar a su hijo, aparecieron los falan-
gistas y le pegaron una buena paliza. Lo 
golpearon con la azada, le rompieron 
cuatro costillas y le hicieron una herida 
grave. Después, metieron el cuerpo de mi 
padre y el de otros dos en aquel agujero. 
Les dejaron tapar los cuerpos, pero no 
poner una cruz. Y para que los familia-
res supieran dónde les habían dado se-
pultura, nuestro abuelo colocó la pata 

de una máquina de coser en el lugar 
donde los había enterrado. Más adelan-
te también colocaron una cruz pero los 
falangistas la quitaron. Quizá todavía 
esté por ahí aquella pata de hierro. 

Nos quedamos allí después de que 
fusilaran a nuestro padre pero una no-
che, mi madre nos metió en un carro y 
nos llevó a Aranda de Duero y después 
con los refugiados, en Burgos. Había 
gente de aquí, de Beasain, de Zumarra-
ga… Estuvimos en el orfanato. Por me-
diación de alguien de aquí trajeron a 
nuestra madre y a los dos pequeños (de 
dos años y de solo un mes) a la casa cuna 
de Fraisoro, en Villabona. Los demás nos 
quedamos en Burgos hasta que fueron a 
buscarnos en 1939, cuando terminó la 
guerra. Fue entonces cuando nos reuni-
mos todos en Ordizia. 

Cuando llegamos a la estación, la 
gente nos gritaba: ‘¡Todos fuera de aquí, 
todos a Rusia, a Rusia!’. Las hermanas 
Serrano, los de muebles Barandiaran, 
Teodora y los demás… Iban a la esta-
ción del tren a gritar a los que volvían 
al pueblo después de haberse marchado 
al empezar la guerra. Olangua era uno 
de ellos. Nos sentábamos en la esquina 
del bar Aldasoro, y él nos pegaba. Una 
vez, la abuela se enfrentó a uno de ellos y 
quiso clavarle un cuchillo. Por eso, y por-
que se metió el ayuntamiento, las cosas 
fueron calmándose. 

Nos llevaron a los comedores de Au-
xilio Social por iniciativa del ayunta-
miento. Las primeras palabras que nos 
dijeron allí fue que tenían que lavarnos 
por fuera y por dentro, y nos dieron acei-
te de ricino. Salimos de allí con una gran 
diarrea. Nuestra madre fue al ayunta-
miento y les dijo que no íbamos a volver 
al Auxilio Social. 

Sufrimos mucho cuando nos reuni-
mos todos con nuestra madre y nuestra 
abuela. Nos dejaron sin nada. Se lleva-
ron todo de nuestra casa: los colchones, 
la ropa, las sábanas bordadas… Las vi-
mos después, en el balcón de otra casa. 
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Nos quitaron todo. Y vivimos mal, muy 
mal, durante algunos años. 

Para poder darnos de comer, nuestra 
madre se iba al río a recoger chatarra, 
escarabilla, y también solía ir a limpiar 
escaleras en las casas. La oíamos llorar 
muchas noches. Cuando volvía a casa y 
veía la situación, cómo estaban sus seis 
hijos, rompía a llorar. Pero no quería 
que la viéramos así. Llevaba la proce-
sión por dentro. 

 Aquí no había nada cuando acabó la 
guerra. Todo estaba racionado. Una vez 
cada dos o tres meses, quizá te daban un 
cuarto de litro de aceite. Incluso el pan 
era como serrín, no se podía ni comer. A 
menudo se fundía la grasa del matadero 
y se preparaba la comida con eso. 

Más adelante, cuando éramos más 
mayores, íbamos a Navarra por Liza-
rrusti; a Etxarri no podíamos ir porque 
podían matarte. Y volvíamos en bicicle-
ta con seis u ocho kilos de patatas. Tam-
bién solíamos recoger chatarra. 

Algunos incluso nos ayudaban. Por 
ejemplo, Maiztegi, el de la armería, me 
compró unos zapatos, y a nuestra madre 
algunos le daban unos cuantos paque-
tes. Después, empezó a trabajar nuestro 
hermano mayor. Yo empecé también, 
con 13 años, y la situación mejoró. 

Una vez, cuando tenía 9 años, An-
tolín el del cine Etxezarreta me dijo que 
quería hablar conmigo cuando fuera 
mayor. Yo siempre le preguntaba, y a los 
tres o cuatro años me contó todo lo que 
hizo la gentuza de aquí. Recuerdo per-
fectamente los nombres. Pero me pidió 
que no le dijera nada a mi madre. Y mi 
madre nunca supo lo que me contó An-
tolín. En casa no hemos querido hablar 
mucho de esto porque nuestra madre 
siempre sufría mucho.   

Como mi madre podía recibir dinero 
por ser viuda de un fusilado, he ido tres 
o cuatro veces a Haza de Roa. En los li-
bros del cura consta que nuestro padre 
está enterrado allí, pero aparece como 
desaparecido tanto en el ayuntamiento 

como en el juzgado. Cuando fui a Haza, 
a pesar de que habían pasado algunos 
años desde la muerte de Franco, todavía 
tenían su fotografía en la pared. Yo les 
dije que tendrían que quitarla de allí y 
dieron parte contra mí en el cuartel de 
la Guardia Civil. 

También miramos lo de nuestro 
padre en los documentos de Aranda de 
Duero. Enviamos a Madrid los papeles 
que conseguimos y al final nuestra ma-
dre recibió algo. 

Aquí, en cambio, en Gipuzkoa y Na-
varra, metían a algunos en camiones y 
se los llevaban a Urbasa y Etxarri. Los 
mataban en la cuneta y allí los dejaban 
o los tiraban en alguna sima de Urbasa. 
El hijo de un pastor nos dijo que su pa-
dre oyó durante algunos días los gritos 
de los que estaban vivos a pesar de que 
les habían arrojado allí. En una oca-
sión, un fraile de Lazkao y yo bajamos 
a aquella sima, pero la habían cubier-
to con gravilla y no encontramos nada. 
Aquel día, la Guardia Civil nos detuvo 
y nos llevó a Lizarra. Nos ordenaron no 
volver y nos dejaron libres. Algunos años 
después, comenzaron a homenajear allí 
a los fallecidos. 

Todo esto nos ha influido de forma 
muy negativa, muy negativa. Cuando 
recuerdo lo de mi padre y mi madre… 
En Ordizia tendría que haber algún mo-
numento conmemorativo con los nom-
bres de todos, para recordarlos a todos. 
Eso es lo que siempre he deseado. Y allí, 
en Burgos, siempre he querido poner al-
guna lápida con el nombre de mi padre 
y el del resto de fusilados pero no he po-
dido. No sé si seguirá allí la pata de la 
máquina de coser.   

«Fusilaron a nuestro padre 
en Burgos, pero la denuncia 
llegó desde Ordizia»

«Volvimos a Burgos cuando 
echaron a nuestro padre de 
CAF»

«En nuestro pueblo de 200 
vecinos fusilaron a 12»

«Colocamos la pata de una 
máquina de coser en el lugar 
donde los enterraron»

«La familia se separó hasta 
que volvimos a Ordizia»

«A los que regresábamos nos 
recibían a gritos en la esta-
ción de tren»

«Nuestra madre sufrió mu-
cho. ¡Cuántas noches la oí-
mos llorar!»

«Siempre he preguntado para 
saber la verdad»

«Se llevaban a los de aquí a 
Etxarri o a Urbasa y allí los 
asesinaban»

«Todo esto nos ha influido 
mucho»
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gabriel altuna intsausti   
(lazkao, 1924 - lazkao, 2014)  
fusilatze baten lekuko

«Pedro Telletxea 
Lazkaomendin fusilatu 
eta hantxe eduki zuten 
ahoan belarra sartuta»
Gabriel Altuna 1924. urtean jaio zen Lazkaomendiko Eguzkitza baserrian (Lazkao, Gipuzkoa) eta 2014ko ekainean hil zen, libu-
ru hau argitaratu baino lehen. Hamaika senideetatik laugarrena zen. Gerra hasi zenean, aita kartzelan sartu zuten nazionalistei 
botoa emateagatik. Haurra zelarik, fusilatu baten gorpua ikusi zuen Lazkaomendiko frontoian.

Gerra aurrean nolakoa izan zen zuen 
bizimodua?
1924an jaio nintzenetik Lazkaomendi-
ko Eguzkitza baserrian bizi naiz. Fami-
lia handia ginen: aita, ama eta hamaika 
anai-arreba. Aukera gutxi izan genuen 
eskolara joateko. Ni bi urtez joan nin-
tzen doktrina ikastera. Oinetakoak 
erosteko dirurik ere ez genuen. Eskolara 
oin hutsik joaten ginen, eta han alpar-
gatak jazten genituen. 

Errepublikan bakean bizi ginen, 
baina gero arazoak etorri ziren. Guk go-
serik ez genuen pasatu baserritik bizi 
ginelako; baina krisia orduan zegoela 
esango nuke nik, eta ez orain.

Gero, gerra hasi zenean, aita kartze-
lan sartu zuten; nik orduan 11 urte ni-
tuen. Eta nire bi anaia gerrara joan ziren 
soldadu. Horietako bat sei urte eta erdi 
egon zen kanpoan; bestea, Ormaiztegin 

botatako zubia konpontzen ari zela, mi-
litarrek hartu eta gerrara eraman zuten. 

Zer gogoratzen duzu gerrari buruz?
Aurretik esaten zuten gerra bazetorre-
la, baina guk ez genuen asko nabaritu. 
Herritar batzuk gorriekin joan ziren, eta 
karlistak sartu zirenean, beste batzuk 
haiekin. Karlistak Ataundik, Nafarroa-
tik barrena, Lazkaora nola etorri ziren 
ikusi genuen Santiago egunean. Hegaz-
kinak pasatzen ere ikusi genituen, eta 

Beasainera eta Ordiziara bonbak bota-
tzen zituztela ikusi genuen. 

Gerra aurretik gure aitak nazionalis-
tei ematen zien botoa. Lazkaomendin 
bazen eskola egiteko beharra, eta Patxi 
Albisu Lazkaoko nazionalistak esan zien 
botoa berari ematen bazioten, egingo 
zuela eskola. Eta hala egin zen.

Horregatik, aitak nazionalistei botoa 
emateagatik, Olaberriako kartzelara era-
man zuten. Eta gu etxean beldurrez egon 
ginen, aitarik gabe geldituko ote ginen. 
Hamabost egun eduki zuten kartzelan. 

Gerra garaian eta ondoren, aurretik ez 
bezala, miseria gorrian egon ginen. Go-
bernua tasak igotzen hasi zen. Gainera, 
estatuak janaria kentzen zigun eta etxe-
rako gutxi gelditzen zitzaigun. Ganadua 
ere estatuari eman behar izaten genion. 

Baserrikoak izanik, goserik ez, baina 
nahikoa lan izan genuen aurrera egiten. 
Gogoratzen dut Zaldibian errota batean 
irina egiten zutela eta guardiak zelatan 
egoten zirela. Errotan lanean harrapa-

«Aita kartzelara eraman 
zuten nazionalistei 
botoa emateagatik, eta 
gu beldur ginen aitarik 
gabe geratuko ote 
ginen»
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tuz gero, izugarrizko zigorrak ezartzen 
zituzten. Ama zena astoarekin joaten zen 
goizeko ordubietan irin bila bertara.

Fusilatze bat ere izan zen Lazkaomendin
Bai, gorrien edo nazionalisten nagusia, 
tenientea-edo zena [mikeletea] Lazkao-
mendin elkartearen aurrean fusilatu 
zuten. Pedro Telletxea zuen izena, eta 
izatez ez zen hemengoa, kanpotik eto-
rria zen. Fusilatuta uztai-belarra ahoan 
sartuta eduki zuten egun batzuetan. Guk 
hura ikusi genuen. Esaten zutenez, kar-
listen kontra joan zelako hil zuten, gerra 
aurretik auziren bat dela-eta karlistaren 
baten bila joan zelako.  

Oianguko beste gizon bat ere ka-
mioian eraman zuten Urbasara, eta han-
dik bota egin zuten. Nire anaiak ikusi 
zuen hura.  

Nolakoa izan zen gerra ostea?
Gerra ondoren ahal genuen bezala bizi 
ginen. Nahikoa justu. Gure anaiak solda-
duskara eraman zituzten eta besteok lan 
egin beharra izan genuen. Bizimodua 
aurrera atera behar. 

Gerra ondoren, ni ere soldadu eraman 
ninduten, eta Baztanen egon nintzen. 
Latzak pasatu nituen. Makiak jarraitzen 
genituen orduan. Iruñeko kuartelean ere 
egon ginen. Han jo egiten gintuzten eus-
karaz hitz egiteagatik. Baina gu hala jaio 
ginen eta hori ikasi genuen. Nik ez ne-
kien erdaraz eta euskaraz entzuten zigu-
tenean, horrela esaten ziguten: ‘¿Ya estáis 
ahora también con el capurrido?’. Asko su-
fritu genuen horregatik ere. 

«Anaia Ormaiztegin 
botatako zubia 
konpontzen ari 
zenean, militarrek 
hartu eta gerrara 
eraman zuten»

Matxinatuek bereziki zigortu zituzten aurreko erregimeneko agintari eta funtzio-
narioak. Herri baten agintea beren esku hartu bezain laster, Errepublikaren or-
dezkari politiko legitimoak beren karguetatik kentzen zituzten eta udal kolpezale 
berria ezartzen zuten. Horrelaxe egin zuten Ordizian ere. Abuztuaren 2an Pablo 
Cayuela teniente koronelaren agindupean elkartu ziren Ordiziako udalbatza be-
rria osatuko zutenak. Bilera hartan «automatikoki» kargugabetu zituzten herrita-
rren borondatez hautatutako alkate eta zinegotziak eta berriak izendatu zituzten. 

Baina kargu publikoez gain, udalbatza berriak aurreko udal langileak ere zigor-
tu zituen, Errepublika garaiko 
langile izateagatik edota erre-
gimen berriari ez agertzeagatik 
atxikipen garbia. Horrela bada, 
beren lanpostuetatik kanpora-
tu zituen Kandido Elortza Goia 
idazkaria, Joxe Leunda Munain 
eta Joxe Elortza Gargallo idaz-
kari-laguntzaileak, Gumersin-
do Hidalgo Arana Alhondigako 
administratzailea, Biktor Hi-
dalgo Izagirre administratzai-
learen laguntzailea, eta Esteban Uranga Olaskoaga eta Francisco Soto Rico danbor 
joleak.  Ondoren Kandido Geresta idazkari izendatu zuten, eta Joxe Frantzisko Gar-
mendia eta Eduardo Egaña idazkari-laguntzaile. 

Horiez gain, Ordizian Errepublika garaian erakundeetan lan egiten zuten bi la-
gun ere fusilatu zituzten, Oianguko Emeterio Garmendia, mendiko guarda izanda-
koa, eta Pedro Telletxea Erdozia mikeleteen kapitain burua.

Mikeletea Lazkaomendiko eskoletan fusilatu zuten, eta gorpua bertan utzi zu-
ten ahoan uztai-belarra sartuta, zigorraren erakusgarri. Bi lekukok eman dute fusi-
latze horren berri liburu honetan, Pedro Armendarizek eta Gabriel Altunak.  

Pedro Telletxearen emazteak, Benita Etxeberria Jauregik, senarra fusilatu ondo-
ren garaiko agintariei eskatu zien mikeletea errehabilita zezatela. Donostiako Plaza-
ko espedientean 1938ko ekainaren 18an Burgosen sinatutako agiri hau agertzen da:  

«Si bien sus antecedentes políticos no le demuestran ideológicamente opuesto a 
nuestro Glorioso Movimiento Nacional, tuvo en los  inicios del Movimiento actitud 
contraria a las tendencias que el mismo representaba, y aún considerando que obrase 
cumplimentando ordenes superiores y que la actitud de dicho Sr. no fuese susceptible 
de sanción, la dificultad para lograr su rehabilitación es indudable; pues si  bien se 
dice que fue fusilado por fuerzas de nuestro ejército, sería necesario se aportasen da-
tos suficientes de la forma en que ocurrió su muerte y motivos que determinaron la 
misma y no obstante la gran amplitud que se ha dado a esta información no se ha 
logrado averiguar aquellos extremos. En consecuencia es pertinente que conceptuan-
do digno de todo encomio el natural deseo de la mencionada señora de rehabilitar 
la memoria de su indicado marido, V.E. acuerde no ser procedente la rehabilitación 
solicitada por carecer de juicio bastante que aconseje la misma».  

i

kargu publiko eta funtzionarioen kargugabetzeak eta 
fusilatzeak  

Mikelete talde bat Hondarribian gerra aurretik.  
(Hondarribiko Udal Artxiboa)
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angeles lasa garmendia   
(ordIzIa, 1923)
gudariaren emaztea  
eta emeterio garmendia fusilatuaren bizilaguna

«Tabernan ataundar 
batek esan zidan: han 
dago zure bizilaguna, 
bide bazterrean hilda»

Ordizian jaio zen Angeles Lasa, 1923an. Kaletarra izan arren, denbora asko igaro zuen Oiangu baserrian, ama hangoa zelako. Ge-
rra hasi zenean Ordiziako La Amistad tabernan aritzen zen lanean, eta han jakin zuen Emeterio Garmendia, Oiangu baserriko 
bizilaguna, atxilotu eta hurrengo egunean Ataunen fusilatu zutela. Angelesen senarra, berriz, Juan Garate, Loyola batailoian aritu 
zen borrokan. Gerran pasatakoaz ez zuen hitz egiten, baina Angelesek mimo handiz gorde ditu garaiko argazkiak.

JUAN GARATE ELUSTONDO, ‘TXINPARTA’
(Zaldibia 1915-Ordizia 2001)
Zaldibian jaio zen baina oso gazte zela etorri zen familiare-
kin Ordiziara bizitzera. 19 urte zituela gudariekin joan zen 
gerrara; Loyola batailoian borrokatu zuen eta, Bizkaian 
preso hartu ondoren, Asturiasen kontzentrazio-esparru 
batean eduki zuten eta langileen batailoietan Teruel, Bar-
tzelona eta Mallorcan. 1941ean itzuli zen herrira. 

EMETERIO GARMENDIA LASA 
(Ordizia, 1916 - Ataun, 1936/08/?) 
Ordizian, Oianguren baserrian jaio zen 1916an. Mendiko 
guarda lanetan ibili zen, eta gerra hasi zenean kalean bizi zen. 
1936ko abuztuaren erdialdera atxilotu zuten Ordizian, eta 
hurrengo egunean Ataunera eraman eta Aia auzoan fusilatu 
zuten. Pagadizelaiko errepide bazterrean utzi zuten gorpua, 
eta Aiako hilerrian lur eman zioten. ANVko afiliatua zen. 

Bitorio Arrese, Pedro Irastortza, Juan Garate eta Antonio Murua. 
(Lasa-Garate familia)

Emeterio Garmendia, zutik erdian, 1936ko maiatzaren 7an 
ezkontza batean. (Lasa-Garate familia)
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emeterio garmendiaren 
fusilatzea

Emeterio Garmendia Lasa 1936ko abuz-
tuaren erdialdera atxilotu eta hurrengo 
egunean fusilatu zuten Ataunen, Aian, 
20 urte zituela. Pagadizelaiko errepide 
bazterrean utzi zuten gorpua eta Aia-
ko hilerrian eman zioten lur. Hala esan 
zion ataundar batek Angeles Lasari, eta 
hala jasotzen du Jose Bikuña bikarioak 
1936ko urriaren 8an idatzi zuen heri-
tza-agiriak. 

«Se da sepultura eclesiástica al cadá-
ver de Emeterio Garmendia y Lasa, natu-
ral de Villafranca de Oria, de 30 años de 
edad, soltero, de profesión jornalero, hijo 
de José Miguel Garmendia Garmendia y 
Dña. María Micaela Lasa Mendizabal. 
Falleció por haber pasado por armas. Se 
encontró su cadáver en la carretera de 
Paizelai. Recibió el santo sacramente de 
la Penitenciaria administrado por Igna-
cio Alustiza, coadjutor de Olaverria».

Euskadiko Artxibo Historikoan ja-
sota dagoen agiri baten arabera, men-
dekua izan zen Emeterio fusilatzearen 
arrazoia, Lazkaoko markesaren kon-
trako etxegabetze auzia irabazi zuelako 
Garmendia familiak. Azkenean kanpo-
ratu egin zuten eta Agustin Garmendiak 
egun batzuk egin zituen Tolosako espe-
txean. Matxinatu kolpezaleak Agustin 
Garmendiaren bila joan ziren, baina  
aurkitu ez eta Emeterio eraman zuten.  

1936ko gerrako testigantza ugaritan 
jasotzen da atxilotu asko eraman zituzte-
la Goierritik Etxarri Aranatzera eta Urba-
sara, Ataundik barrena. Batzuk Ataunen 
bertan fusilatu zituzten, Lizarrustin. 
Aiako Elizako heriotzen agiri-liburuak, 
Emeterio Garmendia ordiziarraz gain, 
beste lauren fusilatzeen berri ematen 
du, baina ez da haien izenik jasotzen. 
Erroiondoko eta Pagadizelaiko errepide 
bazterretan aurkitu zituzten bost gor-
puak. Emeterio Garmendiari 1936ko 
urriaren 8an eman zioten lur.  

Gure gainetik beste bonba bat pasatu 
zen izugarrizko soinuarekin; Etxaburura 
erori zen, eta zuloa han dago oraindik. 
Oiangu Txikin egon ginen pixka batean, 
soldaduek alde egin arte. Bonbak hara 
botatzen hasi zirenean atzeratu egin 
ziren. Mantak utzita joan ziren, eta gu 
denak biltzera joan ginen. Gero abrigu 
ederrak egin genituen manta haiekin! 

Eta herrian ‘naparrak’ nagusitu zire-
nean…
Tabernara jaitsi ginen berriro. Aurrean 
izaten genituen militarrak, orduko es-
kolan jarri baitziren, Korreos egon zen 
tokian. Han izaten ziren formatzen. 

Orain kuartela dagoen tokitik 
herrira tiro egiten zuten 
metrailadore batekin
angeles lasa garmendia 

Nola gogoratzen duzu gerra aurreko 
giroa?
Lasaia zen. Errepublikanoen mitinak go-
goratzen ditut. Barrenan egiten zituzten 
eta hitz egiten zuenetako bat zen Vic-
toria Antolín ordiziarra. Errepublikano 
asko ez, baina baziren bai batzuk Ordi-
zian. Zentroa ere bazuten. Nazionalisten 
eta karlisten mitinak ez ditut gogoratzen. 
Orduan ez zen izaten haien arteko bo-
rroka handirik, gero bai, hasi ziren. 

Gerra hasi zenean, zer gertatu zen Or-
dizian?
Gu herrian ginen. Ni Urdaneta kalean 
nengoen lagun baten etxera joanda.  La-
gun horren etxeak miradorea zuen Ur-
daneta kalera. Kamioiak etortzen ikusi 
genituen; CNTkoak eta sindikalistak 
kamioi horietan pasatzen ziren Beasain 
aldetik Donostia aldera. Gu harrituta gi-
nen, ze ote zen hura! Etxera joan gine-
nean berealdiko sermoia egin ziguten: 
‘gerrra etorri da, eta non zeunden zu?’. 
Nik ze jakingo nuen 13 urterekin! 

Gero metrailadore bat jarri zuten 
orain kuartela dagoen tokian, eta erre-
keteek handik egiten zuten tiro herrira. 
Izebaren taberna, La Amistad, elizaren 
parean zegoen. Nik han egiten nuen 
lan, eta taberna aurrera erortzen ziren 
tiroak. Orduan guk Oianguko baserrira 
alde egin genuen. Han naparrak zeu-
den, Lazkaotik sartu ziren Oiangura. Eta 
Itsasondotik Zelatxo baserritik Oiangura 
botatzen zituzten bonbak. Batek Oiangu 
baino beherago berealdiko zuloa egin 
zuen. Ahizpa eta ni besotik heldu eta 
osabarekin joan ginen Oiangu Txikira. 

Juan Garate eskuinean eta Pedro Irastortza gudari 
jantziekin. (Lasa-Garate familia)
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serriko jabe zen Lazkaoko markesarekin 
auzitan ibili zen, errenta zela eta ez zela. 
Ez zuela ordaindu nahi eta atxilotuta ere 
eduki zuten egun batzuetan Tolosan. Ho-
rregatik herrira jaitsi ziren bi anaiak eta 
arreba bizitzera. Emeterio gizon ona zen. 
Ez zuen ezeren errurik. Agustin anaia 
gero Zaldibin ezkutatuta egon zen eta 
Euzko Gudarostean ibili zen borrokan. 

Euskaraz ez zegoela hitz egiterik esan 
duzu. Beldurra zegoen?
Bai. Hitzik ez zegoen egiterik euskaraz. 
Guk etxean egiten genuen, baina kalean 
ezer ez. Ezta pentsatu ere. Bestela ere 
gerra ondoren hitz egiteko beldurra ze-
goen, silencio absoluto.
 
Desfileekin gogoratzen zara?
Bai. Baten bat frentean hiltzen bazen, 
margaritak militar koadrila bat beza-
la desfilatzen joaten ziren. Moroak ere, 
legionarioak, hemen egon ziren den-
bora dezente. Tabernara etortzen ziren 
askotan. Gorro gorri batzuk zituzten, 
eta behin batek  kendu egin zuen eta 
mostradore gainean utzi. Tabernan zen 
herritar batek esan zion: ‘cuidado que 

Ordurako herritar batzuk alde eginda 
zeuden, nire senarra izango zena eta 
Agustin Garmendia Oianguko gure bi-
zilaguna ere bai. Haren anaia Emeterio, 
berriz, handik gutxira atxilotu egin zu-
ten. Etxezarreta zinean kartzela jarri zu-
ten, eta atxilotu dezente eduki zituzten 
han. Baina, Emeterio fraidetako eskola-
ra eraman zuten; han ere izaten zituzten 
atxilotuak.

Gu tabernatik atxilotuei bazkaria 
eta afaria ematera joaten ginen. Egun 
batean gure ama etorri zen tabernara, 
Emeterio atxilotu egin zutela esanaz. 
Izebak amari esan zion eramateko afaria 
Emeteriori. Urte batzuetan gurasoen bi-
zilaguna izan zen Emeterio Oiangun, eta 
harreman handia zuten. 

Hala, gure amak eraman zion afaria 
kartzelara, baina ez zen ailegatu. Hara 
zihoala, aldapan, auto bat jaitsi omen 
zen. Han guardia denak herrikoak ziren, 
eta iritsi zenean esan zien: ‘Vengo a traer-
le la cena a Emeterio’. Erdereraz esan 
zien, orduan ez baitzegoen euskaraz hitz 
egiterik. Eta erantzun zioten: ‘A Emeterio 
le has cruzado en el camino, porque se lo 
han llevado en coche’. ‘¿A dónde?’, gure 
amak. ‘No sé, pero le han llevado’. 

Hurrengo goizean, tabernan nen-
goela, Ataungo bat etorri zen, oraintxe 
ikusiko banu ezagutu egingo nukeela 
uste dut, eta esan zidan: ‘Zu zara Jose 
Ignazioren iloba? Ba, han dago zuen bi-
zilaguna kaminoan, bide bazterrean hil-
da’. Hala gelditu zen hura.

Zergatik eraman ote zuten Emeterio 
Garmendia?
Bere anaia Agustin ez zegoelako etxean. 
Agustin errepublikarra zen. Oiangu ba-

tienes trimotores’. Trimotores zorriak 
dira, eta esan bazuen…. Han sortu zen 
istilua! Bonba bat botako zuen keinua 
egin zuen legionarioak. Han ziren herri-
ko erreketeek a ze beldurra! Laster joan 
ziren kaka dariola. 

Goserik pasa zenuten? 
Gosea 40ko urteetan etorri zen. Errazio-
namendua ezagutu genuen. Kartila bat 
ematen zizuten; hainbeste ume, hain-
beste lagun, eta errazionatuta ematen 
zizuten olioa, ogia… Zerrautsaz eginiko 
ogia zen hura! 

Baserritarrak errotara joaten ziren, 
garia eraman eta irina ekarri. Ogia eta 
taloa eginda ez duzu goserik pasatzen. 
Baina Oiangun jana ezkutatu behar iza-
ten genuen. Egurrezko aulkien azpian 
beste tapa bat sartu eta han sartzen ge-
nuen babarruna, badaezpada, erregis-
tratzea etortzen baziren. A ze pisua aulki 
haiek! Beti ezagutu izan dut babarrunak 
aulkietan ezkutatuta. 

Zure senarra, Juan Garate, gerran bo-
rrokatzera joan zen.
Bai, 19 urte zituela, gudariekin joan 
zen. Murumendi aldetik joan ziren; 
gero Bizkaian, Elgeta aldean eta Gerni-
ka inguruko mendietan ibili ziren. Lo-
yola batailoian. Bartolo Armendariz ere 
Loyolan zela hil zen. Senarra Gernika 
aldean harrapatu zuten, eta handik lan-
gileen batailoietan eta kontzentrazio- 
esparru batean eduki zuten. 

Zer kontatzen zuen gerraz?
Oso gutxi. Senarra oso alaia zen. Amar- 
Iruko elkartekoa zen eta abesteko beti 
lehenengoetakoa zen, kalean beti kan-
tari. Elkarte horretako asko joan ziren 

«Senarra Loyola 
batailoian ibili zen, eta 
Gernika aldean hartu 
zuten preso»

«‘Naparrak’ 
Oiangun zeuden, eta 
Itsasondotik bonbak 
botatzen zizkieten»

Agustin Garmendia eta Joxepa Garmendia Oiangu 
baserriko atarian 1917an. (Lasa-Garate familia)
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gerrara. Baina gero senarrak oso gutxi 
hitz egiten zuen gerraz. Nik uste dut bel-
durragatik zela hasieran, gero ez zuela-
ko pasatakoa gogoratu nahi. Teruelen 
trenbideak egiten ibili zen, langile batai-
loietan; kanpoan lo eta dena egiten zu-
ten. Orduan koñaka edukiz gero, botila 
edango zuketela esaten zuen, halako ho-
tza pasatu zuten! Gero Bartzelonan eta 
Mallorcan eduki zuten langile batailoie-
tan baita ere. Lau urte egin zituen. Urte 
asko dira horrela ibiltzeko. Asturiasen 
kontzentrazio-esparru batean eduki zu-
ten lehenengo eta han zortea izan zuen 
futbolari esker. Izan ere, futbolean joka-
tzen zuen eta han norbaitek ikusi zuen 
ongi jokatzen zuela eta Langreo taldean 
egon zen jokatzen. Horregatik, futbo-
lean aritzen zelako, sukaldari jarri zuten. 
Gero bai, gero langileen batailoietan 
okerrago egon zen.

Epaiketarik izan zuen?
Ez, eta epaitu gabe lau urte izan zuten. 
Gero hemendik eskatu zen jarrera ona-
ren agiria lortuta etxeratu zen 1941ean.  
Hala ere, 1950. urtea pasata oraindik 
kartila sinatzera joan behar izaten zuen.
 
Nolako eragina izan zuen horrek guz-
tiak beregan?
Oso isila zen, tristura sumatzen zitzaion 
gerraren gaia ateratzen bazen. Ilobak 
zirikatzen zuen, jakin nahi zuela esa-
ten zion, baina oso gutxi ateratzen zion. 
Oroimen txarrak zituen, eta ez zituen 
gogoratu nahi. Pasatako hotza eta gosea, 
fisikoki sufritutakoa oso gogoan zituen 
eta horretaz esaten zuen zerbait. 

Gerran berarekin ibili ziren lagunekin 
elkartzen zen?
Bai, oso lagunak izaten jarraitu zuten. 
Gerra aurretik Eugenio Arana, Boltxe, 
oso laguna zuen. Gerrara ere elkarrekin 
joango ziren. Beti izan ziren oso lagu-
nak, gerora ere bai.  Migeltxo Lasa hara-
kina ere bai, eta Mikel Garmendia…  

Joxe Agirre Arratibel (Aia, Ataun, 1920-
2013) Aia auzoko Arbilleta baserrian 
jaio zen. Hiru fusilatu eta haien hiltzai-
leak ikusi zituen Lizarrustin, arrebare-
kin garotara joan zenean 1936ko iraileko 
egun batean. Gerraz hitz egitea beldurra 
azaleratzea da Agirrerentzat. Beldurra, 
Nafarroatik mendiz zetozen faxistek be-
raiekin eramango ote zuten; beldurra, 
garo artean hiru gorpu eta haien hiltzai-
leak topatu zituenean; eta, beldurra, iku-
sitakoa kontatzeari. Liburua argitaratu 
aurretik hil zen, 2013ko abuztuan. 

«Hiru gorpu ikusi 
nituen lurrean, ilaran. 
Ez begiratzeko agindu 
zidaten, euskaraz»

Iraileko egun hartan, neska-mutiko gi-
nela, arreba gazteena eta biok garotara 
joan ginen goiz batean. Kaxetatik gertu, 
Erroiondoko inguruetan, eskopetekin 
zeuden gizon batzuekin egin genuen 
topo. Harritu egin ninduen bide horie-
tan haiek topatzeak. Halako batean esan 
zigun batek: ‘Segi, segi aurrera!’. Eta ez 
begiratzeko agindu zigun. Baina hiru 
gizon ikusi genituen han lurrean, garo 
tartean hilotz, ilaran jarrita. Beldurrez 
eta triste asko aurrera jarraitu genuen. 
Gehiago ez ginen joan garotara.

Norbaitek Don Paskasio apaizari 

esango zion gorpu haiek han zirela, eta 
hona ekarri eta Aiako kanposantuan hi-
lobiratu zituzten, baina ez dakit ziur zein 
tokitan. Ez zen gurutzerik jarri, eta gero 
hainbat aldaketa egin dira bertan. Han 
nonbait egongo dira, baina ezin jakin 
non.  

Oso gazte izan arren, ondo gogoan 
dut egun hartakoa. Eguna ez dut zehazki 
gogoratzen, baina 1936ko iraila zen. Ez 
dut ahaztuko bizi naizen artean. 

«Orduan ezer esateko 
beldurra zegoen, eta gero 
ere, gaurdaino, beldurra 
izan dugu; ezer kontatzeko 
beldurra» 

Orduan ezer esateko beldur handia 
zegoen. Guk ezer asko ez genuen uler-
tzen,  baina urtetan beldurra izan dugu, 
gaurdaino; ezer kontatzeko beldurra. 

Gerra hasi zenean, naparrak mendi-
tik sartu ziren. Guk ikusi genituen pasa-
tzen. Beldurtu egin ginen, eta baserritik 
alde egin genuen. Beldur ginen, gazteak 
hartu eta eraman egiten zituztela esaten 
zutelako. Horregatik, jendea ezkutatu 
egiten zen. Gizon asko falta izan zen or-
duan etxetik. Gerrara borondatez joanda 
gutxi izan ziren, bi edo hiru besterik ez 
ditut ezagutzen. Gero Barandalla nafar 
kapitan ospetsuari beldur handia hartu 
genion, entzundakoak entzunda… 

Behin aitari gertatutakoaz ere gogo-
ratzen naiz. Batzuek brazalete bat era-
maten zuten Espainiako banderarekin, 
eta besteei jarrarazi egiten zieten. Bada, 
behin horietako batzuk aitarekin topo 
egin zuten basoan, eta hil egin behar 
zutela esan zioten, besoan bandera ez 
eramateagatik. Baina, Altsasuko batek 
ezagutu egin zuen eta uzteko esan zien 
besteei. Harri esker salbatu zen gure 
aita.  

i

lizarrustiko hiru fusilatzeren lekukotza

Joxe Agirre Ataungo Aiako baserriaren atarian. 
(Agirre familia) 
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mikel garmendia olaziregi  
(donoStIa, 1915)
gudaria 

 «Euskadi 
independente izateko 
esperantza galdu 
nuen Bilbo erori 
zenean» 

Mikel Garmendia Olaziregi, Belarra, Donostian jaio zen 1915eko apirilaren 23an, baina lau urterekin Ordiziara etorri zen bizi 
izatera. Eusko gudaria izan zen eta Itxarkundia batailoian ibili zen borrokan. 1937an komisario politiko izateko proposatu zu-
ten. Frankistek preso hartu eta gerra kontseiluan prozesatu ondoren, heriotza-zigorra ezarri zioten, baina indultua lortu zuen. 
1943an kartzelatik irten ondoren, Valle de los Caidos-en eduki zuten behartutako lanak egiten. Handik ihes egin zuen eta norta-
sun faltsuarekin bizi izan zen Malagan hainbat urtez, 1970ean Euskal Herrira itzuli zen arte. Jaiotzez donostiarra dela dio Mikel 
Garmendiak, baina bihotzez ordiziarra, eta euskal herritarra izan dela egon den toki guztietan.

Nola bizi izan zenituen gerra aurreko 
urteak?
Aita Legorretakoa zen, Kortatu baserri-
koa, eta ama Donostiakoa. Donostian 
bizi ginen. Aita ebanista zen eta CAFera 
ekarri zuten arotzen buru izateko. Nik 
lau urte nituela etorri ginen Ordiziara 
bizi izatera. Gero aita eta ama izan zi-
ren Ordiziako Batzokiko lehen kontser-
jeak. Han elkartzen zen herriko PNVko 
jendea, eta nik haien elkarrizketak eta 
hitzaldiak entzuten nituen. Elias Ga-
llastegi ere ezagutu nuen.  Euskal al-
dizkari eta egunkariak saltzen nituen 
Ordizian eta Beasainen, baita CAFen 

ere: Eusko Langile, Amayur, Euzkadi… 
Hangoak entzunda eta irakurrita sortu 
zitzaidan niri abertzaletasuna. 

Errepublika 1931ko apirilaren 14an 
aldarrikatu zen. Elekzioak Patxi Itu-
rriotz Iztuetak irabazi zituen, erraz 

gainera. Orduan bi periodiko saltzaile 
zeuden, Golmaio eta Fernandez. Pla-
zan plaka bat zegoen Alfontso XIII.aren 
izenarekin, eta, Errepublika aldarrikatu 
zenean, Fernandezek eskailera bat har-
tu eta gora igota plaka puskatu zuen 
mailu batekin; haren lekuan Errepu-
blikakoa jarri zuen. Nik orduan 16 urte 
nituen, eta oso ondo gogoratzen naiz. 
Gero oso giro txarra bizi izan zen kar-
listekin. 

Nola izan zenuten altxamenduaren 
berri?
Juanito Garate, Txinparta, Mujika eta 
ni San Migel mendira gindoazela erre-
keteekin topo egin genuen. Eta galdetu 
ziguten, ‘¿a dónde van ustedes?’. Eta guk 

«Euzko Gudarostea 
osatzean, 
lehendakariaren 
aurrean hitz eman 
genuen hil arte izango 
ginela gudariak»
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«Egunez galtzen 
genituen posizioak 
gauez berreskuratzen 
genituen. Kanoiak eta 
hegazkinak edukiz 
gero, ez genuen gerra 
galduko»

erantzun: ‘Nosotros vamos a San Miguel 
a comer una tortilla, y luego a casa, so-
mos de Villafranca’. Eta alferezak eran-
tzun zigun: ‘Pues coman cuanto antes la 
tortilla, porque la cosa no está para fies-
tas. Y viva Cristo Rey, y viva España’. Or-
duan nik esan nuen: ‘Hauek desagertu 
bezain azkar, Amezketako bidea hartu 
behar diagu, eta handik deituko diagu 
Ordiziara esateko hauek Ordiziara doa-
zela, Beasain eta Lazkao hartzeko as-
motan’. Hori zen haien artean hizketan 
esaten zutena. Eta horixe egin genuen. 
36ko uztailaren 18a zen. 

Eta menditik Ordiziara iritsi zinete-
nean, zer giro zegoen? 
Juxtu-juxtu ailegatu ginen herrira. Bea-
sainen sartu ziren segituan. Jende asko 
hil zuten han. Bost guardia zibil zeu-
den, eta haiek ere denak hil egin zituz-
ten, kanposantuko hormetan. Denak 
gorriak bezala jartzen zituzten. Aku-
sazioak izaten ziren «gorri separatista» 
izatea edota «ideia separatistak» zabal-
tzea.  

Ordiziara sartu baino lehen, zenbait 
lagunek eskopetak hartu zituzten herri-
ko bi arma dendetatik. Baina, eskopeta 
haiek ez zuten ezertarako balio. Gerran 
eskopeta ez da ezer, ez du balio. Ordi-
zian sartu zirenean ni Donostian nen-
goen, eta Rezolarekin egin nuen topo. 
Eta esan zidan: ‘Zer habil hemen? Hik 
Azpeitira joan behar duk segituan’. Eta 
horrela, 21 urte nituela eta xentimorik 
gabe, furgoneta batean joan nintzen 
Azpeitira. 

 
Nola hasi zinen gudari bezala borro-
katzen? Non ibili zinen? 
Hasieran Azpeitia inguruan ibili nin-
tzen talde batean, Kandido Sasetarekin. 
Oso jatorra zen. Ibili nintzen Santa Age-
dan, Zelatunen, Beizaman… Santa Age-
dan faxisten bandera zegoen, eta hara 
igo ginen eta ikurrina jarri. Hura izan 
zen nire aurreneko operazioa. Handik 
Andoain aldeko mendietara joan ginen, 
Buruntzara, eta Usurbilera, atzeraka eta 
atzeraka. Eta Donostian sartu zirenean 
erretiratzeko erabakia hartu zen.  

Gu mendietan egoten ginen, bes-
teek ikusteko eta pentsatzeko ‘horiek 
hartuta zeukatek’. Baina armarik gabe 
ginen. Ez geneukan ezer, eta atakatzen 
zuten bezain azkar, utzi egin behar, ez 
genuen eta ezer defendatzeko. 

Niri eman zidaten lehendabiziko 
arma izan zen Eibarren egindako pisto-
la-metrailadore bat. Ematen zizuten 12 
balako kargadore bat, eta egiten zenuen 
tiro bat edo bi, eta enkaskilatu egiten 
zen. Ez zuen ezertarako balio. Ez zuten 
indarrik 50 metrora heltzeko ere. 

Gero ni Itxarkundia batailoian ibi-
li nintzen. Itxarkundia osatu zenean 
Euzko Gudarosteko batailoi denak osa-
tu ziren. Ordiziako jende gehiago ere 
ibili zen, Otatzako Zeberio Amaiurren, 
Rufino eta Joakin Rezola, Sarriegi pin-
torea, Grazian Iturriotz… Agirre lehen-
dakariaren aurrean hitza eman genuen 
hil arte izango ginela gudariak. Ni sar-
jentu ibili nintzen. Batailoian zabaldu 
zen nik asko irakurtzen nuela, eta ondo 
hitz egiten nuela, eta jendea asko era-
kartzen nuela… eta ni ez bidaltzeko 
mendira. Eta egin ninduten instrukto-
re. Baina ni beti frentean, e? Hala esan 
nien: ‘Nahi duzuen guztia, baina nik 
hemen hitz egin eta egin behar dudana, 
aurrean berdin-berdin egiten dut’. 

Gero Madriletik etorri zen agindu 
bat esanez batailoi guztiek komisario 
politikoa izan behar zutela. Eta zein 
izendatu? Nik asko hitz egiten nuelako, 
niri tokatu zitzaidan. 

Komisario politiko nintzela infor-
meak egin behar izaten nituen, gerrako 
egoeraz, armamentuaz, borrokarako Itxarkundia batailoia. Atzean zutik eskuinetik bigarrena (pala bizkarrean) Mikel Garmendia. 

Etzanda ezkerretik bigarrena Grazian Iturriotz. (Iturriotz-Pérez familia) 
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morala nola genuen azaltzeko… Goi 
mailako nagusiek nire lana oso ondo 
hartu zuten, baina nik orduan eskatzen 
nuena zen armamentua, hegazkinak 
eta kanoiak. Ez mortero edo kanoi ari-
nak. Besteek zituzten moduko sei edo 
zazpi abioi eduki izan bagenitu ez gi-
nen eroriko, ez genuen gerra galduko. 
Irabazi egingo genuen. Baina ez zen ho-
rrela gertatu. Ez genuen ez abiaziorik, 
ez kanoirik, ez ezer. Oso ahul ibili ginen. 

Monzoni eskerrak izan genituen 
Txekoslovakiatik ekarritako fusilak, ja-
torrak. Baina fusilekin bakarrik ez duzu 
ezer egiten. Guk askotan egunez gal-
tzen genuen posizioa gauez esku bon-
bekin eta bihotzarekin, kemenarekin, 
berreskuratu egiten genuen. Baina ho-
rrela ezin zen. Han eusteko baliabideak 
behar ziren. Entzuten zirenean lau bost 
abioi, eta hasten zirenean botatzen… 

Han ez zegoen ezer egiterik. Intxortan 
bezala. Ni ez nintzen han izan, baina 
hura izan zen gogorrenetakoa. Hura 
egunero abioekin zigortzen zuten. 
Hura goitik, abioietatik, blanco seguro 
zen. Hura terreno garbia zen, zuhaitzik 
ere ez zegoen. Jende asko eraman zuen 
Intxortak, asko. 

Non harrapatu zintuzten preso? 
Santoñako errendizioaren ondoren, ha-
rrapatu egin ninduten 37ko abuztuaren 
28an, Laredotik zazpi-zortzi kilome-
trora, herri txiki batean. Italiar batek 
harrapatu ninduen. Hura ere amorra 
eginda zegoen, Musolinik hona bidali 

zituelako. Nik esan nion: ‘A mi me per-
siguen por mis ideas políticas’. Eta be-
rak orduan esan zidan: ‘Pues  a mí me 
pasa lo mismo. No te preocupes cha-
val, que si vienes conmigo no te pasará 
nada’.  Itxarkundiako guztiak El Dueso 
kartzelan zeuden, eta ateraino eraman 
ninduen berak.  Han jakin nuen herriko 
karlistek, Alvaro Etxezortuk eta, izenen 
listak zituztela herriko abertzaleekin, 
baita nirea ere. 

Preso eduki ninduten bitartean, 
kartzela askotan izan nintzen: Dueson, 
Larrinagan, Alcala de Henaresen, Alge-
cirasen, baita Afrikan ere… Larrinagan 
garrote vil sistemarekin hiltzen zituzten 
Derioko kanposantuko paretan. Baina 
niretzako kartzelarik txarrena Burgose-
koa izan zen. 1938ko uztailean eraman 
ninduten hara. Hotza eta gosea; gosea 
eta hotza. 

Juiziorik izan al zenuen?  
Bai, Dueson nintzela gerra kontseilua 
egin zidaten. Eskola batean, tribunal 
militar batekin. Juizioak ez zuen ordu 

erdia ere iraun, eta heriotzara zigortu 
ninduten. Gero ez zenuten sinetsiko 
nolako bi urte pasatu nituen eraman-
go ote ninduten beldur. Gaueko zortzi 
eta erdietan etortzen ziren, eta hasten 
ziren izenak esaten, ‘fulano de tal, con 
todo’. Horrek esan nahi zuen dena har-
tu behar zenuela eta fusilatzera zinde-
ramaztela. Garrote vil ere izaten zen. 
Kapera ziegan sartzen zuten presoa 
eta, bostak-edo zirenean, handik atera 
eta eramaten zuten. Egunsentian edo 
lehentxeago fusilatzen zuten. 

Horrela bi urtez egon nintzen Jo-
seba Rezola, Joan Ajuriagerra, Jabier 
Artaza, Iñaki Unzueta, Luki Artetxe eta 
beste batzuekin. 1939ko urtarrilean 
hainbat akordio egin ziren eta zenbait 
gudari eta errepublikazaleri heriotza
-zigorra kendu zieten, baina ofizialei ez. 
Niri indultua 1939ko irailaren 24an hel-
du zitzaidan. Gero berriro juizioa egin 
zidaten, eta orduan 12 urteko kartzela
-zigorra ezarri zidaten. 

Orduan, Alcala de Henareseko 
presondegira eraman ninduten. Han 

«Ordu erdiko 
epaiketan 
heriotza-zigorra ezarri 
zidaten, eta bi urte 
eman nituen kartzelan 
noiz fusilatuko 
beldurrez»

Mikel Garmendia, ezkerretik bigarrena, preso kartzelan. (Garmendia familia)
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nintzela, Jesus Larrañaga komunis-
ta beasaindarra eta Asarta Hernanikoa 
eraman zituzten. Bertan hil zituzten. 
Ikusi nituen, baina ez zidan denborarik 
eman agurtzeko ere. Harrapatu eta se-
gituan eraman zituzten fusilatzera. Jui-
zioa egin zieten 48 ordu baino lehenago.

Ni kartzelan nengoela, nire anaia 
eta arreba Luzio Lekuonarengana joan 
ziren, orduko alkatearengana, eskatze-
ra ea niri buruzko informe on bat egin-
go zuen. Eta anaiari eta arrebari esan 
zien: ‘Baina oraindik ez al diote garro-
tea eman txakil horri?’. Horrelaxe esan 
omen zien. Negarrez etorri ziren etxera 
gure ama zenarengana.  

Noiz irten zinen kartzelatik? 
1943an atera nintzen kartzelatik, eta 
herrira bueltatu nintzen. Baina bereha-

la irten beharra izan nuen, ez zidaten 
bizi izaten utzi ere egin. Soldaduskara 
joan beharra izan nuen. Pentsa, hain-
beste urte kartzelan, eta gero solda-
duska egitera. Han esan zidaten: ‘Oiga, 
¿usted es católico?’. Eta nik, ‘si’. Haiek 
orduan: ‘¿Y cómo es que se fue con los 
rojos separatistas?’. Eta nik esan nion: 
‘Mire usted señor. Hay una cosa que no 
admito. Lo de separatista lo acepto, pero 
yo de rojo nada. Porque yo de rojo ten-
go lo que usted pueda tener de polaco. Y 
creo que de polaco no tiene ni un pelo’. 
Eta jo egin ninduen.

Afrikan egin nuen soldaduska, Te-
tuanen eta Tangerren. Baina zortea 
eduki nuen eta zigor hark gutxi iraun 
zuen. Handik Guadarramara bidali nin-
duten, Valle de los Caidosera behartu-
tako lanak egitera, Franco enterratuta 
dagoen tokira. Baina handik ihes egin 
nuen. 

Behin Andres Arana etorri zitzai-
dan, Bilore xaboi enpresaren sortzailea, 
eta horrela esan zidan: ‘Hi hemendik 
alde egiteko prest al hago?’. Eta nik: 
‘Alde egin? Bihar bertan alde egingo ni-
kek, motel! Gauza bat bakarrik behar 

diat nik: paperak. Paperik gabe ez diat 
pauso bat emango, harrapatzen banau-
te bertan hilko naute eta’.  Eta horrela, 
handik egun batzuetara, paper faltsuak 
ekarri zizkidan Pablo Aguado Martin 
izenarekin.

Han nirekin bazen Ordiziako bes-
te bat, Tapia, arrain saltzailea, eta hari 
esan nion ea nirekin etorri nahi zuen, 
baina ez zuen ezer egin. Nik Madrile-
rako trena hartu nuen, eta errebisorea 
etorri zitzaidanean apuratu egin nin-
tzen billete gabe nengoelako; baina 
begiarekin keinu eginez esan zidan: 
‘Qué, de permiso, ¿no?’. Nik pentsatu 
nuen, ‘hau guretakoa duk’. Eta hark, 
gero, abisatu zidan Madrilen poliziak 
zeudela dokumentazioa eskatzen, eta 
bere kotxean eraman ninduen Zorrilla 
kalean Ordiziako Leunda ahizpek zu-
ten jatetxera. Hamazazpi edo hemezor-
tzi egunez egon nintzen han. Ondoren, 
haietako baten senargaiak motoan har-
tu, side carrean, eta Andaluziako trena 
hartzera eraman ninduen.  

Horrela joan nintzen Malagara, 
Fuentepiedrara. Han Bilboko Jabones 
Chinbok zuen lantegian egin nuen lan. 
Jendeak asko sufritu du Andaluzian 
ere, hemen baino gehiago. Astakeria 
handiak egin zituzten han. Jendeare-
kin konfiantza hartzen nuenean, ni oso 
ondo ikusten eta tratatzen ninduten. 

Zortea eduki nuen. Emakume izu-
garri jatorra ezagutu nuen, andregaitzat 
hartu eta bizimodu lasaia izan nuen. Ur-
teak pasata, zahartzen hasita, ia buelta-
tzeko itxaropena ere galdu nuen. Baina 
ez nuen etsitzen Pablo Aguado izenare-
kin bizi izaten, nire benetako nortasu-
na ezkutuan neramala. Behin, 1948an, 
tabernako partidetako lagun bati, poli-

«A ze gizonak eman 
dituen Euskal Herriak! 
Eta ze pena dena hain 
erraz galtzea!»

«PNV, Euzko Indarra 
eta sozialistekin 
gehiago egin zitekeen»

Mikel Garmendia, lehen lerroan eskuinetik lehena, preso Tetuango langile-batailoian. 
(Garmendia familia)
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zia ohia zena, aitortu nion nor nintzen. 
Lagun hark tramite batzuk egin zituen 
eta nire benetako izena berreskuratu 
nuen. Andregaiari egia esanda, 1948an 
ezkondu ginen. Erabat txoratuta egon 
naiz berrogei eta hamasei urtez, eta he-
men hil zait. Gure bi alabak ere han jaio 
ziren. 1970era arte bizi izan ginen han. 
Urte hartan Zaldibiako Bilore fabrikara 
etortzeko aukera eman zidaten, eta or-
duan itzuli nintzen Euskal Herrira.

 
Nola bizi izan zenuten gerraren 
amaiera?
Nik Jose Antonio Agirreri hitz egiten en-
tzuten nionean, edo Joseba Rezolarekin 
egoten nintzenean, dena egiteko gauza 
nintzen. A ze gizonak! Niretzat bi santu. 
Haiek bai egin zutela borroka, eta lehe-
nengo egunetik. A ze gizonak eman zi-
tuen Euskal Herriak, eta a ze pena hain 
erraz desagertzea, hain azkar! 

Ajuriagerra izan zen Santoñako 
paktua egin zuena. Oso kritikatua izan 
zen, baina nik zer esango dizuet, ba?  
Asturiasen zeudenek eutsi nahi zute-
nerako, gerra jada erabakita zegoen. 
Faxistak Madrileko atarian zeuden; 
Alacant eta Andaluzia hartuta zeuden; 
Valentzia hartzekotan ziren… Eta Ipa-
rraldean dena kendu ziguten, Nafarroa, 
eta Euskal Herria osoa. Katalunia eta 
Levante besterik ez zen geratzen galdu 
gabe. Egoera oso txarra zen, eta gero eta 
nagusitasun handiagoa zuten. Arma 
berekin borroka egin izan bagenu, ez 
zen horrela gertatuko, baina… Sikie-
ra Santoñako paktuarekin zerbait lortu 
izan bagenu, gure estatutua edo. 

Gerra aurretik, Ordiziako alkate Pa-
txi Iturriotz eta beste batzuk ibili ziren 
estatutua prestatzen eta defendatzen. 
Ezkerrekoek esaten ziguten Lizarrako 
Estatutua batikanista zela. Eta nik esa-
ten nien, ‘eta zuek, zer egiten duzue Eus-
kadi independente izateko?’ PNV, Euzko 
Indarra eta euskal sozialistekin gehiago 
egin zitekeen. Nik uste dut baietz.  

Nik Euskadi independente izateko 

esperantza galdu nuen Bilbo galdu ge-
nuenean. Prietok hegazkinak-eta izan-
go genituela agindu bazuen ere, batere 
ez. Ez genuen ezer eduki. Baldintza as-
koz ere kaxkarragoetan geunden. Guk 
lau fusil bagenituen, faxistek 40 zituz-
ten. Dena hamar aldiz gehiago. Arma 
gehiago dituenak irabazten du gerra, 
eta horixe gertatu zen. 

Espainiako Gerra Zibilean saldu 
egin gintuzten. Herrialde demokrati-
koak, denak, koldar hutsak  izan ziren. 

Europako gobernuetako agintari guz-
tiak beldurrez kakaztuta zeuden, Hitle-
rren beldurrez. Eta hark hamalau zela 
uste zuen. Horregatik hartu zuen Eu-
ropa osoa. Horixe da egia. Eta Franco? 
Begira, Franco oso ongi moldatu zen 
amerikarrekin. Guk bagenuen itxaro-
pena aliatuekin, baina kaka zaharra. 
Demokrazia frantsesa, ingelesa, espai-
niarra… denak fartsa hutsa. 

Itxarkundia batailoiko gudari batek egindako postala. (Artxiboa)
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Altxamenduaren lehen egunetan Errepublikaren defentsara-
ko antolatu ziren lehen talde eta zutabeak miliziar bolunta-
rioz osatu ziren. Gipuzkoan talde horiek ideologikoki nahiko 
homogeneoak izan ziren, eta nagusiki ezkerreko alderdi eta 
sindikatuetako kideek osatu zituzten, komunistek eta anar-
kistek. Horiekin batera, Errepublikari leial zitzaizkien hain-
bat guardia zibil, asaltoko guardia eta mikelete aritu ziren.  
EAE-ANVk ere hasieratik egin zuen Errepublikaren alde eta 
bere miliziar talde propioak osatu zituen. 

Eusko Alderdi Jeltzaleak lehen egunetan ez zuen modu 
argi eta irmoan egin Errepublikaren alde, are gutxiago enfren-
tamendu armatuetan. Baina Gipuzkoako Defentsa Batzordea 
osatu zenean, bertan parte hartu zuen. Lehen asteetan orden 
publikoa mantentzera mugatu bazen ere, abuztuaren 5ean 
Loiolako Santutegiko komandantzia eratu ondoren, Euzko 
Gudarostea antolatzen hasi zen.  

Mikel Garmendia bera ere Joseba Rezolak Azpeitira bidali 
zuen Donostian topo egin zutenean. Ordurako Ordizia matxi-
no kolpezaleen esku zegoen. «Hik Azpeitiara joan behar duk 
segituan!», esan zion. Eta Mikelek hala egin zuen 21 urterekin. 

Grazian Iturriotzek, Joxe eta Manuel Zapirainek, Lazaro eta 
Celestino Antolinek, eta beste ordiziar askok ere, altxamen-
duaren lehen egunetan utzi zituzten beren etxeak milizietan 
eta Euzko Gudarostean parte hartzeko. Ikerketa hau egiteko 
bildu diren datuen arabera, gutxienez 296 ordiziar mobilizatu 
ziren matxinatu kolpezaleen aurka eta 20 miliziar edo gudari 
ordiziar hil ziren gudu-eremuan altxamendua hasi eta 1937ko 
ekaina bitartean. Gazteenak 19 urte zituen, eta helduenak 44. 

Bando nazionala izenez ezagutzen denean, berriz, 287 or-
diziar mobilizatu zituzten erreketeen tertzioetan eta kintatara 
deituta soldadu. Bando horretan gudu-eremuan edo kanpai-
nan izandako zauriengatik 41 ordiziar hil ziren 1939 bitartean. 
Gazteenak 16 urte zituen eta helduenak 40.

Azpeitian Euzko Gudarostea antolatzen hasi zenean, Gi-
puzkoako Defentsarako Batzordeko buru Migel Amilibia 
sozialista zegoen, eta harekin batera indar militarrak Jesus La-
rrañaga beasaindar komunistak gidatzen zituen. Abuztuaren 
hasieran, EAJ-PNVk Euzko Gudarostea eratu zuen, Manuel de 
Irujo, Joxe Mari Lasarte eta Telesforo Monzonen aginduetara, 
eta Kandido Saseta kapitaina buru zuela.

Euzko Gudarostea irailaren 25ean eratu zen formalki. 
Errepublikaren armadarekin bat egin zuenean, haren baitan 
batu zen Euskal Herriko aginte militarra. Ondorioz, 1937ko 
apirilean honako 79 batailoi hauek zeuden Euzko Gudaros-
tearen aginte militarraren aginduetara: 

1. EAJ-PNV: Amayur, Mungia, Otxandiano, Aralar, Padura, 
Martiartu, Simón Bolibar, Araba, Rebelión de la Sal, Itxar-
kundia, Loyola, Itsasalde, Muñatones, Ibaizabal, Arana 
Goiri, Abellaneda, Gordexola, Sukarrieta, Larrazabal, Ma-
lato, Kirikiño, Saseta, Ariztimuño, Irrintzi eta Alkartzea.

2. PSE eta UGT: UGT-1 (Mateos), UGT-2 (Prieto), UGT-3 
(Peña), UGT-4 (Carlos Marx), UGT-5 (Madrid), UGT-6 
(Pablo Iglesias), UGT-7 (Asturias), UGT-8 (Jaures), UGT-9 
(México), UGT-10 eta  UGT-14 (Torrijos). 

3. JSU: Cultura y Deporte, Castilla, Unión de Hermanos Pro-
letarios (UHP), Amuategi, Octubre, Meabe-1, Dragones, 
Meabe-2 eta Rusia,   

4. EPK-PCE:  Gipuzkoa, Leandro Carro, Rosa Luxemburgo, 
Perezagua, Larrañaga, Karl Liebnech, Salsamendi eta Le-
nin.

5. Filiaziorik gabeko 7 batailoi. Mendikoa-1, Mendikoa-2, 
Mendikoa-3, Artileria arina-3, Hegazkinen aurkako taldea, 
Transmisioak eta Asaltoko ibilgailuen batailoia. 

6. CNT: Isaac Puente, Malatesta, Bakunin, Durruti, Sacco y 
Vanzetti, Celta eta CNT-7.

7. IR: Capitán Casero, Barakaldo, Azaña (Bizkaia), Zabalbide, 
Azaña (Gipuzkoa).

8. ANV: Olabarri ANV-1, Euzko Indarra ANV-2 eta Euzko In-
darra ANV-3.

9. Jagi-Jagi: Zergatik ez? eta Lenago il. 
10. ELA-STV: San Andres.
11. Errepublikazaleak: Fermín Galán.

i

ordiziarrak euzko gudarostean 

Ordiziako gudariak Gernikan. Zutik ezkerretik: Paco Arana, Esteban Pas-
cual, Joxe Mari Arrieta,  Joxe Mari Otaño, Manuel Garin eta Paco Fernandez. 

Makurtuta ezkerretik: Joxe Migel Lasa, Eugenio Eguren, Zelestino Lasa, 
Pedro Irastortza, Migel Gaztañaga eta Juanito Garate. (Ordiziako Udala)
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Jose mari iturriotz pÉrez   
(ordIzIa, 1954)
gudari baten semea

«Aitak epaileari esan 
zion haiei aurka 
egiteko mariskal 
izateko ere prest 
zegoela»

Ordizian jaio zen 1954. urtean. Grazian Iturriotz eta Pilar Pérezen semea da. Etxean ez du gerra garaiko kontu asko entzun izan, 
gerra galduta eta hainbeste sufritu ondoren, aitak ez zuelako asko hitz egin nahi izaten. Aitak gerran izan zuen ibiliaz eta izan-
dako arduren berri batez ere gerora izan du, aitak txukun-txukun gordeta zituen hainbat agiri aurkitu zituenean eta gerran izan 
zituen ardurengatik pentsioa jaso ahal izateko informazioa biltzen hasi zenean.   

GRAZIAN ITURRIOTZ LASA
(Ordizia, 1910 – Ordizia, 1997) 
Eugenio Iturriotz eta Maria Lasaren semea. Gerra 
lehertu zenean 25 urte zituen. Euzko Gudaros-
teko Itxarkundia batailoian aritu zen borrokan. 
Sarjentu eta komisario politiko ardurak izan zi-
tuen. Santoñan preso hartuta heriotza-zigorra 
ezarri zioten epaiketa sumarisimoan. Burgoseko 
kartzelan exekuzioaren zain zela, zigorra berri-
kusi eta 30 urteko kartzela-zigorra ezarri zioten 
lehenik eta 12 urtekoa ondoren. 1943an irten 
zen Segoviako kartzelatik, tuberkulosiak jota bizi 
izandako baldintza gogorrak zirela eta.

Grazian Iturriotz kartzelan preso. (Iturriotz-Pérez familia) 
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Jose Mari Iturriotzek harro hitz egiten 
du aitaz eta aitaren ibiliaz, eta mimoz 
gordetzen ditu haren argazki eta agi-
riak. Aitak egin beharrekoak egin zi-
tuela dio, baita ondo ordaindu ere. 

Zer dakizu zuen aitaren gaztaroaz eta 
gerra hasi aurreko urteez? 
Gure aita ez zen asko hitz egitekoa; gai-
nera, gerra galdu zuten eta moralki ji-
poituta etorri ziren. Agian horregatik ez 
zuen gerra aurreko eta gerrako kontuez 
asko hitz egiten, baina zerbait kontatu 
izan digu. Oso gizon ordenatua zen, eta 
hil zenean garai hartako hainbat agi-
ri eta argazki aurkitu genituen txukun
-txukun gordeta. 

Gure aita gizon ikasia zen. 1920an 
seminariora joan zen ikasketak egitera, 

eta 10 urtez egon zen; Andoainen lehe-
nik, eta gero Gasteizen. Irakasle onak 
izan zituen, tartean Joxe Migel Baran-
diaran. Filosofia eta teologia ikasketak 
egin zituen, baina ez zen apaiztu. Ideo-
logia nazionalistakoa izan zen beti. 

Gu bizi ginen etxeko goiko pi-
suan Nemesio Arana bizi zen; hura 
EAE-ANVkoa zen. Harekin elkartzen 
zenean, orduan bai, asko hitz egiten 
zuten, eta guk kontuak entzuten geni-
tuen.  Nemesiok esaten zion gudariaren 
katezismoa idatzi beharko zukeela. 

Gaztetan gure aitaren lagun handie-
netako bat Nikolas Lekuona izan zen, 
nahiz eta adinean tartea izan. Gure aita 
Nikolas Lekuona, Joseba Rezola, Joxe 
Sarriegi eta Jorge  Oteizarekin ibiltzen 
zen. Aitak kontatzen zuen uztailaren 

amaiera aldeko egun batean, Legazpi 
kalean zegoela, Plazuela aldean, eta Mi-
kel Garmendia [Itxarkundia batailoiko 
gudaria, liburu honetan bertan elka-
rrizketatua] hurbildu zitzaiola galdez-
ka ea zer egiten zuen han, erreketeak 
Salbatoretik sartzen ari zirela eta joan 
egin behar zutela. Aitak erantzun zion 
Nikolasen zain zegoela. Nikolas Lekuo-
nak eta gure aitak elkarrekin joan behar 

zuten gudariekin. Nikolas ama agurtze-
ra joan zen, baina itxura denez hark ez 
zion joaten utzi, eta gero nazionalekin 
bidali zuten. 

Gure aita, Mikel Garmendia eta bes-
teren bat Legorretara joan ziren, Mike-
len senitartekoen baserri batera. Han 
gau bat edo igaro zuten. 

Nikolas Lekuonak eta gure aitak 
gudari joan behar zuten, baina 
Nikolasi amak ez zion utzi
Jose mari iturriotz pÉrez  

«Abuztuaren 24an 
Azpeitira arma 
kargamentua eraman 
eta han osatu zuten 
Itxarkundia batailoia; 
tartean hainbat 
ordiziar ziren»

Grazian Iturriotz, ezkerretik lehena, Jorge Oteiza 
eta Nikolas Lekuona, Sarriegiri egindako bustoa-

ren gainean. (Iturriotz-Pérez familia)  

Euzko Gudarosteko Grazian Iturriotzen fitxa. (Euskadiko Artxibo Historikoa)
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Nola osatu zuten Itxarkundia batailoia?
Legorretatik Azpeitira joan ziren. Han 
jaio zen Euzko Gudarostea. Abuztuaren 
24a oso gogoan zuen. Egun horretan 
arma kargamentu bat ekarri zuten Ge-
tariara itsasontzi batean, eta Getariatik 
Azpeitira eraman zuten. Ez zen gauza 
handirik izango. Zenbat egun izan zuten, 
bada, gauzak ondo antolatzeko? Orduan 
hasi zen osatzen Euzko Gudarostea. 

Gure aita eta Mikel Garmendia 
Itxarkundia batailoikoak ziren. Lau ba-
tailoik osatzen zuten brigada: Itxarkun-
dia eta Loyola nazionalistek, Perezagua 
komunistak eta UGT 14 izenekoak. 
Itxarkundiako komandante militarra 
Lizaso izeneko bat zen. Batailoi hartan 
bertan Koldo Mitxelena egon zen, eta 
sukaldaria Castillo izan zen. 

Gure aita sarjentu izan zen lehenik 

eta, ondoren, Itxarkundiako komisario 
politikoa. Agirietan agertzen denez, sol-
data eta ohoretan komandante izaera 
zuen kargu horrek. 

Urte dezente geroago jakin nuen, 
Joseba Egibarren bidez, aita Gobernu-
ko sailburu izateko proposatu zutela, 
baina izendapen hura Lizasok geldiara-
zi zuela, esanez gure aita ezinbestekoa 
zuela frentean. Nik kontatutakoan izan 
zuen horren berri aitak.  

Nondik nora ibili ziren borrokan?
Frentean izan ziren Villarrealen, Lekei-
tio eta Markinako mendietan, Duran-
gon, Bermeon, Bilbon eta Santoñan. 
Gure aitak oso gogoan zuen Bermeoko 
egonaldia. Ordiziako Ramon Gaztaña-
ga ere egon zen han. 

Bermeora iritsi zirenean, aita eta 

beste lagun bat eserita omen zeuden 
Batzokiko eskaileratan. Emakume bat 
hurbildu zitzaien eta bere etxera era-
man zituen. Marta Allika zuen izena, eta 

haren etxean egon zen Bermeon izan 
ziren bitartean. Karmeldarren komen-
tua kuartel moduan erabili zuten, baina 
herriko jendeak beren etxeetara eraman 
zituen gudariak, eta beren semeei baino 
tratu hobea ematen omen zieten. Aitak 
beti eskertu izan zien tratu hura.   

«Aita lehenik sarjentu 
izan zen, eta gero 
Itxarkundiako 
komisario politikoa»

Gudari talde bat Bermeon 1936ko udan. Zutik ezkerretik bigarrena Mikel Garmendia eta laugarrena Grazian Iturriotz. Makurtuta ezkerretik bigarrena Genbe.  
(Iturriotz-Pérez familia)
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Gure aitak gerora ere familia ha-
rekin harremana izan zuen eta Marta 
Allikaren bilobaren ezkontzara joan gi-
nenean, nire emazte izango zena eza-
gutu nuen han. Nire emaztea ere gure 
aita etxean jaso zuen emakume haren 
biloba da. 

Gerrari buruz esaten zuen egunez 
hegazkin alemaniarrek txikitu egiten 
zituztela eta atzera egin beharra izaten 
zutela, baina gauez berriro posizioak 
berreskuratzen zituztela. Azkenean, or-
dea, halakoa zen bi bandoen arteko al-
dea, ez zioten eusterik izan. Alemanen 
hegazkinengatik izan ez balitz, gureek 
hegazkinak izan balituzte, ez omen zu-
keten gerra galduko. 

«Bermeoko familiek 
gudariak beren  
etxeetan hartzen 
zituzten, semeak 
bezalaxe»

Gainera, gure aitak beti pentsatu izan 
zuen Estatu Batuen laguntza jasoko zute-
la, Hitlerrek Europan zer egin nahi zuen 
ikusita. Baina ez zen horrela gertatu. 

Preso hartu zutenean, zer-nolako ibi-
lia izan zuen? 
Bermeoko familiako gizonak, Ponciano 
Campos izenekoak, arrantza barkuak 
zituen, eta horietako bat bidali nahi 
izan zuen Santoñara gure aita handik 
ateratzeko. Aitak ezetz esan zuen, ez 
zuela handik alde egingo bere gizonak 
utzita, eta biziarekin ordaindu behar 
bazuen ere, prest zegoela. 

Santoñako errendimendua eta gero 
hasi zen gure aitaren kartzelako ibilia. 
Lehenik El Dueso kartzelan egon zen. 
Hara Ordiziako pertsona bat joan omen 
zen fusila zezaten eskatzera. Bilboko La-
rrinaga kartzelara eraman zuten gero. 

Larrinagan epaitu zuten eta herio-
tza-zigorra ezarri zioten. Besteak izan 
arren matxinatu zirenak, hauek akusa-

«Burgoseko kartzelan 
egon zenean, gauero 
eramaten zuten 
jendea fusilatzera»

Itxarkundia batailoiko gudariak. Makurtuta erdian Grazian Iturriotz. (Iturriotz-Pérez familia) 

Grazian Iturriotz, ezkerretik lehena, Segoviako kartzelan beste hiru gudarirekin 1941 edo 1942an.  
(Iturriotz-Pérez familia)
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tzen zituzten «matxinada babesteaz». 
Epaiketa sumarisimoak ziren, legeri 
militarraren arabera egindakoak. Gai-
nera, epaiketan izan zuen jarreragatik, 
heriotza-zigorra «con agravantes» eza-
rri zioten.  Gure aita gazte ikusiko zu-
ten, eta galdetu zioten ea nola iritsi zen 
halako egoerara, engainatu-edo egin-
go zutela. Eta gure aitak erantzun zien 
haiei aurre egiteko, beharrezkoa bazen 
mariskal ere izango zela. Heriotzara zi-
gortu zuten.  

Ondoren, ganadu bagoi batzuetan 
sartu eta Burgosera eraman zuten. Han 
1940 arte egon zen. 

Nolakoa izan zen Burgoseko kartzela-
ko egonaldia? 
Burgosen heriotzara zigortutakoak 
eduki zituzten. Oso bizimodu gogorra 
eduki zuten. Ordiziako Maximo Ando-
negi ere han egon zen preso. Andone-
gik gero Munduko Bigarren Gerran ere 
borrokatu zuen. Gure aitak esaten zuen 
kartzelan ez zuela bururik galdu erli-
jioari esker. Gauero ateratzen zituzten 
hainbat preso, eta fusilatu egiten zi-
tuzten. Behin lagun bat eraman zuten, 
eta nahastu egin zirela esan ondoren, 
berriro ziegara itzuli zuten. Hurrengo 
egunean ilea zuri-zuri eginda omen 
zuen pasa zuen ikaragatik. 

Kartzela hartan Juan Ajuriagerrak 
matematika irakasten zuen, Koldo Mi-
txelenak euskara eta gure aitak filosofia. 
Nolabait bete behar eguna, eta gure aita 
matematika eta euskara ikasita etorri 
zen. Baita ingelesa ere. Hiztegi batekin 
ikasi zuen, eta testuak itzultzeko gauza 
zen, nahiz eta entzundakoa ulertzeko 
edo hitz egiteko gauza ez izan. 

Aita Burgoseko kartzelan gaixotu 
egin zen, tuberkulosiz. Sendatzeko bo-
tika alderdi jeltzaleko emakumeek era-
maten zioten, Holandatik ekarria. Haiei 
esker irten zen handik bizirik. 

Zigorra berrikusi ziotenean, 30 urte 
eta egun bateko kartzela-zigorra ezarri 
zioten. Eta, ondoren, 12 urte eta egun 

batekoa. Mitxelenari, Lizasori… askori 
berrikusi zioten zigorra. Ondoren, gure 
aita Burgosetik Segoviara eraman zu-
ten. Tuberkulosiarekin irten zen kartze-
latik 1943ko maiatzaren 16an. 

Heriotza-zigorra ezarri ziotenean, 
gure amari esan zioten parrokoaren ja-

rrera onaren agiria lortzen bazuen, zi-
gor hartatik libratuko zela. Bada, gure 
ama Ordiziako Esnal parrokoarengana 
joan zen agiri hori eskatzera. Gure aita 
fede handikoa zen, egunero jaunartzen 
zuen horietakoa. Eta parrokoak esan 
zion herrian izan zuen jokaera inolako 
okerrik gabekoa zela, baina ez zekiela 
zer egin zuen herritik kanpora. Eta jakin 
arren agiri harekin bizia salba ziezaio-
keela, ez zion eman nahi izan. Etxezor-
tuk eta Zabalak eman zioten agiri hori. 

Behin gure aitarengana bisitan joan 
ziren gure ama, haren aita eta lagun 
bat. Eta galdetu zioten ea zerbait egin 
ote zezaketen laguntzeko. Gure aitak 
erantzun omen zien Patxi Iturriotzek 
familia zuela, eta zerbait egiterik bazu-

ten hari laguntzeko. Patxi eta gure aita 
lehengusuak ziren. 

Urte haietan kartzelan Espetxean 
izeneko aldizkari bat idazten zuten, 
klandestinoa, jakina. Eta arriskutsua 
izan arren, bisitan joaten ziren alder-
diko emakumeen bidez ateratzen zi-
tuzten testuak. Gure aitak kontrazaleko 
testuak idatzi zituen 1940. urtea baino 
lehenago Burgosen atera ziren hainbat 
aletan; izengoiti bat erabiltzen zuen. 

Kartzelatik irtetean zigorrak jarraitu 
zuen? 
1943ko maiatzaren 16an Segoviako kar-
tzelatik irten zenean, ongietorria ema-
tera joan zitzaizkien Mikel Garmendia, 
Koldo Mitxelena eta nazioarteko briga-
datan parte hartu zuen poloniar bat. 

Herrira etorri zenean, jarrera ona-
ren agiria ukatu egin zion parroko ha-
rengana joan zen aita, baina ez lepotik 

«Herriko parrokoak 
aitari ez zion sinatu 
jarrera onaren agiria, 
nahiz eta jakin bizia 
salba ziezaiokeela»

Grazian Iturriotzen kontrolerako agintari 
frankisten kartila. (Iturriotz-Pérez familia) 
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Santoñan preso hartu ondoren ezagutu zituen Grazian Iturriotzek sistema erre-
presibo frankistaren bi oinarri nagusiak: kartzela eta sasi-justizia. Sistema fran-
kistak prozesatu eta sailkatu egiten zituen presoak eta salaketaren bat zuten 
herritarrak. Sailkapen horren arabera ezartzen zitzaien zigorra: heriotza edo kar-
tzela-zigorra, nazionalekin borrokatzeko zigorra, diziplina-batailoian lan egiteko 
zigorra, zigor ekonomikoak… 

Bi arautegi orokorren arabera prozesatzen zituzten: Justizia Militarraren Arau-
tegiaren eta Orden Publikoaren Legearen arabera. Lehenaren baitan sartzen ziren 
gerra kontseiluak. Horietan epaileak militarrak ziren, ez zegoen marko juridiko 
baten bermerik eta zigor eredugarria jartzea zuten helburu. Gerra kontseilu su-
marisimoak are eta azkarragoak ziren, eskasagoak ziren defendatzeko aukerak 
eta gogorragoak zigorrak. Gainera, askotan ordenu publikoko auziak justizia mi-
litarraren arabera epaitzen ziren edo 
gobernadore zibilek zigorrak zuzenean 
ezartzen zituzten.     

Prozesamenduaren espedienteetan 
honako hauek jasotzen ziren: presoa-
ren aurkako salaketa, indar militarren 
edota agintarien informeak, lekukoen 
testigantzak, eta agiri zibiko eta mora-
lak. Erregimenak ezin zituenez milaka 
presoen informeak eskatu, preso bakoi-
tzaren familiak arduratu behar izaten 
zuen horiek eskatzeaz herriko alkateari, 
Falangeko delegatuari edo apaizari. Agi-
ri horietan jasotzen zen prozesatuaren 
ideologia, portaera soziala edota erli-
jiosoa. Honela, Ordiziako agintari frankistek hamaika informe prestatu zituzten 
kontrol sozialerako eta horietan oinarrituta epaiketetan zigorrak ezartzeko.

Grazian Iturriotzen emaztea, Patxi Iturriotzena, Joxe Expositoren ama, Mikel 
Garmendiaren arreba, Aurora Pérezen osaba… Askok joan behar izan zuten he-
rriko agintari frankista edo parrokoarengana preso zuten senitartekoari buruzko 
«jarrera onaren» agiriaren bila, agiri horiek beharrezkoak baitziren zigorra arin-
tzeko, senitarteko presoa kartzelan bisitatu ahal izateko, kartilatik dirua ateratze-
ko edota hainbat jarduera sozial egin ahal izateko. 

Batzuek irain eta mehatxuak jaso zituzten: «anaiari egin geniona egingo dizu-
gu», «ilea moztu eta frentera eramango zaitugu», «zoazte hemendik, gorriak, zuek 
ere atxilotuko zaituztegu eta», «ez al diote oraindik garrotea eman txakil horri?». 
Beste batzuek hitz onak, baina laguntzarik ez: «izan dudan elizgizonik onena da, 
baina ezin dut ezer egin», «herrian ez du hutsik, baina ez dakit zer egin duen ge-
rran». Gutxi batzuek agintarien laguntza jaso zuten.  

Gerra kontseiluetan 112 ordiziar prozesatu zituzten. Horietako hamarri herio-
tza-zigorra ezarri zioten eta hamahiruri 30 urteko edo bizi arteko kartzela-zigorra.  
Gainerako gehienei hortik beherako kartzela-zigorrak ezarri zizkieten, eta bakar 
batzuen kasuak artxibatu egin ziren.

i

Justizia frankista
heltzeko edo harekin iskanbila bat iza-
teko. Aitak horrela esan zion: ‘Ez dakizu 
zer egin dudan herritik kanpora? Bada, 
orain jakingo duzu’. Eta konfesatze-
ra joan zen. Herrian ordurako jendeak 
ba omen zekien apaizak ez ziola agiria 
eman nahi izan, eta pentsatzen zuten 
izugarrizko iskanbila izango zutela biek. 
Aitaren jarrera ikusitakoan, hainbat he-
rritar hunkituta geratu omen ziren. 

Kartzelatik kartila batekin etorri 
zen. Kartila hartuta, zigilua jar ziezaio-
ten joan behar izaten zuen bi hilean 
behin herriko epaitegira, eta baita beste 
agiri batean zigilua jartzera Guardia Zi-
bilaren kuartelera urtean behin. Azke-
neko zigilua 1949koa dauka.

Agiri haiek gabe ezin zuen herritik 
irten. Are gehiago, kartila hura behar 
bezala sinatuta eduki behar zuen bi-
zimodu arrunta egin ahal izateko: ba-
tetik bestera mugitzeko, lana egiteko, 
etxe bat alokatzeko… Honela jartzen 
du hitzez hitz: «Con este carnet puede 
su titular obtener los documentos nece-
sarios para la rehabilitación, cartilla de 
racionamiento, billete de ferrocarril, así 
como concertar contratos de trabajo y de 
arrendamiento». 

Gerora, 1952an edo 1953an, Juan 
Ajuriagerra etorri zen aitarengana eta 
alderdian lan egiteko liberatzea propo-
satu zion. Aitak ezetz esan zion, bere 
garaian egin beharrekoak egin zituela, 
eta baita ordaindu ere, eta jada familia 
baten ardura zuela.  

«Kartzelatik kartila 
batekin etorri zen, 
eta hura behar 
zuen mugitzeko, 
lana egiteko, etxea 
alokatzeko…»

Grazian Iturriotzen kontrolerako agintari 
frankisten kartila. (Iturriotz-Pérez familia) 
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teStIMonIo
de
JoSe MarI IturrIotz pérez

¿Qué sabes sobre la juventud de tu pa-
dre y los años anteriores a la guerra? 
Nuestro padre no era muy hablador; ade-
más, perdieron la guerra y vinieron mo-
ralmente destrozados. Quizá por eso no 
hablaba mucho sobre cuestiones anterio-
res a la guerra o de la guerra, pero sí que 
nos contó algunas cosas. Era un hombre 
muy ordenado y encontramos algunos 
documentos y fotografías de la época 
guardados con sumo cuidado. 

Nuestro padre era un hombre que 
había estudiado. Se fue al seminario a 
realizar sus estudios en 1920, y allí estuvo 
durante 10 años; primero en Andoain, y 
después en Gasteiz. Tuvo buenos profeso-
res, entre otros, Joxe Migel Barandiaran. 
Estudió filosofía y teología pero no se or-
denó sacerdote. Siempre fue de ideología 
nacionalista. 

En el piso de arriba de la casa donde 
vivíamos residía Nemesio Arana, de EAE-
ANV. Cuando se reunían, sí, entonces sí 
que hablaban mucho y escuchábamos lo 
que contaban. Nemesio le solía decir que 
debería escribir el catecismo del gudari. 

Cuando era joven, Nikolas Lekuona 
fue uno de los grandes amigos de nuestro 
padre, a pesar de la diferencia de edad. 
Nuestro padre frecuentaba a Nikolas Le-
kuona, Joseba Rezola, Joxe Sarriegi y Jor-
ge Oteiza. Mi padre solía contar que un 
día de finales de julio, cuando estaba en 
la calle Legazpi, en la zona de la Plazue-
la, se le acercó Mikel Garmendia [gudari 
del batallón Itxarkundia, entrevistado en 
este mismo libro] preguntándole qué ha-
cía ahí, que los requetés estaban entrando 

por Salbatore y que se tenían que ir. Mi 
padre le contestó que estaba esperando a 
Nikolas. Nikolas Lekuona y nuestro pa-
dre tenían que irse juntos con los gudaris. 
Nikolas fue a despedirse de su madre pero 
parece ser que ella no le dejó ir y que más 
tarde lo mandaron con los nacionales. 

Nuestro padre, Mikel Garmendia y 
otro se fueron a Legorreta, al caserío de los 
familiares de Mikel. Allí estuvieron una 
noche o así.  

¿Cómo constituyeron el batallón 
Itxarkundia?
De Legorreta se fueron a Azpeitia. Allí se 
fundó el Euzko Gudarostea. Tenía graba-
do en la mente el 24 de agosto. Ese día lle-
gó a Getaria en barco un cargamento de 
armas, y lo llevaron de Getaria a Azpeitia. 
No sería gran cosa. Y es que ¿de cuántos 
días dispusieron para organizarlo todo 
bien? Es entonces cuando empezó a for-
marse el Euzko Gudarostea. 

Nuestro padre y Mikel Garmendia 
eran miembros del batallón Itxarkundia. 
La brigada estaba formada por cuatro 
batallones: Itxarkundia, los nacionalis-
tas de Loiola, los comunistas Perezagua 
y los UGT 14. El comandante militar de 
Itxarkundia era un tal Lizaso. Koldo Mi-
txelena estuvo en aquel mismo batallón y 
Castillo fue el cocinero. 

Nuestro padre fue sargento en un 
primer momento y después comisario 
político de Itxarkundia. Según los docu-
mentos, ese cargo tenía sueldo y honores 
de comandante. 

Años después supe a través de Joseba 
Egibar que propusieron a mi padre como 
consejero del Gobierno pero que Lizaso lo 
impidió diciendo que nuestro padre era 
imprescindible en el frente. Mi padre se 
enteró de eso cuando yo se lo conté.  

¿Dónde combatió?
Estuvieron en el frente en Villarreal, en los 
montes de Lekeitio y Markina, en Duran-
go, Bermeo, Bilbo y Santoña. Nuestro pa-
dre recordaba especialmente la estancia 

en Bermeo. Ramón Gaztañaga, de Ordi-
zia, también estuvo allí. 

Cuando llegaron a Bermeo, parece ser 
que mi padre y otro amigo estaban sen-
tados en las escaleras del Batzoki. Se les 
acercó una mujer y los llevó a su casa. Se 
llamaba Marta Allika y estuvo en su casa 
mientras estuvieron en Bermeo. Utiliza-
ron el convento de los Carmelitas como 
cuartel, pero la gente del pueblo se lleva-
ba a los gudaris a sus casas y debían de 
tratarlos mejor que a sus hijos. Mi padre 
siempre agradeció aquel trato.   

Después de aquello, nuestro padre 
siguió en contacto con aquella familia. Y 
cuando fuimos a la boda de la nieta ma-
yor de Marta Allika y Ponciano Campos, 
conocí allí a la que sería mi esposa. Mi 
mujer es nieta de la mujer que acogió a 
mi padre en su casa. 

Mi padre solía decir sobre la guerra 
que los aviones alemanes los destruían 
durante el día y que no tenían más reme-
dio que retroceder, pero que por la noche 
volvían a recuperar posiciones. Al final, 
sin embargo, no pudieron aguantar por 
la diferencia existente entre los dos ban-
dos. Si no hubiera sido por los aviones ale-
manes y si los nuestros hubieran tenido 
aviones, la guerra no se habría perdido.  

Además, nuestro padre siempre pensó 
que recibirían la ayuda de Estados Uni-
dos, visto lo que Hitler quería hacer en 
Europa. Pero no fue así. 

¿Qué recorrido tuvo cuando lo llevaron 
preso? 
El hombre de la familia de Bermeo, de 
nombre Ponciano Campos, tenía barcos 
de pesca y quiso mandar uno a Santoña 
para sacar a nuestro padre de allí. Mi pa-
dre dijo que no, que no se iba a marchar y 
dejar a sus hombres allí y que estaba dis-
puesto a quedarse y pagarlo con su vida.  

El recorrido carcelario de nuestro pa-
dre comenzó tras la rendición de Santo-
ña. Primero estuvo en la cárcel El Dueso. 
Debió de ir allí una persona de Ordizia a 
pedir que lo fusilasen. Después lo trasla-
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daron a la cárcel de Larrinaga, en Bilbo. 
En Larrinaga lo juzgaron y lo conde-

naron a muerte. Aunque fueron otros los 
que se amotinaron, los acusaron a ellos 
de «apoyar el motín». Los juicios sumarí-
simos eran los que se llevaban a cabo en 
virtud de la legislación militar. Además, 
por la actitud que mantuvo durante el 
juicio, le impusieron una pena de muer-
te «con agravantes». Nuestro padre debió 
de parecerles joven y le preguntaron cómo 
había llegado a esa situación y si lo ha-
bían engañado o algo así. Y nuestro padre 
les contestó que si fuera necesario incluso 
sería mariscal para enfrentarse a ellos. Lo 
condenaron a muerte con agravantes.  

A continuación, lo metieron en unos 
vagones para ganado y lo llevaron a Bur-
gos. Estuvo allí hasta 1940. 

¿Cómo fue su estancia en la cárcel de 
Burgos? 
En Burgos tenían a los condenados a 
muerte. Sus condiciones de vida fueron 
muy duras. Máximo Andonegi, de Ordi-
zia, también estuvo allí preso. Andonegi 
también combatió en la Segunda Guerra 
Mundial. Nuestro padre solía decir que 
no perdió la cabeza en la cárcel gracias 
a la religión. Sacaban a algunos presos 
todas las noches y los fusilaban. Una vez 
se llevaron a un amigo, y tras decir que se 
habían confundido, lo llevaron de nuevo 
a la celda. Al día siguiente debía de tener 
todo el pelo blanco por el miedo que pasó. 

En la cárcel, Juan Ajuriagerra ense-
ñaba matemáticas, Koldo Mitxelena eus-
kera y nuestro padre filosofía. Había que 
ocupar el día de algún modo y nuestro 
padre regresó sabiendo matemáticas y 
euskera. También inglés. Aprendió con un 
diccionario y podía traducir textos, aun-
que no era capaz de hablar o de entender.

Mi padre enfermó de tuberculosis en 
la cárcel de Burgos. Trajeron de Holanda 
el medicamento para curarlo y se lo lleva-
ron las mujeres del Partido Nacionalista. 
Salió vivo de allí gracias a ellas. 

Cuando revisaron su condena, lo con-

denaron a 30 años y un día de cárcel. Y 
después, a 12 años y un día. Revisaron las 
condenas de muchos de ellos: Mitxelena, 
Lizaso… Después de aquello, trasladaron 
a nuestro padre de Burgos a Segovia. Salió 
de la cárcel enfermo de tuberculosis, el 16 
de mayo de 1943. 

Cuando lo condenaron a muerte, le 
dijeron a nuestra madre que se podría 
librar de esa condena si conseguía un 
documento del párroco que acreditase su 
buena actitud. Así que nuestra madre fue 
a hablar con el párroco Esnal, de Ordizia, 
para pedirle ese documento. Nuestro pa-
dre era muy creyente, de los que comul-
gan a diario. Y el párroco le dijo que su 
comportamiento en el pueblo había sido 
ejemplar pero que no sabía qué había 
hecho fuera de allí. Y a pesar de saber que 
con aquel documento podía salvarle la 
vida, no quiso dárselo. El documento se lo 
dieron Etxezortu y Zabala. 

En una ocasión, nuestra madre, su 
padre y un amigo fueron a visitar a nues-
tro padre. Y le preguntaron si podían 
hacer algo para ayudarlo. Nuestro padre 
debió de responderles que Patxi Iturriotz 
tenía familia y a ver si podían hacer algo 
para ayudarlo a él. Patxi y nuestro padre 
eran primos. 

En aquella época, escribían en la cár-
cel una revista que se llamaba Espetxean; 
era clandestina, claro. Y aunque fuera pe-
ligroso, sacaban aquellos textos a través 
de las mujeres del partido que iban a vi-
sitarlos. Nuestro padre escribió los textos 
de la contraportada de algunos números 
que salieron en Burgos antes de 1940. Em-
pleaba un seudónimo. 

¿Prosiguió la condena tras salir de la 
cárcel? 
Cuando salió de la cárcel de Segovia el 16 
de mayo de 1943, Mikel Garmendia, Kol-
do Mitxelena y un polaco que participó 
en las brigadas internacionales fueron a 
darle la bienvenida. 

Cuando vino al pueblo, mi padre fue 
a ver al párroco que le había negado el 

documento acreditativo de su buena ac-
titud, pero no para agarrarlo del cuello o 
discutir con él. Esto es lo que le dijo: ‘¿No 
sabes qué he hecho fuera del pueblo? Pues 
ahora lo vas a saber’. Y fue a confesarse. 
Por aquel entonces, la gente del pueblo 
ya sabía que no había querido darle el 
documento y pensaban que iban a tener 
una fuerte discusión. Cuando vieron la 
actitud de nuestro padre, muchos vecinos 
debieron de quedar conmovidos. 

Vino de la cárcel con una cartilla. 
Tenía que llevarla cada dos meses al juz-
gado del pueblo, a que le pusieran un 
sello, y también tenía que ir al cuartel de 
la Guardia Civil una vez al año, a que le 
sellaran otro documento. El último sello 
es de 1949.

No podía salir del pueblo sin esos do-
cumentos. Y no solo eso, tenía que tener 
en la cartilla las firmas correspondientes 
para poder hacer vida normal: para des-
plazarse, trabajar, alquilar una casa… 
Esto es lo que pone, literalmente: «Con 
este carnet puede su titular obtener los 
documentos necesarios para la rehabili-
tación, cartilla de racionamiento, billete 
de ferrocarril, así como concertar contra-
tos de trabajo y de arrendamiento». 

Más adelante, en 1952 o 1953, Juan 
Ajuriagerra fue a ver a mi padre y le pro-
puso liberarse para trabajar en el partido. 
Nuestro padre le dijo que no, que ya ha-
bía hecho todo lo que tenía que hacer en 
su momento, y que lo había pagado, y que 
ya era responsable de una familia.  

«Mi padre le dijo al juez que 
estaba dispuesto hasta a ser 
mariscal para enfrentarse 
a ellos, y lo condenaron a 
muerte»
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santos madrazo zapirain (ordIzIa, 1940)

mari nieVes madrazo zapirain (ordIzIa, 1951)
gudarien ilobak

«Osabak politikoki 
konprometituta 
zeuden; bazekiten 
gerra zetorrela eta 
prest zeuden»

Gudarien ilobak dira Santos eta Nieves Madrazo Zapirain, bai amaren aldetik eta baita aitaren aldetik ere. Carlos Madrazo osaba 
gudu-lerroan hil zuten Kantabrian. Joxe Zapirainek, berriz, Iparraldera egin zuen ihes gerra amaitzean, eta preso eduki zuten 
kontzentrazio-esparru batean.

ZAPIRAIN URBIETA, JOXE
Joxe Zapirain Urbieta (Ordizia, 
1911) eta haren anaia Manuel (Or-
dizia, 1909)  gudariak izan ziren 
Euzko Gudarostean, EAE-ANVren 
Euzko Indarraren batailoietan. Joxe 
Zapirainek 3. batailoiko komandan-
te kargua izan zuen eta Batzorde 
Eragile Nazionaleko kide izan zen. 
Tropa kolpezaleek 1937ko ekainaren 
11n Bilboko defentsa gerrikoa haus-
teko erasoei ekin ondoren, hilaren 
15ean Joxe Zapirain zauritu egin zu-
ten Mungia inguruko frentean. Bo-
rroka haietan gudari asko hil ziren 
Artxandara erretiratu aurretik. 

Ipar Euskal Herrian errefuxiatu 
zen eta Frantzian kontzentrazio- 
esparruren batean eduki zuten 
preso. Bertatik ihes egitea lortu 
zuen eta Lapurdin errefuxiatu zen. 
Hasiera batean familia batek eman 
zion aterpe eta, ondoren, Biarritzen 
osatu zuen familia eta bere bizitza-
ko gainerako urteak bertan eman 
zituen. 

Joxe Zapirain Lapurdin errefuxiatuta gerra 
ondoren. (Madrazo-Zapirain familia)
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Santos eta Nieves Madrazo Zapirainek 
oroitzapenen hariari tiraka eta argaz-
ki zaharrak kutxatik aterata, beren 
osaben historiaren zati batzuk berre-
raiki dituzte elkarrizketa honetan. 

Aitaren partetik Santosen eta Nievesen 
osabek, Carlos eta Benancio Madrazo 
Miezak, biek Euzko Gudarostean bo-
rrokatu ziren. Carlosek CNTren Sacco 
y Vancetti batailoian borrokatu zen, eta 
gudu-eremuan hil zuten Kantabriako 
mendietan, San Roque herri inguruan. 
Nieves Madrazok dioenez, «Pedro Or-
maetxea ordiziarrak esan zion gure 
familiari Carlos hilda erortzen ikusi 
zuela, haren ondoan zegoela erori ze-
nean». Besterik ez dute jakin.  

Benanciok ere EAE-ANVren Euz-
ko Indarra batailoian borrokatu zen 
eta preso eduki zuten 1937ko uztaile-
tik aurrera. Lorenzo Madrazo aitak, be-
rriz, ihes egin zuen altxamendua hasi 
zenean. Baina Bilbon preso hartu eta 
prozesatu egin zuten. Nieves alabaren 
testigantzaren arabera, herriko alkateak 
bidalitako agirian esaten zen ez zela 
mezatara joaten. Salaketa horrek epai-
leen barrea eragin omen zuen. 1937ko 
uztailetik aurrera denbora labur batean 
kartzelan eduki ondoren, libre utzi zu-
zen, eta «lanean aritu zen bonbak egiten 
mobilizatutako lantoki batean».  

Amaren aldetik, Joxe Zapirain eta 
Manuel Zapirain osabak ere gudariak 
izan ziren, biak EAE-ANVren batailoie-
tan. Nievesek bere testigantzan, haien 
konpromisoa azpimarratzen du. «Poli-
tikoki oso konprometituta zeuden, eta 
gerra etortzerako preparatuta zeuden 
herritik irteteko. Jantzita egiten zuten lo 
beharrezkoa zenean joateko».     

Eta hala egin zuten. Gau batean bizi 
ziren etxe ondoko armategiko kristalak 
armak hartzeko hautsi zituztela entzun 
zutenean, «jaiki eta Bilbo aldera joan zi-
ren borrokatzera». 

Manuel Zapirain Bizkaian hartu zu-
ten preso faxistek. Santanderren pro-
zesatu eta biziarteko kartzela-zigorrera 
kondenatu zuten. Santanderreko Espe-
txe Probintzialean eta Tabacalerakoan 
eduki zuten preso 1937ko azaroaren 
12tik 1941eko martxoaren 11ra arte. 

Herriko agintari matxinatuen in-
formeetan honako hau jasotzen da: 
«Directivo de la CNT en esta zona y en-

tusiasta propagandista de los ideales y 
aspiraciones, así como también de los 
procedimientos violentos que empleaba 
dicha organización (…) Durante el do-
minio de los rojos en esta localidad fue 
uno de los que más se distinguió en con-
tra del Glorioso Movimiento». 1937ko 
azarotik 1941eko martxora bitartean 
kartzelan eduki zuten. Kartzelatik gai-
xorik irten eta denbora gutxira hil zen. 

Joxe Zapirainek Ipar Euskal Herrira 
ihes egin zuen Bizkaiko frentea erori ze-
nean, beste hainbat gudarirekin batera, 
eta Hendaian bizi izan zen baserri ba-
tean errefuxiatu talde batekin. 

Ipar Euskal Herrian eta Frantzian 
okerrera egin zuen errefuxiatuen egoe-
rak II. Mundu Gerra hasi zenean eta 
Frantzia alemanek menpe hartu zute-
nean. Horregatik, Joxe Antonio Agirrek 
eta haren gobernu-taldeak Ameriketara 
jo zuten. «Joxek ere Marseillan ihes egi-
teko prestatuta zegoen itsasontzia hartu 
behar zuen, baina hara iritsi baino lehe-
nago, alemanek preso hartu zuten».  

Osaba Joxe erbestetik Ordiziara 
itzuli zenean, autotik irteteko 
beldurra zuen
santos madrazo zapirain  

«Pedro Ormaetxeak 
ikusi zuen Carlos 
osaba hilda erortzen » 

«Manuel osaba 
kartzelatik gaixorik 
irten eta denbora 
gutxira hil zen»

Zutik ezkerretik: Joakin Iturriotz, Paco Galartza, Carlos Madrazo, Leandro Garin, Galarreta. 
Eserita ezkerretik laugarrena Pedro Ormaetxea. (Madrazo-Zapirian familia)
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Nievesek eta Santosek ez dakite 
zehazki osaba orduan nondik nora ibi-
li zen, baina bai kontzentrazio-esparru 
batean eduki zutela Baionatik gertu. 
«Handik ihes egitea lortu zuen eta Baio-
nara iritsi zen ahal zuen moduan. Mu-
sika-denda baten atarira iritsi zenean, 
bertako nagusiek jaso zuten. Familia 
hura Angelun bizi zen, eta etxebizitza-
ren ondoko etxetxo batean euskal erre-
fuxiatu talde bati ematen zion babesa. 
Joxek ere han aurkitu zuen aterpe».

Errefuxiatu haien artean Gabriel 
Goitia arrasatearra zegoen, gero Joxeren 
lagun mina izango zena eta etxe hartako 
alaba Ivettererekin ezkonduko zena. Jo-
xeren ahotik entzuterik izan ez dituzten 
kontuak, Iveten bidez ezagutu dituzte. 

Joxek bikote hark emandako lagun-
tzari esker egin zuen aurrera eta be-
rreraiki zuen bere bizitza Ipar Euskal 
Herrian. Hainbat urtetan ez zuen Ordi-
ziako familiarekin inolako harremanik 
izan, eta ez zuen Manuel anaia gehia-
go ikusi, familiarekin elkartzeko aukera 
izan zuenerako jada hilda baitzen. 

Santos Madrazok eta hainbat lehen-
gusuk osaba Joxe gerra amaitu eta urte-
tara ezagutu zuten, «1953 edo 1954an, 
Larrun mendian elkartu ginen». Go-
goan du egun hartan muga inguruetan 
hainbat guardia zibil zebiltzala, eta Joxe 

beldur zela deskuiduan hegoaldera pa-
satuta atxilotuko ote zuten. 

Hilabete batzuetara, Joxek polizia 
frantses baten laguntzarekin egoera nor-
malizatu zuen eta Ordiziara etorri ahal 
izateko agiriak eskuratu zituen. «Horrela 
itzuli zen 1955ean. Erbestetik etorri zen 
lehen aldi hartan, autoa plazan aparka-
tu eta, beldurrez, ondo kostatu zitzaion 
kanpora ateratzea», azaldu du Santosek.  

Nievesek gogoan du amak eta osaba 
Joxek sukaldean hizketaldi luzeak izaten 
zituztela, baina ez zuela ilobekin gerra 
kontuez hitz egin nahi izaten. «Behin 
niri izterrean zuen koxkor bat erakutsi 
zidan, oraindik barnean zeraman bala 
batek eragindakoa, baina ez zuen gerra 
kontuez hitz egin nahi izaten». Beldurra 
eta gerra galtzearen mina zeraman bar-
nean. Santosek eta Nievesek pena dute 
orain artean hainbeste sufritu zutenei 
inolako aitortzarik ez egin izanaz.  

i

JoXe zapirainen itzulera 
marilen ilobaren oroimenean

Itzulera idatzia haur baten oroitzape-
netan oinarritutako testigantza da. Er-
besteratutako gudari ordiziar baten 
itzulera kontatzen du, Joxe Zapirainena. 

Santosen arreba eta Nievesen ahiz-
pa da Marilen Madrazo Zapirain. Ma-
rilenek  7 urte inguru zituen osaba Joxe 
Zapirain ezagutu zuenean. Gerra amai-
tu eta urteetara ikusi zuen aurrenekoz, 
Bidasoaz bestaldetik lehen aldiz familia 
bisitatzera etorri zenean. Bisita hark eta 
osabaren ahotik entzundakoak arrasto 
sakona utzi zuten neskatila haren oroi-
tzapenean. 

Marilenek beti izan du gogoan osa-
ba ezagutu zueneko eguna eta, horre-
gatik, egun hartan bizi izandakoak eta 
osabak kontatutakoak idatzi batean 
jaso zituen urte batzuk geroago. Itzule-
ra izenburua jarri zion idatziari.  

Gerora ere, Marilenek izan du osaba-
ren ibiliak idazteko gogoa, baina ez du 
lan hori egiteko aukerarik izan. «Ez du 
merezi, izango duzu gauza politagorik 
kontatzeko», esaten omen zion osabak. 

Idatzia irakurrita, ordea, agerian ge-
ratzen da 1936ko gerra sufritu zutenen 
historia ezagutzera ematea beharrez-
koa dela.  

«Joxe osabak 
kontzentrazio
esparrutik ihes egin 
zuenean, Baionako 
familia batek eman 
zion babesa»

Familiako ezkontza-argazkia, 1935ean. Eskuinean zutik lehena Joxe Zapirain, hirugarrena Ignazio Zapi-
rain. Atzean zutabetik eskuinera, lehena Manolo Zapirain, hirugarrena Santos Madrazo eta seigarrena 

Lorenzo Madrazo. (Madrazo-Zapirain familia)  

Joxe Zapirain Lapurdin errefuxiatuta gerra  
ondoren. (Madrazo-Zapirain familia)
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‘Itzulera’ 

Nik uste dut 6 edo 7 urte izango nituela goiz batean amak esna-
tu eta urduri esan zidanean egun hartan igandeetako soinekoa 
jantzi behar zidala, Joxe osaba etorri behar zitzaigulako bisi-
tan. Joxe osaba, amaren anaia maitea. Amak hartaz hitz egiten 
zuenean azaltzen zuen maitasunaren bidez nik ere maitatzen 
nuen osaba. Nik banekien gerra kontuengatik, nik ulertu ezin 
nituen kontu horiengatik, osaba mugaz bestalde bizi zela. 
Itxura denez, egun hartan 24 orduko baimena lortu zuen alde 
honetara pasatu eta bere familia ikusteko. Nahiz eta familiako 
batzuentzat jada beranduegi izan, ama eta anaia bat hilda bai-
tzituen ordurako. 

Honela, goiz erdian, atetik sartzen ikusi nuen begirada sa-
murreko gizon hura, txaleko granate eta alkandora zuria soi-
nean. Urduritasunak eragin zion izerdia dela eta,  txaleko hark 
alkandoraren lepoaldea eta besoak gorritu zizkion. Ez dut se-
kula ahaztuko irudi hura. 

Bizi genuen emozioa dela eta, nik hunkituta begiratzen 
nion. Niregana hurbildu zen, besotan hartu ninduen eta bela-
rrira xuxurlatu zidan: «Agur Marilen». Horrek harritu egin nin-
duen, egokiagoa iruditzen baitzitzaidan etorri berriak kaixo 
esatea, eta ez agur. Baina ordutik aurrera, gure bizitzan zehar 
elkartu ginen guztietan besarkada bat eman ondoren «Agur 
Marilen» esan zidan. 

Giroa lasaitu zenean, etengabeko galdeketa hasi zen. De-
nek jakin nahi zuten zer gertatu zitzaion hainbeste urtetan eta 
zer-nolako bizimodua izan zuen. Halako etsipen moduko ba-
tekin, berriro besoetan hartu ninduen eta sukalde gainean utzi 
ninduen, esan behar ziguna ondo entzun nezan edo. 

«Denok gogoan izango duzuen moduan –esan zuen–, ge-
rra hasi aurreko hilabeteetan anaia guztiok nabarmendu egin 
ginen politikoki. Hori dela eta, gerra lehertu aurretik ere bage-
nekien enfrentamendua zetorrela eta prest egon behar genuela 
geure burua defendatzeko. Etxetik irten ginen gauean jantzi-
ta oheratu ginen, frentetik zetozen berriak ez baitziren batere 
onak. Gauerdian hautsitako kristalen hotsak esnatu gintuen. 
Beheko arma dendako kristalak hautsi zituzten eskopetak era-
mateko. Anaiak eta biok elkarri begiratu genion, eta unea iritsi 
zela jakin genuen. Mendiko botak jantzi, eta panazko zama-
rrak eskuetan hartuta etxetik isilka irten ginen. 

Kalean gora abiatu ginen, elkarri hitzik esan gabe, oin-ho-
tsak entzuten. Herriaren kanpoaldean gure bide bera zeraman 
kamioi bat agertu zen, jendez beteta. Lekua egin ziguten eta 
bertara igo ginen. Horrela, kamioi hartan Bilbora iritsi ginen, 
gora-behera handirik gabe.    

Hirira iritsitakoan, haren defentsa antolatzen ari ziren 
indarrekin harremanetan jarri ginen eta haiekin bat egin ge-

nuen. Dena emanda egin genuen borroka, genuen guztiarekin, 
baina ez zen nahikoa izan. Azken egunetako hondamendiaren 
erdian, ez nuen hainbat egunez anaiaren berririk izan. Saiatu 
nintzen haren berri izaten eta, halako batean, jakin nuen preso 
hartu zutela eta itsasoz eraman zutela, ezin jakin nora.  

Etsaia jada hirian zegoen, eta orduan bizirik irauteko zer 
egin pentsatzeko unea heldu zen. Nire konpainiako kapitain 
batek bere tokia utzi zidan helikopteroan ihes egiteko, pentsa-
tuz berak zuen gradua izanda errespetatu egingo zutela. Hone-
la, mugaz bestaldera igarotzeko aukera izan nuen. 

Arriskutik kanpo ginelakoan, frantsesek hartu gintuzten 
eta hondartzaren ondoan zegoen kontzentrazio-esparru bate-
ra eraman gintuzten. Esan ziguten egun gutxiko kontua izango 
zela, errefuxiatuen harrera ongi antolatu arte. Baina egun gutxi 
haiek, aste bihurtu ziren, eta asteak hilabete.  

Han errefuxiatuok pilatuta eduki gintuzten, eta esparru 
hura arkakusoek, zorriek eta sarna gaixotasunak hartu zu-
ten. Nik bakardade pixka bat behar nuenean, kontzentrazio- 
esparruko izkina batera joaten nintzen, lasaitasun pixka bate-
kin pentsatu eta hausnartu ahal izateko.   

Halako goiz batean, txoko hartan hatzekin hondarretan 
aztarrika jolasean ari nintzela, belar berdexka batzuk ikusi 
nituen. Tira egin eta azenario txikiaren itxurako sustraia ate-
ra nuen. Nik ez nekien ezer landareei buruz, baina jateko mo-
dukoa iruditu zitzaidan. Honela, hozkada bat eman nion. Ez 
nuen pentsatu ere egin pozoitsua izan zitekeenik, edo, agian, 
ez zitzaidan axola. Gozoa eta atsegina suertatu zitzaidan eta, 
geroztik, arratsaldero joan nintzen txoko hartara nire sustraien 
bila. Zerbait murtxikatzeak gosea uxatzen zidan.  

Esparru hartan bizi genuen egoera gero eta larriagoa zen. 
Okerren pasatzen zutenak erretzaileak eta hara iristean gizen 
zeudenak ziren. Eta jendea hiltzen hasi zen. 

Gau batean barrakoian nire ohean nengoen, eta zaparra-
da izugarria botatzen hasi zen. Tximistek tarteka barrakoia 
argitzen zuten. Itoginak gero eta handiagoak ziren, eta gu blai 
eginda ginen eta ingurua dena busti-busti eginda zegoen. Zi-
kinkeria eta hezetasun usaina jasanezina zen. Esparruko ar-
giak itzalita zeuden, segur aski ekaitzaren eraginez. Orduan, 
ni zutik jarri nintzen eta zer egiten nuen garbi jakin gabe sus-
traien nire txokora abiatu nintzen. Ez nuen pentsatu ere egin 
hark ondoriorik ekar ote ziezadakeen, eta hezurretaraino busti-
tzen ninduen euria sentitu ere ez nuen egiten jada.  

Lurrean eserita eta bizkarra hesiaren aurka nuela, bat-ba-
tean jabetu nintzen huraxe izan zitekeela nire aukera. Inor 
jabetu gabe iritsi nintzen hara, eta inork ikusi gabe hesiaren 
azpiko lurra kentzen hasi nintzen eskuekin. Lurra hondarra 
izatean, lana erraza izan zen. Ni pasatu ahal izateko adina-
ko zuloa egin nuenean, hesiaren azpitik pasatu nintzen. Hain 
argal nengoen, ze ez zen batere zaila izan. Kanpoan, arrastaka 



2 MINDURAREN HITZAK

184 Ahaztuen mindura 1936ko gerra eta lehen frankismoa ordizian

jarraitu nuen pinudi batera iritsi nintzen arte. Zuhaitzen babe-
sera iritsi nintzenean, zutik jarri eta makal egonik ere, korrika 
ahalik eta azkarren ihes egin nuen handik. 

Ez dakit zenbat denbora pasatu nuen korrika. Korri egin 
nuen erabat leher eginda pinu baten ondoan erori nintzen arte. 
Uste dut loak ere hartu ninduela orduan. Esnatzean, zutik jarri 
eta berriro abiatu nintzen. Ez nekien nora nindoan, ez nekien 
kontzentrazio-esparrutik urruntzen edo hara hurbiltzen ari 
ote nintzen ere, gaua izanik erabat galdu bainuen orientazioa. 
Halako batean, basoan argiunea ikusi nuen eta harantz abiatu 
nintzen basotik irteteko itxaropenarekin. 

Halaxe gertatu zen. Zelai zabal batera iritsi nintzen eta, zo-
rionekoa ni, urrunean baserri handi bat ikusi nuen. Eta hara 
abiatu nintzen. Etxea inguratzen zuen hesira hurbildu nintze-
nean, etxea zaintzen zuen zakur iletsu handia ikusi nuen. Hur-
bildu eta usaindu egin ninduen, baina zaunkarik ez zuen egin. 
Ondoan nuela atera hurbildu nintzen eta atea jo nuen. Eran-
tzunik jaso ez nuenez, indartsuago jo nuen. Izugarri luze egin 
zitzaizkidan minutu gutxi batzuk pasatu ondoren, atea ireki 
zen eta emakume heldu bat agertu zen, izu aurpegiarekin. Nik 
ulertzen ez nuen zerbait esan zidan frantsesez. Ni haren oinetan 
erabat jota erori aurretik esan ahal izan nuen gauza bakarra 
izan zen ‘euskal errefuxiatua’.  

Ez dakit zenbat denbora pasatuko ote nuen konortea gal-
duta, baina nire onera itzuli nintzenean, labanda usaina zuten 
maindireen magalean nengoen, garbituta eta eskuak bendatuta 
nituela. Orduan hilik nintzela eta hura paradisua zela pentsatu 
nuen. Ametsen bat bazen, ez nuen esnatu nahi, eta berriro be-
giak itxi nituen ahalik eta gehien lo egiteko asmoz. Halaxe egin 
nuen, eta berriro esnatu nintzenean, aldamenean niri begira 
ateko emakumea eta gizon indartsu bat nituen, haren senarra 
izango zena.   

Gozoki hitz egiten hasi zitzaizkidan, ni lasaitu asmoz. Bai-
na nik ez nien ezer ulertzen, soilik keinuengatik eta ahotsaren 
doinuagatik ondorioztatzen nuena. Ohean esertzen lagundu 
zidaten eta erosoago egoteko burko batzuk jarri zizkidaten biz-
karrean. Emakumea gelatik irten zen, eta handik pixka batera 
janariz betetako bandeja batekin agertu zen. Han denetik ze-
goen: esnea, kafea, ogi xigortua, gurina, mermelada eta bizkotxo 
zati ederra.  

Ikuspegi hark zorabiatu ere egin ninduen, baina gogoz ekin 
nion jateari haiek irribarretsu begiratzen ninduten bitartean. 
Hala ere, ez nuen ogi xigortu pusketa bat besterik jaterik izan. 
Nire urdaila hain txiki bihurtu zen, ze ezin nuen gehiago jan. 

Hainbat egunez jaten nuen guztia atzera bota egiten nuen. 
Baina bikote hark zainduta, nire onera itzultzen hasi nintzen, 
eta baita bizitzeko gogoa berreskuratzen ere. 

Halako egun batean, etxeko gizona gelan sartu zen eskue-
tan jantzi pakete bat zuela. Esan zidan proba egiteko zutitzen. 

Halaxe egin nuen eta arropa garbi haiek janzten hasi nintzen: 
barneko mudak, alkandora, galtzak eta alpargatak. Ordu luze-
tan ongi neurtuko ninduten, ze harrigarria bada ere, dena nire 
neurrikoa zen.    

Gelatik irten nintzenean, ikusi nuen etxea handia zela. Gi-
zonaren atzetik sukaldera joan nintzen, eta emakumeak barrez 
eta txaloka eman zidan ongi etorria. Oso pozik zegoen, nire one-
ra etortzea haren meritua baitzen. Nik besarkada handi batekin 
eskertu nion egindako guztia, ez bainintzen gauza haien hiz-
kuntzan hitz egiteko.  

Egunak pasatu ziren eta bikote zoragarri hark ni zaintzen 
jarraitu zuen erabat osatu nintzen arte. Nik ahal nuen gauza 
guztietan laguntzen nien. Poliki-poliki haien hizkuntzan zer-
bait esateko gauza izan nintzen, eta gero frantsesa ondo ikasi 
nuen. Jakin nuen ez zutela semerik izan eta ni zaintzea haien-
tzat beren semea zaintzea bezalakoxea gertatzen zela, atsegina 
zela haientzat. 

Ulergarria den moduan, egoera hartan paperak lortu eta 
Frantzian nire egoera normalizatzea pentsatu nuen. Bikoteak 
lagun batzuen tailerrean iturgin lana aurkitu zidan. Eta egun 
batean nire egoera errefuxiatu moduan erabat normalizatzea 
lortu nuen, edozein frantsesek dituen eskubide berberekin.   

Hura nire familia izan da Bidasoaz beste aldera urte luze 
hauetan. Haiekin dudan lotura ez da odolezkoa, baina bizia 
eman zidatela esan daiteke. Ezingo diet hori sekula merezi adi-
na eskertu. 

Pentsatzen dut galdetu nahiko didazuela ea orain hona 
itzuliko ote naizen. Bada, jakin ezazue ezetz, ez bada, gaur beza-
la, bisitan edo, egunen batean muga irekitzen badute, oporrak 
pasatzera.  Beste aldean bizimodu berria osatu dut eta zoriontsu 
naiz. Beraz, ez dugu berriro gaurkoa bezalako elkarrizketarik 
izango. Hitz egin dezagun gauza atseginagoez».  

Une hartan ni, ordura arte isil-isilik, ia arnasa hartzeko bel-
durrez ere, osabarengana hurbildu nintzen eta besarkada han-
di bat eman nion, iruditu baitzitzaidan beharrezkoa zuela, guri 
haiek guztiak kontatzeko egin zuen ahalegina egin ondoren. 

Gero, niretzat hain garrantzitsuak ez ziren gaiez hitz egin 
genuen, esaterako Frantziako bizi-mailari buruz, eta han aurki 
zitezkeen baina hona oraindik iritsi ez ziren gauzei buruz. Eta 
orduan, ni sukalde gainetik jaitsi eta Marisol lagunaren etxera 
joan nintzen hari esatera osabak panpina bat eta hura baina-
tzeko plastikozko bainera txiki bat ekarri zizkidala.     

Istorio hau paperean idazteko burutazioa beti nire barnean 
eduki dut. Urte batzuk pasa ondoren, ni heltzearekin batera, 
osabari proposatu nion konta ziezadala bere bizitza, eta nik 
idatzi egingo nuela esan nion. Goxo-goxo begiratu eta maite-
kiro esan zidan: ‘Ez du merezi, izango duzu gauza politagorik 
kontatzeko’. 
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Joxe Zapirain Urbieta (Ordizia, 1911) 
y su hermano Manuel (Ordizia, 1909) 
fueron gudaris en el Euzko Gudarostea. 
Joxe tenía el cargo de comandante del 
tercer batallón y fue miembro del Co-
mité Ejecutivo Nacional de EAE-ANV. 
Las tropas golpistas empezaron los ata-
ques con el fin de romper el cinturón de-
fensivo de Bilbo el 11 de junio de 1937. 
El 15 de junio Zapirain resultó herido en 
el frente cercano a Mungia. Se refugió en 
Iparralde y estuvo preso en algún campo 
de concentración de Francia. Consiguió 
escapar y se refugió en Lapurdi.

Los tíos paternos de Santos y de Nie-
ves, Carlos y Benancio Madrazo, lucha-
ron en el llamado Euzko Gudarostea 
(Ejército Vasco). Carlos combatió en el 
batallón Sacco y Vancetti de CNT, y fa-
lleció en el frente en las montañas de 
Cantabria. Según Nieves Madrazo, «el or-
diziarra Pedro Ormaetxea contó a nues-
tra familia que vio caer muerto a Carlos, 
porque cayó a pocos metros de él». 

Benancio también lucho en el ba-
tallón Euzko Indarra de EAE-ANV. 

El padre de Santos y Nieves, Loren-
zo Madrazo Mieza, escapó de Ordizia 
cuando comenzó el alzamiento, pero 
fue apresado en Bilbo y lo procesaron. 
Según el testimonio de su hija Nieves, 
la única acusación contra él era que 
no acudía a misa. Tras permanecer en 
la prisión durante un breve tiempo en 
1937, fue liberado y «trabajó en una fá-
brica movilizada haciendo bombas». 

Los tíos maternos de Santos y Nieves, 
Joxe y Manuel Zapirain, también fueron 
gudaris en los batallones de EAE-ANV. 
Según Nieves, «estaban muy comprome-
tidos políticamente, y estaban prepara-
dos para irse cuando estallara la guerra». 

Una noche, cuando escucharon que 
habían roto los cristales de la armería 
que tenían al lado de casa para asaltar-
la, «se levantaron y se marcharon a los 
alrededores de Bilbo a combatir». 

Manuel fue apresado por los fascis-
tas en Bizkaia. Fue procesado y conde-
nado a cadena perpetua en Santander. 
Estuvo preso en la Prisión Provincial 
y en la cárcel de la Tabacalera de San-
tander desde el 12 de noviembre de 1937 
hasta el 11 de marzo de 1941. Esto es lo 
que consta en los informes de las autori-
dades sublevadas municipales: «Directi-
vo de la CNT en esta zona y entusiasta 
propagandista de los ideales y aspira-
ciones, así como también de los procedi-
mientos violentos que empleaba dicha 
organización (…) Durante el dominio 
de los rojos en esta localidad fue uno de 
los que más se distinguió en contra del 
Glorioso Movimiento. Salió enfermo de 
la cárcel y murió poco después. 

Cuando cayó el frente de Bizkaia, 
Joxe escapó a Iparralde y vivió en un ca-
serío de Hendaia junto con otro grupo 
de refugiados y gudaris. 

La situación de los refugiados em-
peoró con el estallido de la Segunda 
Guerra Mundial y cuando Francia cayó 
en manos de los alemanes. Joxe Anto-
nio Agirre y su gobierno se refugiaron en 
América. «Joxe tenía que coger el barco 
que tenían preparado en Marsella para 
escapar, pero fue apresado». 

Estuvo en un campo de concentra-
ción, pero consiguió escapar. Fue acogi-
do por una familia que vivía en Angelu 
y daba cobijo a un grupo de refugiados 
vascos. Entre aquéllos estaba el arrasa-
tearra Gabriel Goitia, quien se convertiría 
en amigo íntimo de Joxe y se casaría con 
Ivette, la hija de la familia que los acogió.  

Joxe durante algunos años no tuvo 
ningún contacto con la familia de Ordizia, 
y no volvió a ver a su hermano Manuel. 

Santos Madrazo y otros primos co-
nocieron a su tío Joxe años más tarde de 
que se terminara la guerra. «En 1953 o en 
1954, nos reunimos en el monte Larrun». 

Unos meses más tarde, Joxe, nor-
malizó su situación y consiguió los do-
cumentos para poder venir a Ordizia. 
«Regresó alrededor del año 55. Aquella 
primera vez en su pueblo después del 
exilio, le costó salir del coche por miedo», 
dice Santos. 

Nieves recuerda que su madre y el 
tío solían mantener largas conversacio-
nes en la cocina. «Un día, me enseñó un 
bulto que tenía en el muslo, causado por 
una bala que tenía dentro, pero no solía 
querer hablar de la guerra». 

teStIMonIo
de
SantoS Madrazo zapIraIn 
MarI nIeveS Madrazo zapIraIn

«Pedro Ormaetxea vio caer 
a Carlos Madrazo herido de 
muerte» 

«Mis tíos Joxe y Manuel Za-
pirain sabían que vendría la 
guerra y estaban preparados» 

«Cuando nuestro tío Joxe 
escapó del campo de concen-
tración fue acogido por una 
familia de Baiona»

«Cuando nuestro tío regresó 
a Ordizia tenía miedo a salir 
del coche» 



2 MINDURAREN HITZAK

186 Ahaztuen mindura 1936ko gerra eta lehen frankismoa ordizian

‘El regreso’ 

El regreso es el testimonio de Marilen 
Madrazo Zapirain en el que narra el 
regreso de su tío Joxe Zapirain, refugia-
do tras la guerra en Ipar Euskal Herria.   
Marilen vió por primera vez a su tío 
cuando contaba con siete años.  Son los 
recuerdos de aquel día los que se recogen 
en este testimonio.  

Calculo que tendría seis o siete años, 
cuando mi madre una mañana, al des-
pertarme,  dijo con cierto nerviosismo 
que  ese día me iba a poner el vestido de 
los domingos, pues venía a vernos el tío 
José. Su querido hermano, aquel que yo 
había aprendido a querer en la distancia 
a través del cariño con el que mi madre 
me había hablado siempre de él. 

Yo sabía que por causas de la guerra, 
que yo  no acertaba a entender, él  residía  
en el país vecino y, al parecer, ese día ha-
bían conseguido un pase de 24 horas para 
por fin poder ver a su familia, aunque 
para parte de esa familia ya era demasia-
do tarde, pues tanto su madre como uno 
de sus hermanos habían fallecido.

A media mañana vi entrar a aquella 
persona de mirada tierna. Es una ima-
gen que nunca he olvidado. Yo le miraba 
sobrecogida por las emociones que se res-
piraban. Se acercó a mí y cogiéndome en 
brazos me susurro al oído “ Adiós Mari-
len”.  Desde entonces, y cada vez que nos 
encontramos, fue siempre, además de un 
abrazo “ Adiós Marilen”.

Cuando el ambiente se fue serenan-
do, vinieron las preguntas, todos querían 
saber como le había tratado la vida en 
aquéllos años . Con cierta resignación, me 
cogió otra vez en brazos, y me dejó senta-
da en la encimera de la cocina, como ani-
mándome a no perder detalle.

«Como todos recordareis, dijo, en los 
meses anteriores al comienzo de la guerra, 
todos los hermanos nos habíamos signifi-
cado políticamente, debido a esto, los días 
anteriores al estallido sabíamos que el 

enfrentamiento estaba cerca y había que 
estar preparados para defendernos. 

Esa noche, nos acostamos vestidos, 
pues las noticias que venían del frente, no 
eran buenas. De madrugada, nos sobre-
saltó el ruido de cristales rotos, eran las 
lunas de la armería de abajo, que había 
sido asaltada. Mi hermano y yo, nos mira-
mos, y supimos que había llegado el mo-
mento. Nos calzamos nuestras botas de 
monte y con  nuestras zamarras de pana 
en la mano, salimos de casa sigilosamen-
te. Caminamos calle arriba, escuchando 
cada uno las pisadas del otro y sin pro-
nunciar palabra. 

A la salida del pueblo, nos alcanzó  
un camión repleto de gente que llevaban 
nuestro mismo camino y nos hicieron si-
tio. En aquél camión y gracias a Dios sin 
sufrir ningún encuentro desagradable, 
llegamos a Bilbao.

Una vez en la ciudad, tomamos con-
tacto con las tropas que la defendían y 
nos incorporamos a ellas.

Luchamos con todo lo que teníamos, 
pero no fue suficiente. En el desastre de los 
últimos días, perdí  de vista a mi herma-
no, no sabia nada de él hacia  ya varias 
jornadas. Traté de enterarme y por fin 
tuve noticias de que había sido hecho pri-
sionero y trasladado por mar, no se sabía 
a donde.

El enemigo estaba ya en la ciudad y 
tocaba pensar en sobrevivir. Gracias a un 
capitán de mi compañía que me cedió su 
plaza en un helicóptero con el argumento 
de que a él al tener grado le respetarían, 
pude cruzar la frontera al país vecino. 

Creíamos que nuestros problemas 
habían terminado, pero en realidad, no 
habían hecho más que empezar. Cuando 
nos las prometíamos muy felices, los fran-
ceses nos capturaron, y nos llevaron a un 
campo de internamiento situado al borde 
de una playa. Nos dijeron que iba a ser 
cuestión de pocos días, hasta que organi-
zasen la avalancha de refugiados.

Aquéllos pocos días, pasaron a ser se-
manas y después meses. Comenzó a faltar 

la comida y hasta el agua. El hacina-
miento era inaguantable y las pulgas, los 
piojos y la sarna invadieron el campo. Yo, 
para conseguir un poco de soledad, solía 
aislarme en un extremo del campo, aquél 
rincón era el lugar donde podía pensar y 
reflexionar con un poco de tranquilidad.

Una mañana, estando en mi rincón, 
jugaba distraídamente con mis manos en 
la arena, cuando vi unas pequeñas plan-
tas de tallo verde- Tiré de una de ellas y 
saqué una pequeña raíz parecida a una 
zanahoria diminuta. Yo no entendía de 
plantas, pero me pareció muy apetitosa y 
sin pensarlo dos veces le di un mordisco. 
Resultó ser muy dulce y agradable. Ni si-
quiera pensé en la posibilidad de que fue-
se venenosa, o a lo mejor me daba igual.

A partir de aquél día, acudí cada tar-
de a mi cita con las dulces raíces, por lo 
menos el hecho de poder masticar algo, 
me distraía el hambre. 

Nuestra situación en el campo, se es-
taba haciendo crítica. Empezó a morir 
gente. Los que peor lo llevaban eran las 
personas que a su llegada eran gruesas y 
las que tenían por costumbre fumar.

Una noche, me encontraba en el ba-
rracón tirado en mi camastro, cuando 
empezó a llover torrencialmente. Trona-
ba, los rayos iluminaban de vez en cuan-
do el barracón y las goteras del  techo eran  
cada vez más abundantes. Estábamos 
mojados, y también todo a nuestro alre-
dedor. El olor de la humedad y la suciedad 
era insoportable. Las luces del campo, es-
taban apagadas, probablemente a conse-
cuencia de la tormenta. Me puse en pie, y 
sin saber muy bien lo que hacía, salí del 
barracón y me dirigí al rincón de las raí-
ces. Ni si quiera pensé que aquello podía 
tener consecuencias para mí, ni sentía la 
lluvia que me calaba hasta los huesos.

Sentado con mi espalda apoyada en 
la alambrada, de pronto fui consciente 
de que podía ser mi oportunidad, había 
llegado hasta allí, sin que nadie se die-
ra cuenta. Comencé a quitar la tierra de 
debajo de la alambrada con mis manos.  
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propio, resultaba agradable para ellos.
Como era natural, en un momento 

dado plantee el regularizar mi situación 
en el país, pues hasta el momento no te-
nía papeles. Me encontraron un trabajo 
como fontanero en el taller de unos ami-
gos, y al poco tiempo pude regularizar mi 
situación como refugiado, con todos los 
derechos de cualquier francés.

Aquél matrimonio, ha sido mi fami-
lia al otro lado del Bidasoa durante todos 
estos años, y me une a ellos lazos que aun-
que no son de sangre, digamos que me 
devolvieron la vida, eso no podré agrade-
cérselo suficientemente nunca. En cuanto 
a la pregunta que intuyo vais a querer 
hacerme relativa a mi vuelta, os digo ple-
namente convencido, que no volveré, si 
no es de visita o de vacaciones el día que 
por fin se abra la frontera, me he formado 
una nueva vida al otro lado y soy feliz, no 
quiero mirar atrás, así que una conversa-
ción como esta, no volverá a tener lugar. 
Hablemos de cosas más agradables».

Llegado a este punto, yo que había 
permanecido tan callada que casi me 
daba miedo respirar, me arrimé a él y le 
di un fuerte abrazo ya que me parecía lo 
necesitaba después del esfuerzo que ha-
bía hecho al contarnos todo lo ocurrido.

Enseguida, la conversación tornó 
hacía cosas menos importantes para mí, 
como el nivel de vida en Francia y las co-
sas que allí había y que aquí todavía no 
habían llegado, así que me escurrí de la 
encimera en la que había permanecido 
sentada y me fui  a casa de mi amiga Ma-
risol a contarle que mi tío me había traí-
do una pequeña bañera de plástico con 
un muñeco.  

La idea de poner algún día aquélla 
historia en papel, la he llevado siempre 
conmigo. Pasados unos años, cuando ya 
fui mayor, un día propuse a mi tío, que él 
me contase su vida y yo trataría de escri-
birla; me miró con dulzura y dándome 
un cariñoso cachete, me dijo “no vale la 
pena Marilen, tendrás cosas más bonitas 
que contar.”

Cuando me pareció que el espacio era su-
ficiente, me deslicé por debajo de la alam-
brada, estaba tan delgado que no fue 
difícil conseguirlo. Seguí deslizándome 
hasta que me adentre en el pinar próxi-
mo al campo. 

Cuando me sentí al amparo de los 
árboles, me puse por fin en pie y, salí co-
rriendo con toda la velocidad que mis 
mermadas fuerzas me permitían. No sé 
cuánto tiempo pasé corriendo, corrí hasta 
caer agotado al pie de un pino. Creo in-
cluso que me quedé dormido algún rato. 
Cuando volví a tener consciencia, reuní 
mis maltrechas fuerzas y me puse en pie. 
No sabía a dónde me dirigía, en la noche 
había perdido totalmente la orientación.  
A lo lejos vi que el bosque clareaba y allí 
me dirigí con la esperanza de poder salir 
de él. Efectivamente, un amplio prado de 
hierba verde, se extendía ante mis ojos y 
a lo lejos una gran casona de campo que 
inmediatamente convertí en mi meta.

Me acerqué al seto que circundaba la 
casa. Pude ver un gran perro peludo que 
la guardaba. Se acercó a mi olisqueán-
dome y ni si quiera ladró. Pegado a mis 
piernas, me acompañó hasta la puerta de 
entrada. Golpeé la puerta tímidamente 
con los nudillos y, al no obtener respuesta, 
volví a insistir con más energía. Pasaron 
unos minutos, que se me hicieron eternos, 
se abrió la puerta, y apareció en su lugar, 
una señora de mediana edad que me mi-
raba con un poco de susto en su cara; me 
decía algo en francés, que yo no acertaba 
a comprender, y lo único que tuve tiempo 
a decir antes de caer desfallecido a sus 
pies fue, “refugiado vasco”.

No sé el tiempo que permanecí in-
consciente, pero cuando volví en sí, esta-
ba limpio, mis manos vendadas y bajo 
el cobijo de suaves sabanas blancas que 
olían a lavanda. Pensé que había muerto 
y aquello era el paraíso, y si era un sueño, 
no quería despertar, así que volví a cerrar 
los ojos con la intención de dormir el ma-
yor tiempo posible; así debió de ocurrir 
pues cuando volví a despertar, vi a mi 

lado mirándome con mucho interés a la 
señora de la puerta y a un señor de aspec-
to robusto que deduje era su marido. 

Comenzaron a hablarme en un tono 
cariñoso tratando de tranquilizarme, 
pero yo no les entendía absolutamente 
nada más que lo que podía intuir por sus 
gestos y el tono de sus voces. Me ayuda-
ron a sentarme en la cama y me pusieron 
varias almohadas detrás para que estu-
viera más cómodo. La señora salió de la 
habitación y al momento volvió con una 
gran bandeja llena de alimentos, había 
de todo, leche, café tostadas, mantequilla 
y mermelada y un buen trozo de bizcocho. 
Aquella visión me mareó un poco, pero 
comencé a comer con ansiedad, ellos me 
miraban sonrientes; no pude pasar de la 
primera tostada, mi estómago se había 
hecho tan pequeño que no me permitía 
comer más. Pasé varios días vomitando 
todo lo que comía, pero con los cuidados 
de aquélla pareja, fui resucitando poco a 
poco y recobrando las ganas de vivir.

Por fin, un día, el señor de la casa en-
tró en la habitación con un pequeño pa-
quete de ropa en la mano. Me indicó que 
podía probar a levantarme  y, así lo hice, 
me vestí despacio saboreando el contacto 
con la ropa limpia, prenda interior, cami-
sa, pantalón y  alpargatas. Debían haber 
tenido muchas horas para examinarme, 
pues sorprendentemente, todo era de mi 
talla. Por fin, pude salir de la habitación, 
comprobé que la casa era verdaderamen-
te espaciosa, me dirigí tras el señor hasta 
la cocina, la señora me recibió con risas y 
aplausos, estaba entusiasmada, mi recu-
peración, era verdaderamente obra suya, 
y yo se lo agradecí con un gran abrazo ya 
que no era capaz de hacerlo en su idioma.

Pasaron los días, y aquélla pareja ma-
ravillosa, siguió cuidándome hasta que 
estuve totalmente recuperado, yo ayuda-
ba en lo que podía y poco a poco fui capaz 
de hacerme entender en su idioma, que 
en poco tiempo pasó a ser el mío. Pude 
saber que ellos no habían tenido hijos, así 
que el cuidarme como si yo fuera el suyo 
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pedro armendariz imaz    
(ordIzIa, 1926) 
Hildako gudari baten anaia 

 «Apaizak erreketeei 
esaten zien zerua 
irabazita zutela»

Ordiziako Intsausti Zahar baserrian jaio zen Pedro Armendariz. Gaztetan baserri lanetan aritu zen, eta ondoren etxegintzan. 
Bartolo anaia hil zioten Bizkaiko frentean.  

BARTOLOME ARMENDARIZ IMAZ 
(Ordizia, 1908 – Sopuerta, 
1937/08/08) 
1908an Ordiziako Insausti Zahar base-
rrian jaio zen. EAE-ANVko kidea zen, 
eta Sopuertan desagertu zen gudu-ere-
muan  borrokan zebilela. Haren herio-
tza-agirian 1937ko abuztuaren 8ko data 
agertzen da.  

«Oso giro politiko 
nahasia zegoen: 
nazionalistak, 
karlistak, 
sindikalistak… 
Bastante endredo 
izaten zen»

aurretik, hemen ez zen goserik. Ordi-
ziako ferian ere dirua egiten zen gaztai-
nekin. Izugarri zegoen eta fama handia 
zeukan. Garai hartan soldaduska Maro-
kon egindakoak estomagoa gaixotuta 
etortzen ziren, hango janaria zela eta. 
Gaztaina janda sendatzen ziren, eta es-
timu handia zeukan.

Gerra aurretik goserik ez 
Ni 1926. urtean jaio nintzen Intsausti 
Zahar baserrian, Ordizian bertan, gaur 
egun Filipineta kalea den tokian. Ha-
mabi urte arte  eskolan aritu nintzen, 
baina gero baserrian lan egin behar 
izan nuen. Guk diru gutxi genuen eta 
lan handia baserrian. Orduan, aitonak 
utzitako Okorroko pinudia saldu ge-
nuen 5.000 pezetatan. Behia, txekorra, 
gurdia eta astoa erosten gastatu nituen 
3.000 pezeta. Hala hasi nintzen base-
rrian lanean, eta horretan aritu nintzen 
hamasei urtez. Gero eraikuntzan hasi 
nintzen, terrenoak hartu eta etxeak egi-
ten, Urdaneta kalean, Altamiran…

Aurretik Altamiran gaztainadiak ge-
nituen. Gaztaina asko biltzen genuen. 
Orduan janaria bazen; babak, gaztai-
nak eta talo-esnea izaten zen. Gerra 
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Giro politiko eta soziala  
Orduan politika izugarri zegoen. Nazio-
nalistek indar handia zeukaten, PNVk 
eta ANVk. ANVkoek  beren periodikoa 
aparte zeukaten. Karlistak ere hor zeu-
den, eta sindikalistak ere bai; bastante 
endredo izaten zen. Beasaingo fabrika-
ra etorri ziren guk garai hartan maketo 
eta hezur-beltzak deitzen genituenak. 
Haiengatik gure amak esaten zuen ho-
riek ez mezetara, ez Kristo eta ez puñe-
ta! Eibarren  sekulako gosetea izan zen, 
eta handik jende asko etorri zen he-
mengo fabrika berrietara. Langileen ar-
tean sozialista asko zegoen Beasainen, 
eta Ordizian ere bastante. Indar handia 
hartu zuten. 

1934an Asturiaseko urriko langileen 
borroka gertatu zen.  Francok protesta 
hura garbitu egin zuen asaltoko guardiak 
bidalita. Garai hartan  Prieto hemen ibili 
zen, Zumarragan eta Beasainen mitinak 
ematen. Ordiziara Urraca Pastor karlista 
ezaguna etorri zen 1934an edo 1935ean. 
A ze iskanbila izan zen! Herri osoa erabat 
aztoratu zen.  

Orduan hemengo eskolan maisua 
errepublikarra zen. Guri eskolak poliki 
ematen zizkigun, eta aholkuak ere ema-
ten zizkigun. Kanpotarra zen eta ez ze-
kien euskaraz. Artes y Oficios eskola ere 
bazen hemen. 

Aiuntamentuan Patxi Iturriotz, An-
ton Luzuriaga eta Joseba Rezola zeuden. 
Haiek borroka izugarriak izaten zituzten 
Joxe Pias eta gainerako karlistekin. Ezta-
baida handiak.

Esan bezala, guk goserik ez genuen 
pasatu, baina gerra aurretik bolada ba-
tean langabezia handia egon zen. Jendea 
frontoira joaten zen lan bila, eta hura be-
teta egoten zen. Aiuntamentuak, Patxi 

Iturriotzek eta, langabezian zegoen jen-
dea hartu eta Gaintzako bidea egin zu-
ten. Gure anaia ez zuten hartu baserrian 
lana bazuelako. 

Naparren etorrera eta gehiegikeriak
Gerra etorri zen, eta guk aurrera egin 
behar ahal genuen bezala. Eta gauza 
asko ikusi behar izan genituen. Gerra 
etorri zen egunean Aramara joan ginen. 
Gero, handik bueltan gentozela, kan-
posantuan asaltoko guardiak ikusi ge-
nituen. Hurrengo egunean kapitain bat 
erreketeekin etorri zitzaigun baserrira 
eta etxea hartu ziguten. Naparrak gure 
geletan jarri ziren bizi izaten. 

Kapitainak nazionalsozialista ale-
maniarren lauburua zeukan. Nik gal-
detu nion: ‘¿Para qué habéis venido a la 
guerra?’.  Eta berak horrelakoak esaten 
zituen: ‘Vamos a ser los dueños de Euro-
pa’, ‘aquí hay que matar dos millones de 
masones’, ‘los comunistas os van a quitar 
las tierras’… Baina nik hainbat gauza eta 
liburu leituta nituen, eta koinatua, Gala-
rreta, komunista nuen.  

Naparrak hemen berehalaxe sar-
tu ziren, Ataundik. Haiek etorri au-
rretik Kaxetako zubia lehertu zuten 
baina, hala ere, handik berehala sartu 
ziren. Haiek preparatuta etorri ziren, 
eta itsu-itsu sartzen ziren. Ordizian he-
rriko batzuk fusilatu zituzten: Exposito, 
Eskisabel, Oiangukoa, Siglo XX taber-
nako Murua, Jauregi… Horiek Nafarroa 
aldean hil zituzten. Beasainen karlistak 
ere fusilatu zituzten. 

Hemen, gerra aurretik, mikeleteak 
ibiltzen ziren ordena jartzen. Mikele-
tea, bi sereno, mendiko guarda… Di-
putazioak oso antolatuta zeukan dena. 
Mikeleteen kapitaina Ordizian egoten 
zen. Aranetako etxean egoten zen eta 
zaldi gainean ibiltzen zen. Gerra hasi 
zenean, hemen geratu zen, eta harrapa-
tu eta Lazkaomendin fusilatu zuten. Gu 
gorpua ikustera joan ginen. Sekula ez 
zait ahaztuko nola zegoen: ahoan sar-
tuta zeukan uztai-belarra, azenarioaren 

«‘Naparrek’ gure 
etxea hartu zuten 
bizitoki. Kapitainak 
nazionalsozialista 
alemaniarren 
lauburua zuen»

Bartolome Armendariz, atzean ezkerretik lehena, lagun talde batekin. (Armendariz familia) 
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moduko zuztarra duena.
Naparrak hemen sartuta zeude-

nean, behin Zaldibiako apaizak [Mo-
desto Mendizabal Elorza] Senperen, 
Beasainen, diskurtsoa egin zuen. Han 
sekulako mitina egin zuten. Famosoa 

izan zen geroere. Esan zuen hor gerran 
zebiltzanek dena libre zutela; zeruan 
lekua bazutela eta beldurrik gabe ibil-
tzeko. ‘Tenéis libertad  de hacer todas las 
cosas’, esaten zien. Orduan naparrak 
gure etxean zeuden eta kapitainak esa-
ten zuen: ‘Este cura es de los patriotas, a 
los demás hay que matarlos’.  

Erreketeak eta behartutako soldaduak 
Hemengo erreketeak eta karlistak bo-
luntario joan ziren. Baina haiez gain, 
hemendik jende asko eraman zuten 
behartuta frentera, Teruelera. 18-20 
urte bitarteko bastante jende eraman 
zuten. Nire andrea zena Beasaingoa 
zen, eta nire koinatuak behartuta era-
man zituzten gerrara. Lau anaia ziren, 
eta hiru eraman zituzten. Baina gure al-
dekoak denak gudari joan ziren. Jende 
asko joan zen Bilbora eta Santanderre-
ra. Haien artean gure anaia. 

Ordizian sartu eta gero, karlistek eta 
margaritek, eta apaizek ere, izugarrizko 
desfileak egiten zituzten, banderarekin 
eta txapel gorriekin. Herriko jauntxoak 
Circuloan egoten ziren, eta txibato eta 
halako asko ere bazen. Militarrak ere 
asko zeuden. Circulora joan, berotu, 
eta gero izugarriak egiten zituzten he-
mengoek. 

Frankista haiek dena harrapatzen 
ibili ziren. Bartzelonan sartu zirenean, 
hango dendatan lapurtzen baziren he-
mengoak ere. Eta harrapatutakoa, arro-
pak eta bestelakoak, hildako kaxatan 
ekarri zituzten herrira.  

Anaia gudariaren heriotza
Anaia lehenbizi Bizkaira joan zen, Ara-
mako lehengusu batek han baserria 
zeukan-eta. Han zegoela, bera eta Az-
peitiko hamabost bat lagun aritu ziren 
gudariekin trintxerak egiten. Eta gehia-
go ez dakigu. Boluntario joan zen trin-
txerak egitera, eta harrez gero, ez dugu 
gehiago jakin. Ez dakigu non hil zuten; 
ez dakigu ezer. Ez dugu jakin zer gertatu 
zen. Bada, hemen, gure anaia frentean 
hil eta gero, herriko jendeak barre egi-
ten zigun. 

Gure koinatua ere, Angel Galarreta, 
Santanderren ibili zen. Hura gero pre-
so egon zen. Kontzentrazio-esparru ba-
tean eduki zituzten koinatua eta osaba 
bat, eta gure arreba joan izan zen hara 
bisitan.

Gerra ondoren gosea eta fanatismoa 
Gerra ondoren, bolada batean, hemen 
desfileak eta sekulako mitinak eta ser-

«Mikeleteen 
kapitaina fusilatu eta 
uztai-belarra ahoan 
sartuta eduki zuten»

«Zaldibiko apaizak 
Senpereko sermoian 
erreketeei esan zien 
gerran dena libre 
zutela, lasai ibiltzeko 
zerua irabazita 
zutelako» 

«Anaia hil zutenean, 
herrian jendeak barre 
egin zigun» 

Gudari talde bat Bizkaian lubakiak egiten.  
(Artxiboa) 

Bartolome Armendariz, eskuinetik bigarrena, lagun talde batekin. (Armendariz familia) 
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moiak izaten ziren. Ni ez nintzen joa-
ten, lan handia nuelako eta denborarik 
ez alperrik galtzeko. Orduan batzuen 
aldetik ezjakintasun handia zegoen, eta 
beste batzuen aldetik fanatismoa. Beste 
ideologiak eta pertsonak ez ziren erres-
petatzen, euskaraz ezin zen egin… Fa-
natismoa zen. Pertsona animalia baino 
txarragoa da.

Gogoan dut behin Arregi delako 
bat hil zenean, hileta zibila egin ziotela. 
Bada, begira, Patxi Iturriotz eta gure koi-
natua, Angel Galarreta, kartzelan sartu 
zituzten hileta horretara joategatik. 

Baina karlista eta frankisten artean 
ere sekulakoak izaten ziren. Behin, Or-
diziako festetan, Altamira deitzen zuten 
baten eta erreketeen artean sekulakoak 
izan ziren. Geroago, Francok mugimen-
du guztia batu zuenean, Falange de las 

JONS horretan, karlistak ez zeuden kon-
forme. Francoren gauza izan zen, beste 
guztiak eliminatu eta bera bakarrik ge-
ratzeko. Horregatik, gero karlisten seme- 
alaba asko ez ziren karlista izan, beste al-
dera egin zuten. 

Gerra aurretik goserik ez zegoen, bai-
na gerra ondoren bai, etorri zen gosea. 
Orduan etorri ziren errazionamenduak 
eta puñeta guztiak. Guk baserria genuen 
eta ez genuen goserik pasatu, baina in-
dabak eta gainerakoak ezkutatu egin 
behar izaten genituen. Nik 16-18 urtere-
kin patatak zaintzen egon behar izaten 
nuen ez lapurtzeko. Gero bai, lana sortu 
zen. Kartzelan eta langileen batailoietan 
egondako jendea etorri zenean, denak 
lanerako gogoarekin etorri ziren, eta he-
men lan asko sortu zen: Biloren, Galar-
tzaren txatarrerian… 

«Gerra ondoren gose 
eta fanatismo handia 
zegoen hemen» 

Gerra eta gerraondoa bizi izan zutenen artean denek dute gogoan gosea. Gosea, eli-
kagaien falta, estraperloa, errazionamendu kartilak, ogi beltza… Frankismoa erre-
presioari lotuta ez ezik, goseari lotuta ere ageri da garai haiek bizi izan zituztenen 
oroimenean. 

Gerra aurretik eskuetan diru askorik ez, baina jateko eta ondo bizi izateko behar 
adina ba omen zegoen. Hala aitortzen dute baserrietan bizi zirenek, Pedro Armen-
darizek, Miren Iturriotzek edo Juanita Exposi-
tok, eta baita ere kanpotik Ordiziara lan egitera 
etorri ziren familietan jaiotakoek ere. Horrela, 
Leonor Antolinek dioenez «hemen ez zegoen 
gauza handirik, baina ondo bizitzeko ez zen 
ezer falta». 

Gerra aurretik, ordea, 1929ko krisiak era-
gina izan zuen Goierrin eta Ordizian. 1932tik 
aurrera lan gabezia antzematen hasi zen, eta 
horrek hainbat familiatako egoera larritzeaz 
gain, gatazka soziala areagotu egin zuen. 

Ehunka langile, Agustín Garcíaren aita 
bezalaxe, CAFetik eta gainerako tailerretatik 
kanporatu egin zituzten. Pedro Armendarizek 
oroitzen duenez, «gerra baino lehen, bolada 
batean paro handia egon zen». Ordiziako Uda-
leko garai hartako aktetan ere agertzen zaigu 
krisialdi haren berri. 1932ko martxoan Udalak 
langabezia eta krisialdi ekonomikoa aztertzeko bilera batera deitu zituen merka-
tariak, zentro politikoak, langile elkargoak eta «herriko bizitzaz eta garapenaz ar-
duratuta» zeuden guztiak. Udalak langileen ordezkariekin batera Gobernu Zibilean 
konponbideak eskatzeko batzordea osatu zuen eta herrian bertan hainbat ekimen 
jarri zituen martxan.  

Honela, Udalak langabezian zeuden ordiziarrekin errolda osatu zuen, eta hura 
kudeatzeko batzordea Solidaridad de Obreros Vascos eta Sindicato Metalúrgico-ko  
kideekin. Gero, errolda horretan zeudenak kontratatu zituzten Gaintzako bidea eta 
Legorretako trenbidearen pasabidea egiteko. Era berean, Udaleko aktetan agertzen 
denez, askotarikoak izan ziren egoera larrienean zeudenei laguntzeko Udalak hartu 
zituen erabakiak: oinarrizko argindarra doan ematea, gaixoak ospitaleetan ingresa-
tzea, sendagileak eta botikak ordaintzea, ikasketak ordaintzea… 

Baina gosea, benetako gosea, gerra ondoren etorri zen.  Txomin Eskisabelek ho-
nela azaltzen du bere testigantzan: «Gosea gerra ondoren etorri zen. Francok gerra-
ra italiarrak eta alemaniarrak ekarri zituen. Baina gero hura ordaindu egin behar 
zen. Eta ondo ordaindu genuen». Francok Gipuzkoa eta Bizkaia «probintzia trai-
dore» izendatu zituen ez zutelako hasieratik matxinada kolpezalearen alde egin 
eta, Nafarroak eta Arabak ez bezala, zigor bereziak jasan zituzten. Horrela, Gabriel 
Altunak oroitzen duenez, hemengo baserritarrei generoa konfiskatu egiten zieten, 
eta bitartean Nafarroan denetarik zuten. Horrek guztiak estraperloa bultzatu zuen, 
«batzuk goseak egotea, eta besteak aberastea».

i

gerra aurreko krisia eta ondorengo gosea

Errazionamendu kartila. (Artxiboa)
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paco ruiz de apodaka galartza     
(ordIzIa, 1941)
gudarien senitartekoa eta fusilatu baten iloba 

«Egia ezagutzea 
guretzat liberazioa da, 
dena estalita eduki 
dute-eta»

Angel Ruiz de Apodakaren eta Julia Galartzaren semea. Aitaren aldeko familia errepublikazalea zen. Aitak eta bi osabek frentean 
borrokatu zuten. Aita preso hartu zuten, osaba bat fusilatu egin zuten, eta bestea frentean hil zen. Amaren aldeko familia nazio-
nalista zen. Bi osaba frentean izan zituen, eta biak preso hartu eta kartzelan eduki zituzten. Pena du gaztetan ez zutelako interes 
handirik izan gertatutakoa ezagutzeko, baina beharrezko ikusten du egia jakitea eta gertatutakoa aitortzea. 

LUIS RUIZ DE APODAKA FERNÁNDEZ DE OKARIZ 
(Beasain, 1915 – Bizkargi, 1937/05/11)
Euzko Indarra batailoian (EAE-ANV) borrokatutakoa, Bizkargiko frentean hil zen. Zor-
notza (Bizkaia) inguruko Bizkargi mendian izandako borrokek garrantzia handia izan 
zuten gerraren bilakaeran, estrategikoki oso gune garrantzitsua baitzen Bilbo defenda-
tzeko edota haren defentsa gaindituz hiria eskuratzeko. Ez da jakiterik izan Luis Ruiz de 
Apodakari non eman zioten lur.  

PACO RUIZ DE APODACA FERNÁNDEZ DE OKARIZ 
(Beasain, 1915 – Bizkargi, 1937/05/11)
Matxinatu kolpezaleek Beasainen eraso egin zutenean herriaren defentsan borrokatu 
zuen. Prisionero hartu eta Beasainen fusilatu zuten 1936ko uztailaren 28ko arratsaldean.  

ANGEL RUIZ DE APODAKA FERNÁNDEZ DE OKARIZ 
(Beasain, 1908 – Ordizia, 1962)
Euzko Gudarosteko gudaria. Bizkargiko frentean borrokan aritu zen eta, prisionero har-
tu ondoren, Calamochako (Teruel) kartzelan eta langileen batailoietan eduki zuten. 

Luis Ruiz de Apodaka.  
(Ruiz de Apodaka familia) 

Paco Ruiz de Apodaka. 
(Ruiz de Apodaka familia)
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MARIANO GALARTZA BERONA 
(Etxarri Aranatz, 1908 – Ordizia, 
1985)
EAE-ANVren Euzko Indarra batailoian 
borrokatu zen. Metrailadore kapitai-
na izan zen. Prozesatu egin zuten eta 
bizi-arteko kartzela-zigorra jaso zuen 
1937ko irailaren 28an. Santoñako (Kan-
tabria) kartzelan eduki zuten 1938ko 
abuztuaren 18ra arte eta, ondoren, 
Puerto de Santa Mariakoan (Cadiz) 
1941eko uztailera arte.  

PACO GALARTZA BERONA 
(Beasain, 1916 – Ordizia, 1970)
Euzko Gudarosteko Euzko Indarra ba-
tailoian borrokatu zen. Langileen batai-
loietan egon zen zigortuta.  

Bi seme frentean hilda eta hirugarre-
na preso  
Aitaren aita, Gasteizetik etorri zen 
CAFera lan egitera; amona, berriz, gar-
biketa lanetan aritu zen Beasaingo tin-

ta fabrikan. Beasainen bizi izan ziren, 
eta alaba bat eta hiru seme izan zituz-
ten. Alaba Casilda 13 urte zituela hil 
zen, eta aitona handik bi urtera. Hiru 
gizonezkoek, berriz, zuzenean parte 

hartu zuten Errepublikaren alde. Aska-
tasunen eta beren ideien alde borrokan 
aritu ziren frentean. Ezkertiarrak ziren, 
joera komunistakoak, eta Errepubli-
karekin lortu zen guztia defendatzeko 
egin zuten borroka. Gero,  nazionalak 
etorri zirenean, dena galdu zen. 

Nire osaba Paco Beasain defenda-
tzen hil zuten. Frankistak sartu zire-
nean, osaba herria defendatzen geratu 
zen. Idealista hutsa zen. 1936ko uztaila-
ren 28an hartu eta fusilatu zuten. Uste 
dugu Beasainen eman ziotela lur, hilobi 
komun batean. 

Beste bi anaiek, Luisek eta nire aita 
Angelek, Beasaindik ihes egin zuten 
eta Bizkaiko Bizkargiko frenteko borro-
ketan parte hartu zuten. Baita Maria-
no Galartzak ere, nire amaren anaiak. 
Luis osaba Bizkargiko frentean hil zen, 
1937an, 22 urte zituela. 

 Nire aita preso egin zuten eta lan-
gileen batailoietara eraman zuten. Te-
ruelgo Calamochaco presondegian 
egon zen.  

Beraz, nire amona bakar bakarrik 
geratu zen Beasainen, ahal zuen mo-
duan familia aurrera ateratzen. Bi seme 
hilda, eta hirugarrena preso. Zer ez ote 
zuen sufrituko emakume gaixoak hura 
guztia isiltasunean jasaten! Eta a ze bel-
durra pasako zuen! Pentsa, Beasaingo 

Nazionalak etorri zirenean, 
Errepublikarekin irabazitako guztia 
galdu zen  
paco ruiz de apodaka galartza 

Paco Galartza.
(Ruiz de Apodaka familia)

Zutik ezkerretik lehena Enrique Sanchez, hirugarrena Paco Ruiz de Apodaka.  
(Paco Ruiz de Apodaka familia) 
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festetan balkoian Espainiako bandera 
jartzen zuen beldurrez. 

Pena eta beldur hura beti izan zuten 
barruan. Nire ama eta aita 1940an ez-
kondu ziren, goizeko seietan, amonari 
ez zitzaiolako iruditzen egokia ezkon-
tza normala egitea. 

Gerra hastean familia ihesi eta gizo-
nak frentera
Amaren gurasoak Nafarroako Unanua 
herritik etorri ziren Ordiziara bizi izate-
ra. Aitonak CAFen egin zuen lan, baina 
gero txatarrero eta trapero ibili zen bere 
kasa. Zortzi seme-alaba izan zituzten. 
Horietako bi, Mariano eta Paco, gudari 
izan ziren. Familia Ordiziako Diego Ri-
vero kalean bizi izan ziren. Bertan izan 
zuten traperia-txatarreria ere. Mariano 
osabak gerra ondoren negozioarekin 
jarraitu zuen, txatarrarekin eta galdara
-tailerrarekin.  

Familia osoa joera nazionalistakoa 
zen. Arrebak EAJ-PNV aldekoak, eta 
gizonezkoak EAE-ANVkoak. Hautes-
kundeetan botoak biltzen ibiltzen ziren 
batzuk eta besteak. Nazionalak Ordi-
zian sartu zirenean, familia Alonsote-
gira (Bizkaia) joan zen, baina Mariano 
eta Paco frentera joan ziren. Euzko In-
darran aritu ziren. Mariano metraila-
dore kapitaina izan zen. Frentean preso 
hartu eta heriotza-zigorra ezarri zioten, 
baina gero hura kendu eta hainbat ur-
tez kartzelan egon zen. 

Gerra bukatu zenean, gure fami-
liakoek frankisten eta karlisten desfi-
leak sufritu zituzten Ordizian. Halako 
desfile batean nazionalek bizilagunak 

etxeetatik aterarazi zituzten, tartean 
gure senitartekoak. Izeba gormutua ge-
nuen eta hari besoa altxatzeko eta Cara 
al Sol abesteko agindu ziotenean, ez 
zuen esandakoa ulertu eta ez zuen be-
soa altxatu. Orduan atxilotuta eraman 
nahi izan zuten. Azalpen guztiak eman 
behar izan zizkieten ez eramateko. 

Egia eta aitortza 
Honen guztiaren transmisiorik ez da 
egin. Guk zerbait badakigu, baina pena 
da, ama bizi izan balitz! Agian guk gaz-
tetan ez genuen interes handirik izan 
gertatutakoa ezagutzeko. Ez dakit gure 
errua ere izan ote den, interes falta dela 
eta. Baina informazio asko galdu da, 
beldurrak eraginda ez delako transmi-
titu. Gurasoak zigorraren beldur ziren, 
baina baita gu halako bidegabekerien 
aurrean altxatuko ote ginen beldur ere. 

Edozein kasutan, hau guztia erabat 
isilean pasatu da. Nik uste dut lehena-
go egin behar zela zerbait. Orain asko-
rentzat berandu da, baina ongi etorria 
izan dadila. Merezi du eta beharrezkoa 
da askatasunaren alde borroka egin eta 
dena eman zutenen oroimena berres-
kuratzea, eta frankismoaren biktimek 
errekonozimendu osoa jasotzea. Zer-
bait jakitea guretzat jada liberazio mo-
dukoa da. 

«Amaren familia joera 
nazionalistakoa zen, 
eta gerra bukatzean 
desfileak sufritu 
zituzten»

Gertatu zena ezagutzera ematea eta egin-
dakoa kaltea aitortzea. Hori da liburu 
honetako elkarrizketatuek errepikatzen 
duten nahia eta eskaera. Ez dute bar-
kamena edo mendekua helburu. Haien 
oroimenean gordetakoa nonbait biltzea 
nahi dute, memoria kolektiboa berres-
kuratzea, eta historia ofizialak ukatu dien 
egia jakitea. 

Errepresio frankistaren beldurrak 
isiltasuna ekarri zuen, eta etxe askotan 
ezjakin izan dira familian jasandako sufri-
menduaz. Hala ere, ahanzturari aurre egi-
teko eta egia jakiteko ahalegina egin dute 
askok azken urteetan, eta biktimek sufri-
tutakoaren aitortza eskatzen dute. Horie-
tako bat da Paco Ruiz. «Hau guztia erabat 
isilean pasatu da», esaten du. Baina era 
berean, damu da berak lehenago, auke-
ra izan zuenean, ez ziolako arreta handi-
rik jarri kontu hauei eta uste du lehenago 
egin behar zela zerbait. «Orain askoren-
tzat berandu da, baina egiten dena ongi 
etorria da».

Errepresio frankista zuzenean sufritu 
zutenek, berriz, ondo gogoan dute gerta-
tutakoa. «Halako kontuak ez dira sekulan 
ahazten, beti dituzu gogoan», azaltzen du 
Tomasi Redondok. Orain, egia ezaguta-
raztea espero dute, eta egindako kaltea ai-
tortzea. «Asko sufritu genuen, baina inork 
ez du aitortu guk jasandakoa. Ezagutarazi 
egin behar da hau guztia, berriro gerta ez 
dadin», uste du Leonor Antolinek. Ildo be-
retik, Miren Iturriotzek eta Exposito ahiz-
pek diote min handia egin zietela, mina 
hor dagoela, eta aitortza besterik ez dute 
eskatzen. Aitortza instituzionalik ez dute 
inoiz jaso.

Agustín García argia da bere eskaeran: 
«Ordizian gutxienez oroigarriren bat jarri 
beharko litzateke guztien izenekin, guz-
tiak gogoan izateko. Horixe da nik beti de-
siratu izan dudana».

i

gertatu zenaren egia eta 
sufritutakoaren aitortza
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Mi abuelo, el padre de mi padre, vino de 
Vitoria para trabajar en CAF. Mi abuela, 
en cambio, trabajó en la limpieza de la 
fábrica de tintas de Beasain (Gipuzkoa). 
Vivieron en Beasain y tuvieron una hija 
y tres hijos. La hija, Casilda, murió con 
13 años, y mi abuelo falleció a los dos 
años. Los tres chicos, por su parte, par-
ticiparon directamente en favor de la 
República. Lucharon en el frente en 
defensa de las libertades y de sus ideas. 
Eran de ideas comunistas y pelearon 
para defender todo lo que se había con-
seguido con la República. Más adelante, 
cuando vinieron los nacionales, se per-
dió todo. 

A mi tío Paco lo mataron en plena 
defensa de Beasain. Cuando llegaron los 
franquistas, mi tío se quedó defendien-
do el pueblo. Era un idealista conven-
cido. Lo cogieron y lo fusilaron el 28 de 
julio de 1936. Creemos que lo enterraron 
en Beasain, en una fosa común. 

Los otros dos hermanos, Luis y mi 
padre, Ángel, se escaparon de Beasain y 
participaron en las batallas del frente de 
Bizkargi, en Bizkaia. También Mariano 
Galarza, el hermano de mi madre. El tío 
Luis falleció en el frente de Bizkargi en 
1937, con 22 años. 

Apresaron a mi padre y lo llevaron 
a los batallones de trabajadores. Estuvo 
en la cárcel de Calamocha, en Teruel. 

Así pues, mi abuela se quedó sola en 
Beasain, sacando a la familia adelante 
como pudo. Dos hijos muertos, y el ter-

cero preso. ¡Qué sufrimiento el de aque-
llas mujeres, llevándolo todo en silencio! 
¡Qué miedo debieron de pasar! Imagína-
te, ponía la bandera de España con mie-
do en las fiestas de Beasain. 

Siempre tuvieron esa pena y ese mie-
do. Mi madre y mi padre se casaron en 
1940, a las seis de la mañana, porque a 
la abuela no le parecía adecuado cele-
brar una boda normal. 

Los padres de mi madre vinieron del 
pueblo navarro de Unanua a vivir a Or-
dizia. Nuestro abuelo trabajó en CAF, 
pero después anduvo como chatarrero y 
trapero por su cuenta. Tuvieron ocho hi-
jos. Dos de ellos, Mariano y Paco, fueron 
gudaris, La familia vivía en la calle Die-
go Rivero, en Ordizia. Allí también tu-
vieron la trapería-chatarrería. Después 
de la guerra, el tío Mariano prosiguió 
con el negocio, con la chatarra y el taller 
de calderería. 

Toda la familia era nacionalista. Las 
hermanas de EAJ-PNV, y los chicos de 
EAE-ANV, Unos y otros solían reunir vo-
tos en las elecciones. Cuando los nacio-
nales entraron en Ordizia, la familia se 
fue a Alonsotegi (Bizkaia), pero Mariano 
y Paco se fueron al frente. Combatieron 
en el Euzko Indarra. Mariano fue ca-
pitán de ametralladoras. Lo detuvieron 
en el frente y lo condenaron a muerte, 
pero después se la anularon y estuvo va-
rios años en prisión. 

Cuando la guerra acabó, nuestros 
familiares tuvieron que sufrir en Ordizia 
los desfiles de franquistas y carlistas. En 
uno de esos desfiles, los nacionales obli-
garon a salir a los vecinos, entre otros a 
nuestros familiares. Teníamos una tía 
sordomuda y cuando le ordenaron que 
levantara el brazo y cantara Cara al sol, 
no entendió lo que le dijeron y no le-
vantó el brazo. Así que quisieron llevar-
la detenida. Tuvieron que explicárselo 
todo para que no se la llevaran. 

No se ha transmitido todo eso. No-
sotros sabemos algo, pero es una pena. 
¡Si viviera mi madre! Quizá en nuestra 

juventud no teníamos mucho interés en 
saber qué había ocurrido. No sabemos si 
ha sido también culpa nuestra, por falta 
de interés. Se ha perdido mucha infor-
mación porque no se ha transmitido por 
miedo. Nuestros padres temían el cas-
tigo pero también que nosotros nos re-
beláramos contra alguna injusticia. 

Sea como fuere, todo esto siempre 
ha estado oculto. Deberían haber hecho 
algo antes. Ahora es tarde para muchos 
pero bienvenido sea. Merece la pena re-
cuperar la memoria de los que lucharon 
por la libertad y lo dieron todo y que las 
víctimas del franquismo reciban su re-
conocimiento. Saber algo ya supone una 
liberación para nosotros. 

teStIMonIo
de
paco ruIz de apodaka 
galartza

«Para nosotros supone una 
liberación saber la verdad, 
porque han ocultado todo»

«Se fueron a la guerra mi pa-
dre y dos hermanos, pero solo 
volvió mi padre» 

«Dos hermanos de mi madre 
estuvieron en el batallón Eu-
zko Indarra»

«Para algunos el reconoci-
miento llega tarde, pero es 
necesario» 
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aurora pÉrez ortiz de guzmán 
(bIlbo, 1937)  
gudari baten alaba

«Aitak egunsenti 
berria amesten 
zuelako jarri 
zidaten Aurora 
izena»

Aurora Pérez Bilbon jaio zen 1937. urtean, berak esaten duen moduan, kasualitatez. Izan ere, aita frentera joan zen, eta ama, une 
hartan haurdun zegoela, aitaren atzetik Bilbora joan zen; han jaio zen Aurora. Aita Ramón Pérez Ortiz de Guzmán zuen eta ama 
Marina Ortiz de Guzmán.

RAMÓN PéREZ ORTIZ DE GUZMÁN 
(Langraitz Oka, Araba,  1904 – Ordizia, 
1984/10/30)
Ramón Pérez 18 urte zituela etorri zen Ordi-
ziara bizi izatera. EAE-ANVko afiliatua zen eta 
altxamendu frankistari aurre egiteko Loyola 
batailoian ibili zen. Lehenik Donostia aldera 
egin zuen ihes, gero Bizkaiko frentean aritu zen 
borrokan, Elorrio inguruan eta Bilbon, eta bai-
ta Santanderren ere. Potesen (Kantabria) preso 
hartu eta epaitu ondoren, Valladolideko Santa 
Espinako langileen batailoian eduki zuten.  

Argazki oina1
Argazki oina2
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Aita frentera
Uztailaren 18an lehertu zen gerra. 
Nire aitak orduan 32 urte zituen eta 
EAE-ANVko afiliatua zen. Kamioi ba-
tean sartu eta Donostia aldera joan zen, 
frentera. Loyola batailoian aritu zen bo-
rrokan. Ama ordurako haurdun zegoen. 
Ordiziatik irteterakoan aitari eskopeta-
ko tiroak ihes egin zion Elkororen zen-
tralaren parean, Filipineta kalean, eta 
nazionalak sartu zirenean amak esan 
zuen: ‘Villafrancan bota den lehen tiroa 
nire senarrak bota du, eta horiek ha-
rrapatzen banaute, lepoa moztuko di-
date’. Eta horrela, ni oraindik jaio gabe, 
Donostiara ihes egin zuen. Koinata ba-
tengana lehenik, eta ondoren Aldapeta 
kalera, nazionalistak zeuden egoitzara.   

EAE-ANVko batailoiek Santande-
rreraino jarraitu zuten, eta gure aita ere 
hara joan zen borrokan. Aitaren anaia 
batek esaten zuen moduan, EAE-ANV-
koak izan ziren Santanderreraino jarrai-
tzeko ausardia izan zuten bakarrak. Eta 
ama eta biok aitaren atzetik ibili ginen.  

Eta ama gerratik ihesi haren atzetik
Ama Donostiatik Bilbora joan zen, eta 
ni Bilbon jaio nintzen. Bilbo sutan zela, 
aitak pentsatzen zuen ni jaiotzerako 
irabazi egingo zutela, eta horrela esa-
ten omen zuen: ‘Gure umea jaiotzera-
ko egunsenti (aurora gazteleraz) berria 
izango dugu’. Ama erditu zenean, al-
boan ez zuen ez aita, ez ama, ez inor. 
Epaitegikoak jaioberriari zein izen jarri 

behar zion galdetu zionean, aitak egun-
sentiaz esaten zuenaz gogoratu zen. 
Eta esan zuen: ‘Ez dugunez izango nire 
senarrak esaten zuen egunsenti berria, 
behinik behin Aurora hau izango dugu’. 
Horrela jaio nintzen, eta horrela nago ni 
mundu honetan. 

Amak koinata batekin egin zuen 
topo. Haren senarra ere frentean zebi-
len, errepublikazalea zen, tenientea. 
Nire izebak ere bizpahiru urteko hau-
rra zeraman berarekin. Hala, Bizkaitik 
Kantabriara, Potesera, joan ginen. Po-
tesen bolada luze samarra egin genuen, 
eta nahikoa ongi, izebak tenientearen 
paga jasotzen baitzuen, eta gure amak 
bere senarrarena. Baina nazionalek 
aurrera egiten zuten, eta bandoa bota 
zuten: beren jaioterrira itzuli nahi zu-
tenak plazara ager zitezela esan zuten, 
eta han laguntza izango zutela. Eta han 
agertu ginen. Pakete bat ematen zuten 
janari lataren batzuekin, eta kamioi ba-
tzuetan sartuta, Torrelavegara eraman 
gintuzten. 

Torrelavegan, norbaiten laguntza 
jaso eta ama aitarekin harremanetan 
jarri zen. Ama eta izeba taldetik banan-
du ziren, aitarekin elkartzekotan geratu 
zirelako. Baina aita ez zen iristen, eta 
nazionalak sartzen hasita zeuden. Or-
duan mendi aldera egin genuen ihes. 
Txabola batean bi egunez egon ginen, 
aita agertu zen arte.  

Torrelavegatik Santanderrera era-
man gintuzten, merkantzia tren ba-
tean ijitoen moduan. Santanderren 
karga-ontzi batzuetan sartu eta Pasaia-

Gerra hasi zenean aita frentera joan 
zen, eta nazionalek aurrera egin 
ahala, gu haiengandik ihesi ibili 
ginen
aurora pÉrez ortiz de guzmán 

«Etxera itzuli 
ginenean, dena 
eramana zuten, eta 
aita ere bi edo hiru 
egunetara eraman 
zuten» 

Ramón Pérez, ezkerretik lehena, langile-batailoian preso. (Pérez Ortiz de Guzmán familia)



2 MINDURAREN HITZAK

198 Ahaztuen mindura 1936ko gerra eta lehen frankismoa ordizian

ra eraman gintuzten. Zorriz beteta eta 
zikin-zikin eginda iritsi ginen, itsason-
tzian dena bertan egiten genuelako, 
baita jendeak zorabiatuta oka egin ere. 
Gero Atotxako zelaira eraman gintuz-
ten, eta handik Donostiako osaba-izeba 
batzuek atera gintuzten. 

Itzulera, atxiloketa eta zigorra 
Handik egun batzuetara, gerra jada 
amaituta, aita etorri zen, eta hirurok 
Ordiziara itzuli ginen. Etxean sartu ahal 
izateko, aitak Udaletxera joan behar 
izan zuen giltza bila. Etxean sartu gi-
nenean, erabat hutsik zegoela ikusi 
genuen. Soilik utzi ziguten gabardina 
bat atearen atzean iltze batetik zintzilik 
eta pixontzi bat. Nazionalak sartu zire-
nean, amak zorua garbitzeko erabiltzen 
zuen ontzia ere eraman egin zuten.  

Bi edo hiru egunetara Guardia Zi-
bila agertu zen eta gure aita eraman 
egin zuten. Langileen batailoian aritu 
zen lanean, Santa Espinan, Valladoli-
den. Aitarekin han Ordiziako Tomas 
Iturriotz ere egon zen, alkate izan zen 
Patxi Iturriotzen anaia. Gure aita epaitu 
zutenean epaileak galdetu zion ea eli-
zara joaten zen, eta gure aitak baietz, fe-
deduna baitzen. Eta epaileak zera esan 
zion: ‘Ba begira, hemen badaukagu 
udaleko agiri bat jarrera bikaina duzula 
esaten duena, falangistek eta karlistek 
jarrera ona duzula diote, baina herriko 
parrokoak salatu zaitu’. 

Aitak kontatzen zuenez, Valladolide-
ra sartu zirenean, jendeak esaten omen 
zuen: ‘Begira begira, gorriak; hauek ez 
dute ba ez buztanik, ez adarrik!’.  

Apaizaren salaketa
Nire aita eta ama lehengusu propioak 
ziren, eta horregatik ezkontzeko bai-
men berezia behar zuten, Aita Santua-
rena izaten zen orduan. Ordainduta 
edo ordaindu gabe eska zitekeen. Eta 
Errepublika zenez, gure aitak ordaindu 
gabe eskatu zuen. 

Aita Frantzisko Urrestarazu parro-
koarengana joaten zen eta hark beti 
esaten zion ezetz, ez zela iritsi. Eta aitak 
esaten zion: ‘Ba begira, Don Francisco, 
badakizu nik etxean zein egoera dudan 
–aita alargunduta zegoen eta bere kar-
gu zuen emazte izan zuenaren ahizpa 
gaixoa- eta ezkondu egin nahi dut’. Eta 
apaizak behin eta berriro, ‘ba nik ez zai-
tuztet ezkonduko baimena iritsi arte’. 

Behin batean, eskaileretan topatu 
zuen lagun batek esan zion: ‘Ramon, 
Ramon, askotan ikusten zaitut Don 
Franciscorengana igotzen’. Eta nire ai-
tak: ‘Bai, badakizu etxean zein egoe-
ra dudan, eta ezkondu egin nahi dut, 
baina baimena ez da iristen’. Eta lagun 
hark esan zion: ‘Baimen hori ez zaizu 
iristen, eta ez zaizu iritsiko ordaintzen 

ez baduzu, Don Frantziskok aspaldi-
txoan baitauka’. Handik egun batzue-
tara aita berriro igo zen eta esan zion: 
‘Begira Don Frantzisko, baimena ez 
bada iristen, ni zibilez ezkonduko naiz, 
nik Elizari ez diot ezer zor-eta’. Bi egu-
netara baimena agertu zen eta aita eta 
ama ezkondu egin ziren. Gero parroko 
hark salatu zuen aita.    

Nik banuen aitaren anaia bat na-
zionalekin aritu zena, eta hemen hiru 
abalen bila aritu zen gure aita kartzela-
tik ateratzeko. Aitak jarrera ona zuela, 
eta herriko batzuek abalak eman ziz-
kioten, Zabalak, Txotis izenez ezaguna 
zenak, Ariztimuño gozodendakoak eta 
Luzio Lekuonak. Lekuonarengana joan 
zenean, honek esan omen zion: ‘Bai, 

«Aita epaitu eta 
langileen batailoian 
eduki zuten preso 
parrokoak salatu 
zuelako»

«Aitak ume baten 
moduan egin zuen 
negar Bilbo erori 
zenean»

Herritarrak Bilbotik ihesi bonbardaketa baten ondoren. (Artxiboa)
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emango dizut, baina esaiozu Ramoni 
tailerrean ikusi nahi dudala’. Izan ere, 
gure aita ebanista ona zen eta Luzio Le-
kuonak aroztegia zuen. Abala eman 
zion aita haren tailerrera joateko bal-
dintzarekin. Edozein kasutan, nik es-
kertzen diot egindakoa. 

Gerraren sufrimendua eta aitortza eza
Gerra bukatu eta urteak pasata ere, 
gure aita askotan gauez esnatzen zen 
izututa, gerran ikusi zituen gauzenga-
tik. Eta amak esaten zuen: ‘Nik senarra 
behin baino ez dut negarrez ikusi; nire 
senarrak Bilbo erori zenean egin zuen 
negar’. Aitak 30 urte zituen Bilbo erori 
zenean, eta erabateko ilusioa. Eta gure 
amak esaten zuen ume baten moduan 
egiten zuela negar Bilbo erori zenean.   

Duela urte batzuk jakinarazi zenean 
kartzelatan egon zirenen alargunek 
zerbait kobratu behar zutela, gauzak 
begiratzen hasi ginen. Guk ez genuen 
ezer gordeta. Izan ere, orduan nahi zu-
tenean etortzen ziren dena miatzera, 
eta genituen paper eta agiriak ganba-
ran sartu nituen. Saguek jango zituz-
ten. Baina jakin bagenekien gure aita 
non izan zen. Gure ama eta Tomas Itu-
rriotzen alarguna bizirik ziren artean, 
eta Tomasen alaba ere begiratzen aritu 
zen. Baina ez genuen ezer aurkitu. Ba-
zirudien ez Tomas, ez gure aita, ez eta 
beste asko eta asko ere, ez zirela sekula 
kartzelan egon. Salamancako artxiboan 
ere begiratu zuten, baina alferrik. Nik 
uste dut Fraga Iribarne frankistak dena 
erre zuela gobernazio ministro izan ze-
nean, hori guztia lotsagarria zelako. 

«Agirietan ez da 
azaltzen kartzelan 
egon zirenik ere. Nik 
uste dut dena erre 
zutela lotsagarria 
zelako» 

Matxinatu kolpezaleek lana zigor modura erabili zuten. Hasiera batean preso, fu-
silatu edota ihes egindakoen emazte eta seme-alabak erretaguardian lan egitera 
behartzen zituzten. Baina gerrak aurrera egin ahala, preso hartutakoen kopurua 
hainbeste handitu zen, sistema errepresibo osoa berrantolatzeari ekin zioten. 

Antolaketa frankistan funtsezko 
tresna ziren Decreto del Nuevo Estado 
concediendo el derecho al trabajo a los 
prisioneros y presos políticos eta Ins-
pección de Campos de Concentración 
de Prisioneros erakundea. Presoak eta 
ikertutako herritarrak hiru taldetan 
sailkatzen ziren. Lehena, altxamen-
duaren aldekoen taldea. Bigarrena, 
altxamenduaren aurkakoena. Talde 
horretakoak «matxinadari laguntza 
emateaz» akusatu, prozesatu eta zi-
gortu egiten zituzten. Eta hirugarren 
taldea, «erregimenari atxikipenik ga-
beek» edo «zalantzazko atxikipena» zutenek osatzen zuten. Hauek prozesu penalik 
gabe langileen batailoietan preso lan egitera behartu zituzten. 

Langileen batailoiak 1937tik aurrera osatu ziren. Langileak batailoietan antola-
tzen ziren eta lan esparruetara bidaltzen zituzten. Hainbat esparrutan 20.000 eta 
30.000 preso bildu zituzten. Batailoietako bizi baldintzak oso latzak ziren, izan ere, 
lan gogorrak egin behar izateaz gain, tratu txarrak, hotza eta gosea pairatu zituzten, 
eta osasun baldintza oso eskasak. Preso asko batailoietan zituzten bitartean hil zi-
ren edo oso gaixorik itzuli ziren etxera.   

Espainiako Kontu Epaitegiaren arabera, 1937 eta 1942 bitartean, langileen 550 
batailoi inguru antolatu ziren. Euskal Herrian: 27 Nafarroan, 18 Gipuzkoan, 12 Biz-
kaian eta 7 Araban. Iturri batzuen arabera, 1939ko apirilean 700.000 errepublikazale 
zeudela preso eta 100.000 pertsona inguru aritu ziren langileen batailoietan.  

Hego Euskal Herrian gutxienez 36.000 gatibu aritu ziren lanean batailoi horietan. 
Nafarroan 18.000 eta Gipuzkoan 8.000 inguru. Preso haien obligazioa erregimenak 
erabakitzen zuen lanetan jardutea zen eta esklabutza modua besterik ez zen izan. 
Lan nagusiak egin zituzten hirien berreraikuntzan, errepideetan, burdinbideetan, 
lan hidraulikoetan, aireportuetan, meategietan eta baita hainbat industriatan ere. 

1940tik aurrera agintari frankistek kontzentrazio-esparruen eta langileen batai-
loien sistema berrantolatu zutenean, herritarrak beren ideologiaren arabera sailka-
tzeko erreklutamendu eta sailkatze batzordeak osatu zituzten, eta udalek egindako 
informeen arabera, erregimenarekiko atxikimendu garbia ez zuten erreklutatutako 
gazteak Soldadu Langileen Batailoi Diziplinarioetara bidal zitzaketen.  

Artxibategietan aurkitutako informazioaren arabera, 58 ordiziar eduki zituz-
ten preso langileen batailoietan. Lehena 1937ko irailean sartu zuten preso Cadize-
ko Los Barriosen. Irten, berriz, azkena 1944ko irailean irten zen Arronako (Zestoa) 
lan-esparrutik ihes eginda.

i

langileen batailoiak: zigor politikorako tresna  

Presoak guardia zibilak zainduta Bermeoko trenbi-
dea eraikitzen. (Trenbidearen Euskal Museoa)
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teStIMonIo
de
aurora pérez 
ortIz de guzMán  

La guerra estalló el 18 de julio. Mi padre 
tenía 32 años y estaba afiliado a EAE-
ANV. Se metió en un camión y se fue ha-
cia Donostia, al frente. Combatió en el 
batallón Loiola. Por aquel entonces, mi 
madre estaba embarazada. Al salir de 
Ordizia, a mi padre se le escapó un tiro 
de escopeta frente a la central de Elkoro, 
en la calle Filipinas y mi madre dijo lo 
siguiente cuando entraron los naciona-
les: ‘El primer tiro de Villafranca lo ha 
pegado mi marido y si me pillan me 
cortan el cuello’. Y así es como escapó a 
Donostia, cuando yo aún no había na-
cido. Primero estuvo con una cuñada, y 
después en la calle Aldapeta, en la sede 
de los nacionalistas. 

Los batallones de EAE-ANV siguie-
ron hasta Santander y nuestro padre se 
fue hasta allí luchando. Como dijo una 
vez un hermano de mi padre, los únicos 
que se atrevieron a seguir hasta Santan-
der fueron los de EAE-ANV. Y mi madre 
y yo íbamos tras mi padre. 

Mi madre fue de Donostia a Bilbo y 
yo nací en Bilbo. Cuando Bilbo estaba 
en llamas, mi padre pensaba que ga-
narían cuando yo naciera y solía decir 
esto: ‘Cuando nazca nuestro bebé ten-
dremos una nueva aurora’. Cuando mi 
madre dio a luz, no tuvo ni padre ni 
madre a su lado, no tuvo a nadie. Cuan-
do los trabajadores del juzgado le pre-
guntaron qué nombre me iba a poner, 
se acordó de lo que mi padre solía decir 
sobre la aurora. Y dijo: ‘Como no tendre-
mos la aurora que mentaba mi marido, 
tendremos esta Aurora, al menos’. De esa 
forma nací, y de esa forma estoy en este 
mundo. 

Mi madre se encontró con una cu-
ñada. Su marido también estaba en el 
frente; era republicano, un teniente. Mi 
tía también llevaba un niño con ella, 
de dos o tres años. Y así nos fuimos de 
Bizkaia a Cantabria, a Potes. En Potes 
pasamos una temporada bastante larga 
y buena, porque mi tía recibía la paga 
del teniente y nuestra madre la de su 

marido. Pero los nacionales avanzaron, 
y publicaron un bando: dijeron que los 
que querían volver a su pueblo debían 
ir a la plaza y que allí se les ayudaría. 
Y allí nos fuimos. Repartieron unos pa-
quetes con algunas latas y nos llevaron 
a Torrelavega en unos camiones. 

En Torrelavega alguien nos ayudó 
y mi madre se puso en contacto con mi 
padre. Mi madre y mi tía se separaron 
del grupo, porque quedamos en reunir-
nos con mi padre. Pero mi padre no lle-
gaba, y los nacionales estaban entrando. 
Así que huimos al monte. Estuvimos en 
una chabola dos días, hasta que apare-
ció mi padre. 

Nos llevaron de Torrelavega a San-
tander en un tren de mercancías o algo 
así, como los gitanos. En Santander nos 
metieron en unos cargueros y nos lleva-
ron a Pasajes. Llegamos llenos de piojos 
y muy sucios porque hacíamos todo en 
el tren, la gente incluso vomitaba ma-
reada… Después nos llevaron al campo 
de Atocha y nos sacaron de allí unos tíos 
que teníamos en Donostia. 

Unos días más tarde, cuando la gue-
rra ya había terminado, vino mi padre y 
volvimos los tres a Ordizia. Para poder 
entrar en casa, mi padre tuvo que ir al 
ayuntamiento a por la llave. Cuando 
entramos, vimos que estaba completa-
mente vacía. Lo único que nos dejaron 
fue una gabardina colgada de un clavo 
detrás de la puerta y un orinal. Cuan-
do entraron los nacionales, se llevaron 
hasta el recipiente que mi madre utili-
zaba para limpiar el suelo. 

A los dos o tres días, apareció la 
Guardia Civil y se llevó a nuestro padre. 
Estuvo trabajando en el batallón de tra-
bajadores, en Santa Espina, Valladolid. 
También estuvo allí Tomás Iturriotz, de 
Ordizia, el hermano del exalcalde Patxi 
Iturriotz. Cuando juzgaron a nuestro 
padre, el juez le preguntó si solía ir a 
misa y él respondió que sí, porque era 
creyente. Y esto es lo que le dijo el juez: 
‘Pues verás, tenemos un documento del 
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ayuntamiento que dice que tu actitud es 
intachable, los falangistas y los carlistas 
dicen que tienes buena actitud, pero te 
ha denunciado el párroco del pueblo’. 

Como mi padre y mi madre eran 
primos, necesitaron un permiso espe-
cial para poder casarse, y por aquel 
entonces lo otorgaba el Papa. Se podía 
solicitar pagando o sin pagar. Como 
ocurrió durante la República, mi padre 
lo pidió sin pagar. Solía ir a ver al pá-
rroco Francisco Urrestarazu, y siempre 
le decía que no, que no había llegado. A 
lo que mi padre contestaba: ‘Verá, don 
Francisco, usted sabe qué situación ten-
go en casa -mi padre era viudo y tenía 
a su cargo a la hermana enferma de la 
que fue su esposa- y me quiero casar’. 
Y el cura insistía: ‘Yo no os voy a casar 
hasta que no llegue el permiso’. Una vez, 
le dijo lo siguiente un amigo que se en-
contró en las escaleras: ‘Ramón, Ramón, 
te veo muchas veces ir a ver a don Fran-
cisco’. Y mi padre: ‘Sí, ya sabes en qué 
situación estamos en casa, y me quiero 
casar, pero no llega el permiso’. Y aquel 
amigo le respondió: ‘Ese permiso no te 
llega y no te llegará si no pagas, porque 
hace bastante que don Francisco lo tie-
ne’. Unos días después, mi padre volvió, 
y le dijo: ‘Mire, don Francisco, si no llega 
el permiso me casaré por lo civil porque 
no le debo nada a la Iglesia’. El permiso 
apareció a los dos días, y mis padres se 
casaron. Fue ese párroco quien denun-
ció a mi padre después. 

Se llevaron a mi padre y lo tuvieron 
en un batallón de trabajadores, en Va-
lladolid. Según contaba, cuando entra-
ban en Valladolid, la gente decía: ‘Mira, 
mira los rojos; ¡pero si no tienen ni rabo 
ni cuernos!’ 

Un tío de mi padre había estado con 
los nacionales, y estuvo buscando tres 
avales aquí para sacar a mi padre de 
la cárcel. Como la actitud de mi padre 
era buena, le dieron los avales Zabala, 
conocido como Txotis, Ariztimuño el de 
la pastelería, y Luzio Lekuona. Cuan-

do fue a hablar con Lekuona, parece 
ser que le dijo lo siguiente: ‘Sí, te lo voy 
a dar, pero dile a Ramón que lo quiero 
ver en el taller’. De hecho, nuestro padre 
era un buen ebanista y Luzio Lekuona 
tenía una carpintería. Le dio el aval con 
la condición de que mi padre fuera al 
taller. Sea como fuere, yo le agradezco lo 
que hizo. 

A pesar de que la guerra hubiera 
terminado y los años pasaran, nuestro 
padre se despertaba asustado muchas 
noches por las cosas que vio en la gue-
rra. Y mi madre decía: ‘He visto a mi 
marido llorar solamente una vez; mi 
marido lloró cuando Bilbo cayó’. Mi pa-
dre tenía 30 años y una ilusión infinita, 
y lloró como un niño cuando cayó Bil-
bao.   

Hace algunos años, cuando se co-
municó que las viudas de los que es-
tuvieron encarcelados iban a cobrar 
algo, empezamos a mirarlo todo. No 
teníamos nada guardado. La verdad es 
que, por aquel entonces venían cuando 
querían a registrarlo todo, y guardé en 
el trastero los papeles y documentos que 
teníamos. Se lo comerían los ratones. 
Pero sí que sabíamos dónde había es-
tado nuestro padre. Nuestra madre y la 
viuda de Tomás Iturriotz seguían vivas 
y la hija de Tomás también estuvo bus-
cando. Pero no encontramos nada. Pa-
recía que Tomás, nuestro padre, y otros 
muchos jamás habían estado en la 
cárcel. También miraron en el archivo 
de Salamanca pero fue en vano. Yo creo 
que el franquista Fraga Iribarne lo que-
mó todo cuando fue ministro de Gober-
nación porque aquello era vergonzoso. 

«Me llamaron Aurora porque 
mi padre soñaba con una 
nueva aurora»

«Mi padre se fue al frente 
cuando estalló la guerra» 

«A media que los nacionales 
avanzaban, nosotras huía-
mos de ellos»

«Cuando volvimos a casa, se 
habían llevado todo» 

«Fue el párroco del pueblo 
quien denunció a nuestro 
padre»

«Mi padre lloró como un niño 
cuando cayó Bilbao»

«En los documentos no cons-
ta ni siquiera que estuviera 
en la cárcel» 
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ignazio iturriotz elizegi
(ItSaSondo, 1920 – ItSaSondo, 2014)
nazionalek mobilizatua 1938an

«Arkumeak bezala, 
isil-isilik joan behar» 

Ignazio Iturriotz Itsasondon jaio zen 1920ko otsailaren 16an. Hamar anai-arreben artean semerik gazteena zen. Anaia zaharrena 
gurasoen kargu zela, Ignazio bera mobilizatu zuten 1938ko irailean, gerra amaitu baino sei hilabete lehenago, 18 urte bete ordu-
ko. Behartuta, beste milaka euskal herritarren moduan. Liburu hau argitaratu baino lehen hil zen 2014ko urrian.  

Errepublika garaiko giro politiko eta 
soziala 
Ni eskolan Itsasondon aritu nintzen 
1931 arte, Errepublika etorri arte. Eta 
gero handik Ordiziara fraideetara 
1934ra arte. Itsasondoko eskolan mai-
sua Mendiguren zen, Ordiziako me-
dikuaren aitona. Maisu oso ona zen. 
Eskola erdaraz ematen genuen, baina 
gure artean dena euskaraz. Eta maisua-
ri ere euskaraz, hika, egiten genion. Or-
diziako fraideetan, ordea, ez. Han den 
dena gazteleraz.

Orduan jada giro gatazkatsua bizi 
zen. Gogoratzen dut, 1934 edo 1935. 
urtea izango zen, Santiago inguruan, 
Ordiziako frontoiko ezker paretan na-
zionalistek pintatu zutela: Ni por 20.000 
pesetas dejaremos de gritar Gora Euzka-

di Askatuta. Kanta nazionalista hau ga-
rai hartakoa izango da: 

Cómo quieres que una mosca 
grite y grite ¡Viva la araña!
Cómo quieres que los vascos
gritemos ¡Viva España!

Seguid nacionalistas, Euskadi,
a pelear, a pelear, a pelear
que en Eibar tenemos armas
y dinamita en Galdakano.

Cómo quieres que una luz
alumbre bien dos aposentos
Cómo quieres que yo sea
vasco y español a un tiempo.

Eta baita beste hau ere: 

Goazen mendirik mendi 
Euzkotar gazteak 
Goazen aldatzan gora 
Mendigoizaleak 
Aize osasuntsuaz 
Bizitza indartzera 
Aberri guztiari 
Agur egitera. 
  
Tontorrera eldu-ta 
Abestiyai ekin 
Santzo eta irrintzi 
¡Uyuyu! indartsu egin 
Gora Jaun-Goikoa 
Ta Gora Lege zarra 
Gora gora betiko 
Aberri laztana. 

Baina Euskal Herriari ez zioten na-
zionalistek bakarrik abesten, karlistek 
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ere, Errepublika garaikoek, kanta hau 
abesten zuten:   

Maite degu Euskal Erria,
maite gure fuero zaarrak
ta maite ditugulako 
gera gu zaarron zaleak

Garai hartan, gainera, langileen 
mugimendua ere handia zegoen. Astu-
riaseko altxamendua gertatu zenean, 
1934an, hemen trenbidea herdoil- 
herdoil eginda geratu zen, trenik ez bai-
tzen batere pasatzen grebengatik. Ezta 
bat bera ere. Itsasondon bertan bi langile

-zentro zeuden, Solidarioena, gero ELA 
izango zena, eta UGTrena. Nahikoa pike 
edukitzen zuten solidarioek eta UGT-
koek. Hemen orduan langile asko, euskal 
langile asko, UGTn zeuden, solidarioek 
beti nagusien alde egiten zutelako.   

Naparrak Goierrin sartu eta herrita-
rrak beldurtuta ihesi
Naparrak Beasainen sartu zirenean, 
gau batean 27 lagun baino gehiago fu-
silatu zituzten. Tartean zegoen guardia 
zibilen buru egiten zuena, Beñaran. 
Zaldi zuri batean ibiltzen zen, sable 
luze batekin. Oso gizon elegantea zen. 
Monarkikoa izan behar zuen, baina go-
bernu errepublikarra zegoen orduan, 
eta hura defendatu zuen. Naparrek izu-
garriak egin zizkietela esaten zuten. 

Gure osaba baten koinatua ere, 
hura karlista, fusilatu egin zuten. Ka-
lean harrapatu eta eraman egin zuten. 
Uste dut etorri ziren naparrak mozkor
-mozkor eginda ibili zirela. 17 edo 18 
urteko gaztea ere, Paredes izenekoa, 
kanposantura zeramaten, fusilatzera, 
eskuak atzean lotuta. Naparrak moz-
kortuta zebiltzala aprobetxatuta pareta 
salto eginda ihes egin zuen. Eta beste 
aldean milizianoak eta gudariak omen 
zeuden. Eta haiek ‘manos arriba’, eta 
honek ‘no puedo, no puedo…’.  Ez dakit 
zer gertatu zen. 

Orduan, naparrak Ordizian ez sar-
tzeko Malkaskoko zubia botatzekotan 
ibili ziren, baina azkenean ez zuten 
botatzea lortu. Beasainen sartu zire-
nean, Santa Ana egunean, lehengusua 
eta biok Zubinera, baserri batera, bida-
li gintuzten gazteak eramaten zituztela 
eta. Inguruko herrietako baserrietara 
jende asko joan zen ihesi. Ni sei egunez 
egon nintzen han. Beldurra zegoen or-
duan, beldurra. 

«Errepublika 
garaian giro politiko 
gatazkatsua bizi 
zen eta langile 
mugimendu handia 
zegoen» 

«‘Naparrak’ 
Beasainen sartu 
zirenean, izugarriak 
egin zituzten. Gu 
ezkutatuta egon ginen 
gazteak eramaten 
zituztelako»

Ignazio Iturriotzen mobilizazio-kartila. (Iturriotz-Amundarain familia)
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Gu gero, gauzak lasaitu zirela-
koan-edo, etxera itzuli ginen. Baina 
familia askok kanpora alde egin zuten, 
eta beste batzuek umeak erbestera bi-
dali egin zituzten. Gehienek Frantziara, 
Ingalaterrara, Belgikara, Errusiara... Eta 
bakar batzuek Ameriketara. Batez ere 
Bilbon eta inguruetan bonbardaketak 
izan zirenean irten zen jende gehiena. 
Han berealdikoak izan ziren. 

Nik naparrak lehen aldiz Itsason-
doko Otamendi baserrian ikusi nituen, 
hamabost laguneko taldea izango zen. 
Hona etorri zirenak euskaldunak ziren, 
Etxarri aldekoak. Nirekin gero Etxarri-
ko soldadu bat egon zen, eta esan nion: 

‘Erreketeen mando hori, Barandalla, 
zer moduzko gizona duk?’. Eta hark 
erantzun zidan: ‘Hura? Kabroi ederra 
duk hura!’.

Eta hemen gero nazionalistak kas-
tigatu zituzten, bai. Batzuk eraman 
eta fusilatu, eta beste batzuei ondasu-
nak kendu, ilea moztu, errizino-olioa 
eman… Bat baino gehiago ikusi nuen 
nik ilea motz-motz eginda. 

Gerrako lehen egunak 
Naparrak Beasaindik barrena sartu zi-
renean, Donostiatik errepublikarrek 
kamioi blindaturen bat ekarri zuten eta 
Itsasondo sarreran, Zelatxo inguruan, 
gure etxe inguruan, kanoia jarri zuten. 
Zabale aldera egiten zuten tiro. 

Halako batean, Ordizian, Areta ba-
serriaren inguruan, errepublikarrek edo 
gudariek eta erreketeek topo egin zu-
ten. Eta tiroka aritu ziren etxean bertan. 

Batzuk ganbaratik eta besteak behetik. 
Hildakoak izan ziren eta gurdian jaitsi 
zituzten. Gurekin lan egindako bat ba-
serri hartakoa zen, eta hark ikusi zituen 
gero odol arrastoak. 

Murumendi aldean ere izan ziren 
gudariak, eta Idoiagako kaskoan erre-
keteak. Hor ibili ziren tiroka. Bai, Mu-
rumendin denbora luzean egon ziren 
enfrentamenduak. Beste aldetik ho-
nantz gudariak, eta hemendik hara 
erreketeak.   

Itsasondo inguruan ere bi edo hiru 
bonba erori ziren. Gu abioiak ikusi eta 
eliza atzeko bodegako zulora joan gi-
nen. Eta bonba txikiren batzuk bota 
zituzten. Horiek bota zituztenak erre-
publikanoak izango ziren segur aski.  

Gero hau dena hartu zutenean, CAF 
militarizatuta egon zen. CAFen bon-
bak gogotik egin zituzten. Baserrietako 

jende guztia CAFera joaten zen bonbak 
egitera. Edozeinek balio zuen. Jendea 
behar zuten, eta frenterako ere behar 
zuten. Baina bonbak egiten lanean zi-
renak ez zituzten soldadu eraman. 

Derrigor mobilizatutako soldaduak
Niri mobilizatzeko garaia etorri zitzaida-
nean, anaia batek esan zidan: ‘Hobe duk 
erreketetara joatea, hemengo jendea da-
goen lekura, askoz hobeto egongo haiz. 
Bestela moroekin tokatuko zaik eta’. Nik 
ez nuen nahi izan, eta esan nion, ‘ez , ni 
ez nauk joango; ni tokatzen zaidanean 
joan beharko nauk’.  Eta obligatuta era-
man gintuzten. Horixe ba obligatuta! 
Zer egin behar genuen? Gaur esan dai-
teke, Frantziara edo joan… Baina guk 
zer genekien ba orduan? Guk behintzat 
mediorik ere ez genuen. Isil-isilik, arku-
meak bezala joan behar. 

«Ordiziako Areta 
baserrian tiroka aritu 
ziren naparrak eta 
gudariak. Hildakok 
gurdian  jaitsi 
zituzten»  

«Nik ez nuen errekete 
joan nahi izan, 
eta mobilizatuta 
behartuta eraman 
gintuzten arkumeak 
bezala» 

«Boluntario joan 
zirenak gu baino 
askoz hobeto egon 
ziren, janariarekin, 
arropekin...» 

Gerra aurreko mitin nazionalista Itsasondoko sarreran. Atzean Zelatxo baserria. (Itsasondoko Udala)
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Ebroko frentean Santiago egunean 
berealdiko pasada hartu zuten na-
zionalek. Eta gure kintakoak, 38koak, 
abuztuaren 31n mobilizatu gintuzten. 
Boluntario edo errekete joan zirenak 
gu baino askoz hobeto egon ziren he-
mengo jendearekin, garbitasun alde-
tik, arropa eta jatekoarekin… Gu ahal 
genuen bezala ibiltzen ginen, zorriz 
beteta. Lizarran egon ginen lehenik, ni 
urriaren erdi aldera arte, eta gero han-
dik mugitu gintuzten. 

Hauxe zen batailoi haren abestia: 

Cantemos a la patria
los más nobles amores
que ofrendamos a España
cuan ramo de flores
lo mismo en la llanura
que en la cumbre o ladera
con natural bravura
siguiendo a su bandera
va tegiendo la historia
el soldado de España
que pertenece al séptimo 
Batallón de Montaña

Bartzelonan Horta auzoan ere egon 
nintzen. Han 6.000 prisionero zeuden. 
Zenbat zikinkeria zegoen! Arkakusoak 
lurrean saltoka ikusten ziren. Egun 
batean ni soldaduskatik jada etxera 
etorrita, Zelatxo tabernan Arturo Iziar 
ordiziarra zegoen, eta esan zidan: ‘Hik 
ere laster joan beharko duk soldadu’. 
Nik erantzun nion: ‘Lehen ere izanda 
nago. Zuri guardia egiten egonda nago 
ni’. Itziar eta Ordiziako beste bat ere, 
Berakoetxea, han izan ziren prisionero. 

Gerra 1939ko apirilaren 1ean buka-
tu zen. Baina gero ere denboraldi bat 
egin nuen nik. Guztira 28 hilabete sol-
dadu. Nahikoa izan zen! Baina batzuk 
zazpi urte ere egin zituzten. Gerra bu-
katzean, 1939an, zaharrenak lizentzia-
tu egin zituzten, baina gero Frantziakoa 
hasi zen. Alemanak eta frantsesak hasi 
ziren, eta gauza konplikatu egin zen. 

Ignazio Iturriotzek 16 urte zituen altxamendua hasi zenean, eta jakin bazekien 
lehentxeago edo beranduago gerrak harrapatu egingo zuela. Izan zuen, bai, bere 
borondatez errekete joateko aukerarik. Halaxe aholkatu zion anaia batek, ikusirik 
bestela adinagatik soldadu mobilizatuko zutela eta hori okerrago izan zitekeela. 
Ignazio, ordea, ez zen bere borondatez joan gerrara. Mobilizatu eta behartuta era-
man zuten. Orain, atzera begiratzen duenean, orduko beldur, ezjakintasun eta ba-
liabide falta oroitzen ditu. Hainbat goierritar eta ordiziarren moduan, «arkumeak 
bezala» mobilizatu zituzten bando nazionala deiturikoan.     

Bando nazionala lau indar motak osatu zuten. Batetik, matxinatutako milita-
rrek; bigarrenik, erreketeek; hirugarrenik, falangistek; eta azkenik, matxinoekin 
mobilizatu zituztenek. Ordizian 287 herritar mobilizatu zituzten, batzuk errekete 
borondatez, eta beste asko kintoen deia eginda behartuta soldadu. Halaber, izan 
ziren deitutakoan aurkeztu ez eta ihes egin zutenak ere. Eta beste batzuk, hasiera 
batean Errepublikaren alde borrokatu arren, gero matxinoek bando nazionalean 
borrokatzera behartu zituzten.   

Matxinoen alde boluntario joan zirenek, oro har erreketeekin borrokatu zuten. 
Erreketeak tertzioetan antolatzen ziren. Ordiziako errekete gehienek Oriamendi 
tertzioan borrokatu zuten, 
hirugarren unitatean. Lehena 
donostiarrez osatzen zen, bi-
garrena tolosarrez eta lauga-
rrena beasaindarrez. Partido 
Católico Nacional eta Parti-
do Católico Tradicionalista 
alderdiek bat egin ondoren, 
1931n Comunión Tradiciona-
lista sortu zen. Alderdi horrek 
altxamenduaren alde egin 
zuen eta erreketeen indar ar-
matua antolatu zuen. Hone-
la, Junta Carlista de Guerra 
antolakundeak 1936ko irai-
lean sortu zuen Oriamendi 
tertzioa. Gipuzkoako Junta Carlista bera gerrako lehen egunetan Ordizian kokatu 
zen.  

Espainiako 1936ko gerran 41 errekete tertzio antolatu ziren eta 60.000 erreke-
te mobilizatu zituzten. Tertzio horietako 10 nafarrez osatu ziren, eta 8 gipuzkoar, 
arabar eta bizkaitarrez. Erreketeen tertzioak Gipuzkoan matxinoen ejertzitoaren 
lehen lerroko indarrak ziren. 

Matxinatutako militarrek falangisten babesa ere izan zuten. Falange Española 
Jose Antonio Primo de Riverak 1933an sortutako alderdi faxista eta nazionalsindi-
kalista zen, eta klase altuen eta Europako potentzia faxisten laguntza zuen.  1937an 
Francoren Decreto de unificación legearen ondoren, Falange eta Comunión Tradi-
cionalista alderdiak bakarrean batu ziren, Falange Española Tradicionalista de las 
JONS izenekoan. 

i

borondatez errekete edo kintak deituta soldadu

Ignazio Iturriotzen mobilizazio-kartila.  
(Iturriotz-Amundarain familia)
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VÍctoria martÍn lamata  
(ordIzIa, 1940) 
fusilatu baten biloba eta miliziano baten alaba 

«Aitak ez zuen jakin 
nahi izan Ordiziako 
nork hil zuen bere 
anaia»

Matxinatu kolpezaleek Victoria Huergo amona fusilatu zioten 1936ko uztailaren 27an Beasainen sartu zirenean. Jesús Martín ai-
tak eta haren anaia Gumersindok frentean borrokatu zuten Errepublikaren alde. Aita lehenik nazionalek mobilizatu zuten, baina 
ondoren Errepublikaren alde borrokatzera pasatu zen. Gumersindo Martín Gipuzkoan Errepublikaren aldeko milizietan aritu zen. 
Bizkaiko frentean desagertu zen.    

GUMERSINDO MARTÍN AGüERO 
(Ordizia, 1902)
Ordizian jaio zen 1902an. Gipuzkoako 
lehen miliziar konpainiatan mobilizatu 
zuten trenbideetako milizietan. Erre-
publikaren defentsan Bizkaiko fren-
tean desagertu zen.

Zure amona Beasainen fusilatu zuten, 
zein arrazoirengatik?
Nazionalak Beasainen sartu zirenean 
amaren ama, Victoria Huergo, hilerriko 
horman fusilatu zuten. Ezkerrekoak eta 
errepublikazaleak izango ziren, baina 
ez zuten inolako afiliazio politikorik. 
Badirudi burua zertxobait galtzen ha-
sia zela, eta ez dakigu kalera irten eta 
zerbait egin edo esan ote zuen. Kontua 
da, beste hainbat hartu zituzten mo-
duan, hura ere hartu eta hil egin zutela. 
Eraman eta gure amari abisua pasatu 
zioten hil egin zutela esanez. Ama joan 
zenerako hilda zegoen. Badakit gorpua 
hartu zutela, baina ez dakit non eman 
zioten lur. Beasainen asko fusilatu zi-
tuzten. 

Aita eta osaba, berriz, gerran ibili zi-
ren?  
Bai, biak izan ziren gerran. Gumersin-
do osabak Errepublikaren alde borro-
katu zuen. Aitak lehenik nazionalek 
erreklutatuta eta, ondoren, beste ban-
dora pasatuta. Hango gertaerez ia ez 
dakigu ezer. Badakigu aita Elorrio ingu-
ruan ibili zela eta ama Durangora joana 

«Amona burutik 
nahasten hasita omen 
zen, eta agian zerbait 
esango zuen. Kontua 
da eraman eta fusilatu 
egin zutela»    
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zela. Gernikako bonbardaketak entzun 
omen zituzten. Izugarria izan omen 
zen. Osaba Bizkaiko frentean ibiliko 
zen, eta han desagertu zen. Ez zuten 
haren inolako berririk izan urtetan.  

Gero, gerra bukatuta, gure aitak 
lan egiten zuen inprentan abokatu bat 
agertu zen egun batean, aitarekin hitz 
egin nahi zuela esanez. Nik ez dakit nor 
zen, baina ez omen zen Ordiziakoa. Ai-
tari esan zion beste gizon baten agin-
duz zetorrela. Gizon hark, hilzorian, 
azken borondate moduan esan omen 
zion gure aitona edo aitarengana joate-
ko eta esateko Gumersindo ez zela itzu-
liko. Hilda zegoela. Ez zuela berak hil, 

baina bazekiela nork hil zuen eta infor-
mazio osoa zuela. Ordiziakoa zela osa-
ba hil zuena. Gure aitak ez zuen jakin 
nahi izan, ez baitzekien nola jokatuko 
zuen kalean bere anaia hil zuenarekin 
topo eginez gero. Ez zuen jakin nahi 
izan, beldur zelako kalean harekin topo 
eginez gero, lepotik heldu eta hilko ote 
zuen. 

Nolakoak izan ziren gerra ondorengo 
lehen urteak? 
Gerra aurretik gure aitak Gráficas Mar-
qués inprentan egiten zuen lan. Baina 
gerra ondoren, etxera itzultzean, lanik 
gabe geratu zen. Orduan adiskide ba-
tekin arte grafikoen tailer txiki bat jarri 
zuen. Bartzelonara joan ziren erabilita 
zeuden makinak erostera, merkeagoak 
zirelako. Eta jakina, zor asko zituzten. 
Baina lana, nik uste dut lana bazutela, 
konpetentziarik ez baitzegoen eta jen-
deak lanak agintzen baitzizkien.  

Garai haietan hitz egite hutsak zigo-
rra izan zezakeen, eta ez dut uste gure 
aita ezertan sartuko zenik, baina behin 
isuna jaso zuten apirilaren 14an, Erre-

publikaren egunean, lagunarteko afaria 
izateagatik. Ez dakit data nahita auke-
ratu zuten ala besterik gabe horrela 
gertatu zen. Baina isuna behintzat jarri 
zioten. Horrelakoxea zen bizi zen giroa. 

Gure aita hitz gutxikoa zen, eta ez 
zigun asko hitz egin bizi izandakoaz. 
Gainera, ez zituen sentimenduak ager-
tzen. Kanpoan batere ez, eta etxean ere 
kontu hauetaz gutxi hitz egiten zen, 
gure ama gaixotu egiten baitzen. Dena 
da mingarria, baina emakume bat har-
tu, gainera burutik ongi ez dagoena, eta 
horrela hiltzea izugarria da. Amak ez 
zuen sekula gainditu. Badirudi, elizara 
kontsolamendu bila joan eta apaiz ba-
tek esaten zuela gorri guztiak garbitu 
egin behar zirela.  

Momenturen batean zuen sufrimen-
dua aitortu zaizuela iruditzen al zai-
zu? 
Behin, ordurako ama hilda zegoen, 
Beasaingo Udalak ekitaldi baterako dei-
tu zuen gure izeba. Omenaldia egin zie-
ten. Niri gustatuko litzaidake hildakoei 
aitortza modukoren bat egitea. Haien 
bila joan eta hil egin zituzten. Frentean 
borrokan ari bazara, erortzeko arriskua 
duzu, eta badakizu. Baina horrela, zure 
bila joan, harrapatu eta hil, izugarria 
da. Ez nuke horrelakorik bizi nahi eta 
ez diot inori opa. Gerra zibiletako kon-
tuak beldurgarriak dira. Gure aitak beti 
esaten zuen gauzarik lazgarriena dela. 
Gustatuko litzaidake aitortza egitea eta 
balio dezala berriro gerta ez dadin.  

«Gerra ondoren 
abokatu bat etorri zen 
etxera hil zorian zen 
gizon batek eskatu 
ziolako gure aitari 
esateko nork hil zuen 
bere anaia»

«Gustatuko litzaidake 
sufritutakoaren 
aitortza egitea eta 
berriro gerta ez dadin 
balio izatea»

Gumersindo Martin eskuinetik lehena. (Martín-Lamata familia)
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leonor antolÍn aguado  
(ordIzIa, 1926)
erbesteratutako haurra eta gudarien arreba

«Ordiziako 12 
laguneko koadrilatik 
nire anaia bakarrik 
itzuli zen bizirik»
Leonor Antolín Aguadoren gurasoak, Paulino eta Fabriciana, Palentziatik Ordiziara etorri ziren lan egin eta bizi izatera.  Zortzi 
seme alaba izan zituzten. Leonorren bi anaiek, Celestinok eta Lazarok, Errepublikaren alde borrokatu zuten eta kartzelan egon 
ziren. Familia osoa gerratik ihesi ibili zen. Leonor eta Ana ahizpa Bilbon Habana itsasontzian sartu eta erbestera eraman zituzten, 
Frantziara. Lau urtez egon ziren erbestean Ordiziara itzuli aurretik. 

CELESTINO ANTOLÍN AGUADO 
(Arconada, Palentzia, 1910 – Donostia)
Gerra hasi zenerako Ordizian bizi zen familia osoa. Euzko 
Gudarosteko Ingeniarien 2. batailoian aritu zen borrokan. 
Preso hartu eta gerra kontseiluan prozesatu zuten. Pre-
so eduki zuten Donostiako Ondarretako kartzelan 1938tik 
1940ra. Handik gaixorik irten eta bi urtera hil zen.   

LÁZARO ANTOLÍN AGUADO  
(Arconada, Palentzia, 1912 – Palentzia, 2005)
Gerra hasi zenerako Ordizian bizi zen. CNTko afiliatua, 
Euzko Gudarosteko Sacco y Vancetti batailoi anarkistan 
borrokatu zen. Palentziara ihes egin ondoren, faxistek pre-
so hartu eta hainbat urtez kartzelan eduki zuten. 
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Nolakoa zen bizimodua Ordizian ge-
rra hasi aurretik? 
Gerra aurretik gu oso ondo bizi gi-
nen. Nire haurtzaroa oso polita izan 
zen. Hemen ez zegoen gauza handi-
rik, baina ondo bizitzeko ez zen ezer 
falta. Gure gurasoak Palentziatik etorri 
ziren eta zortzi anai-arrebatatik bost 
Ordizian jaio ginen. Aitak tren fabrikan 
egiten zuen lan. Celestino anaiak Itsa-
sondoko pizarrerian egin zuen lan eta 
Lazarok Galartzaren lantokian. Hiru 
txikienek izan ezik, gainerako guztiek 
egiten zuten lan. Errepublika garaian 
hemen ongi bizi ginen, baina gerrare-
kin dena galdu zen. 

Urdaneta kalean bizi ginen. Go-
goratzen naiz margotzeko pinturak 
ematen zizkigutela, eta Urdaneta kale 
osoan zehar Viva la Republica idazten 
genuela. Gure etxean ezkerrekoak gi-
nen. 

Lázaro eta Celestino anaiak biak 
oso biziak ziren, batez ere Lázaro. 
CNTkoa zen. Etxean kutxa bat genuen 
CNTko liburu eta aldizkariz betea. Go-
goan dut orduan langileen grebak iza-
ten zirela, baina ni oso txikia nintzen. 

Nola gogoratzen duzu gerraren eto-
rrera?
Nik orduan 10 urte nituen, txikiena 
nintzen. Esan zuten Malkaskoko zubia 
lehergailuekin bota behar zutela, eta 
gu Urdaneta kaletik Kale Nagusiko etxe 
batera joan ginen. Han amak leihoetan 
koltxoiak jarri zituen, esaten zutelako 
balek ez zutela artilea pasatzen. Azke-

nean ez zuten zubia bota. 
Erreketeak zetozela eta, osaba ba-

tek autobus batean hartu eta Donos-
tiara eraman gintuzten guztiok. Dena 
utzita joan behar izan genuen, altza-
riak, arropak, oinetakoak… Jantzita-
koarekin joan ginen. 

Donostian Euzko Jaurlaritzak hartu 
gintuen. Ordurako gerrako errefuxia-
tuak ginen, eta oso ondo zainduta egon 
ginen. Hotel batean jaten genuen, eta 

lo San Martin kaleko adiskide batzuen 
etxean. 

Egun haietan frankistak Cervera 
gerra-ontzitik Donostia bonbardatzen 
aritu ziren eta txiki-txiki egin zuten. Eta 
orduan guk handik ere ihes egin beha-
rra izan genuen.   

Lázaro eta Celestino anaiak atzera 
itzuli ziren, militarrak behar zirelako 
erreketeen aurka defendatzeko. 

«Erreketeak zetozela 
eta, Donostiara 
eraman gintuzten; 
jantzitakoarekin 
joan ginen, den-dena 
utzita» 

«Bilbo bonbardatu 
zutenean, 15 egun 
egon ginen tunel 
batetik irten gabe» 

Errepublikan ongi bizi ginen, eta 
guk ‘Viva la Republica’ idazten 
genuen Urdaneta kalean
leonor antolÍn aguado

Ordiziako Urdaneta kalea gerra aurretik. (Ordiziako Udala)

Molak hegazkinetatik botatako mehatxu oharrak. 
(Artxiboa)
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Nolakoa izan zen zuen ihesaldia? 
Gu hilabeteetan ihesi ibili ginen. Erre-
keteak sartzen baziren herri batean, 
gu handik ihesi. Ordiziatik Donostiara, 
Donostiatik Bilbora, eta Bilbotik Fran-
tziara. 

Bilbon ere Euzko Jaurlaritza egin 
zen gure kargu, errefuxiatuak ginelako. 

Hamar bat hilabetez egon ginen han. 
Bilbokoa izugarria izan zen. Lehen eta 
bigarren egunean ondo, baina gero, 
izugarrizko txikizioa. 

Nola gogoratzen duzu Bilboko egonal-
dia?  
Bilbo egunero bonbardatzen zuten. 
Hegazkin batzuk joan, eta beste batzuk 
etorri. Etenik gabe. Bilbon bizimodua 
tunel batean egin genuen bonbarda-
ketetatik babesteko. Han baziren Or-
diziako beste bi familia, bat Carmen 
Pascualena. Hegazkinak joan zirela abi-
satzeko sirenak jotzen zuenean, tarte 

batean irteten ginen etxe batera garbi-
tzera joateko,  eta gero berriro zulora. 
Apenas irteten ginen. Jan, lo… dena 
bertan egiten genuen. Behin hamabost 
bat egun batere irten gabe egon ginen. 

Oso gogoan dut egun batean tunele-
tik irtetean izugarria ikusi genuela. Han 
bazen sei pisuko etxea, errefuxiatuz eta 
jendez beteta zegoena. Bada, erabat su-
tan ikusi genuen. Suzko lehergailu berri 
batzuk bota zituzten eta etxea erabat 
sutan zegoen. Ez zen inor bizirik irten. 

Gu tunelean babestuta ginen, baina 
behin sarreran erori ziren bi bonba. Gu 
libratu ginen, baina tunelean barrura 
haize bero-beroa sartu zen. 

Eta Bilbotik ere ihesi? 
Bai. Bilbo bonbardatu ondoren, gure 
amari galdetu zioten ea nahi zuen bere 
alaba txikienak kanpora ateratzea, eta 
berak baietz esan zuen. Ez gintuzten 
Errusiara eraman itsasontzi hartan to-
kirik ez zegoelako eta gure amari oso 

«Tunelaren sarreran 
bonba bat lehertu zen, 
eta haize bero-beroa 
sartu zitzaigun 
barrura» 

«‘Habana’ itsasontzian 
800 haur erbestera 
gindoazela, Francok 
urperatu egin nahi 
izan zuen»

Antolín Aguado familia Bilbon errefuxiatuta Zabalbide kaleko Txakoli tabernaren aurrean.  
(Antolín-Aguado familia)
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urruti iruditu zitzaiolako. Frantziara 
bidali gintuzten, Anita ahizpa eta biok. 
Ahizpak 13 urte zituen, baina bat gu-
txiago zuela esan zuten biok atera ahal 
izateko. Orduan hasi zen odisea. 

Habana ontzian sartu gintuzten. 
800 bat haur izango ginen, eta zain-
tzaile asko. Guztira 1.000 lagun inguru. 
Barkuaren inguruan Frantziako eta In-
galaterrako urpeko ontziak ibili ziren 
gu babesteko, Francok agindua emana 
zuelako ez uzteko haurrak kanpora ate-
ratzen eta itsasontziak urperatzeko.  

Lehen egunean ontzian bertan gal-
du egin ginen. Gau hartan lo egin ge-
nuen, baina gero ez, ez zegoen non lo 
egin. Hiru egunez eduki gintuzten itsas 
zabalean. Lurra ikusten genuen ez gin-
tuztelako oso urruti eraman. Itsasoan 
ginela, barku txikiago batzuetara pasa-
tu eta Donostiatik oso gertu lurreratu 
gintuzten. 

Kolkotik zintzilik kartel batzuk jarri 
zizkiguten. Nire ahizparenean Miarri-
tze jartzen zuen eta nirean Oloron Irla. 
Banandu egin behar gintuzten, baina 

ahizpak ginela-eta, ahizpari aldatu egin 
zioten txartela. Handik Parisera eraman 
gintuzten. 

Nolakoa izan zen zuen bizimodua 
Frantzian? 
Parisen familia batzuetan oso ongi 
zaindu gintuzten, bi familia ezberdine-
tan, baina biak Parisen. Baldintza gisa 
jarri zieten haurroi lanik ez eginaraztea. 

«Parisen nintzela eta 
familia elkartu eta 
itzultzeko aukera izan 
genuenean, nik ez 
nuen nahi izan, han 
denetik nuelako» 

«Itzuli ginenean guri 
etxetik den-dena 
eraman ziguten. 
Hemen egoera oso 
gaizki zegoen, ogirik 
ere ez zegoen»

Oso familia onak ziren, eta denetik izan 
genuen han. Hasieran kosta egin zitzai-
gun ohitzea, ahizpak elkarrengandik 
gertu egon arren, bananduta ginelako 
eta frantsesa ikasi behar izan genuela-
ko. Baina gero, pentsa, gaztelera ahaztu 
ere egin zitzaidan!

Gure gurasoak Bilbotik ihesi, San-
tanderren, Asturiasen, Tarragonan eta 
Bartzelonan egon ziren. Eta handik 
Frantziara pasatu ziren. Gurasoek Gu-
rutze Gorriaren bidez bazekiten gu non 
genbiltzan. Dena ondo antolatuta ze-
goen. Tolosa inguruan Biloreko Arana-
tarrek lagundu zieten. Eta han denok 
elkartzeko aukera izan genuen. Baina 
nik ordurako ez nuen Parisetik atera 
nahi, han denetik bainuen eta oso ondo 
bainengoen.  

Azkenean, behar ziren paperak 
prestatuta, Celestino eta Lázaro izan 
ezik, familiako gainerakook elkartu egin 
ginen Frantzian. Baina Mundu Gerra 
hasi zenez, Frantzia utzi beharra izan 

Euzko Jaurlaritzaren Errefuxiatu eta Ebakuatuentzako bulegoa Bilbon. (Artxiboa)

Habana itsasontzia Southamptoneko portu  
ingelesean 1937-05-25ean. (Artxiboa)
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genuen, espainiarrak ginelako. Gau 
batez kontzentrazio-esparru moduko 
batean eduki gintuzten, ez dut gogoan 
non, baina nahiko irekia zen eta handik 
ihes egin genuen. Eta horrela, berriro 
Espainiara joan ginen. Celestino eta La-
zaro ordurako kartzelan zeuden.  

Gerratik ihesi denbora asko pasatu 
genuen. Lehenik hemen urtebete ingu-
ru, eta gero Frantzian ia beste lau urtez 
egon ginen. 1941ean itzuli ginen. 

Nola aurkitu zenuten hemen egoera 
itzuli zinetenean? 
Esan ziguten ez itzultzeko bi anaiak kar-
tzelan genituelako, baina itzuli egin gi-
nen. Eta Ordiziara heldu ginenean, ikusi 
genuen gure etxetik den dena eramana 
zutela: altzari guztiak, arropa guztiak… 
Esan ziguten maindireak erresidentzia-
ra eraman zituztela, baina bai zera! Gu-
rasoen inizialak zituzten maindireak ez 
zeuden ez erresidentzian. 

Hemen orduan egoera oso gaiz-
ki zegoen. Ogirik ere ez zegoen. Gosea 
eta errazionamendua zegoen hemen. 
Eta orduan Palentziara joan ginen. Han 
behintzat garia asko ereiten zen eta 
ogia bagenuen. Baina laster itzuli ginen 
Ordiziara, egoera zertxobait hobetu ze-
nean. Izan ere, guk ez genuen han egon 
nahi. Gero aita jada jubilatu egin zen 
eta ahizpak lanean hasi ziren. 

Nik senarra Palentzian ezagutu 
nuen, eta harekin etorri nintzen. Sena-
rra ere gerran egon zen. Hura bando na-
zionalekoek eraman zuten. Hark gerran 
eta soldaduskan zazpi urte egin zituen. 

Gerran jende askok egin zuen he-

mendik ihes, baina gero gehien-gehie-
nak itzuli egin ginen.  

Zein izan zen Celestino eta Lázaroren 
ibilia?  
Haiek gerrara soinean zeramatenare-
kin joan ziren. Alpargatatan eta armarik 
gabe. Ez zuten fusilik, ehizako lau esko-
peta besterik ez zuten. Haiek mendian 
ibiltzen ohituta zeuden, baina ez zeki-
ten gerra zer zen. Hasieran lotsagarria 
izan zen, ez zeuden gerrarako presta-
tuta, ez zuten ezer; baina gero zerbait 
gehiago jarri zuten martxan. 

Nire anaiak oso koadrila jatorra 
zuen Ordizian. Josetxo Alegria, Argaiz, 
Viana anaiak, Joxe Etxeberria… Hama-

bi laguneko koadrilatik, anaia izan ezik, 
gainerako guztiak hil ziren gerran. Giza-
joak! 

Celestino anaia gerran harrapatu 
eta Donostiako kartzelan sartu zuten. 
Han oso gaizki zaindu zituzten, anima-
liak baino okerrago. Gaixorik atera zen. 
Ezkondu, baina bi urtera hil zen. Laza-
rok, berriz, Palentzia aldera egin zuen 
ihes. Baina han harrapatu egin zuten, 
eta gorria izateagatik, hura ere kartze-
lan sartu zuten. Urte batzuk igaro zituz-
ten kartzelan. 

Zuen etxean hitz egin al da honetaz 
guztiaz? 
Guk gauza hauek ez ditugu sekula 
ahaztuko. Ahizpen artean beti honetaz 
hitz egin dugu, eta alabek ere ezagu-
tzen dituzte kontu hauek. Asko sufritu 
genuen, baina inork ez du aitortu guk 
jasandakoa. Orain egin behar dena da 
hau guztia ezagutarazi, berriro gerta ez 
dadin. 

«Etxera itzuli 
ginenean, den dena 
eraman zigutela ikusi 
genuen, altzariak, 
arropak...»

«Hemen ogirik ere ez 
zegoelako Palentziara 
joan ginen, eta egoera 
zerbait hobetu zenean 
itzuli ginen Ordiziara»

Errefuxiatutako familia bat izutik ihesi. (Artxiboa)
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Gerraren lehen egunetan, abuztuaren 30 eta irailaren 1 bitar-
tean, Irungo muga 2.272 pertsonak igaro zuten, eta irailaren 
16an, Donostia erori aurretik, hiriko portutik 16.500 pertsona 
irten ziren. Batez ere emakume, haur eta adinekoak izan zi-
ren mugaz bestaldera, Ipar Euskal Herrira eta Landetara joan 
zirenak. 

Aldi berean, frentetik ihesi 100.000 herritar inguruk jo 
zuen Bizkaia aldera, oraindik errepublikazaleen esku zeuden 
herrietara. Orduko agintarien arabera, 30.000 haur zeuden 
errefuxiatuen artean, asko umezurtz. Bizkaiko Defentsa Ba-
tzordeak eta Euskal Jaurlaritzak prestatutako hainbat enpre-
sa, eskola eta komentutan, eta baita herritarren etxeetan ere, 
eman zitzaien babesa.  

Baina frenteak Bizkaian aurrera egin ahala, oinarrizko 
baliabideak urritzen hasi ziren eta frankistek populazio zibi-
laren aurkako erasoak areagotu egin zituzten. Orduan, Eus-
ko Jaurlaritzak onartu egin zuen haurrei Frantzian babesa 
emateko Pariseko enbaxadak egindako eskaintza. 1937ko ur-
tarrilean aste bakarrean 1.600 gurasok eman zituzten beren 
seme-alaben izenak Euskal Herritik atera zitzaten.  

Hilabete batzuk geroago, Durango eta Gernikako bon-
bardaketen ondoren, Eusko Jaurlaritzak ebakuazio masiboak 
prestatu zituen itsasontziz. Horretarako Britainia Handia-
ren, Frantziaren eta Gurutze Gorriaren laguntza izan zuen; 
izan ere, frankistek itsasontziak urperatzeko mehatxu egin 
zuten. Ebakuaziorako izena eman zezaketen 15 urtez azpi-
ko haurrek, emakumeek eta adinekoek, eta Frantzia, Bretai-
nia Handia eta Sobiet Batasunera joatea aukera zezaketen. 
1937ko maiatza eta ekainean 26.000 pertsona inguruk jo zu-
ten erbestera Santurtziko portutik, horien artean 19.000 adin 
txikiko. Batzuk Donibane Lohitzunera eta Baionara eraman 
zituzten, eta gehienak Bordelera (Pauillac) eta La Rochellera 
(La Pallice).     

Bitartean, Bizkaitik 100.000 herritarrek Kantabria eta As-
turias aldera egin zuten ihes. 1937ko uztailetik aurrera Eusko 
Jaurlaritza ebakuazioak antolatzen jarraitu zuen Santande-
rretik, Rivabellosatik, Gijonetik eta Avilesetik. Jaurlaritzako 
informeen arabera, ekainetik urrira 103.115 euskal herrita-
rrek jo zuten erbestera. 

Erakunde eta autoritate frantsesak arduratu ziren erre-
fuxiatuen harreraz, mantenuaz eta osasunaz, egokitutako 
harrera-guneetan eta familiatan. Ipar Euskal Herriko errefu-
xiatuak, berriz, Eusko Jaurlaritzaren ardurapean izan ziren. 
Baina 1937ko irailean errefuxiatuen mantenuaren kostua 
ikusita, Frantziako Gobernuak harrera-gune gehienak ber-

tan behera utzi zituen eta, ondorioz, errefuxiatu askok itzuli 
beharra izan zuten oraindik errepublikazaleen esku zeuden 
lurraldeetara edo jada matxinatu kolpezaleen esku zeudene-
tara. 

1937an Frantziatik estatu espainiarrera itzuli ziren gehie-
nek Katalunia aldera jo zuten. Ondorioz, 1938aren hasieran 
euskal kolonia handia zegoen han. Eusko Jaurlaritzaren agi-
rien arabera, 80.000tik gora euskaldun zeuden han. Eusko 
Jaurlaritzaren, Generalitatearen eta Gobernu errepublikarra-
ren ardurapean egon ziren.  

Baina Bartzelonaren aurkako ofentsiba hasi ondoren, 
urtarriletik aurrera milioi erdi herritarrek egin zuten berriro 
ihesi Frantzia aldera. Horiek kontzentrazio-esparruetan sar-
tu zituzten, besteak beste Gursen, eta baldintza oso gogorre-
tan eduki zituzten. Hainbat ikerlariren arabera, une hartan 
50.000 euskal herritar inguru Euskal Herrira itzuli ziren. Or-
duan, beren herrietan frankismoaren errepresioari, irainei, 
zigorrei eta bizi baldintza oso eskasei egin behar izan zieten 
aurre.      

Zaila da jakitea gerraren ondorioz zenbat euskal herrita-
rrek jo zuten erbestera. Agirre lehendakariak 1937an Nazio 
Batuen Erakundearen aurrean esan zuen 130.000 erbeste-
ratu izan zirela. Horietako asko irten eta gutxira itzuli zire-
la kontuan izanda, ikerketa gehienek jasotzen dute 100.000 
euskal herritar inguruk jo zutela erbestera, horietatik 32.000 
adin txikikoak.  

i

erbestearen drama 

Erbesteratutako haurrak Beauvaisen (Paris, Frantzia). Tartean dira Anselmo 
eta Agustín Calvo. (Arana-Calvo familia)
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teStIMonIo
de
leonor antolÍn aguado

¿Cómo era vuestra vida en Ordizia an-
tes de la guerra? 
Antes de la guerra, vivíamos muy bien. 
Mi infancia fue preciosa; aquí no había 
grandes cosas pero no nos hacía falta 
nada para vivir bien. Nuestros padres 
llegaron desde Palencia y cinco de los 
ocho hermanos nacimos en Ordizia. 
Nuestro padre trabajaba en la fábrica de 
trenes. Mi hermano Celestino trabajaba 
en la pizarrería de Itsasondo y Lázaro en 
la fábrica de Galartza. Excepto los tres 
pequeños, todos trabajaban. Durante la 
República, aquí vivíamos bien pero con 
la guerra se perdió todo. 

Vivíamos en la calle Urdaneta. Aún 
me acuerdo de cómo nos daban pinturas 
para dibujar, y solíamos escribir Viva la 
República por toda la calle Urdaneta. En 
nuestra casa éramos de izquierdas. 

Mis hermanos Lázaro y Celestino 
eran muy espabilados, sobre todo Láza-
ro. Pertenecía a la CNT. En casa teníamos 
una caja llena de libros y revistas de la 
CNT.  Me acuerdo que en aquella época 
solía haber huelgas de trabajadores pero 
yo era muy pequeña por aquel entonces. 

¿Cómo recuerdas la llegada de la gue-
rra?
Yo tenía 10 años y era la menor de todos 
los hermanos. Dijeron que iban a de-
rribar el puente de Malkasko mediante 
explosivos y nosotros nos mudamos a 
una casa de la Calle Mayor desde la ca-
lle Urdaneta. Allí, nuestra madre colocó 
colchones en las ventanas porque decían 
que las balas no traspasaban la lana. Al 

final, el puente no fue derribado. 
Surgió el rumor de que llegaban los 

requetés, así que, un tío nuestro nos me-
tió a todos en un autobús y nos llevó a 
Donostia. Tuvimos que abandonar todo: 
muebles, ropa, zapatos... fuimos con lo 
puesto. 

Y en Donostia nos acogió el Gobier-
no Vasco. Para aquella época ya éramos 
refugiados de guerra y estábamos muy 
bien cuidados. Comíamos en un hotel e 
íbamos a dormir a casa de unos amigos 
en la calle San Martín. 

Aquellos días, los franquistas bom-
bardearon Donostia desde el buque de 
guerra Cervera y lo redujeron a cenizas. 
Entonces, tuvimos que escaparnos de 
allí.   

Mis hermanos Lázaro y Celestino 
decidieron volver porque se necesitaban 
militares para defenderse contra los re-
quetés. 

¿Cómo fue vuestra huida? 
Pasamos meses escapándonos. Si los re-
quetés se metían en un municipio, nos 
fugábamos de allí: desde Ordizia a Do-
nostia, desde Donostia a Bilbo, y desde 
Bilbo a Francia. 

En Bilbo, fue de nuevo el Gobierno 
Vasco quien se hizo cargo de nosotros 
porque éramos refugiados. Pasamos 
unos diez meses allí. Lo de Bilbo fue tre-
mendo; los dos primeros días todo fue 
bien, pero luego llegó el desastre.  

¿Qué recuerdo tienes de la estancia en 
Bilbo?  
Bombardeaban Bilbo diariamente. El ir 
y venir de los aviones era continuo.  En 
Bilbo vivíamos en un túnel para prote-
gernos de los bombardeos. Allí coincidi-
mos con otras dos familias de Ordizia; 
una de ellas, la de Carmen Pascual. 
Cuando tocaban la sirena para avisar 
de que los aviones se habían marchado, 
solíamos salir un rato para irnos a lavar-
nos a una casa y luego volvíamos a aquel 
agujero. Apenas salíamos de allí. Dormir, 

comer... lo hacíamos todo allí. Una vez, 
estuvimos hasta quince días sin salir. 

Tengo muy presente que un día, al 
salir del túnel, vimos una atrocidad: 
Había un edificio de seis pisos, lleno de 
refugiados y vecinos. Y vimos en llamas 
a aquel edificio. Habían arrojado unos 
explosivos nuevos y toda la casa ardía. 
Nadie salió vivo de allí. 

Nosotros nos protegíamos dentro del 
túnel, pero una vez cayeron dos bombas 
en la entrada. Nos libramos pero dentro 
del túnel entró un viento muy caliente. 

¿También escapasteis de Bilbo? 
Sí. Cuando bombardearon Bilbao, le 
preguntaron a mi madre si quería que 
las hijas más pequeñas salieran fuera y 
ella respondió que sí. No nos llevaron a 
Rusia porque no había más espacio en 
aquel barco y porque a nuestra madre le 
pareció que aquello quedaba muy lejos. 
Nos enviaron a Francia a mi hermana 
Anita y a mí. Mi hermana tenía 13 años, 
pero dijeron que tenía uno menos para 
que pudiéramos salir las dos. Es entonces 
cuando empezó la odisea. 

Nos embarcaron en el Habana. Se-
ríamos unos 800 niños, y muchos cui-
dadores. En total, seríamos un millar 
de personas. Alrededor del barco iban 
varios submarinos de Francia y de In-
glaterra para protegernos porque Franco 
había ordenado que no permitieran que 
los niños salieran y que debían hundir 
los barcos.  

El primer día, nos perdimos en el 
barco. Conseguimos dormir aquella 
primera noche, pero ningún otro día, 
puesto que no había sitio para dormir. 
Estuvimos tres días en alta mar. Podía-
mos atisbar la tierra puesto que no nos 
habían llevado muy lejos. Estando en 
el mar, nos pasaron a unos barcos más 
pequeños y nos bajaron a la tierra muy 
cerca de Donostia. 

Nos colocaron unos carteles colgan-
do del pecho. En el de mi hermana ponía 
Biarritz y en el mío Isla de Oleron. Iban 
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a separarnos pero, como éramos her-
manas, alguien cambió la tarjeta a mi 
hermana. Desde allí, nos condujeron a 
París. 

¿Cómo era vuestra vida en Francia? 
En París, en algunas familias nos cuida-
ron muy bien. Eran dos familias distin-
tas, pero las dos de París. La condición 
que les impusieron era la de no obligar 
a los niños a trabajar. Eran muy buenas 
y teníamos de todo allí. Al principio nos 
costó adaptarnos a pesar de que las dos 
hermanas estábamos cerca la una de la 
otra, porque nos habían separado y por-
que tuvimos que aprender francés. Pero 
luego... ¡figúrate!, ¡hasta se me olvidó ha-
blar en castellano!

Nuestros padres, escapándose de Bil-
bo, estuvieron en Santander, Asturias, 
Tarragona y Barcelona. Y desde allí pa-
saron a Francia. Nuestros padres sabían 
dónde andábamos por medio de la Cruz 
Roja. Todo estaba bien organizado. Cer-
ca de Toulouse recibieron la ayuda de 
la familia Arana de Bilore. Y allí tuvi-
mos la ocasión de reunirnos todos. Pero, 
para entonces, yo no quería salir de Pa-
rís puesto que allí tenía de todo y estaba 
muy bien.  

Al final, una vez tramitados los pa-
peles que necesitábamos, a excepción de 
Celestino y de Lázaro, el resto de la fami-
lia nos juntamos en Francia. Pero como 
había estallado la Guerra Mundial, tu-
vimos que abandonar Francia porque 
teníamos la nacionalidad española. 
Durante una noche nos tuvieron en una 
especie de campo de concentración, no 
me acuerdo de dónde, pero era bastante 
abierto y conseguimos fugarnos. Así, vol-
vimos a España. Celestino y Lázaro ya 
estaban en la cárcel para entonces.  

Pasamos mucho tiempo escapándo-
nos de la guerra. Primero pasamos cerca 
de un año aquí y luego estuvimos casi 
otros cuatro años en Francia. Volvimos 
en 1941. 

¿Cómo encontrasteis la realidad aquí 
al volver? 
Nos dijeron que no debíamos volver por-
que teníamos a dos hermanos en la cár-
cel pero aún y todo, volvimos. Y cuando 
llegamos a Ordizia, vimos que se habían 
llevado todo de nuestra casa. todos los 
muebles, las ropas... nos dijeron que se 
habían llevado las sábanas a la residen-
cia pero... ¡qué va! Las sábanas con las 
iniciales de nuestros padres no estaban 
en la residencia. 

La situación era muy mala aquí. 
No había ni pan. Había hambruna y 
racionamiento. Así que, nos fuimos a 
Palencia. Allí, por lo menos, sembraban 
mucho trigo y teníamos pan. Pero pronto 
volvimos a Ordizia, cuando la situación 
mejoró algo. Y es que nosotros no quería-
mos permanecer allí. Luego nuestro pa-
dre se jubiló y las hermanas empezaron 
a trabajar. 

Yo conocí a mi marido en Palencia, 
y vine con él. Mi marido también había 
estado en la guerra. A él se lo llevaron los 
del bando nacional. Pasó siete años en la 
guerra y en el servicio militar. 

Durante la guerra, fueron muchos 
quienes se escaparon de aquí pero luego 
volvimos la gran mayoría.  

¿Qué fue de Celestino y de Lázaro?  
Fueron a la guerra con lo puesto. Sin ar-
mas y con alpargatas en los pies. No te-
nían fusil; sólo tenían cuatro escopetas 
de caza. Estaban acostumbrados a an-
dar en el monte, pero no sabían qué era 
la guerra. El comienzo fue bochornoso; 
no estaban preparados para la guerra y 
no tenían nada. Pero luego pusieron algo 
más en marcha. 

Mi hermano tenía un grupo de ami-
gos muy majo en Ordizia. Josetxo Alegria, 
Argaiz, los hermanos Viana, Joxe Etxe-
berria… De aquella cuadrilla de doce 
amigos, excepto mi hermano, murieron 
todos en la guerra. ¡Pobres hombres! 

A mi hermano Celestino lo apresaron 
en la guerra y lo metieron en la cárcel 

«De la cuadrilla de 12 perso-
nas de Ordizia, mi hermano 
fue el único que volvió vivo»

de Donostia. Allí los trataron muy mal, 
peor que a los animales. Y salió enfermo. 
Se casó pero murió al cabo de dos años. 
Lázaro, en cambio, consiguió fugarse a 
tierras palentinas. Pero lo apresaron allí 
y también lo metieron en la cárcel por ser 
rojo. Estuvieron varios años en la cárcel. 

¿Se habla de todo aquello en vuestra 
casa? 
Nunca olvidaremos esas cosas. Entre las 
hermanas siempre hablamos de ello y 
nuestras hijas también conocen esas his-
torias. Sufrimos mucho, pero nadie ha 
reconocido lo que padecimos. Lo que de-
bemos hacer ahora es dar a conocer todo 
aquello para que no vuelva a suceder. 
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VÍctor gutiÉrrez peñalVa 
(ordIzIa, 1924 – ordIzIa, 2014)
erbesteratutako haurra

 «Anaia eta biok 
erbestean izan 
ginen eta, gainera, 
bananduta»

Víctor Gutiérrez 1924. urtean jaio zen Ordizian. Aita Benito Gutiérrez zuen eta ama Viviana Peñalba. Aita CAFeko langilea eta 
UGT sindikatuko afiliatua zen. Aita gerra kontseiluan epaitu zuten eta langile-batailoietan eduki zuten Cadizen eta baita Do-
nostiako Ondarretako kartzelan ere. Gaitzak jota hil zen, erbestean ziren semeak herrira itzuli aurretik. Izan ere, Víctor, 12 urte 
betetzear zituela, gerraren ondorioz Ordizia utzi eta Floren anaiarekin Ingalaterrara eraman zuten Habana itsasontzian. Ez zen 
itzuli Euskal Herrira gerra amaitu arte. Berak dioen bezala, «galtza motxetan irten ginen, eta luzeekin itzuli». Liburu hau argita-
ratzear zela hil zen 2014ko urrian.  

Nola gogoratzen duzu gerra aurreko 
garaia eta gerraren hasiera? 
Ordizian ondo bizi ginen. Aitak CAFen 
lan egiten zuen garabiekin; amak, be-
rriz, etxean. Aita UGTn afiliatua izan 
arren, ez zen inongo gatazkatan sar-
tzen. Etxeko gizona zen, lanetik etxe-
ra eta etxetik lanera ibiltzen zen. Ama 
errepublikazalea zen eta errepublika-
zaleen zentrora joaten zen. Guk, berriz, 
garai hartan edozein haurrek izan zeza-
keen bizimodua genuen, lasaia. Esko-
lara joateko aukera gutxi izan nuen nik. 
Batzokira joaten nintzen euskara ikas-
tera, baina ez zidan denborarik eman 
hizkuntza ikasteko, gerra hasi zelako.

Gerra hasi zenean, Oiangutik tiro-
ka hasi ziren, eta anaia eta biok korrika 
joan ginen herrian gora. Beltz jarri zen 
egoera eta Ordiziatik Tolosara eraman 
gintuzten autobusean eta handik Zes-
toako bainutegira. Zestoan egun batzuk 
egin genituen, bai. Baina frentea aurrera 

«Hiru mila edo lau 
mila haur joan ginen 
‘Habana’ ontzian 
Ingalaterrara, denok 
pilaturik. Oso bidaia 
gogorra izan zen» 

Víctor Gutiérrez,ezkerrean, eta Amancio Garralda 
urretxuarra Ingalaterran. (Gutiérrez familia)
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zihoan heinean, Karrantzara alde egin 
genuen eta, bertatik, Bilbora. Ordizian 
ez zen familiako inor geratu. Arreba ba-
tzuek Bartzelonara alde egin zuten eta 
ama Gasteizera joan zen neskame. 

Aita  Ondarretako kartzelan preso 
izan zuten. Handik gaixorik irten zen, 
eta denbora gutxira hil zen, gu etxeratu 
baino lehen.   

Nolakoa izan zen Bilbotik erbesterako 
bidea? 
Bilbon, andereño batzuekin, Habana 
ontzia hartu genuen Ingalaterrara joa-
teko. Bidaia oso gogorra izan zen. Haur 
asko ginen itsasontzian eta anaia eta 
biok bananduta ginenez, bi egun pasa-
tu nituen haren bila. Bidaia hartan hiru 
edo lau mila haur gindoazen, denak pi-
laturik. Jateko ogitartekoak ematen ziz-
kiguten, bazkaltzeko ogitartekoak eta 
afaltzeko ogitartekoak. Lo, berriz, txoko 
on bat aurkitzen zuenak soilik egin ze-

zakeen, besteok ahal genuen moduan 
pasatzen genuen gaua.

Nola bizi izan zineten erbestean? 
Ingalaterrara heldu ginenean, anaiaren-
gandik banandu ninduten bion arteko 
adin tartea zela eta. Eta han, kanpaleku 
batera eraman ninduten beste haur ba-
tzuekin batera. Baina hura kuartel baten 
modukoa zen. Han pasatutako hilabe-
teak oso latzak izan ziren, batez ere pasa-
tu genuen goseagatik. Bertan egin nuen 
lagunak eta biok egun osoa pasatzen ge-
nuen errepide bateko langaren ondoan, 
autoak noiz pasako zain. Auto bat zeto-
rrenean, langa zabaltzen genion eta ho-
rren truke penike bat jasotzen genuen. 
Lau edo bost penike lortzen genitue-
nean, janaria erostera joaten ginen: opil 
bat, esne kondentsatu pote bat…

Kanpaleku hartan hilabete batzuk 
pasatu ondoren, herrialdetik ateratze-
ko baimena eman ziguten. Nik ez nuen 
bitan pentsatu. Katalunia aldera abia-
tu nintzen. Ordurako anaia eta biok 
bananduta ginen, baina kasualitatez, 
bidean anaiarekin egin nuen topo. Gi-
ronara joan ginen, han bi arrebekin el-
kartzeko asmoz. Gironan anaia lanean 
hasi zen. Ez genuen, ordea, denbora 
asko iraun Katalunian, frentea hurbil-
tzearekin batera Frantziara ihes egin 
behar izan baikenuen. 

Junkeran bagoietan sartu eta Fran-
tziara eraman gintuzten. Han berriz 
ere banandu egin ginen, familia bana-
tan. Lyon inguruan egon ginen, bai-
na gero kontzentrazio-esparru batean 
sartu gintuzten. Oraindik badut oroi-
tzapenik hango egonaldiaz. Handik 
pasatzen zen apaiz batek hanka-hutsik 
ikusi ninduen, eta pena eman nion, an-
tza. Kontua da, oinetako berri batzuk 
erosteko dirua eman zidala. Ni ekono-

«Ingalaterran 
kuartel moduko 
kanpalekuetan egon 
ginen. Oso hilabete 
latzak izan ziren, batez 
ere goseagatik»

«Ingalaterratik 
Kataluniara, eta 
handik Frantziara 
ihes joan ginen. Han 
kontzentrazio-esparru 
batean eduki 
gintuzten»

Ezkerretik lehena Víctor Gutiérrez Ingalaterran haurrentzako aterpean. (Gutiérrez familia) 

Víctor Gutiérrezen erbesteratzea jasotzen duen Gurseko fitxa. (Euskadiko Artxibo Historikoa) 
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matora joan eta janaritan xahutu nuen 
oinetakotarako dirua. Handik aurrera, 
apaiz hura hesitutako zelaiaren ondo-
tik pasatzen zen aldiro ezkutatu egiten 
nintzen, bere dirua zertan gastatu nuen 
galdetuko zidan beldur.

Eta Frantziatik Euskal Herrira itzuli 
zineten? 
Frantsesek eman ziguten Espainian ge-
rra amaitu zelako berria. Orduan, itzul-
tzeko aukera eman ziguten eta, hala, 
itzuli egin ginen. Irundik barrena itzuli 
ginen eta barrakoi batzuetan sartu gin-
tuzten.  

Ama eta arreba Irunen zeuden zain, 
jende askorekin batera. Baina hiru urte 
pasatu ziren azkeneko aldiz ikusi ge-
nuenetik eta jada ez genuen ezagutzen. 
Izan ere, galtza motzetan irten ginen, 
eta luzeekin itzuli! Orduan amaren ize-
na oihukatzen hasi ginen, ea horrela 
norbaitek ezagutu eta hurbiltzen zi-
tzaigun. ‘Antoliana!’ oihu egin genuen, 
eta amak ezagutu egin gintuen. Ama 
armadako karguren baten etxean ari 
zen lanean eta haren bidez lortu ge-
nuen Irungo Bentako barrakoi haieta-
tik irtetea.  

Nola aurkitu zenuten Ordizia gerra 
amaitu ostean? 
Ordiziara itzultzean ez genuen ez etxe-
rik, ez altzaririk, ez ezer. Amonarenera 
joan ginen bizitzera. Amonak Ordiziako 
baratze batean egiten zuen lan; guk, be-
rriz, tarteka ateratzen zitzaizkigun lan 
txikietan, gehienetan txatarra biltzen. 
Gaua heltzen zenean amonari afaltze-
ko zer zegoen galdetzean, erantzuna 
beti bera izaten zen: ‘Maggie zopak eta 
ohera’. Ohera? Bai, zera! Lurrean egiten 
genuen-eta lo, manta batekin!

Nolakoa izan zen orduan zuen bizimo-
dua? 
Carrocerias Modelo enpresatik deitu 

zidaten eta astean hamabost pezeta-
ren truke hasi nintzen lanean. Baina 
1945ean soldaduska egitera joan behar 
izan nuen. Santanderren egin nuen, eta 
handik Elizondora bidali ninduten. Ga-
rai hartan makiak zebiltzan inguru har-
tan eta mugan. Eta Elizondotik Aoizera. 
Aoizen mando batzuk zaintzen egon 
eta gero kapitain baten laguntzaile ja-
rri ninduten. Eta gero Abaurregainera. 
Han baziren Ordiziako hainbat lagun: 
Kerejeta, Klaratxonekoa, Irastorza… 
Lagun onak ginen.

Soldaduskatik bueltan etxera itzuli 
nintzenean, arrebarekin etxean nen-
goen batean, Guardia Zibila etorri zen 
nitaz galdezka. Ondo gogoan dut, Mur-
giondo eta Madaleno izeneko batzuk 
ziren. Iruñera joan behar nuela esan 
zidaten, 20. batailoira. Agindua omen 
zuten ni hara eramateko. Esan zida-
ten billetea hartu behar nuela, eta nik 
ezetz, nik ez nuela zergatik joan. Baina 
Iruñera eraman ninduten. Han ziega 

«Itzultzean guk 
jada ez genuen 
ama ezagutzen, eta 
jendetza hartan 
amaren izena 
oihukatu genuen. 
Izena entzutean ama 
hurbildu zitzaigun»

«Erbestetik etorri 
eta soldaduska egin 
ondoren, atxilotuta 
eraman ninduten 
Iruñera»

Florentino Gutiérrez, eskuinetik lehen gaztea,  
Ingalaterrako harrera-familiarekin.  

(Gutiérrez familia)

Errefuxiatuak Gurseko kontzentrazio-esparruan sartzen. (Artxiboa)
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«Gurs, silaba arrotza,
negar-zotin baten modukoa
eztarritik ateratzea lortzen ez duena»
Louis Aragón

Hainbat ikerketaren arabera, 80.000 euskal herritar inguruk egin zuen ihes mugaz  
bestalde Frantziako estatura babes bila. Gobernuak laguntza sistema antolatu zuen 
Frantzia osoan, haien harrera, mantenua, osasun eta heziketa beharrak asetzeko. 
Batzuk harrera-familietan izan ziren, baina gehienak errefuxiatu-esparruetan.  

Errefuxiatu guztientzat egoera eta baldintzak gogorrak izan baziren ere, hain-
batek baldintza jasanezinak sufritu zituzten, bereziki  errefuxiatu-esparruetan izan 
zirenek. Esparru ezagunena Gursekoa (Bearn, Frantzia) izan zen. Frantziako Gober-
nua esparru hori eraikitzen 1939ko martxoan hasi zen, Euskal Herritik gertu egonik, 
bereziki euskal errefuxiatuei bertan babesa emateko. Baina laster babes gune izan 
behar zuena kontzentrazio-esparru bihurtu zen.   

Lehen aroan, 1940ko apirilean, bertan 6.255 euskaldun zeuden. Hainbat ordi-
ziarrek ere ezagutu zuten Gurseko esparrua. 1939tik aurrera 27 ordiziar eduki zi-
tuzten Frantziako kontzentrazio-esparruetan, eta horietatik 21 Gursen.  Espainiako 
kontzentrazio-esparruetan ere 13 ordiziar egon ziren. 

Kataluniako frentea erori ondoren, handik ihesi Frantziara joandakoak ere hartu 
zituzten Gursen. Ondorioz, asko handitu zen eta 382 barrakoi izan zituen, egurrez-
koak, leihorik gabeak eta telazko sabaia zutenak. Bizi baldintza oso gogorrak jasan 
behar izan zituzten: higiene eza, janaria eskasa, hotza eta hezetasuna. 

Bigarren Mundu Gerra hasi zenean, Frantziako gobernuak bertan sartu zituen 
Alemaniaren aldeko herritarrak eta hainbat preso arrunt. Ondoren, Vichyko go-
bernuak judutarrak eta arriskutsutzat zituztenak edukitzeko erabili zuen. Azkenik, 
Frantzia liberatu zutenean gerrako preso alemanak eta Alemaniaren alde egin zu-
ten frantsesak eduki zituzten eremu horretan. Orotara, 60.000 pertsona pasatu ziren 
bertatik. 1946an itxi zuten. 

i

gurs, negar-zotin baten modukoa 
batean sartu ninduten. Bi hilabete egon 
nintzen, arrazoia jakin gabe. Gero beste 
erregimentu batera eraman ninduten 
eta han bi ordiziarrekin egon nintzen: 
Ignazio Eskisabel eta Florentzio Etxebe-
rria. Artetxe izeneko kapitainak galdetu 
zidan zergatik nengoen han. Horixe zen 
ba nik jakin nahi nuena! Koronelarekin 
hitz egin zuen eta esan zidan nik arma-
dako zerbitzua betea nuela eta ez nuela 
zertan egon han. Itzultzeko dirua es-
kaini eta alde egin nuen. Hiru hilabetez 
egon nintzen.

Ondoren, CAFen lan egin nuen 
hainbat urtez. Gogoan ditut CAFen la-
nean ari nintzela egiten ziren greba lu-
zeak laneko segurtasun falta salatzeko. 
Egunak egoten ginen lantokian itxita, 
eta familia janaria ekartzera etortzen 
zitzaigun.

Han lanean genbiltzala, Mariano 
Galartzarentzat txatarra-bagoiak ere 
deskargatzen genituen. CAFetik atera-
tzen gintuen zortzi edo hamar egunez. 
Marianok Eguberri batzuetan lanerako 
hartu gintuen, inork ez baitzuen opor 
egunetan lan egin nahi izaten. Ma-
rianok brontze, latoi eta kobrezko ka-
mioiak ekarri zituen, eta jendea behar 
zuen horiek deskargatzeko. Manolo 
Martínez eta biok hartu gintuen, pre-
sa zuela eta ondo kobratuko genuela 
esanda. Orduko mila pezeta eman ziz-
kigun bion artean banatzeko.

Gogoan dut behin tren geltokian 
leherketa handi bat izan zela. Gu han 
izan ginen, baina lehentxeago atera gi-
nen. Hildako bat edo bi izan zirela uste 
dut.

«Gero CAFen lanean 
hasi nintzen, eta 
orduan ere greba 
luzeak izan ziren»

Gurseko (Frantzia) kontzentrazio- esparrua. Gutxienez 21 ordiziar eduki zituzten han. 
(Artxiboa)
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teStIMonIo
de
vÍctor gutIérrez peñalva 

¿Qué recuerdos tienes de aquella épo-
ca anterior a la guerra y del comienzo 
de la contienda? 
Vivíamos bien en Ordizia; mi padre tra-
bajaba en CAF con las grúas y mi ma-
dre era ama de casa. A pesar de que mi 
padre era afiliado de UGT, no se metía 
en ningún conflicto. Era un hombre de 
casa: del trabajo a casa, y de casa al tra-
bajo. Mi madre era republicana y solía 
acudir al centro de los republicanos. 
Nosotros, en cambio, teníamos un estilo 
de vida como cualquier otro niño de la 
época: tranquilo. No tuve muchas opor-
tunidades de ir a la escuela. Solía ir al 
batzoki a aprender euskera pero no me 
dio tiempo a aprenderlo, porque estalló 
la guerra.

Cuando empezó la guerra, empe-
zaron a disparar desde Oiangu y mi 
hermano y yo subimos corriendo al 
pueblo. El ambiente se enrareció y nos 
llevaron a Tolosa desde Ordizia en au-
tobús y desde allí al balneario de Zes-
toa. Pasamos algunos días en Zestoa. 
Pero a medida que el frente avanzaba, 
nos fuimos a Karrantza y, desde allí, a 
Bilbao. Nadie de la familia permaneció 
en Ordizia. Algunas hermanas se fue-
ron a Barcelona y mi madre a Gasteiz 
como interna. 

Mi padre, en cambio, estuvo encar-
celado en la prisión de Ondarreta. Des-
de allí salió enfermo y murió al poco 
tiempo, antes de que regresáramos.   

¿Cómo fue vuestro viaje al exilio desde 
Bilbo? 
Junto con algunas maestras de escue-
la, embarcamos en el Habana para ir a 
Inglaterra. El viaje fue muy duro. Éra-
mos muchos niños en el barco y como 
mi hermano y yo estábamos separados, 
pasé dos días buscándolo. En aquel 
viaje íbamos tres o cuatro mil niños, 
hacinados. Nos daban bocadillos para 
comer; bocadillos para el almuerzo y 
bocadillos para la cena. En cuanto a 
dormir, sólo conseguía conciliar el sue-

ño quien encontraba un buen hueco 
para dormir; el resto pasábamos la no-
che de la mejor manera posible.

¿Cómo vivíais en el exilio? 
Cuando llegamos a Inglaterra, me sepa-
raron de mi hermano por la diferencia 
de edad entre nosotros. Allí, me lleva-
ron a un camping junto con otros ni-
ños. Pero aquello era como un cuartel. 
Los meses que pasamos allí fueron muy 
duros, sobre todo por el hambre que pa-
samos. Junto con un amigo que conocí 
allí, pasaba el día al lado de la barrera 
de una carretera esperando a que pasa-
ran los coches. Cuando llegaba un co-
che, le abríamos la barrera y a cambio 
recibíamos un penique.  Cuando conse-
guíamos cuatro o cinco peniques, solía-
mos ir a comprar comida: un bollo, un 
bote de leche condensada...

Pasamos varios meses en ese cam-
ping y tras aquello, nos dieron permiso 
para salir del país. Yo no me lo pensé dos 
veces: me fui a Cataluña. Para entonces 
mi hermano y yo estábamos separa-
dos pero, por casualidad, en el camino 
coincidí con él. Fuimos a Girona, con 
la esperanza de encontrarnos allí con 
nuestras dos hermanas. En Girona, mi 
hermano empezó a trabajar. Pero tam-
poco estuvimos mucho tiempo en Ca-
taluña, porque como el frente se estaba 
acercando, tuvimos que escaparnos a 
Francia. 

En La Junquera nos introdujeron en 
unos vagones y nos llevaron a Francia. 
Una vez allí, volvieron a separarnos 
en sendas familias. Estuvimos cerca de 
Lyon pero más tarde nos metieron en un 
campo de concentración. Sigo teniendo 
recuerdos de aquella estancia. Un cura 
que pasaba por allí me vio descalzo y, 
por lo que parece, le di pena. Me dio di-
nero para comprarme un par de zapa-
tos. Yo fui al economato y gasté el dinero 
para zapatos en comida. Desde aquel 
día, cada vez que aquel cura pasaba al 
lado del campo vallado, me escondía 
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por miedo a que me preguntara en qué 
había gastado su dinero. 

¿Y volvisteis a Euskal Herria desde 
Francia? 
Fueron los franceses quienes nos infor-
maron de que la guerra había termina-
do en España. Nos dieron la opción de 
regresar y así lo hicimos. Volvimos por 
Irún y nos metieron en unos barracones.  

Mi madre y mi hermana estaban 
esperándonos en Irún, junto con una 
multitud. Pero ya habían pasado tres 
años desde la última vez que la vimos 
y ya no la reconocíamos. Y es que... ¡sa-
limos en pantalones cortos y volvimos 
con los largos! En ese momento, empe-
zamos a gritar el nombre de nuestra 
madre con la esperanza de que alguien 
la conociera y se nos acercara.

‘¡Antoliana!’, gritamos, y nuestra 
madre nos reconoció. Mi madre estaba 
trabajando en la casa de algún cargo de 
la armada y, gracias a él, conseguimos 
salir de aquellos barracones del barrio 
Ventas de Irún.  

¿Qué sensación os causó Ordizia tras 
la guerra? 
Cuando volvimos a Ordizia, no tenía-
mos ni casa, ni muebles, ni nada. Fui-
mos a casa de la abuela a vivir. Nuestra 
abuela trabajaba en una huerta de 
Ordizia. Nosotros en cambio, trabajá-
bamos en los pequeños trabajos que 
nos iban saliendo, la mayoría de las 
veces recogiendo chatarra. Al anochecer, 
cuando preguntábamos a la abuela qué 
había para cenar, siempre nos contesta-
ba lo mismo: ‘Sopas Maggie y a la cama’. 
¿A la cama? ¡Qué va!  ¡Si dormíamos en 
el suelo, tapados con una manta!

¿Cómo era vuestra vida en aquella 
época? 
Me llamaron de la empresa Carrocerías 
Modelo y empecé a trabajar allí a cam-
bio de quince pesetas a la semana. Pero 
en 1945 me tuve que ir a hacer el servi-

cio militar. Lo hice en Santander, y desde 
allí me enviaron a Elizondo. En aquella 
época los maquis andaban en esa zona 
y en la frontera. Y desde Elizondo hasta 
Aoiz. Tras estar cuidando varios mulos 
en Aoiz, me nombraron ayudante de un 
capitán. Y, desde allí, a Abaurregaina. 
Allí había varias personas de Ordizia: 
Kerejeta, en de Klaratxo, Irastorza… 
éramos buenos amigos.

Tras el servicio militar, cuando vol-
ví a casa, un día que estaba en casa 
con mi hermana, llegó la Guardia Civil 
preguntando por mí. Lo recuerdo per-
fectamente: se llamaban Murgiondo y 
Madaleno. Me dijeron que tenía que ir 
a Pamplona, al 20º Batallón. Me dije-
ron que tenían orden de llevarme allí. 
Me dijeron que debía coger un billete y 
yo que no, que no tenía obligación de ir. 
Pero me llevaron a Pamplona. Allí me 
metieron en un calabozo. Estuve dos 
meses sin saber por qué. Luego me lle-
varon a otro regimiento y allí estuve con 
dos ordiziarras: Ignazio Eskisabel y Flo-
rentzio Etxeberria. Un capitán llamado 
Artetxe me preguntó por qué estaba allí. 
¡Y eso mismo era lo que yo quería saber! 
Habló con el coronel y me dijo que yo te-
nía cumplido mi servicio en la armada 
y que no era obligatorio que yo perma-
neciera allí. Me ofreció dinero para vol-
ver y me fui. Estuve tres meses en total.

Después de aquello, trabajé en 
CAF durante varios años. Me acuerdo 
que hacíamos largas huelgas para de-
nunciar la falta de seguridad laboral 
mientras yo trabajaba en CAF. Perma-
necíamos varios días encerrados en la 
fábrica y la familia solía venir a traer-
nos comida.

Mientras estábamos trabajando 
allí, descargábamos también vagones 
de chatarra para Mariano Galartza. Los 
sacábamos de CAF durante ocho o diez 
días. Mariano nos cogió para trabajar 
durante unas Navidades porque nadie 
solía querer trabajar durante las vaca-
ciones. Mariano trajo camiones llenos 

de bronce, latón y cobre, y necesitaba 
gente para descargarlos. Nos eligió a 
Manolo Martínez y a mí, diciéndonos 
que tenía prisa y que nos pagaría bien. 
Nos dio mil pesetas de aquella época 
para repartirlas entre los dos.

Recuerdo que un día, en la estación 
de trenes, hubo una gran explosión. Ha-
bíamos estado allí pero habíamos sali-
do un poco antes. Creo que hubo uno o 
dos muertos.

«Mi hermano y yo estuvimos 
en el exilio y, además, separa-
dos»
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antton garcÍa del molino 
(ordIzIa, 1931)
erbesteratutako haurra

 «Bonbak metro 
batzuetara bota 
ninduen, eta 
neskatoa txikituta 
geratu zen» 

Antton García del Molino Ordizian jaio zen 1931. urteko irailean. Gerra hasi zenean, ama eta arrebarekin alde egin behar izan 
zuen Kataluniara. Aita CNTko kidea zen. Oviedon atxilotu zuten,  eta preso eduki zuten Madrilen eta langileen batailoietan. An-
ttonek apenas ezagutu zuen aita, 12 urte zituela hil baitzen. Gerra garaian, eta gerra ondoren ere, goseari eta orduko baldintza 
politikoei aurre egin behar izan zieten Anttonek eta haren familiak.  

Aitaren lehen oroitzapena
Ordizian jaio nintzen 1931n. Gerra hasi 
zenean, etxean hiru ginen: arreba, ama 
eta neroni. Aitarekin ez nuen harreman 
handirik izan, gerra hasi zenerako kan-
poan baitzen. CNTko kidea zen eta pre-
so eduki zuten langileen batailoietan. 
Ez naiz gogoratzen zein batailoitan, 
baina jakin badakit Asturiasen, Oviedo 
inguruan, hartu zutela preso eta handik 
Madrilera, Mostolesera, eraman zute-
la. Oraindik gogoan dut gerra ondoren 
etxera itzuli zeneko eguna. Garai hartan 
Urdaneta kalean bizi ginen, aitonak jos-
teko makinen tailerra izan zuen etxean. 
Gaua zen eta norbaitek etxeko atea jo 
zuen. Zabaldu nuen atea eta buzo ur-

din batekin jantzitako gizon bat aurkitu 
nuen parez pare. Gure aita zen. Horixe 
da aitaz nik dudan lehen oroitzapena, 
gerratik etxera etorri zen egunekoa.

Frentetik eta bonbardaketetatik ihesi 
Niretzat gerra hasieran oporraldi luze 
batzuk bezalakoa izan zen, eskolara, 
monjetara joateari utzi bainion. Gero 
gerra-garaia eta ondorengoa oso gogo-
rrak izan ziren.  

Gerra guztietan gertatzen den mo-
duan, etxetik alde egin behar izan ge-
nuen. Frentetik eta bonbetatik ihes 
egin genuen. Lehenengo Tolosan egon 
ginen, amaren ahizpa batzuen etxean. 
Tolosatik Donostiara joan ginen. Han, 
Eusko Jaurlaritzak Alderdi Ederren 
utzi zigun etxebizitza batetik, Loiola-
ko kuartela nola bonbardatzen zuten 
ikusi genuen. Jaurtigailuen hotsa en-
tzuten genuen eta haiek sortutako kea 
ikusten genuen. Donostiatik Zumaiara 
ihes egin genuen Eusko Jaurlaritzaren 
laguntzarekin. Zumaian Gran Hotel ize-
nekoan egon ginen babestuta, Duran-
gora alde egin genuen arte.

Durangon egun dezente pasatu ge-
nituen, gogoan dut kaniketan jolasten 
genuela Andra Mari elizako arkupee-

«Durango eta Bilboko 
bonbardaketetatik 
ihesi, Santanderrera 
eraman gintuzten» 
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tan. Durango bonbardatu zutenean, gu 
bertan geunden. Baina ez dut ezer go-
goratzen, oso txikia bainintzen. Soilik 
gogoratzen ditut egur-habeak lurrean 
txikituta. Handik Bilbora eraman gin-
tuzten eta hango bonbardaketa ere bizi 
izan genuen. Eta Bilbotik Santanderrera 
eraman gintuzten. Gu aurrera gindoa-
zen, eta gure atzetik borrokan zebiltzan 
geuretakoak. Gure ibilbide bera egiten 
zuten, baina atzetik frentea mugitzea-
rekin batera. 

Habana itsasontzian  
Bilbon geundela Eusko Jaurlaritzak 
ebakuazioak prestatu zituen Erresu-
ma Batura, Frantziara eta Errusiara, 
eta amak gu Errusiara eramateko izena 
eman zuen. Habana itsasontzian irte-
teko prest geundela, amak azken unean 
atzera egin eta atera egin gintuen.

PNVk errendizioa sinatu zuenean, 
amak, arreba eta hirurok, orduan bai, 
Habana itsasontzia hartu genuen. Aita, 
berriz, Santanderren gelditu zen, ez zen 
errenditu. 

Habana itsasontzian La Rochelle-
ra eraman gintuzten Gurutze Gorriko 
erizainek zainduta. Ontzi haren azken 
bidaia izan zen. Gogoan dut barkuan 
karelean zegoen jendea botaka egiten.  

La Rochellen geldialdia egin ondo-
ren, Povreauatik Kataluniara sartu gi-
nen. Lehenik, Figueresen egon ginen; 
gero Bartzelonan, Gironan eta, azkenik, 
Oloten gelditu ginen. 

Neskato baten heriotzaren lekuko 
Oloten egonaldi luzea egin genuen, 
Eusko Jaurlaritzak markes batzuen jau-
regian sartu gintuen, Companysen bi-
tartez. Etxearen jabeak beheko pisuan 
bizi ziren; guri, berriz, eskailera batzuk 
egin zizkiguten euren etxetik pasa gabe 
lehen pisura igo gintezen. 

Oporrak bezala gogoratzen ditut 
garai haiek. Inoiz ez nituen Oloten be-
zainbeste jostailu izan. Ama eta izeba 
erizain joaten ziren lanera, zauritu asko 

baitzegoen garai hartan. Guk, ostera, 
jolasean igarotzen genuen egun osoa. 

Egonaldi hartan gogoratzen dudan 
gertaerarik lazgarriena Olot eta Figue-
res artean gertatu zen. Beste hainbat 
egunetan bezala, ume ugari kalean jo-
lasean genbiltzan. Ni neskato batekin 
nenbilen jolasean eta, bat-batean, soi-
nu handia entzun nuen eta sentsazio 
arraroa izan nuen. Zerbait lehertu zen 
gure ondoan, eta eztandaren indarrak 
metro batzuetara bota ninduen. Ni ez 
nintzen konturatu ere egin. Kordea be-
rreskuratu nuenerako, bakarrik nen-
goen, lurrean. Neskatoa desagertu egin 
zen. Altxatu nintzenean, burdinazko 
poste batean haragi zatiak zeuden. Bera 
zen, neskatoa, txiki-txiki eginda. 

Gosea eta Auxilio Sociala 
Madril erori zen egunean itzuli ginen 
Euskal Herrira. Bueltatu ginenean, izu-
garri sufritu genuen gure ideologia zela 
eta. Auxilio Socialera joan behar izaten 
genuen bazkaltzera. Bertan, ez zitzaien 
tratu bera ematen irabazleei eta gal-
tzaileei. Ordizia beti izan da kontser-
badoreagoa, burgesagoa. Beasain, ez 
hainbeste.

Garai hartan gosea izan zen nire-
tzat okerrena. Etxetik lanera ateratzen 
nintzenerako meriendako ogitarte-
koa eskaileretan jana nuen. Izugarriz-
ko apetitua nuen nik garai hartan eta, 
horregatik, oso gaizki pasatu nuen. 
Mendira joaten nintzen gaztainak eta 
sagarrak biltzera, eta mendian hartzen 
nituen gaztainak CAFeko labeetan erre-
tzen nituen. 

Errazionamendu kartilak kolore 
marroidunak ziren. Familiako kide ko-
puruaren arabera, elikagai kantitate bat 

«‘Habana’ itsasontzian 
Frantziara joan 
ginen eta handik 
Kataluniara» 

«Auxilio Socialean 
ez ziguten tratu bera 
ematen galtzaileoi eta 
irabazleei»

Durangoren bonbardaketa hegazkin italiarretik hartutako argazkian. (Artxiboa)
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ematen ziguten. Elikagairik zegoenean, 
noski. Izan ere, 1941ean ez zegoen ezer. 
Eta estraperlo asko egiten zen. Goena-
gatarrek, aizto-dendaren jabeek, Kor-
dobatik estraperloan ekartzen zuten 
olioa autoetan ezkutatuta.

Eskola frankista 
Gose fisiologikoaz gain, nik asko sufritu 
nuen ikasteko beharra sentitu nuelako. 
Mujika Jauregian hilabete pare bat ikas-
teko aukera izan nuen soilik, maisu na-
zionalekin. Tira, agian maisuak ere ez 
ziren. Gerra etortzean, Santa Ana esko-
lan irakasten zuten maisu guztiak gar-
bitu zituzten eta 1940-1943 bitartean ez 
zen irakaslerik izan Ordizian. Antonio 
Hidalgo jarri zen irakasten, gerora Bi-
loreko zuzendaria izango zena. Ez zen, 
ordea, irakaslea, kontularia baizik. Or-
dulariak saltzen zituen Antonio Mun-
duatek ere irakasten zigun. Algebra 
erakusten ziguten, baina guk ez genuen 
ezer ulertzen.

Baina gero irakasle gogorragoak 
eduki genituen. Haiekin galtzetan pisa 
egiten genuen, eta zigortu egiten gin-
tuzten. Orduan nik 8 edo 9 urte nituen 
eta ez nekien ez irakurtzen, ezta idazten 
ere. Blas Arrietaren etxean hasi nintzen 
ni irakurtzen eta idazten.

Txikitan ez nekien hitz batzuk eus-
karaz edo gazteleraz ote ziren. Eta gaz-
teleraz aritu arren, euskarazko hitzak 
ere erabiltzen genituen. Bada, herriko 
mutil batek palmondo hostoaren muin 
bat hartu zuen gu jotzeko, eta euskaraz 
hitz bat entzuten zigun bakoitzean, ho-
rrekin jotzen gintuen.

Gerra ondorengo garai hartan Or-
dizian batzuk aberastu egin ziren. Ho-

rietako bat zen Herrera izeneko gizona, 
gero Donostiara bizitzera joan zena. 
Donostiatik Beasainera etortzen zen 
guri politikako klaseak ematera, Batzo-
kia izandako etxera. Esaldi hau behin-

tzat ikasi nuen: ‘Gibraltar es una espina 
clavada en el corazón de todos los es-
pañoles’. Besterik ez nuen ikasi. Egun 
batean gizon hark, falangista zen, pis-
tola batekin mehatxatu egin gintuen 
klasera joan gintezen, derrigorrezkoa 
baitzen klase haietara joatea. Orduan 
guk lana egiten genuen, eta klaseetara 
joaten ez baginen, egun erdia deskon-
tatzen ziguten. 

Egun batean Tomas Garmendia, 
Ramon Beltran eta hirurok izugarriz-
ko iskanbila sortu genuen Beasainen. 
Eskolak lehen pisuan izaten ziren eta 
guk mahaiak eta aulkiak bota genituen 
leihotik behera. Guardia Zibila etorri 
zen eta helduenak atxilotuta eraman 
zituzten. Jipoi ederra eman zietela uste 
dut. Niri, berriz, zigor ugari jarri zizki-
daten.

Larratxa estankoko gertaera
Baditut gerra garaiko beste bi oroitza-
pen oso gogoan. Gerra hasi zenean, 
asturiar batzuek Ordiziako estankoa 

«Politika klaseetara 
joatera behartzen 
gintuzten falangistek, 
behin pistolarekin 
mehatxu eginda» 

Ezkerretik hasita Antton, Luis eta Nieves García 
del Molino. (García del Molino familia)

Euskal herritarrei Kataluniak emandako babesa eskertuz Euzko Jaurlaritzak erbestean egindako kartela. 
(Artxiboa)
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leherrarazi nahi izan zuten, barruan 
jendea zegoela jakin gabe. Bazekiten 
jabea Juantxo zela. Nire aitak asturiar 
haiek konbentzitu zituen lehergailurik 
ez jartzeko.

Geroago, Juantxok nire aitonari aita 
non zegoen galdetzen zion. Aitonak ez 
zion esan nahi, Juantxo baitzen herrian 
agintzen zuenetako bat. Azkenean, 
esan egin behar izan zion. Horri esker, 
nire aita fusilatua izatetik libratu zen. 
Sententziatua zegoen eta Juantxori es-
ker, mesedea bueltatzearren, ez zuten 
hil.

Beste gertakaria aitonak kontatu-
takoa da. Arropa eskegitzen ari zela 
Murua tabernan edo etxean lan egiten 
zuen neska bat hil omen zuten. Diru-
dienez, arropa esekitzen ari zela tiro 
batez hil zuten. Errekaren beste aldetik 
tiro egin zioten, Oiangu aldetik.  Eta ez 
zen tiro multzoa izan, bat bakarra bai-
zik. Tiroa bota zuena ez zen miliziarra 
izan, nazionalista espainiarra baizik.

«Aitak galarazi zuen 
Larratxa estankoa 
lehertzea, eta horrek 
libratu zuen gero 
fusilatua izatetik»

Matxinatu kolpezaleak Beasainen uztailaren 27an sartu ziren. Ondoren, hilaren 
29an, Ordizia erasotzeari ekin zioten, haien asmoa baitzen ahalik eta azkarren Oria 
ibarrean barrena Donostia aldera jotzea.

Erasoa bi gunetatik jo zuten: Lazkaomendi-Oiangu aldetik eta Areta-Arramen-
di aldetik. Nazionalen gerra-parteetan jasotzen denez, 17 hildako izan ziren lehen 
enfrentamendu horietan, eta iturri errepublikazaleen arabera, matxinoek herria 
hartu bazuten ere, ondoren milizia-
rrek berreskuratu egin zuten. Ignazio 
Iturriotzek gogoan du Areta baserrian 
bertan enfrentamendu gogorrak izan 
zirela eta hildakoen gorpuak herrira 
gurditan jaitsi zituztela. 

Edozein kasutan, hilaren 30 eta 
31n Ordizia oraindik ez zegoen fa-
xisten kontrolpean, eta enfrenta-
menduek jarraitu egin zuten. Horren 
ondorioz, hildako gehiago ere izan zi-
ren, baita zibilak ere. 

Anselmo Calvok bere testigan-
tzaren idatzian kontatzen duenez, 
nazionalak Malkaskoko zubitik sartu 
nahian zebiltzala, morteroz eraso zie-
ten herria defendatzeko posizioetan 
zeuden miliziarrei. Anselmo Calvo 
Urdaneta kalean bizi zen, eta morte-
ro bonba horietako batek beren etxea 
jo zuen. Ez zen zauriturik izan. 

Jose Manuela Lasa Agirrek ez 
zuen halako zorterik izan. Jose Ma-
nuela Garagartza plaza inguruko etxe 
batean bizi zen. Uztailaren 31n lehergailu batek bere etxea jo zuen, eta hark eragin-
dako zaurien ondorioz hil zen. Lazkaon jaiotako emakume honek 54 urte zituen eta  
bederatzi seme-alabaren ama zen. 

Borroka haiek izua zabaldu zuten herrian, eta herritarrek ihesari eman zioten 
testigantza askotan jasotzen den moduan.  Miren Iturriotzek eta Maria Luisa Niñok 
gogoratzen dutenez, hainbat kamioneta prestatu ziren zibilak herritik ateratzeko, 
eta beraiek ere horietako batzuetan egin zuten ihes Tolosa aldera.

Kamionetak Fray Andresen estatua ingurutik, Zabala jauregiaren paretik, irte-
ten ziren. Uztailaren 31n, herritar talde bat haietako baten zain zegoela, bonba bat 
bertan erori zen. Lehergailuak Joxe Manuel Lekuona Iparragirre 68 urteko arotza 
harrapatu eta hil zuen. 

Hirugarren zibilaren heriotza ere egun berean gertatu zen.  Santa Maria kaleko 
Murua tabernan neskame lanetan ari zen Felipa Lasa Lazkaomendiko emakume 
gaztea. Balkoian arropak zintzilikatzen ari zela Oiangu aldean ziren erreketeek tiro 
egin zioten eta bertan hil zuten. Felipa Lasa Jose Manuela Lasaren lehengusua zen.   

i

hiru zibilen heriotza uztailaren 31n

Kooperatiba eusko-kataluniarra. (Artxiboa)  

Zabala Jauregiaren parean lehergailuak harrapatuta 
hil zen Joxe Manuel Iparragirre 1936-07-31n.  

(Ordiziako Udala)
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teStIMonIo
de
antton garcÍa del MolIno 

Nací en Ordizia en 1931. Cuando es-
talló la guerra, éramos tres en casa: mi 
hermana, mi madre y yo. No tuve mu-
cha relación con mi padre, porque para 
cuando estalló la guerra, ya estaba fue-
ra. Era miembro de la CNT y lo tuvieron 
preso en los batallones de trabajadores. 
No me acuerdo en qué batallón pero 
sé que lo apresaron en Asturias, cerca 
de Oviedo, y lo condujeron a Madrid, 
a Móstoles, desde allí. Aún recuerdo el 
día que volvió a casa tras la guerra. En 
aquella época, vivíamos en la calle Ur-
daneta, en la casa donde nuestro abuelo 
había tenido el taller de las máquinas 
de costura. Era de noche y alguien tocó 
la puerta de casa. Al abrir la puerta, me 
encontré cara a cara con un hombre ves-
tido con un buzo azul. Era nuestro pa-
dre. Ése es el primer recuerdo que tengo 
de mi padre, el del día que volvió a casa 
de la guerra.

Para mí, el comienzo de la guerra 
fue como coger unas largas vacaciones 
porque había dejado de ir a la escuela, a 
donde las monjas. Luego, la época de la 
guerra y la posguerra fueron muy duras.  

Tal y como sucede en todas las gue-
rras, tuvimos que marcharnos de casa. 
Escapamos del frente y de las bombas. 
Primero estuvimos en Tolosa, en casa 
de unas hermanas de mi madre. Desde 
Tolosa fuimos a Donostia. Allí, desde un 
piso que el Gobierno Vasco nos prestó 
en Alderdi Eder, vimos cómo bombar-
deaban el cuartel de Loiola. Oíamos el 
sonido de los proyectiles y veíamos el 
humo que provocaban. Con la ayuda 

del Gobierno Vasco, conseguimos esca-
par hasta Zumaia desde Donostia. En 
Zumaia, estuvimos protegidos en el lla-
mado Gran Hotel hasta que nos fuimos 
a Durango.

Permanecimos bastantes días en 
Durango y me acuerdo que solíamos 
jugar a las canicas en los pórticos de la 
iglesia de Santa María. Estábamos en 
Durango cuando el municipio fue bom-
bardeado. Pero no recuerdo nada por-
que era muy pequeño. Sólo me acuerdo 
de las vigas de madera destrozadas en el 
suelo. Desde allí nos condujeron a Bilbo 
y también vivimos el bombardeo que su-
frió la ciudad. Desde Bilbo nos dirigimos 
a Santander. Nosotros íbamos adelante 
y, detrás de nosotros, estaban luchando 
los nuestros. Hicieron nuestro mismo 
recorrido, pero por detrás, mientras el 
frente se movía. 

Estando en Bilbo, el Gobierno Vasco 
preparó evacuaciones al Reino Unido, a 
Francia y a Rusia, y nuestra madre nos 
inscribió para llevarnos a Rusia. Cuan-
do ya estábamos listos para salir en el 
barco Habana, nuestra madre cambió 
de opinión en el último momento y nos 
sacó de allí.

Cuando el PNV firmó la rendición, 
nuestra madre, mi hermana y yo embar-
camos en el Habana. Nuestro padre, en 
cambio, se quedó en Santander y no se 
rindió. 

Nos llevaron a la Rochelle en el barco 
Habana bajo la vigilancia de las enfer-
meras de la Cruz Roja. Ése fue el último 
viaje de aquel barco. Recuerdo a la gente 
en la borda, vomitando.   

Tras una parada en la Rochelle, en-
tramos en Cataluña desde Pouvreau. 
Primero estuvimos en Figueres, después 
en Barcelona, en Girona y, al final, nos 
instalamos en Olot. 

Como en Olot hicimos una estancia 
larga, el Gobierno Vasco nos metió en el 
palacio de unos marqueses gracias a la 
ayuda de Companys. Los dueños de la 
casa vivían en el piso de abajo por lo que 

construyeron unas escaleras para noso-
tros para que nosotros pudiéramos subir 
al primer piso sin pasar por su casa. 

Recuerdo aquellos días como una 
especie de vacaciones. Nunca he tenido 
tantos juguetes como en Olot. Mi madre 
y mi tía solían ir a trabajar como enfer-
meras porque por aquella época había 
muchos heridos. Y nosotros, en cambio, 
pasábamos el día jugando. 

El suceso más atroz que recuerdo de 
aquella estancia ocurrió entre Olot y Fi-
gueres. Al igual que solíamos hacer otros 
días, estábamos muchos niños jugando 
en la calle. Yo jugaba con una niña y, 
de repente, escuché un gran estruendo 
y tuve una sensación rara. Algo había 
estallado a nuestro lado y la fuerza de 
la explosión me empujó varios metros. 
Ni me percaté de lo que había sucedido. 
Para cuando recuperé la consciencia, es-
taba solo en el suelo. La niña había des-
aparecido. Cuando me levanté, vi trozos 
de carne en un poste de hierro. Era ella 
con su cuerpo destrozado. 

Volvimos a Euskal Herria el día que 
cayó Madrid. Cuando volvimos, sufri-
mos mucho debido a nuestra ideología. 
Teníamos que ir al Auxilio Social a co-
mer. Y allí no nos daban el mismo trato a 
los ganadores y a los perdedores. Ordizia 
siempre ha sido más conservador, más 
burgués. En Beasain no lo eran tanto. 

Mi peor recuerdo de aquella época es 
el hambre que pasábamos. Para cuando 
salía de casa a trabajar, comía el boca-
dillo para la merienda en las escaleras. 
Yo tenía gran apetito en aquella época y 
por eso lo pasé muy mal. Solía ir al mon-
te a recoger castañas y manzanas, y asa-
ba las castañas recogidas en el monte en 
los hornos de CAF. 

Las cartillas de racionamiento eran 
de color marrón y, dependiendo del 
número de miembros de cada familia, 
nos daban la cantidad de alimentos 
correspondiente. Pero eso sucedía cuan-
do había alimentos disponibles, claro. 
Porque en 1941 no había nada. Y había 
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mucho estraperlo. La familia Goenaga, 
por ejemplo, dueños de la tienda de cu-
chillos, solían traer aceite escondido en 
coches desde Córdoba, de estraperlo.

Además del hambre fisiológico, su-
frí mucho porque sentía la necesidad 
de aprender. Solo tuve oportunidad de 
estudiar durante un par de meses en el 
palacio Mujika, con maestros naciona-
les. Bueno, en realidad, ni siquiera eran 
maestros puesto que con el estallido de 
la guerra asesinaron a todos los maes-
tros que enseñaban en la escuela Santa 
Ana por lo que en Ordizia no hubo pro-
fesores durante los años 1940-1943. Em-
pezó como profesor Antonio Hidalgo, el 
que más tarde se convertiría en director 
de Bilore. Pero no era profesor sino con-
table. Antonio Munduate, el que vendía 
relojes, también nos daba clases. Nos 
enseñaban álgebra pero nosotros no en-
tendíamos nada.

Pero luego tuvimos unos profesores 
más duros. Con aquéllos nos meábamos 
en los pantalones y nos castigaban. Por 
aquel entonces, yo tenía 8 o 9 años y no 
sabía ni leer ni escribir. Yo empecé a leer 
y a escribir en casa de Blas Arrieta.

Cuando era niño, no sabía si algu-
nas palabras eran en euskera o en cas-
tellano. A pesar de estar hablando en 
castellano también empleaba palabras 
en euskera. Un día, un chico del pueblo 
cogió una hoja de la palmera para pe-
garnos y, cada vez que nos oía una pa-
labra en euskera, nos golpeaba con ella.

En aquella época de posguerra, algu-
nos se enriquecieron en Ordizia. Uno de 
ellos era un señor llamado Herrera, que 
posteriormente se mudó a Donostia. Ve-
nía desde Donostia a Beasain a darnos 
clases sobre política, a la casa donde an-
tes estaba el Batzoki. Por lo menos hubo 
una frase que aprendí: ‘Gibraltar es una 
espina clavada en el corazón de todos 
los españoles’. Creo que no aprendí nada 
más. Un día, aquel hombre, que era fa-
langista, nos amenazó con una pistola 
para que fuéramos a clase, porque la 

asistencia era obligatoria. Nosotros so-
líamos trabajar y, si no íbamos a clases, 
nos descontaban medio día. 

Un día, Tomas Garmendia, Ramon 
Beltran y yo montamos un gran jaleo en 
Beasain. Las clases solían ser en el pri-
mer piso y nosotros tiramos las mesas y 
las sillas desde la ventana. Vino la guar-
dia la Guardia Civil y llevaron presos 
a los más mayores. Creo que les dieron 
una gran paliza y, en cuanto a mí, me 
impusieron varios castigos.

Tengo otros dos recuerdos muy vivos 
de la época de la guerra. Cuando esta-
lló la guerra, unos asturianos quisieron 
volar por los aires el estanco de Beasain 
sin saber que había gente dentro. Sabían 
que el dueño era Juantxo. Mi padre con-
venció a aquellos asturianos para que 
no pusieran ningún explosivo.

Más tarde, Juantxo preguntó a mi 
abuelo dónde estaba mi padre. Pero mi 
abuelo no se lo quiso decir, porque Juan-
txo era uno de los que mandaban en el 
pueblo. Finalmente, se lo tuvo que decir, 
y gracias a ello, mi padre se libró de ser 
fusilado. Estaba sentenciado pero, gra-
cias a Juantxo, por devolverle el favor, no 
fue asesinado.

El otro suceso me lo relató mi abuelo. 
Decía que una chica que trabajaban en 
el bar Murua o en casa había sido asesi-
nada mientras tendía la ropa. Aparente-
mente, la mataron de un tiro mientras 
colgaba la ropa. Le dispararon desde la 
otra orilla del río, desde Oiangu.  Y no 
fueron un montón de tiros, sino que fue 
un tiro aislado. Quien realizó el tiro no 
era miliciano sino un nacionalista es-
pañol.

«La bomba me lanzó a varios 
metros y pilló a la niña de 
lleno»

«El primer recuerdo que ten-
go de mi padre es del día que 
volvió a casa desde la guerra»

«Escapándonos de los bom-
bardeos de Durango y de Bil-
bo, nos llevaron a Santander»
 
«Fuimos a Francia en el barco 
Habana y, desde allí, a Cata-
luña» 

«Mientras jugaba con una 
niña, nos pilló una bomba»

«En el Auxilio Social no nos 
daban el mismo trato a los 
perdedores y a los ganadores»

«Los falangistas nos obliga-
ban a ir a clases de política y 
una vez, incluso, nos amena-
zaron con una pistola» 

«Mi padre evitó que explota-
ran el estanco Larratxa y fue 
eso lo que le libró de ser fusi-
lado»
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JoXepi urkiola rezola 
(ordIzIa, 1934) 
erbesteratutako haur baten emaztea

 «Senarra komunista 
zen, beretzat ez 
zegoen Errusia 
besterik» 

Ordizian jaio zen 1934. urtean, eta ber-
tan bizi da. Gerra piztu zenean, bere fa-
miliarekin Gaintzara joan zen denbora 
batez bizitzera. Aitona eta aita karlis-
tak zituen. Ángel Milo senarra 1955ean 
ezagutu zuen, Ordizian, Errusiatik 
bueltan etorri zenean. 

ÁNGEL MILO RUIZ  
(Bilbo, 1927 – Ordizia, 2003)
Familia errepublikazaleko semerik zaha-
rrena zen. Espainiako 1936ko gerra hasi ze-
nean, gurasoek Errusiara bidali zuten hilko 
zuten beldur. Errusian II. Mundu Gerra bizi 
izan zuen eta ohorezko domina bat jaso 
zuen. Euskal Herrira 28 urte zituela itzuli 
zen, 1956an, amagatik, ama bizirik zuelako 
eta hura ikustera. Beasainera etorri zen la-
nera eta Ordizian ezkondu zen. 

Nola gogoratzen duzu gerraren hasie-
ra? 
Gerra hastean bi urte nituen eta ez naiz 
garai hartaz batere gogoratzen. Gure 
etxean ez zen hitz egiten gerrari buruz. 
Entzunda nago Gaintzara igo ginela Or-
diziara nazionalak sartu zirenean. Gure 
etxean, beheko pisuan, ganadua ge-

nuen eta aita jaisten omen zen gauero 
haiei jaten ematera. 

Gure etxean aita karlista zen. Ideolo-
gia hori aitonarengandik jaso zuten ai-
tak eta bere anaiek. Aitonak, hiltzen ari 
zela, honakoa esan zien semeei: ‘Yo soy 
carlista, y quiero que vosotros también lo 
seais’.  

Herrian gobernatzen zutenak falan-
gistak ziren, Ordiziakoak bertakoak, jen-
de ezaguna. Etxean ez zenez hitz egiten, 

«Herria gobernatzen 
zutenak falangistak 
ziren, Ordiziakoak 
bertakoak, jende 
ezaguna»
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gero konturatzen ginen gauza horietaz. 
Gogoratzen naiz Torrea etxean zuten 
eskolan ospitaleko monjek jo egiten 
gintuztela  euskaraz egiten genuelako. 
Hatzetan ematen ziguten egur luze ba-
tekin. Gero karmelitetara joan nintzen 
eta han jada ez gintuzten jotzen.

Franco pasatzen zela ere gogora-
tzen naiz. Donostiara etortzen zenean, 
Ordizian Kale Nagusitik igarotzen zen, 
eta banderatxoekin ateratzen gintuzten 
udaletxe aurrera. Gu orduan ez ginen 
konturatzen zer zen hori, guretzat festa 
zen eskolatik ateratzea.

Nola bizi zineten gerra ondoren? 
Eskolara joan nintzen 9 urte bete arte. 
Gero, haurrak zaintzera bidali nindu-
ten. Zaragozatik maniobrak egitera eto-
rri zen teniente mediku baten semea 
zaintzeko atera ninduten eskolatik. 
Tenientea eta bere bikotea Angel San-
zen etxean zeuden alokairuan, Elkano 
kalean. Handik aurrera dena lana izan 
zen. Gero fabrikan hasi nintzen lanean. 
Garai hartan lan asko zegoen, eta ba-
tean gustura ez bazeunden bestera joa-
ten zinen.

Gure familian ez genuen goserik 
pasatu. Lehen esan dudan bezala, etxe 
azpian ganadua genuen: txerriak, oi-
loak, untxiak… Udalak esan zigunean 
etxe azpitik ukuilua kentzeko, baratza-
ren ondoan egin zuen aitak txabola, eta 
bertara eraman zuen ganadua. Baratza 
handia ere bagenuen. Handik jaten ge-
nuen guk. 

Igoagan ere terrenoa zuen aitak; 
han garia jartzen zuen. Uztailaren 18an 
joaten ginen garia moztera, eta horrela 
irina lortzen genuen urte guztirako. Gai-
nera, aitak elkartrukea egiten zuen okin-
degiarekin. Kilo bat irin eramaten zuen 
eta kilo bat ogi ematen zioten. Amak ere 
etxean ogia egiten zuen, arto nahiz ga-
riarekin. Taloak ere egiten zituen. Aste 
osoa egongo ginen soineko batekin, al-

datu gabe, baina goserik behintzat ez 
genuen pasatu.

Nafarroara ere joaten ziren bizikle-
tarekin patata ekartzera, estraperloan. 
Eta guardia zibilek askotan bueltan ha-
rrapatu eta kendu egiten zieten Atau-
nen. Etxerako soilik ekartzen zuten, 
baina askotan ez zen heltzen.

Noiz ezagutu zenuen senarra? 
Nik senarra 1955ean ezagutu nuen, Or-
dizian bertan. Bera lanera etorri zen 
Beasaingo Senperen zegoen futbol ze-
laia desmuntatzera. Dena desmuntatu 
zuten bertan tailer berriak egiteko. Biz-
kaiko kamioi enpresa batekin etorri zen 
lan horiek egitera, eta hantxe ezagutu 
nuen. Orduan Bilbokoekin koadrilan 
ibiltzen ginen.

Elkar ezagutu genuenean, ez zuen 
kontu askorik esaten pasa zuenari bu-
ruz. Ezkondu ginenean, istorio gehiago 
kontatzen zituen, hala ere, inoiz ez da 
izan asko hitz egitekoa.

Nolakoa izan zen senarraren bizitza 
erbestean? 
Angel Miloren etxean komunista edo 
errepublikazaleak ziren. Horregatik hil 
zituzten haren hiru osaba. Aita ere hil-
tzen saiatu omen ziren. Angel anaia-a-
rrebetan zaharrena zen eta, 8 urte 
zituenean, hura ere hilko zuten beldu-
rrez, Estalingradera bidali zuten.

Errusiarako bidaian Francok hau-
rrak zeramatzan ontzia bonbardatu 
nahi izan zuen. Egin izan balu, inor ez 
zen enteratuko. Baina, Gurutze Gorri 
suitzarrak babestu zituen, eta horrega-

«Franco Donostiarako 
bidean Kale Nagusitik 
pasatzen zen, eta 
gu banderatxoekin 
ateratzen gintuzten 
agur egitera»

«Senarraren familian 
komunistak ziren, 
eta hiru osaba hil eta 
gero, beldurtuta, Angel 
Estalingradera bidali 
zuten» 

Ezkerrean Angel Milo Errusiatik itzuli ondoren laneko kamioiaren aurrean. (Milo-Urkiola familia)
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tik ezin izan zuen itsasontzia urperatu. 
Baltikotik San Petersburgora joan ziren, 
eta handik trenez Moskura. Moskutik 15 
kilometrora zegoen etxe batera eraman 
zituzten. Senarrak esaten zuen zorriz jo-
sita heldu zirela hara eta ilea motz-motz 
moztu zietela. Errusian ikusi zuen An-
gelek lehen aldiz ogi zuria.

Errusiara heldu zenean, haurrak fa-
milietan banatzea erabaki omen zuten, 
baina batzuk lau edo bost anaia-arreba 
zirenez, ez zitzaien egokia iruditu ho-
riek banantzea. Orduan, denak eskola 
batean sartzea erabaki zuten, eta eskola 
horretan mailaka banatu zituzten. He-
mendik ere maisu komunista eta erre-
publikazale asko joan ziren hara, batez 
ere kataluniarrak. Maisu horiek bidaian 
haurrei laguntzen zieten. 

Errusian egon zen bitartean, familia-
rekin komunikatu ahal izateko lehenik 
Argentinara idazten zuen. Argentinatik 
Bilboko familia bati bidaltzen zizkio-
ten gutunak, eta haiek Angelen familiari 
ematen zizkioten.  

Hogei urte egin zituen han, eta itzuli 
egin zen. Berak zioen ama ikusteagatik 
etorri zela. Lehenik Bilbora itzuli zen, 
eta gero lan-kontratu batekin etorri 
zen Beasainera, kamioiekin lan egitera. 
Goierriko lana amaitutakoan, Santan-
derrera joan behar zuten, baina berak 
jada ez zuen joan nahi izan eta hemen 
gelditu zen. Lana aurkitzen saiatu zen, 
eta Sarasolan txofer hasi behar zenean, 
atzera bota zuten, Sobiet Batasunean 
egona zelako. 

Errusian izan al zuen ikasteko auke-
rarik?  
Bai, 18 urte bete arte eskolan ibili zen, 
idazten eta irakurtzen ederki ikasi zuen. 
Mekanika ere ikasi zuen 6-8 hilabetetan. 

Moskun II. Mundu Gerra bizi izan 
zuen. Han, armak eta bonbak egiteko 
fabrika batean lan egiten zuen. Fabri-
ka bonbardatzen zutenean, makinen 
azpian ezkutatzen ziren.  Bonbak edo, 
berak zioen moduan, suzko lehergaiak 
itzaltzeagatik ohorezko domina  eman 
zioten. Berak esaten zuen oso gaizki pasa 
zutela gerran: animaliak hiltzen zituzten 
jan ahal izateko, lapurretan egiten zuten, 
pataten azalak egosi eta jaten zituzten…

Noiz itzuli zen Errusiatik? 
Nire senarra 1956. urtean bueltatu zen. 
Baina asko gogoratzen zen Errusiare-
kin. Beti izan zuen Errusiari buruz oroi-
tzapen oso ona. Oso ondo tratatu omen 
zituzten bertakoek.

Suitzako Gurutze Gorriaren bidez 
itzuli zen Euskal Herrira, Espainiako 

Gobernuak ez baitzuen baimenik ema-
ten. Francok ez zituen haiek nahi ko-
munistak zirelako. Pentsa, Ordizian bizi 
zela ere,  ezin zen Espainiatik atera. Ho-
rretarako, Udalean baimen berezia es-
katu behar zuen. Errusian 20 urte egin 
ondoren itzuli zen, berak 28 urte zituela. 
Amagatik itzuli zela esaten zigun beti, 
bestela han geratuko zela. Hala ere, hel-
du eta gutxira hil zitzaion ama. 

Itzuli zenean soldaduskara joateko 
deitu zioten. Automobilismoko erreser-
ba bezala jarri zuten. 

Eta hemen oroitzen al zen Errusiaz? 
Bai, bai. Beti izan zuen komunistatzat 
bere burua. Harentzat ez zegoen Erru-
sia besterik. Diruari ez zion inolako 
baliorik ematen, horrela hezi zituzten 
Errusian. Liburu asko eta oso onak eka-
rri zituen handik, baina denak galdu ge-

«Francok itsasontzia 
bonbardatu nahi izan 
zuen. Baina, Gurutze 
Gorri suitzarrak 
babesturik zihoanez, 
ezin izan zuen»

«Ama ikusteagatik 
itzuli zen 1956an, 
baina beti izan zuen 
Errusiari buruzko 
oroitzapen oso ona»

«Bigarren Mundu 
Gerran Moskun 
ohorezko domina 
eman zioten»

Angel Milo gaztetan Errusian.  
(Milo-Urkiola familia)

Angel Milo Moskuko Plaza Gorrian.  
(Milo-Urkiola familia)
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nituen. Angelek denei uzten zizkien, eta 
nik gero esaten nionean ea zergatik ez 
zituen ekartzen bueltan, esaten zidan 
liburuak horrela ibiltzeko zirela, ez gel-
di edukitzeko.

Ezkondu ginela 25. urteurrena ospa-
tzeko Errusiara joan ginen 1986an, baina 
izugarrizko atsekabea hartu zuen, komu-
nismoa desagertu zela ikusi zuen han. 
Ordutik ez zuen bertara bueltatu nahi 
izan. Aireportutik atera bezain pronto 
desilusionatu zen eta esan zuen: ‘Esto no 
es lo que he dejado yo’. Esaten zuen hura 
altxatzeko egindako borroka guztia egin 
eta gero, izugarrizko pena ematen ziola.

Nobioak ginela, behin CIAk Madri-
lera deitu zuen beste batzuekin batera. 
Madrilen hotel batean izan zituzten, 
eta galdeketak egin zizkieten Errusiako 
fabrikan II. Mundu Gerran zer egiten 
zuten atera nahian. Baina ez zuen ezer 
kontatu. Esan zien gauza bakarra izan 
zen abiazioko fabrikan oheko malgu-
kiak egiten zituztela. Gero, beste lan bat 
topatu zuen Sarasola autobusetan, Laz-
kaon. Baina lanera joan zen egunean 
bertan esan zioten ezin zutela hartu, 
goitik aginduak omen zituzten lanik ez 
emateko Sobiet Batasunetik zetorrela-
ko. Senarrak esan zidan berak pentsa-
tzen zuela Madrilen zegoenean ezer 
atera ez ziotelako izan zela hura, salata-
ria izan ez zelako.

Erbesteratutako haurra izanik, jaso al 
zuen inoiz aitortzarik? 
Urtetara, 65 urte bete zituenean, eska-
tu zioten paper batzuk betetzeko Erru-
sian lan egin zuen 12 urtetako pentsioa 
kobratzeko. Ez zuen, ordea, ezer jaso. 
Arartekoaren laguntzarekin aritu ginen 
agiriak prestatzen Donostian, Gastei-
zen eta Madrilen, baina ezer ez. Ez erre-
konozimendurik, eta ez dirurik. 

Urtean behin biltzen ziren gerra-
ko haur guztiak bazkaria egiteko. PNVk 
Belgika eta Ingalaterran egondako hau-
rrei lokalak uzten zizkien elkartzeko, 
besteoi ezer ez. 

Leonor eta Ana Antolínek, Víctor eta Floren Gutiérrezek, Antton García del Moli-
nok eta Ángel Milok, sei ordiziarrok ezagutu zuten Habana itsasontzia. Gerratik 
ihesi, babes bila, 8 eta 12 urte bitartean zituztenean haien senitartekoek itsason-
tzian sartu eta erbestera bidali zituzten. Izutik ihesi egin zuten erbesterako bidaia 
itsasontzian, halabeharrezko bidaia. 

Habana itsasontzia 1920ko hamarkadan eraiki zuten eta 1937ko urtarrilean 
indar errepublikazaleek hartu zuten. Itsasontziak 146,30 metro zituen luzeran eta 
18,59 zabaleran, eta 
bidaia transatlanti-
koak egiteko 400 bat 
lagunentzako zegoen 
prestatua. Bertan os-
pitale bat jartzea zen 
asmoa, baina Euzko 
Jaurlaritzak zibil eta 
haurren ebakuazioak 
egiteko erabili zuen.   

Habanak egin zi-
tuen bidaietan milaka 
errefuxiatu garraia-
tu zituen, gehienak 
haurrak. Itsasontziak 
honako bidaia hauek 
egin zituen 1937 
maiatzean eta ekai-
nean: maiatzaren 6an 
2.483 errefuxiatu eraman zituen La Rochelleko (Frantzia) portura, horietatik 2.273 
haurrak ziren; hilaren 16an Bordelera (Frantzia) 3.869 errefuxiatu eraman zituen, 
horietatik 2.185 haurrak; hilaren 21ean Sauthamptonera (Ingalaterra) 3.861 haur 
eraman zituen; ekainaren 1ean La Rochellera 3.728 errefuxiatu eraman zituen, 
horietatik haurrak 2.318 ziren; ekainaren 6an La Rochellera 4.251 errefuxiatu era-
man zituen, horietatik 2.337 haurrak ziren; ekainaren 13an Bordelera 4.500 haur 
eraman zituen, 2.900en destinoa Frantzia izan zen eta 1.600ena Sobiet Batasuna. 

Orotara, 32.000 adin txikiko inguru eraman zituzten Euskal Herritik erbestera. 
Frantziara 22.800 inguru, Bretainia Handira 3.861, Belgikara 3.278, Sobiet Batasu-
nera 1.600, Suitzara 250 eta 100 inguru Danimarkara. 

Leonor, Ana, Víctor, Floren, Antton eta Angelek bidaia horietako bat egin 
zuten. Gerratik eta izutik ihesi, babes bila. Denek ez zituzten bizipen berdi-
nak izan. Batzuek erbestean harrera ona izan zuten; beste batzuek, ordea,  
kontzentrazio-esparruak ezagutu zituzten. Edozein kasutan, bidaia haiek guztiei 
haurtzaroa eta bizitza markatu zieten.      

i

‘habana’ itsasontzian erbesteratutako haurrak

Habana itsasontzia euskal haurrak erbestera eramaten. (Artxiboa) 



2 MINDURAREN HITZAK

232 Ahaztuen mindura 1936ko gerra eta lehen frankismoa ordizian

luisa apeztegia san román  (ordIzIa, 1918)

salome apeztegia san román  (olaztI, 1927)
erbesteratutako haurrak

 «Gernikakoa 
izugarria izan zen, 
oraindik gogoan 
ditut gorputz 
txikituak»

Luisa eta Salome Apeztegiaren gurasoak Ordiziara etorri ziren lanera gerra hasi baino hainbat urte lehenago. Aita Melchorrek 
CAFen egiten zuen lan eta ama Jesusa neskame aritu zen. Hamar seme-alaba izan zituzten, eta horietatik lehen hirurak jaio zi-
ren Ordizian. Aita CAFetik kanporatu ondoren, familia Olaztira itzuli zen. Han aitak zementu-fabrikan lan egin zuen, eta 1934. 
urte inguruan tren bat deskarrilatzen saiatzeagatik kartzelaratu egin zuten. Gerra hastean, berriro Ordiziara itzuli ziren. Hilabete 
gutxira familia osoa banandu egin zen.   

Nola bizi zineten gerra aurretik?  
Salome Apeztegia: Ni orduan txikia 
nintzen eta hainbat kontu gero en-
tzunda ezagutzen ditut. Gurasoak gerra 
baino urte dezente lehenago Ordiziara 
etorri ziren lanera, hemen ezkondu, eta 
Luisa eta beste bi senide zaharrenak 
jaio ziren. Baina aita CAFen lanik gabe 
geratu zen. UGTkoa zen eta grebaren 
batean-edo parte hartuta kaleratu egin 
zuten. Orduan familia Olaztira joan 
zen. Han jaio ginen gainerakook. Guz-
tira hamar anai-arreba ginen. 

Olaztin aitak zementu-lantegian 
egiten zuen lan. Gu ez ginen eskola-

ra joan. Gure eskola bakarra etxean 
irakasten ziguten katekesia izan zen. 
Gerra hasi baino lehentxeago, 1934 in-
guruan, aitak eta lagun talde batek tren 
bat deskarrilatu nahi izan zuten. Horre-
gatik, kartzelan sartu zuten eta lau hila-
betez egon zen Iruñean preso. Hori dela 

eta, gero ez zioten lanik eman nahi iza-
ten, eta oso gaizki pasatu genuen. Lan 
txikiak baino ez zituen egiten, harriak 
txikitzen… Orduan aitak bere buruaz 
beste egitea ere pentsatu zuen, baina 
azken momentuan atzera egin zuen. 

Gure etxean asko izanik, lan handia 
genuen bizimodua aurrera ateratzen. 
Luisa, etxean horrenbeste lan egiteaz 
nazkatuta, 14 urterekin neskame joan 
zen Bergarako familia baten etxera. 

Zein eragin izan zuen zuengan gerra 
hasteak?    
Salome: Gerra hastean Olaztitik familia 
asko bidali zituzten. Gu ere presaka joa-
tekotan ginenean, ni gaixo jarri nintzen 
kasualitatez, elgorria izan nuen. Horre-

«Aitari behin abisatu 
zioten etxerako bidean 
hiltzeko zain zituela 
eta kontuz ibiltzeko»  
(Salome Apeztegia)
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gatik zortzi egun gehiago gelditu ginen 
herrian, eta gurasoek zuten apurra eta 
ganadua saltzeko denbora izan zuten.  

Horrela, Ordiziara itzuli ginen, bai-
na bertan hilabete batzuk egon ondo-
ren, bertatik ere bidali egin zituzten 
gurasoak. Agian bidaliko zituzten ai-
tak gerra aurretik egindakoei buruzko 
informazioa zutelako. Orduan familia 
erabat banandu zen. Luisa ordurako 
neskame zebilen. Beste bi ahizpa Or-
dizian gelditu ginen, ni Mulet familia-
rekin Santa Maria kalean, eta bestea 
gurasoen lagun batzuekin. Neba bat 
berriz, morroi egon zen Errotaundin, 

Lazkaon. Aita eta ama 3 eta 5 urteko 
ume txikienekin Iruñera joan ziren, eta 
gainerako senideak Olaztin geratu ziren 
aitona-amonekin. Denok sakabanatuta 
ibili ginen.  

Luisa ez genuen zortzi urtetan ikusi. 
Frantzian egon zenean izan genuen ha-
ren berri, baina gainerakoan ez. 

Zein oroitzapen duzue gerraren hasie-
raz? 
Salome: Gerra dela-eta Olaztin asko 
hil zituzten. Gure aita ere hiltzen saia-
tu ziren UGTko afiliatua zelako. Behin 
jakinarazi zioten tentuz ibiltzeko etxera 
bidean bera hiltzeko zain zituelako, eta 
beste bide batetik joan zen. Aita Nafa-
rroako gobernadorearengana joan zen 
laguntza eske, baina hark esan zion ho-
riek herri txikietako kontuak zirela, eta 
ez zuen ezer egin. Gure osaba bat bai, 
mendira joan zen gorriekin borroka 
egitera, miliziarrekin ibili zen.  
Luisa Apeztegia: Ni neskame nintzen 
Bergaran. Familia errepublikazalea 
zen, eta ihes egin beharra izan genuen 
gerra hastean. Ni beti familia haren 
atzetik. Lehenik Gernikara joan ginen. 
Han fabrika batean aritu nintzen la-
nean lehergaietarako espoletak egiten. 
Gernikatik Bilbora joan ginen, Bilbotik 
Santanderrera, eta handik Frantzia-
ra. Lehen aldian ez genuen denbora 
asko pasatu Frantzian, berehala Kata-

«Ez dut sekula 
ahaztuko Gernika 
bonbardatu ondoren 
babeslekutik 
irtendakoan ikusitako 
hondamendia»   
(Luisa Apeztegia)

Apeztegia familia gerra ondoren. Zutik ezkerretik: Benjamín, Salomé, Teresa, José, Carmen, 
Juanita eta Asun. Eserita: Victorino, Jesusa, Melchor eta Luisa. (Apeztegia familia) 

«Haiekin ez!» esan zuen  Agirre lehendakariak faxistek Gernika bonbardatu ondoren. 
Euzkadi egunkariaren azala bonbardaketaren berri eman zuenean. (Artxiboa)
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luniara joan ginelako. Han, 19 urte ni-
tuela,  Bartzelonako ospitalean aritu 
nintzen erizain lanetan bi urtez. Baina 
Katalunian nazionalak sartu zirenean, 
Frantziara bueltatu behar izan genuen 
berriro.

Zu Luisa, Gernikako bonbardaketa 
gertatu zenean han al zinen?  
Luisa: Bai. Hegazkinak zetozenean si-
rena hotsak entzuten genituen. Beldur 
handia pasatu genuen. Lauak aldera 
sartu nintzen babeslekuan eta zortzie-
tan irten. Eta bonbardaketa etengabea 
izan zen, beldurgarria. Ni kasualitatez 
sartu nintzen babeslekura, Donostiako 
lagun batek ordularia eramateko es-
katu zidalako. Bertan geratu ginen, eta 
irtendakoan izugarrizko hondamendia 
aurkitu genuen. Oraindik gogoan ditut 
gorputz txikituak, hankak eta buruak.

Gernikako bonbardaketaren on-
doren Bilbora joan ginen. Han militar 
errepublikazaleak borrokan aritzetik 
jaisten zirenean, abestera ateratzen gi-
nen. Ikusten genuen miliziar asko joa-
ten zirela, baina gutxi bueltatu. Horrela 
abesten genien: 

Cuando la metralla vil
 del franquismo criminal 
 nos hace caer heridos  
 allí en el carrascal, 
 cuando al hospital nos llevan
 con ayes de dolor 
  y te encuentras la enfermera  

«Bilbon ikusten 
genuen miliziano asko 
igotzen zirela frentera 
eta gutxi jaitsi. 
Bueltatzen zirenei 
abestu egiten genien»  
(Luisa Apeztegia)

 y te cuida con amor,
 miliciano, respétala  
 que como tu madre son.

Nolakoa izan zen zuen bizimodua ge-
rra ondoren?    
Salome: Esan bezala, Luisa zerbitzari 
lanetan ibili zen eta anaia bat morroi. 
Ordizian egon ondoren gu Olaztira 
itzuli ginen. 1941ean elkartu ginen gu-
rasoekin, baina oso urte gogorrak izan 
ziren. Aita lanik gabe zegoen eta gose 
handia pasatu genuen. Baratza txiki 
bat genuen, behiren bat, eta menditik 
egurra ekarri eta saldu egiten genuen. 
Miserian bizi ginen. Pentsa, alokairuan 
etxe handi batean bizi ginen, eta behin 
hura konpontzera etorri ziren langileei 
amak baba freskoak jarri zizkien baz-
kaltzeko. Guri, berriz, baba horien aza-
lak. Baina guraso onak izan genituen, 
miserian bizitza ona eman zigutenak. 

Olazti oso zigortua izan da gerraga-
tik, baina jendeak ez du hitz egin, ezin 
zen hitz egin. Jendeak ahal zuen mo-

«Gerran familia osoa 
bananduta ibili ginen. 
Gerra ondoren elkartu 
ginen, baina miserian 
bizi izan ginen»   
(Salome Apeztegia)

duan egiten zuen aurrera. Ni, 14 edo 
15 urte nituela, zerbitzari joan nintzen, 
lehenik Nafarroara, Amezkoara. Gero, 
Ordizian, Tiburcio Galparsororen eta 
Perico Aranaren familietan zerbitza-
tzen egon nintzen, Lazkaoko senargaia 
hartu eta ezkondu nintzen arte. 

Olaztin emakume askori ilea moz-
ten zieten, errizino-olioa ematen zieten 
eta horrela paseatzera behartzen zituz-
ten. Nik hori ikusi nuen. Esaten zuten 
barnetik eta kanpotik garbitu behar zi-
tuztela. 

Faxisten Cóndor Legioak 23 tona bonba bota zituen Gernikan 1937ko apirilaren 27an. (Artxiboa)
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¿Cómo vivíais antes de la guerra? 
Salome Apeztegia: Nuestros padres vi-
nieron de Olazti a Ordizia antes de la 
guerra. Se casaron aquí y las hermanas 
mayores nacieron aquí. Pero cuando a 
nuestro aita le despidieron por tomar 
parte en alguna huelga, volvieron allí. 
Allí nacimos en resto. En total somos 
diez hermanos y hermanas. 
Antes de empezar la guerra nuestro pa-
dre allí trabajó en la cementera. Estu-
vo en la cárcel cuatro meses porque en 
el año 1934 intentaron descarrilar un 
tren. Por ese motivo luego no le daban 
trabajo y lo pasamos muy mal. Yo sé que 
hasta pensó en suicidarse. Y Luisa, con 
14 años, fue a servir a una familia de 
Bergara. 

¿Cómo influyó el comienzo de la gue-
rra en vuestras vidas?    
Salome: Al empezar la guerra muchas 
familias salieron de Olazti. Nosotros 
también. Y volvimos a Ordizia. Pero a 
los pocos meses nos mandaron también 
de aquí, igual porque supieron lo que 
había hecho nuestro padre antes de la 
guerra.  Entonces la familia se separó 
totalmente. Luisa estaba sirviendo, dos 
hermanas nos quedamos en Ordizia, 
yo con la familia Mulet y la otra her-
mana en otra familia, y un hermanao 
en Errotaundi en Lazkao.   El aita y la 
ama con los pequeños de 3 y 5 años se 
fueron a Iruñea. Y el resto con los abue-
los en Olazti. A Luisa no la volvimos a 
ver en 8 años.  

¿Qué recuerdos tenéis del comienzo de 
la guerra? 
Salome: Al empezar la guerra en Olazti 
intentaron matar a mucha gente, tam-
bién a nuestro padre porque era afilia-
do a la UGT. Una vez le avisaron que 
le estaban esperando para matarle, y 
se salvó porque tomó otro camino. Fue 
a denunciarlo donde el Gobernador de 
Navarra, y le dijeron que esas eran cosas 
de los pueblos pequeños y no hicieron 
nada. Otro tío nuestro se fue al monte 
con los rojos; aquel anduvo con los mi-
licianos. 
Luisa Apeztegia: La familia en la que es-
taba yo sirviendo era republicana y tuvi-
mos que escaparnos cuando empezó la 
guerra. Primero a Gernika. Allí trabajé 
en una fábrica haciendo espoletas para 
las bombas. De Gernika fuimos a Bilbo, 
de Bilbo a Santander y de Santander a 
Francia. 

La primera vez estuvimos allí poco 
tiempo, porque enseguida pasamos a 
Cataluña. Allí con 19 años estuve traba-
jando durante dos años en el Hospital 
de Barcelona. Pero al entrar los nacio-
nales, tuvimos que volver a Francia. 

Tú, Luisa, ¿estabas en Gernika cuando 
la bombardearon?   
Luisa: Si. Pasamos muchísimo miedo. 
Cuando vinieron los aviones y sonaron 
las sirenas nos metimos en el refugio. 
Entramos a las cuatro y salimos a las 
ocho. Bombardearon la ciudad sin des-
canso. La destrucción fue terrible. To-
davía recuerdo los cuerpos destrozados, 
las piernas, las cabezas…

Después del bombardeo de Gernika 
fuimos a Bilbo. Allí cuando los milicia-
nos bajaban de luchar solíamos salir a 
cantarles. Veíamos que subían muchos, 
y bajaban pocos. 

Cuando la metralla vil
 del franquismo criminal 
 nos hace caer heridos  
 allí en el carrascal, 

 cuando al hospital nos llevan
 con ayes de dolor 
  y te encuentras la enfermera  
 y te cuida con amor,
 miliciano, respétala  
 que como tu madre son.

¿Cómo fue vuestra vida después de la 
guerra? 
Salome: Luisa estaba fuera, un herma-
no en Lazkao, y nosotras a los pocos años 
volvimos a Olazti. Allí nos juntamos con 
los padres, pero fueron años muy du-
ros. El aita estaba sin trabajo y pasamos 
mucha hambre. Vivíamos en la miseria, 
con una pequeña huerta, algún animal, 
vendiendo leña que traíamos del mon-
te… Vivimos en la miseria, pero con 
unos padres muy buenos. 

Olazti fue muy castigada por la gue-
rra. Y después de la guerra a muchas 
mujeres les cortaron el pelo y les dieron 
aceite de ricino, y les hicieron desfilar 
así. Yo misma lo vi. Decían que había 
que limpiarlas por dentro y por fuera. 

Pero no se podía hablar nada de 
esto. Había mucho miedo y la gente salía 
adelante como podía. Luego ya, cuando 
yo tenía 14 o 15 años, volví a Ordizia a 
servir. Estuve con las familias de Tibur-
cio Galparsoro y Perico Arana hasta que 
me case.   

teStIMonIo
de
luISa apeztegIa  San roMán
SaloMe apeztegIa  San roMán

«Lo de Gernika fue terrible, 
aún recuerdo los cuerpos 
destrozados»
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maria luisa niño alonso   
(ordIzIa, 1921)
erbesteratutako haurra

«Fray Andresen 
estatuaren ondoan 
ihes egiteko ginenean, 
balen hotsa entzuten 
genuen buruen gainean»

María Luisaren gurasoak, Mariano Niño eta Teodora Alonso, Valladolidetik Ordiziara etorri ziren bizi izatera. Aitak CAFen egin zuen 
lan gerra aurretik. Lau seme-alaba izan zituzten: Julián, Lucía, María Luisa eta Mari Paz. Lauak Ordizian jaio ziren. Altxamendua hasi 
zenean, aitak semearekin ihes egin zuen faxistek mobilizatuko zuten beldur zelako. Hiru ahizpak Frantzian errefuxiatuta egon ziren.  

JULIÁN NIñO ALONSO  
Ordizian jaio zen 1917an. Gerra lehertu zenean, Bizkaian 
errefuxiatu zen aitarekin batera. Bizkaia faxisten esku erori 
ondoren, langileen batailoi batean preso eduki zuten Aran 
bailaran (Katalunia). Libre utzi eta erabat gaixo itzuli zen 
herrira; bi hilabetera hil zen.   

LUCÍA, MARÍA LUISA ETA MARI PAZ NIñO ALONSO   
Ordizian jaio ziren 1919an, 1921ean eta 1922an hurrenez 
hurren. Altxamendua hasi zenean, Bilbon eta Santande-
rren errefuxiatu ziren eta handik Frantziara ebakuatu zi-
tuzten. Ondoren, Bartzelonara eraman zituzten. Etxetik 
irten eta hiru urtera itzuli ziren Ordiziara.   

Teodora Alonso, María eta Lucía alabekin 1928an. 
(Niño-Alonso familia)
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Nola gogoratzen dituzu gerra aurreko 
urteak eta gerraren hasiera? 
Gerra hasi zenean, nik 14 urte nituen. 
Errepublikako urteetako oroitzapen be-
rezirik ez dut. Aitak CAFen egiten zuen 
lan eta UGTn afiliatuta zegoen. Ez ginen 
ez aberats, ez pobre, baina gu hemen 
ongi bizi ginen. Urdaneta kalean bizi gi-
nen, eta ondoren Etxezarreta kalean. 

Gerra etorri zenean bizitakoak, 
haiek bai oso gogoan ditut. Eskolatik 
etortzean amak esan zigun joan beha-
rrean ginela. Ez genuen ez maletarik, ez 
ezer hartu. Oinez irten ginen. Fray An-
dresen estatuaren ondoan ginela balak 
entzuten genituen. Pentsa zein gertu 
pasatzen ziren! Eta nire ahizpa Luciak 
esaten zuen haietako bat hartu behar 
zuela eskuarekin. Zein ezjakin ginen! 
Zortea izan genuelako gaude bizirik. 

Aita eta anaia, berriz, merkantzien 
tren-bagoi batean joan ziren. Jendez be-
teta zegoen hura. Anaiak orduan 18 urte 
zituen, eta aitaren kezka zen Francok 
semea hartu eta frentera nazionalekin 
eramango ote zuen. Aitak esan zigun 
laster elkartuko ginela Tolosan, baina gu 
kamioi batean sartu gintuzten eta Ber-
garara eraman gintuzten. Orduan hasi 
ziren gure ibiliak, eta hiru urte pasa arte 
ez ginen berriro guztiok elkartu. 

Nola ibili zineten ama-alabak gerratik 
ihesi? 
Lehenik, Bergarara joan ginen, aita eta 
anaia han zeudela jakin genuenean. 
Bergaratik Bilbora eraman gintuzten. 
Han Carlton hotelean eduki gintuzten, 
eta oso ondo egon ginen. Ihesi zihoan 

jende asko sartzen zen han. Baina han-
dik ere joan beharra izan genuen. 

Bilbon ginela Errusiara eraman nahi 
izan gintuzten. Amak pentsatu zuen 
guretzat onena huraxe izango zela. Itsa-
sontzian sartu gintuzten bi ahizpak, eta 
ama lurrean geratu zen, bakarrik. Baina 
Paz ahizpa atzeratu samarra zen eta ez 
zioten sartzen utzi nahi. Orduan amak 
esan zuen denak joaten ez baginen, ez 
zela inor joango. Horregatik, berriro lu-
rrera eraman gintuzten.  

Orduan, Bilbotik Kantabriara joan 
ginen, Castro Urdialesera. Han ginela 
hegazkinak pasatzen ikusten genituen. 
A ze hegazkin pila! Eta gero leherketak 
entzuten genituen. Gernika txiki-txiki 
eginda utzi zuten. 

Castro Urdialesetik Frantziara era-
man gintuzten. Itsasoan hiru egunez 
egon ginen, barkuan sartuta. Frantzian 
sei hilabete baino gehiago egin geni-
tuen. Han ongi egon ginen, jatekoa eta 
ondo ematen ziguten. Lurrean egiten 
genuen lo, baina koltxoietan. 

Frantziatik, berriz, Bartzelonara 
eraman gintuzten. Han Euskal Herriko 
jende asko zegoen, baita Ordiziakoak 
ere: Víctor Gutiérrezen familiakoak, Pe-
layotarrak, Tapia… Han hainbat tokitan 
urte eta erdiz  edo bi urtez egon ginen. 
Hilabete batzuetan Malgraten egon gi-
nen, garaje batean bizi izaten. Goserik 
ez genuen pasatu, izan ere, ahizpa eta 
biok iristen ginen lekura iritsita, lana 
egiten saiatzen ginen. Errefuxiatu asko 
ginen, eta izaten zen, bai, lana: sukal-

«Gu ere gerratik ihesi 
ibili ginen: Bilbo, 
Santander, Frantzia, 
Bartzelona… Ia 
Errusiara ere eraman 
gintuzten»

Gure aitak eta anaiak ihes egin zuten 
aitaren kezka zelako Frankok semea 
eramango ote zuen frentera
maria luisa niño alonso 

1937an Frantzian errefuxiatuta. Eserita ezkerretik bigarrena María Niño eta laugarrena Lucía Niño.  
Zutik eskuinean lehena Teodora Alonso eta bigarrena Paz Niño. (Niño-Alonso familia)



2 MINDURAREN HITZAK

238 Ahaztuen mindura 1936ko gerra eta lehen frankismoa ordizian

dean, patatak zuritzen… Beharrezkoa 
zena egiten genuen.  

Azkenik, Franco sartu zenean, Bar-
tzelonatik berriro Ordiziara etorri gi-
nen. Bidaian hiru egun pasatu genituen 
bagoi batzuetan sartuta, eta ez ziguten 
batere jatekorik eman.  

Nolakoa izan zen zuen itzulera? 
Etxera itzuli zen lehena aita izan zen. Ez 
dakigu zergatik aita eta semea banan-
du egin ziren. Aita Bilbora joan zen eta 
nazionalak han sartzean Ordiziara itzu-
li zen, ihes egin eta urte eta erdira-edo. 
Ordizian etxeko giltzarik ez zuenez, hi-
labetez atarian bizi izan zen. Giltzak be-
rreskuratzeko 25 pezeta ordaindu behar 
izan zizkien guardiei. Dirua biltzea lor-
tu zuen bizilagunen batek eta lagunen 
batek 50 zentimo edo pezeta bat ema-
ten ziotelako. Orduan sartu zen etxean, 
eta den dena eraman zutela ikusi zuen. 
Dena lapurtu ziguten. 

Herritik ihes egin genuenean, Or-
diziako festak ziren. Gure amak untxia 
prestatu zuen bazkaltzeko, baina presa-
ka ihes egin beharra izan genuen. Aita  
urte eta erdi geroago itzuli zenean, hu-
raxe besterik ez omen zen etxean, eltze 
batean untxia ustel-ustel eginda. 

Gu guztiok Ordizian elkartu gine-
nean, bost zentimo ere ez genituen, 
diru gorriak ez baitzuen batere balio. 
Gose ederra pasatu genuen. Kalean, 
gainera, burla egiten ziguten, gorriak 
eta errusiarrak deitzen ziguten. Neska 
gazteak ziren horrela deitzen zigutenak. 
Hasieran gaizki pasatzen genuen, baina 
gero nik erantzun egiten nien. 

Jatekorik ez genuenez, bizilagunek 
laguntzen ziguten. Sarasola taberna-
koak oso ongi portatu ziren. Txerria 
hiltzen zutenean odolkiak eta txerrikia 
ekartzen zizkiguten. Eta erroskila egi-
leak ere, Telletxeak,  asko lagundu zigun 
janaria emanez.  

Gero lanean hasi ginen eta egoera 
hobetzen joan zen: ahizpa bat Madrilen 
neskame, aita lehenik goma-fabrikan 
eta gero berriro CAFen, ni boladatxo 
batez neskame eta gero kutxillerian…

Eta anaia nondik nora ibili zen?  
Ez dakigu zergatik, baina aita eta anaia 
banandu egin ziren. Anaia zehazki non-
dik nora ibili zen ere ez dakigu. Seguru 
dakidana da gorria izateagatik preso 
hartu zutela eta kartzelaren batean 
egon zela, eta gero langileen batailoie-
tan aritu zen lanean, Aran bailaran. Hiru 
bat urte egon zen kanpoan, eta urte eta 
erdi baino gehiago batailoietan. Handik 
gaixorik itzuli ondoren, bi hilabetera hil 
zitzaigun gizajoa, 21 urterekin. Biriketa-
ko gaitz batekin etorri zen.

Anaia bezalaxe asko izan ziren ba-
tailoietatik gaixorik etorri zirenak, Aier-
be, Zubeldia, Eguren… Linos ordiziarra 
anaiarekin egon zen Aranen. 

Nire anaia batailoian astoarekin 
enkarguak egiten eduki zuten. Esa-
ten zuen han hildakoak lurrean botata 
egoten zirela eta gainetik pasatu beha-
rra izaten zutela. Behin, preso zegoela, 
hormaren aurka jarri zuten fusilatze-
ko. Esaten zuenez, ziegetatik egunero 
lau edo sei lagun ateratzen zituzten eta 
fusilatu egiten zituzten. Egun hartan 
horman zutenean, bakarren batek esan 
omen zuen Julian Niñorentzat eskutitz 
bat zuela; guk bidalitakoa izango zen. 
Bera deitu zuten eskutitza emateko eta 
horrela heriotzatik libratu zen. 

Nire anaiaren ilusioa kazetaria iza-
tea zen. Idaztea asko gustatzen zitzaion. 
Eta gerran ere egunero gertatzen zena 
liburuxka batean idazten zuen. Araneko 
batailoian bizi izandakoak Bajo el fuego 
enemigo izeneko liburuxka batean bildu 
zituen. Etxean daukagu idatzi hura. 

«Ordiziara bueltatzean 
dena lapurtu zigutela 
ikusi genuen eta burla 
egiten ziguten. Gose 
galanta ere pasatu 
genuen»

«Anaia langileen 
batailoi batean eduki 
zuten. Handik gaixorik 
itzuli zen eta bi 
hilabetera hil zen»

Zutik eskuinean lehena Julián Niño eta bigarrena 
Bernardo Garin. (Niño-Alonso familia). 

Julián Niñok gerran idatzitako egunerokoaren 
azala. (Niño-Alonso familia)
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teStIMonIo
de
MarÍa luISa nIño alonSo 

Cuando estalló la guerra, yo tenía 14 años. 
Mi padre trabajaba en CAF y era afiliado 
de UGT. No éramos pobres ni ricos pero 
aquí vivíamos bien, en la calle Urdaneta 
y después en la Etxezarreta. 

Recuerdo que cuando estalló la gue-
rra llegamos de la escuela y mi madre nos 
dijo que teníamos que irnos. No cogimos 
ni maletas ni nada. Salimos a pie. Cuan-
do estábamos al lado de la estatua de 
Fray Andrés, oíamos el ruido de las balas. 
Y mi hermana Lucía decía que tenía que 
coger una de ellas con la mano. ¡Figúra-
te qué ignorantes éramos! Estamos vivas 
porque tuvimos suerte. 

Nuestro padre y hermano fueron en 
un vagón de tren de mercancías. Aquello 
estaba lleno de gente. Mi hermano tenía 
18 años y preocupación de mi padre es 
que Franco lo llevara al frente. Nuestro 
padre nos dijo que nos reuniríamos en 
Tolosa pero a nosotras nos metieron en 
un camión y nos llevaron a Bergara. Allí 
empezaron nuestras andanzas, y hasta 
tres años más tarde, no volvimos a reu-
nirnos todos. 

Primero fuimos a Bergara. Desde Ber-
gara a Bilbo. Allí estuvimos en el hotel 
Carlton.  Llegaba mucha gente que esta-
ba escapando de la guerra. Pero también 
tuvimos que marcharnos de allí. 

Estando en Bilbo, mi madre pensó 
que lo mejor sería ir a Rusia. A dos her-
manas nos metieron en el barco. Pero mi 
hermana Paz tenía cierto retraso y no 
querían dejarla embarcar. Entonces mi 
madre dijo que si no íbamos todas, no iría 
ninguna. Así que, volvimos a tierra firme.  

De Bilbo fuimos a Castro Urdiales. 
Estando allí, vimos pasar a los aviones. 
¡Qué cantidad de aviones! Y más tarde es-
cuchamos el ruido de las explosiones. De-
jaron derruido el municipio de Gernika. 

Desde Castro Urdiales nos llevaron a 
Francia. Estuvimos tres días en el mar, en 
un barco, y más de seis meses en Francia. 
Allí tuvimos una buena estancia, tenía-
mos suficiente para comer. Dormíamos 
en el suelo, pero sobre colchones. 

Desde Francia nos llevaron a Barce-
lona. Allí había mucha gente de Euskal 
Herria, también de Ordizia: los familia-
res de Víctor Gutiérrez, la familia Pelayo, 
Tapia... Allí estuvimos durante un año y 
medio o dos años. No pasamos hambre 
porque mi hermana y yo tratábamos de 
trabajar en el sitio donde estuviéramos.   

Al final, cuando entró Franco, desde 
Barcelona volvimos a Ordizia. Pasamos 
tres días en el viaje, metidas en unos va-
gones, y no nos dieron nada para comer.  

El primero en volver fue nuestro pa-
dre. No sabemos por qué, nuestro padre y 
nuestro hermano se separaron en algún 
momento. Nuestro padre fue a Bilbo y 
cuando entraron los nacionales, volvió a 
Ordizia un año y medio después de haber 
escapado. Como no tenía las llaves de la 
casa de Ordizia, vivió en el portal duran-
te un mes. Para recuperar las llaves, tuvo 
que pagar 25 pesetas.  Cuando consiguió 
entrar en casa, descubrió que se habían 
llevado todo. Nos habían robado todo. 

Cuando escapamos del pueblo, se es-
taban celebrando las fiestas de Ordizia. 
Nuestra madre había preparado conejo 
para comer pero tuvimos que escapar 
corriendo. Cuando mi padre volvió año 
y medio más tarde, era lo único que que-
daba en casa: el conejo podrido en una 
cazuela. 

Cuando todos nos reunimos en Ordi-
zia, no teníamos ni cinco céntimos. Pasa-
mos mucha hambre. Además, en la calle 
se reían de mí, nos llamaban rojos y rusos.  

Como no teníamos comida, eran los 
vecinos los que nos ayudaban. Los del bar 

Sarasola, Telletxea... Luego empezamos a 
trabajar y la situación mejoró. 

Sobre nuestro hermano, no sabemos 
exactamente dónde anduvo. Lo que sé 
seguro es que lo apresaron por rojo y que 
estuvo en una prisión. Más tarde, estuvo 
trabajando en los batallones de los traba-
jadores, en el Valle de Arán. Estuvo unos 
tres años fuera, y más de año y medio en 
los batallones. Desde allí volvió enfermo 
y el pobre murió a los dos meses, cuando 
tenía 21 años. Eran muchos los que vol-
vían enfermos de los batallones: Aierbe, 
Zubeldia, Eguren, Linos... estuvieron con 
mi hermano en Arán. 

Mi hermano estuvo en el batallón rea-
lizando encargos con el burro. Decía que 
allí había cadáveres en el suelo y que te-
nía que pasar por encima. Una vez, estan-
do preso, lo colocaron contra la pared con 
el fin de fusilarlo. Según nos decía, todos 
los días sacaban a cuatro o seis personas 
de las calabozos y las fusilaban. Aquel día 
que lo colocaron en el paredón, alguien le 
debió de decir que tenía una carta para 
Julián Niño. Seguramente, sería una car-
ta nuestra. Lo llamaron para entregarle la 
carta y así es como se libró de la muerte. 

La ilusión de mi hermano era conver-
tirse en periodista. Le encantaba escribir. 
Estando en la guerra, todos los días es-
cribía lo sucedido en una libreta. Recogió 
todo lo vivido en el batallón de Arán en 
una libreta llamada Bajo el fuego enemi-
go. Conservamos aquel escrito en casa. 

«Cuando estábamos al lado 
de la estatua de Fray Andrés, 
a punto de escaparnos, oímos 
el ruido de las balas encima 
de nuestras cabezas»
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paco arana calVo   
(ordIzIa, 1952)
gudariaren semea eta erbesteratutako haurren iloba

«Ezer gutxi dakit 
aitonaren kontuez; 
osabarena, berriz, 
idatzita utzi zuena»

Paco Aranaren aitonak (Eugenio Arana Intsausti), aitak (Paco Arana González) eta osabek (Anselmo eta Agustín Calvo Bandera) 
zuzenean jasan zituzten gerraren ondorioak, baina etxean gurasoek ez zuten gerrako kontuez hitz egiten. Pacoren familiaren ka-
suan bezalaxe, Ordiziako familia askotan erabatekoa izan da isiltasuna eta ahaztura.  

EUGENIO ARANA INTSAUSTI, ‘BOLTXE’ 
(Ordizia, 1888- Ordizia, 1969)
Eugenio Arana Insausti Boltxe EAE-ANVko kidea zen eta 1931ko apirilaren 12ko hauteskun-
deetan zinegotzi aukeratu zuten. Gerra hasi zenean, Gipuzkoako lehen konpainietan aritu 
zen borrokan EAE-ANVn. Faxistek preso hartu zutenean bi urteko kartzela zigorrera konde-
natu zuten. Ondarretako kartzelan eduki zuten preso. 

PACO ARANA GONZÁLEZ 
(Ordizia, 1918- Ordizia, 2010)
Eugenio Aranaren semea. Faxistek Bizkaian preso hartu eta kartzelan eduki zuten 1937ko 
irailetik aurrera. 1939ko urrian epaitu zuten eta Santos de Maimonan (Badajoz) eduki zuten 
preso langileen batailoi batean. 

ANSELMO CALVO BANDERA (Ordizia, 1923- Madril, 2013)  
AGUSTÍN CALVO BANDERA (Ordizia - Madril, 1996)
Gerratik ihesi Danimarkara eraman zituzten haur ordiziarrak. 

Anselmo Calvo Bandera.
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Paco Arana jaio zenean jada hainbat 
urte pasatu ziren gerra amaitu zenetik. 
Aitona, aita eta osabak gerra zuzenean 
sufritu zutelarik, etxean tarteka entzun 
zituen senitartekoek kontatutakoak, 
badaki latzak pasatu zituztela, ezagu-
tzen du anekdotaren bat edo beste, bai-
na gauza gutxi. «Ni 1952an jaio nintzen, 
gerra bukatu eta urte batzuetara, eta ai-
tak ez zuen hartaz asko hitz egin nahi 
izaten, ez zuen oso gustuko». Hala ere, 
Pacok oso gogoan du Andoain aldetik 
pasatzen zirenean aitak beti oroitzen 
zuela inguru haietan izandako borro-
karen bat. «Belkoain mendian ibili zi-
ren borrokan, arma gutxirekin. Aitak 
esaten zuen berak bazuela pistola bat, 
eta han ibili zirela etsaiak behetik gora 
zetozela, eta haiek ere batetik beste-
ra. Donostiako bidean beti kontatzen 
zuen pasarte hura».

Paco Arana González gero Elgeta 
inguruan ibili zen, harik eta prisionero 
hartu zuten arte. «Aita italiarrek hartu 
zuten preso, eta beti esaten zuen italia-
rren esku erori zirenak hobeto tratatu 
zituztela». Preso hartu ondoren, langi-
leen batailoi batean eduki zuten. «San-
tos de Maimonan egon zen, eta baita 
Logroñon ere. Eta gero soldaduska ere 
egin behar izan zuen. Guztira pasatu zi-
tuen, bai, urte batzuk etxetik kanpora». 

Pena du Pacok, noizbait etxean 
garbiketaren bat egin zuenean paper 
zaharrak bota zituelako. «Banituen ai-
taren paper batzuk, baina bota egingo 
nituen. Argazkiak bai, pila bat ditut, 
baina gerra garaikoak ez. Eta kontatu, 
ezin dizuet gauza asko kontatu».   

Pacoren etxean, hainbat eta hain-
bat etxetan bezalaxe, oroimenak etena 
izan zuen. Ez denboraren poderioz po-
liki-poliki gertatzen den etena, baizik 
eta eten bortitza, derrigortua. Gerra 

galtzeak edota beldurrak eragin zuen 
etena. 

Orain aitaz, aitonaz eta osabez gal-
detu zaionean, argazkiak berreskuratu 

ditu. Eta horrekin batera baita gordeta 
zuen idatzi bat ere, balio testimonial 
handia duena. «Amaren familia ere 
ordiziarra zen, eta amaren anaiak An-
selmo eta Agustín, gerra hasi zenean 
kanpora eraman zituzten; Danimarkan 
egon ziren. Badut nonbaiten osabak 
idatzitako testu bat eta haur haietaz 
egin zuten dokumental bat. Aurkitzen 
baditut pasatuko dizkizuet». 

Horrela berreskuratu du kutxa zaha-
rrean gordetako paperen artetik «Es-
painiako Gerra Zibilean Danimarkara 
ebakuatutako haur euskaldun baten 
odisea» izenburua duen testua. Bertan, 
Anselmo Calvok narratzen du 13 urte 
zituenean Ordiziatik irten zenetik lau 
urte geroago itzuli zen arte, anaiarekin 
batera izan zuen ibilia.   

Pacoren antzeko kasu asko aurkitu 
dira ikerketa hau egiterakoan. Eta ho-
rrek are eta ageriagoan utzi du behin 
betiko gal ez dadin, zein beharrezkoa 
den altxamendu faxistaren eta fran-
kismoaren errepresioaren inguruko 
oroimen kolektiboa berreskuratzea. 
Hainbeste sufritu zutenei aitortza egi-
teko eta etorkizunari begira irakaspen 
izan dadin.      

Oroimenaren etena

Danimarkako kartela Espainiako Gerra Zibilari 
buruzkoa. (Artxiboa) 

Nazionalista ordiziarrak Sabino Aranaren hilobian gerra aurretik. Eugenio Arana, Patxi Iturriotz, Anton Lu-
zuriaga, Joxe Sarriegi, Pedro Beitia, Eusebio Beitia, Joxe Arrillaga, Juantxo Etxezarreta, Lauzirika, Beltran, 

Gregorio Garmendia. (Iturriotz-Jauregi familia)
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Villafrancako, gaur egun Ordizia, Urdaneta kaleko 14. zenba-
kian bizi ginen, 4. pisuan. Anai-arreba guztiok etxe horretan 
jaio ginen, eta bertan bizi ginen gure aita Marcelino, ama Au-
rea eta hiru anai-arrebok: Carmen, Anselmo eta Agustín. 

Gerra garaiko gure odisea kale hartan bertan hasi zen, Ma-
drid-Irun errepidean izanik, handik sartu baitziren Nafarroa-
tik etorri ziren lehen indar matxinatuak. Errepublikazaleek 
gure kale bereko 16. zenbakian metrailadore bat jarri zuten, 
eta hura isiltzearren mortero batekin lehergailu bat bota zu-
tenean, nire gelako balkoia eta gelako zati bat birrindu zuten. 

Ezin genuenez han geratu, lehengusu batzuen etxera joan 
ginen, Martina Imaz  eta Tomas Barcoren etxera, Plazuelara. 
Baina haiek familian lau zirenez, ez genuen han denbora lu-
zez geratzerik. 

Ordiziatik eta gerratik ihesi
Horregatik laguntza eskatu genuen, eta zailtasunak zailtasun,  
Tolosara abiatu ginen 1936ko uztailaren 31n, eta handik Do-
nostiara.

Donostian epe labur batez Kursaalen ondoan zegoen 
hotel batean egon ginen. Baina han ere ez genuen luzaroan 
egoterik izan, Irundik baitzetozen matxinatuen tropak. Za-
rautzera joateko auto batean igotzera gindoazela, España ge-
rra-itsasontzitik botatako lehergailu bat erori zen autoaren 
atzean, baina zorionez ez zen lehertu. 

Zarautzen hainbat egunez La Perla hotelean egon ginen, 
baina han ere ezinezkoa zen denbora luzez egotea tropak 
hurbiltzen ari zirelako. Honela, Bilbo aldera abiatu ginen. 
Hara iristean ez genuen ostatua lortzerik izan, eta Santande-
rreraino joan ginen. Han El Sardineron etxe bat hartu genuen 
alokairuan. 

Santanderren, denok elkartuta, bizimodua aurrera ate-
ratzen hasi ginen. Ni tailer mekaniko batean hasi nintzen 
lanean. Tankeak eta gerrako bestelako tresnak konpontzen 
genituen. Ondoren arropa-biltegi batean aritu nintzen la-
nean, herritar zibilentzako Errusiatik iristen ziren jantziak ba-
natzeko prestatzen. 

Santanderretik Frantziara
Garai hartan zaila zen Santanderren bizitzea, matxinatuen 
hegazkinek etengabe bonbardatzen zutelako. Horregatik, 
handik ebakuatu behar izan gintuzten. Ezinezkoa zenez de-
nok batera joatea, Agustin anaia eta ni lehenik Frantziara bi-
dali gintuzten. Abuztuaren 1ean irten ginen Santanderretik 

Asturiasera, eta ondoren Museleko portutik  Ploubazlanzce 
itsasontzi frantsesean Bordele aldera, Frantziara. 

Gijonetik irtetea ez zen batere erraza izan, Almirante Cer-
vera eta Velasco nazionalen gerra-ontziek irteera galarazten 
baitzuten, haurrekin edo borrokalariekin irteten ziren itsa-
sontziak harrapatu nahian. 

Gau hartan gure aldamenean gerra-ontzi ingeles bat jarri 
zitzaigun, eta hark babestuta egin genuen Bordelerainoko bi-
daia. Hara 1937ko abuztuaren 2an iritsi ginen. 

Erabat ahulduta iritsi ginen, eta jaten eta edaten eman zi-
guten. Trenean sartu, eta handik Parisera eraman gintuzten. 
Parisen lantoki batzuetako eraikinetan sartu gintuzten, hiri-
tik gertu, Saint Clouden, Val d´Or izeneko gune batean. Han 
anaiari ebakuntza txiki bat egin zioten, buruan forunkulo bat 
zuelako.  

Gune hartatik haurrak Frantziako hainbat herritara bide-
ratzen zituzten. Gu Agen herritik gertu zegoen Beiss gaztelura 
eraman gintuzten, Parisetik 100 bat kilometrora. Han zaindari 
eta irakasle espainiarrak izan genituen. 

Gaztelu hartan hilabete pare bat neramanean, Parisera 
eraman ninduten, Espainiako Etxera. Han ebakuatutako hau-
rrei harrera egiten zieten, eta nire gorpuzkera ikusita pentsatu 
zuten adin nagusikoa nintzela eta frentera joan behar nuela, 
Errepublikaren alde borroka egitera. Nik, ordea, pentsatzen 
nuen nire betebehar bakarra Agustin anaia zaintzea zela. 

i

espainiako gerra zibilean danimarkara ebakuatutako haur euskaldun baten odisea 
Anselmo Calvo Bandera (Ordizia, 1923)

1937an Gijonetik Danimarkara eraman zituzten haurrak. Tartean Anselmo 
Calvo, atzean erdian. (Arana-Calvo familia)
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Kontu hura argituta, anaia eta biok haur talde batekin ba-
tera Compiegnera eraman gintuzten, Belgika eta Danimar-
karako ebakuazioak prestatzeko egokitutako gaztelu batera. 
Gaztelu hartatik 100 neska-mutiko baino gehiago atera gin-
tuzten, trenez Danimarkara eramateko.  

 
Danimarkako egonaldia 
Kopenhagera iritsi ginenean,  hiriko agintariek harrera beroa 
egin ziguten. Egoitza edo ikastetxe batera eraman gintuzten 
eta han egun bat egon ginen. Talde hura zatitu egin zuten, eta 
30 haur Fyn irlara joan ginen, Odense hirira.

Han ikasleen egoitza moduko batean egon ginen. Gutaz 
arduratu ziren guztiak danimarkarrak ziren, noizbehinka Ko-
penhageko taldetik etortzen zen maistra bat izan ezik. 

Ni haur nagusia nintzenez, antolatzen ziren ekitaldi 
guztietan egon behar izaten nuen. Askotan Orense Kolo-
nien-Hasmark izeneko egoitza hartako zuzendariaren etxean 
meriendatzen nuen. 

Egoitza hartan 1937-1938ko negua igaro genuen. Gogoan 
dut Gabonetan lorategian zuhaitz handi bat jarri zigutela, ar-
giz eta opariz beteta. Agintarien ardurapean jangelan festa 
handi bat antolatu ziguten, eta denoi opariak eman zizkigu-
ten. Handik gertu hondartza zegoen, eta tarteka hara joaten 
ginen. Itsasoa izoztuta egoten zen. 

Itzulerako bide luzea
Baina Alemaniaren gerra-deklarazioa dela eta, Danimarkak 
okupatua izateko arriskua zuen eta, hori dela-eta, agintariek 
erabaki zuten gu Frantziara ebakuatzea, alemanek ez gintza-
ten harrapa. 

Honela, lehenik itsasontziz, ondoren trenez eta, azkenik, 
autobusez, Frantzia gurutzatu genuen eta Espainiatik gertu, 
La Parade herrira eraman gintuzten, Lot-et-Garonnen. Han 
haurrei ostatu emateko egokitutako ikastetxe batean egon gi-
nen. 

Halako egun batean, herrian bizilaguna genuen lagun bati 
idatzi nion, Clemente Ventureirari, zer moduz zegoen eta gure 
gurasoez zerbait ote zekien galdetzeko. Izan ere, nik ez nuen 
haien berririk izan 1938. urte amaieratik 1940ra arte. Gura-
soek erantzun zidaten esanez herrian zeudela. 

Danimarkatik Frantziara joatea izugarrizko aldaketa izan 
zen. Ordurako gerra hasita zegoen, eta denetik falta zen. Gero 
eta zailtasun handiagoak zeuden bizirauteko. Elikagaiak ere 
falta ziren, eta arduradunek ikusten zuten egoera larri hura lu-
zatu egin zitekeela. Hori dela eta, gu Espainiaratzeko agindua 
eman zuten.    

Han izan nintzen tarte “onenean” gurasoekin hartu-ema-
na nuen eskutitz bidez, eta tarteka postaz gauzaren bat ere 
bidaltzen nien. Gogoan dut behin arrebari soineko bat bidali 
niola. Arrebak ez zuen sekula ahaztu. 

Honela, Kataluniako muga igaro genuen 1940ko irailaren 
14an. La Parade, Carbona, Cerbere, Port Bou, Figueres eta Bar-
celona ibilbidea egin genuen. Muga pasatzerakoan, gurekin 
genekarren guztia kendu ziguten, baita jantziak ere. Hilaren 
16an Bartzelonara iritsi ginen eta biltegi batzuetan sartu gin-
tuzten. Haurrentzako kartzelak ziren. Anaia eta biok ihes egi-
ten saiatu ginen, baina oso zaila zen, zaindari asko zegoelako.    

Bartzelonan egon ginen irailaren 17an eta 18an, eta 19an 
trenez Irunera eta Hondarribiara eraman gintuzten. Hilaren 
20an Hondarribian ginen. Han Sekzio Femeninoak dena an-
tolatuta zuen Frantziatik itzultzen zen jendeari harrera egi-
teko. Irunen agirien kontuak argituta, 23an Errenteriara joan 
ginen osaba-izeba batzuen etxera. Haiek egin ziren ofizialki 
gure kargu. Gu haur joan, eta gizon itzuli ginen. 

Azkenik 1940ko irailaren 24an Ordiziara itzuli ginen eta 
gure gurasoekin elkartu ginen. Hortxe amaitu zen gure bidaia. 
Hemen, herrian, ez gintuzten oso ondo hartu, gorriak deitzen 
ziguten, eta besteei ez bezala begiratzen ziguten, xomorro xe-
lebre batzuk izango bagina bezala. 

Errefuxiatutako haurrak Danimarkan. Eskuinetik lehena Anselmo Calvo. 
(Artxiboa)
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odISea de un nIño vaSco 
evacuado a dInaMarca 
durante la guerra cIvIl en 
eSpaña

Narrada por Anselmo Calvo Bandera, 
que tenía la edad de 13 años en 1936.

Vivíamos en la calle Urdaneta nº14 de 
Villafranca de Oria, Ordizia en la actua-
lidad. En esa casa nacimos todos los her-
manos y era la residencia de mi familia 
compuesta por mi padre Marcelino, mi 
madre  Aurea y los tres hermanos: Car-
men, Anselmo y Agustín.

Allí empezó la odisea de la guerra, 
ya que al estar la calle en la carretera 
Madrid-Irún, al producirse el alzamien-
to entraron por allí las primeras fuerzas 
procedentes de Navarra. Situaron fren-
te a la casa, en la ladera del monte, un 
mortero, y con con un proyectil que dis-
pararon al tratar de silenciar una ame-
tralladora que los republicanos tenían 
colocada en la casa nº 16, se llevaron el 
balcón de mi dormitorio y parte del sue-
lo de la habitación. 

Como allí no se podía estar, nos fui-
mos a casa de mis primos: Martina Imaz 
y Tomás Barco, que vivían en el centro 
despueblo, en La Plazuela. Pero allí no 
pudimos estar mucho tiempo por ser 
ellos cuatro personas. Así que solicita-
mos ayuda para sacarnos de allí y con 
alguna dificultad salimos por Tolosa a 
San Sebastián el 31 de julio de 1936.

Huyendo de la guerra
En San Sebastián nos alojamos durante 
un corto tiempo en un hotel que estaba 
a espaldas del Kursaal, pero tampoco 
duro mucho, ya que las tropas venían de 
Irun. Aquí ocurrió que cuando estába-
mos subiendo a un coche para que nos 
llevaran a Zarauz, detrás del coche cayó 
un proyectil lanzado desde el acorazado 
España que no llegó a explotar. 

En Zarauz permanecimos varios 
días en el hotel La Perla, pero no era po-
sible estar allí durante más tiempo, ya 
que de nuevo las tropas se venían acer-
cando. Partimos para Bilbao, pero al no 
haber alojamiento de ninguna clase, 
continuamos a Santander, donde en-

contramos una vivienda de alquiler en 
El Sardinero. 

En Santander, todos reunidos, em-
pezamos a buscarnos la vida. Yo entré 
a trabajar en un taller mecánico, donde 
se dedicaban a reparar tanques y demás 
material de guerra, y luego en un alma-
cén de provisión de ropas traídas prin-
cipalmente de Rusia para atender a la 
población civil. 

De Santander a Francia
Ya en Santander se hacía la vida difí-
cil por los continuos bombardeos de la 
aviación, y pasamos a ser evacuados de 
allí. Como no ere posible ir todos juntos, 
nos enviaron a mi hermano Agustín y a 
mí primeramente a Francia, por lo que 
salimos el día 1º  de agosto de 1937 de 
Santander a Asturias y del puerto de 
Musel embarcamos en el mercante fran-
cés Ploubazlanzce con rumbo a Burdeos 
(Francia).

La salida de Gijón no fue nada fácil, 
ya que los barcos de guerra de los nacio-
nales el crucero Almirante Cervera y el 
destructor Velasco bloqueaban la salida 
tratando de capturar los barcos que sa-
lían con combatientes o niños para lle-
varlos a sus puertos.

Era ya de noche cuando a nuestro 
costado se colocó un barco de guerra in-
gles que nos dio escolta hasta Burdeos, a 
donde llegamos el 2 d agosto de 1937.

Nos dieron de comer y beber, pues 
veníamos desfallecidos, y en un tren 
nos llevaron a París y allí nos alojaron 
en unas naves de unas fábricas. Estu-
vimos en Saint Cloud, próximo a París, 
en la colonia denominada Val d´Or. Allí 
le hicieron una pequeña operación a 
mi hermano porque le había salido un 
forúnculo en la cabeza. 

De ese lugar hacían el reparto de los 
distintos grupos de personas a los distri-
tos de Francia. A nosotros nos llevaron al 
castillo Beiss, cerca de Agen, a 100 km de 
París.  Allí tuvimos azafatas y profesoras 
españolas. 
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Allí pase un par de meses, y un buen 
día me llevaron sólo a Paris, a la Casa 
de España. Allí acogían a los niños eva-
cuados, y al parecer, dada mi corpulen-
cia, pensaron que yo era mayor de edad 
y que mi destino debía ser el frente, como 
combatiente en la zona republicana. 
Pero yo pensaba que mi única misión 
era cuidar de mi hermano Agustín.  

Resuelto el problema y recuperado a 
mi hermano, nos llevaron con una ex-
pedición de niños a Compiegne, a otro 
castillo abandonado habilitado para la 
evacuación a Bélgica y Dinamarca.

Dinamarca
Desde este castillo salió la expedición 
que nos llevó a más de 100 niños y niñas 
a Dinamarca en tren.

En Copenhague, al llegar a la esta-
ción el recibimiento por las fuerzas vivas 
de la ciudad fue apoteósico.  Nos lleva-
ron a un colegio o residencia en la ciu-
dad y allí permanecimos solamente un 
día, ya que de este grupo fue separada 
una parte. 30 niños fuimos a la isla de 
Fyn que tiene su capital en Odense. 

Allí nos instalaron en un complejo o 
residencia de estudiantes que disponía 
de instalaciones deportivas. Todo el per-
sonal que nos atendió era danés, salvo 
una profesora que venía de vez en cuan-
do del grupo de Copenhague. 

Yo, como era el mayor, tenía que fi-
gurar en los actos que se organizaron. 
Con mucha frecuencia merendaba en 
casa del director de la colonia que se de-
nominaba Orense Kolonien-Hasmark.

En esa colonia pasamos el invierno 
de 1937/1938. Recuerdo que en Navidad 
nos montaron un gran árbol en el jar-
dín, llenó de luces y cosas. Atendidos en 
todo momento por las fuerzas vivas, nos 
dieron una gran fiesta en el comedor de 
la colonia y había regalos para todos. No 
muy lejos teníamos la playa, la que visi-
tábamos con el mar helado.  

Nuestra estancia en Dinamarca fue 
limitada por la próxima declaración 

de guerra de Alemania, ya que al estar 
Dinamarca amenazada de ser ocupada, 
decidió el mando evacuarnos a Francia 
para no caer en manos de los alemanes.

Francia
Así, primero en barco, luego en tren y 
finalmente en autobús, cruzamos Fran-
cia y fuimos a parar a otro colegio habi-
litado para albergar a los niños, en un 
pueblo ya cercano a España llamado La 
Parade, en Lot-et-Garonne. 

Un día, desde este lugar, escribí una 
carta a un amigo y vecino de casa, Cle-
mente Ventureira, interesándome por su 
vida y por si sabía algo de mis padres, ya 
que no supe nada de ellos desde finales 
del año 1938 hasta el año 1940, y me res-
pondieron mis padres diciéndome que 
estaban en el pueblo. 

El cambio a Francia fue impresio-
nante, ya que por entonces se declaró la 
guerra y se empezaba a carecer de todo. 
Las dificultades para subsistir eran cada 
vez mayores, y los representantes de la 
colonia no veían como permanecer sin 
víveres y veían que la situación podía 
prolongarse por más tiempo. Así que lle-
gó una orden de repatriación. 

Durante el tiempo “bueno” que per-
manecí allí me escribía con mis padres 
y me permitía el lujo de mandarles co-
sas por correo, entre las que recuerdo un 
vestido para mi hermana, que ella no 
olvidó jamás.

El regreso
Así, regresamos a  España en autocares 
por la frontera catalana, el 14 de sep-
tiembre de 1940, con un recorrido de 
La Parade, Carbona, Cerbere, Port Bou, 
Figueres y Barcelona. Al pasar la fron-
tera nos quitaron todo lo que traíamos, 
incluso la ropa. Llegamos a Barcelona el 
día 16. Allí nos metieron en unas naves 
de almacenamiento que era una cárcel 
para niños. Mi hermano y yo intenta-
mos escaparnos, pero no era fácil, ya que 
estaba muy vigilado.

El día 17 y 18 lo pasamos en Barce-
lona, y el día19 fuimos en tren de Barce-
lona a Irún y Fuenterrabia. El día 20 lo 
pasamos en Fuenterrabia. Allí la Sección 
Femenina lo tenía todo montado para 
la gente que venía de Francia. En Irún 
solucionamos el asunto de los papeles y 
el día 23 fuimos a casa de unos tíos de 
Rentería, que fueron los que se hicieron 
cargo oficial de la entrega de unos niños 
que volvieron ya hombres.

El día 24 de Rentería a Ordizia, don-
de nos encontramos con nuestros padres 
y hermana, dando fin a nuestro viaje. 

Aquí, en el pueblo, nos veían como 
bichos raros, rojos, y no nos prodigaban 
muchas lindezas.
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«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.

«Goiz eder honetan hil behar naute
txindor baten txintek gozotan naukatela;

hel nadin leihora begiok ihintz gabe
(…)

Eta bake donea sortuko denean,
nire hezur hutsak

besteenekin bil
(…)

Herri zintzo onenak zaindu dezala
hil ginenon hatsa, 

hil ginenon ahala.»

Lauaxeta. Azken oyua, 1937 (euskara batura moldatua)
1937ko ekainaren 25ean fusilatu aurretik idatzitako poesia

3
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1. Ikertutako aktore SozIalak

Ikerketaren atal honetan berreskuratu nahi izan 
dira 1936ko gerraren ondoren ezabatu ziren izenak. 
Ezabatutakoak, ahaztutakoak eta ahaztu arazitakoak. 

Eta baita ere, jakina, senitartekoen eta lagunen memorian 
gordeta mantendu direnak. 

Izen horiek guztiak atal honetan bildu dira. Ez dira, 
ordea, izen huts.  Pertsonen izenak dira, eta izenak 
gogoratzearekin batera haien historia berreskuratu 
nahi izan da. Nor zirelako, nor direlako, gure memoria 
kolektiboan bizirik mantentzeko. 

Izendegi honetan 798 ordiziarren izenak jaso dira guztira. 
Ordizian jaio edota bizitako pertsonek osatzen dute 
nagusiki izendegia, baina badira Ordizian jaio edo bizi izan 
gabe, Ordiziarekin izandako loturagatik zerrenda honetan 
sartu direnak. 1930. urtean Ordiziako biztanleria 4.423 
pertsonek osatzen zuten, beraz, datu base honek orduko 
Ordiziako biztanleen segmentu oso zabala biltzen du. 

Oro har, honako aktore sozialen berri ematen da izendegi 
honetan:  

	 Fusilatuak. Faxistek herrian edota herritik kanpo 
gudu-eremutik kanpora erahil zituztenak.

	 Gudu-eremuan hildakoak. Gudu-eremuan borrokan 
hildakoak edota kanpaina militarrean egonik zauritu 
eta ondoren hildakoak. 

	 Gudari edo milizianoak. Horrela sailkatu dira 
altxamendua hasi orduko antolatutako lehen 
milizietan parte hartu zuten pertsonak eta baita ere 
1937ko irailaren 25ean formalki Euzko Gudarostea 
antolatu ondoren, haren agindutara zegoen batailoiren 
batean parte hartu zuten gudariak. 

	 Matxinatu kolpezaleek mobilizatutakoak. Kategoria 
honen azpian aurki daitezke gerrara beren borondatez 
joan zirenak; kintatara deituta mobilizatu zituztenak; 
edota lehenik miliziano edo gudari gisa borrokatu, eta 
ondoren faxistek preso hartu eta bando nazionalean 
borrokatzera behartu zituztenak. Bestelako kasuak 
ere aurki daitezke, alegia, matxinatu kolpezaleek 
mobilizatu ondoren, Errepublikaren alde borroka 
egitera pasatu zirenak. 

	 Erreketeak. Nagusiki Comunión Tradicionalista 

alderdiak antolatutako tertzioetan altxamenduaren 
alde beren borondatez borrokatu zutenak, nahiz 
eta kontuan izan behar den hainbat kasutan tertzio 
horietan parte hartzera behartu ere egin zituztela.  
Oriamendi tertzioko 3. Urdaneta konpainia nagusiki 
ordiziarrez osatu zen. 

	 Bonbardaketetan edo tiroz hildako zibilak.  
	 Desagertuak: Gerraren ondorioz desagertutako 

pertsonak, gehienetan guda eremuan ibilitakoak baina 
badira zibilak ere. 

	 Espetxeratuak: Atxilotu ondoren Espaniako kartzela 
ezeberdinetan izandako pertsonak, prozesatu zein 
prozesatu gabeak.   

	 Gerra kontseiluetan epaitutakoak: Epaitegi 
militarretan, defentsarako eskubiderik gabe eta inolako 
bermerik gabe epaitutako herritarrak.

	 Langileen batailoietan edota soldadu langileen 
diziplina-batailoietan preso eduki zituztenak.    

	 Kontzentrazio-esparruetan preso eduki zituztenak, 
Frantzian zein Espainian.  

	 Iheslariak. Iheslari edota toki ezezagunen batean egon 
ziren pertsona gisa sailkatu dira erregimen frankistak 
kintatara deitu zituenean edota mobilizatu behar 
zituztenean, aurkeztu ez eta Ordiziatik irten zirenak.  

	 Errefuxiatuak eta ebakuatuak. Horrela sailkatu 
dira frentetik ihesi Ordiziatik atera behar izan zuten 
pertsonak: Bizkaia aldera, Ipar Euskal Herrira, 
Asturiasera (Espainia), Kataluniara, Frantziara, 
Ingalaterrara, Errusiara edota atzerriko beste herri 
batzuetara. Sail horretan sartu ditugu «gerrako 
haurrak» izenez ezagutzen direnak.

	 Kargugabetutako kargu publiko eta langileak. 
Matxinatu kolpezaleek udala osatu zutenean 
kargugabetu zituzten kargu publikoak eta beren 
lanpostuetatik kanporatu zituzten udaleko langileak. 

2. IzendegIa oSatzeko erabIlI dIren artxIbo eta 
erregIStro naguSIak 

Euskal Autonomia Erkidegokoak: 
•	 Euskadiko Artxibo Historikoa. 
•	 Abertzaletasunaren Agiritegia.
•	 Ordiziako Udal Artxiboa.

oroimenaren izenak3
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•	 Beasaingo Udal Artxiboa.
•	 Ordiziako Erregistro Zibila.

Espainiakoak:
•	 Archivo General Militar de Ávila (AGMAV).
•	 Archivo General Militar de Guadalajara (AGMG).
•	 Archivo Intermedio de la Región Militar Noroeste, 

Ferrol (AIRMN).
•	 Archivo General de la Administración (AGA).
•	 Centro Documental de la Memoria Histórica (CDMH).
•	 Instituciones Penitenciarias.
•	 Archivos Históricos Provinciales.

3. erabIlItako laburdurak

	 J: Jaio. Pertsona jaio zeneko herria eta urtea. 
	 B: Bizi. Pertsona bizi zeneko herria. 
•	 CNT: Confederación Nacional del Trabajo
•	 ELA-STV: Euzko Langileen Alkartasuna – Solidaridad de 

Trabajadores Vascos
•	 EAE-ANV: Euzko Abertzale Ekintza – Acción 

Nacionalista Vasca
•	 EAJ-PNV: Euzko Alderdi Jeltzalea – Partido Nacionalista 

Vasco
•	 EBB: Euzkadi Buru Batzar
•	 EGI: Euzko Gaztedia
•	 ENB: Euzko Nekazarien Batza
•	 FET y de las JONS: Falange Española Tradicionalista y 

de las Juntas de Ofensiva Nacional-Sindicalistas.
•	 GMB: Gipuzkoako Mendigoixale Batza
•	 IR: Izquierda Republicana
•	 JSU: Juventudes Socialista Unificadas
•	 MAOC: Milicias Antifascistas Obreras y Campesinas
•	 PSOE: Partido Socialista Obrero Español
•	 Confederación Española de Derechas Autónomas
•	 PCE: Partido Comunista de España
•	 UGT: Unión General de Trabajadores
•	 UHP: Unión de Hermanos Proletarios

4. oHarra IzendegIan erabIlI den grafIaz

Historiak erakusten digu euskarak jazarpen bortitza 
jasan duela urtetan. Jazarpen hori are eta gogorragoa, 
orokorragoa eta sistematikoagoa izan da frankismoan. 
Erregimen frankistak bere hizkuntza politika ezarri zuen 
helburu honekin: euskara desagerraraztea gure eskoletatik, 
erakundeetatik, lantokietatik, hilerrietatik, idatzietatik, 
kaletik, paisaiatik… Politika horren ondorioz, gure 
izen-deiturak gaztelazko grafiaz idazteko irizpide ezarria 
jarraitu da hainbat hamarkadatan. 

Lan honetan frankismoak bultzatutako akulturazioa 
gainditu eta euskararen normalkuntzan urratsa eman 
nahian, Euskaltzaindiaren arauak jarraituz pertsonen 
abizen euskaldunak euskaraz idatzi dira. Izenak, 
berriz, euskal grafiaz idatzi dira subjektua jatorri 
euskaldunekoa denean, abizen euskaldunak dituenean 
edota testigantzetan hala izendatua izan denean. Halako 
arrazoirik ez denean ikusi, erdal grafiaz eman dira. 

Gerta liteke bakarren bati arrotz gertatzea bere izena edo 
senitartekoarena euskal grafiaz idatzita ikustea. Baina 
denak gazteleraz ematea, euskal hiztunen eta izenak 
euskaraz idazten dutenen aurka jotzea litzateke.  

Ahaztuen mindura 1936ko gerra eta lehen frankismoa ordizian
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A
ACEDO BARBARAIN, MANUEL:  
J: Morentin (Nafarroa), B: Donostia. Errepublikako asaltoko 
guardia. Gipuzkoako lehen konpainietan mobilizatutako 
milizianoa. Ordizian gudu-eremuan borrokan hil zen 1936ko 
uztailaren 30ean.  
 
 ACEDO BARBARAIN, TEOFILO:
J: Morentin (Nafarroa), B: Donostia. Errepublikako asaltoko 
guardia. Gipuzkoako lehen konpainietan mobilizatutako mi-
lizianoa.	•	Ordizian	desagertu	zen	gudu-eremuan	borrokan	
ari zela, 1936ko uztailaren 30ean.  

AGIRRE, MANUEL:  
J: Ordizia. Matxinatu kolpezaleek mobilizatutako soldadua. 

AGIRRE AMUNDARAIN, NIKOLAS:
J: Ordizia, B: Ordizia. Matxinatu kolpezaleek mobilizatutako 
soldadua.

AGIRRE AMUNDARAIN, FLORENTZIO
J: Ordizia, B: Ordizia. Matxinatu kolpezaleek mobilizatutako 
soldadua.

AGIRRE BIDAURRETA, FAUSTINO:
J: La Habana (Kuba), 1910, B: Ordizia. Nafarroako erreketee-
kin bat egin zuen eta Benito Barandallaren aginduetara jarri 
zen boluntario moduan. Ordizia 1936ko abuztuaren 1ean 
okupatu ondoren, sarjentu izendatu zuten, ondoren alferez 
eta, azkenik, Oriamendi tertzioko 3. Urdaneta konpainiako 
erreketeen	 kapitain.	 •	Terueleko	 gudu-eremuan	 zauritu	 zu-
ten eta frentean hil zen Katalunian,  1939ko urtarrilaren 18an. 

AGIRRE ETXEZARRETA, BASILIO:
J: 1906, B: Ordizia. Gipuzkoako lehen konpainietan mobi-
lizatutako milizianoa, Urgull mendiko konpainian (UGT). 
Gudari edo milizianoa Euzko Gudarostean, Euzko Indarra 
batailoian	(EAE-ANV).	 •	Asturiaseko	gudu-eremuan	hil	zen	
1937ko otsailaren 22an. 

AGIRRE GOJENOLA, MARTZELO:  
J: Ordizia. Gudari edo milizianoa Euzko Gudarostean Mar-
tiartu batailoian (EAJ-PNV). Gurseko (Biarno, Frantzia) kon-
tzentrazio-esparruan eduki zuten.

AGIRRE GUERRA, JOAN: 
J: Ordizia, 1906, B: Ordizia. Juventudes Socialistas Unificadas 
(JSU) alderdian afiliatua. Gudari edo milizianoa Larrañaga 
batailoian (EAK-PCE). Kabo kargua izan zuen. Katalunian 
mobilizatutako milizianoa. Buru-hezurraren alde okzipita-
lean	izandako	zauriengatik	lanerako	ezgai	jo	zuten.	•	Judesen	
(Tarn-et-Garona, Frantzia) egokitutako kontzentrazio-espa-
rruan eta Gursekoan (Biarno, Frantzia) preso eduki zuten 
1939ko apirilaren 1etik aurrera.

AGIRRE JAUREGI, FLORENTZIO:
J: Ordizia, 1901, B: Ordizia. Frankistek espetxeren batean pre-
so eduki zuten 1937ko ekainaren 10etik aurrera.

AGIRRE JAUREGI, PRUDENTZIO:
B: Ordizia. Gipuzkoako lehen konpainietan Ordizian mobili-
zatutako	milizianoa.	•	Herriko	agintari	frankistek	idatzitako	
informeek honako hau jasotzen dute: «Simpatizaba con el 
Frente Popular, hizo guardias con armas por las calles de la 
localidad durante los días del dominio rojo». 

AGIRRE LASA, MARTZELO:  
J: Ordizia, 1910, B: Ordizia. Matxinatu kolpezaleek mobili-
zatutako soldadua, Donostiako Mina eta Lubakietarako 6. 
batailoian. 

AGUADO ANTOLÍN, PABLO:  
J: Arconada (Palentzia) 1910, B: Ordizia. Gudari edo milizia-
noa Euzko Gudarostean, Sacco y Vancetti batailoian (CNT). 
•	Faxistek	Santanderren	preso	hartu	zuten	eta	23.	 langileen	
batailoira	eraman	zuten	Huescara.	•	Ihes	egin	zuen	eta	berriz	
ere Errepublikako armadaren aginduetara jarri zen. Borro-
kan	 aritu	 zen	 Madril	 erori	 arte.	 	 •	 	 Faxistek	 preso	 hartu	 eta	
gerra kontseiluan prozesatu zuten «matxinada militarrari» 
laguntza emateaz akusatuta. Donostiako plaza militarrean 
prozesatu zuten eta 12 urte eta egun bateko kartzela zigorre-
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ra	kondenatu		1941eko	urriaren	9an.	•		Donostiako	Ondarre-
tako espetxean  eduki zuten preso. Libre utzi zuten 1941ko 
abenduaren 15ean.  

AGUADO DÍEZ, ELEUTERIO: 
J: Carrion de los Condes (Palentzia), 1913, B: Ordizia. Gipuz-
koako lehen konpainietan mobilizatutako milizianoa, Tolo-
san, Karl Marx konpainian (UGT). Euzko Gudarosteko gudari 
edo	 milizianoa,	 Madrid	 batailoian	 (UGT).	 •	 Faxistek	 preso	
hartu eta gerra kontseiluan prozesatu zuten «matxinada mi-
litarrari»	 laguntza	emateaz	akusatuta.	•	Urduñako	(Bizkaia)	
espetxean	preso	eduki	zuten	•	Gasteizeko	espetxeetan	preso	
eduki zuten 1938ko urtarrilaren 22tik aurrera.  

AGUADO DÍEZ, FABRICIANA:
J: 1886, B: Ordizia. Donostian, Bilbon, Santanderren, Asturia-
sen, Tarragonan, Bartzelonan eta Frantzian errefuxiatu zen 
1940ko abenduaren 17ra arte. Senarrarekin eta bi alabekin 
Ordiziara itzuli zenean, etxeko gauza guztiak ostu zizkietela 
ikusi zuten. 

AIERBE ORMAZABAL, EVARISTO: 
J: Ordizia, 1914, B: Ordizia. Matxinatu kolpezaleek mobiliza-
tutako soldadua, Mendiko 5. Flandes batailoian.  

AIERBE SARALEGI, JOAKIN:   
J: Ordizia, 1877, B: Ordizia. Ordiziako udaleko langilea zen, 
kale garbitzailea. Udalbatza frankistak kargugabetu eta kale-
ratu egin zuen. 

AIESTARAN GALPARSORO, JOAKIN:  
B: Ordizia. Gipuzkoako lehen konpainietan mobilizatutako 
milizianoa,	Pablo	Sanz	konpainian	(IR).	•	 	Gudari	edo	mili-
zianoa Euzko Gudarostean, Rusia batailoian (JSU). 

AIZA IRIGOIEN, ANTONIA:  
J: Ordizia, 1899, B: Ordizia. Udal artxiboan jasotzen denez, best-
yelako inolako informaziorik gabe, preso eduki zuten Ordizian.  

AIZPURUA BARANDIARAN, LUIS RUFINO:
J: Ordizia, 1919, B: Ordizia. Gudari edo milizianoa Euzko 
Gudarostean,	 Pablo	 Iglesias	 batailoian	 (UGT).	 •	 Ondoren,	
matxinatu kolpezaleek mobilizatutako soldadua, Oriamendi 
tertzioko 3. Urdaneta konpainian. Filiazioz erreketea.  

AIZPURUA BARANDIARAN, MIGEL: 
J: Ordizia, 1920, B: Ordizia. Matxinatu kolpezaleek mo-
bilizatutako soldadua, Oriamendi tertzioko 3. Urdaneta 
konpainian. 

AIZPURUA LARRAñAGA, LORENTZO: 
B: Ordizia. Gudari edo milizianoa Euzko Gudarostean,  
Muñatones batailoian (EAJ-PNV). 

AJURIA GARCÍA, JOXE: 
J: 1919, B: Ordizia. Gudari edo milizianoa Euzko Gudaros-
tean,	 artilleria	 arinean.	 •	 Ondoren,	 matxinatu	 kolpezaleek	
mobilizatutako soldadua Artilleriako 63. erregimentuan, 
Burgosen. Lehen mailako artillero izan zen.   

ALBA INTZIARTE, FAUSTO:
J: Ordizia, 1920, B: Ordizia. Katalunian mobilizatutako mili-
zianoa.	Kabo	kargua	izan	zuen.	•		Frantziara	ihes	egin	ondo-
ren, Barcaresen (Rosellon, Frantzia) egokitutako kontzentra-
zio-esparruan eta Gursekoan (Biarno, Frantzia) preso eduki 
zuten. 

ALCALDE ALONSO, AMBROSIO:
J: 1896, B: Ordizia. Gerrako presoa eta soldadu langilea Tria-
noko trenbidean, Sestaon (Bizkaia).   

ALDANONDO SUKIA, DIONISIO:
B: Ordizia. Matxinatu kolpezaleek mobilizatutako soldadua.

ALDASORO IMAZ, ZESAREO: 
B: Ordizia. Matxinatu kolpezaleek mobilizatutako soldadua, 
Madrileko Erreserba Nagusiko Automobilen 4. batailoiko 5. 
konpainian. 

ALETXA OKARIZ, JOXE FLORENTZIO:  
B: Zabal (Nafarroa), 1920, B: Ordizia. Matxinatu kolpezaleek 
1937ko apirilaren 5ean mobilizatutako soldadua, Oriamendi 
tertzioko 3. Urdaneta konpainian. Filiazioz erreketea. 

ALIAS LÓPEZ, SABINO:
J: Ordizia, 1896, B: Ordizia. Gipuzkoako lehen konpainietan 
mobilizatutako milizianoa, Ormaiztegiko 8. taldean (UGT).

ALONSO GARCÍA, GREGORIO:
J: Ordizia, 1919, B: Ordizia. Herriko agintari frankistek honela 
sailkatu zuten 1940ko soldadugaien deialdian:  «iheslaria» 
eta «erregimenari atxiki gabea». 

ALONSO MAESTRO, TEODORA:
J: Villavaquerin de Cerrato (Valladolid), B: Ordizia. Bilbon, 
Frantzian eta Bartzelonan errefuxiatuta egon zen. 

ALONSO MARAñÓN, JOAQUÍN:  
J: Ordizia, 1893. Ordiziako Arte eta Lanbide eskolako irakas-
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lea. Altxamenduaren ondorengo udalbatza frankistak kar-
gugabetu egin zuen. Instrukzio publikoa ireki zioten Frente 
Popularraren ideiekin bat egiteagatik.

ALONSO PéREZ, BERNARDO:
J: Ordizia, 1915. Gudari edo milizianoa Euzko Gudarostean, 
Isaac Puente batailoian (CNT). 

ALONSO PICO, BENITO:
J: Ordizia, 1916. Erregimen frankistak gerra kontseiluan pro-
zesatu zuen Nafarroako Zalditeria Mistoko 16. erregimentu-
ko Instrukzio Epaitegian 1940an erregimentu horretara deitu 
ondoren ez aurkezteagatik.  

ALTUNA ARTOLA, JOAN:  
B: Ordizia. Matxinatu kolpezaleek mobilizatutako soldadua. 
Gipuzkoako Gerrako Elbarrituen Kidegoko kidea. Ordiziako 
agintari frankistek udal alondegian jarri zuten lanean.

AMILIBIA MARTÍNEZ DE OSABA, ZIRIAKO: 
J: Andoain (Gipuzkoa), B: Ordizia. Gipuzkoako lehen kon-
painietan mobilizatutako milizianoa, Loyola batailoian 
(EAJ-PNV).	 •	 Euzko	 Gudarostean	 Ertzaintzan	 aritu	 zen.	 •	
Gudu-eremuan hil zen Urkiolan (Bizkaia) 1937ko maiatzaren 
22an. 
 
AMILIBIA MARTÍNEZ DE OSABA, JOAN:
J: Andoain (Gipuzkoa), 1915, B: Ordizia. Gipuzkoako lehen 
konpainietan mobilizatutako milizianoa, Loyola batailoian 
(EAJ-PNV).	 •	 Ondoren,	 matxinatu	 kolpezaleek	 mobilizatu-
tako	soldadua,	San	Ignacio	tertzioko	2.	konpainian.	•	Preso	
eduki zuten 22. langileen batailoian, Biescasen (Huesca).   

AMONDARAIN IRAOLA, PIO:
J: Lazkao (Gipuzkoa), 1918, B: Ordizia. Matxinatu kolpeza-
leek mobilizatutako soldadua, Oriamendi tertzioko 3. Urda-
neta konpainian.

AMONDARAIN IRAOLA, JOAN: 
J: Lazkao (Gipuzkoa), B: Ordizia. Matxinatu kolpezaleek mo-
bilizatutako soldadua.

ANAUT ALONSO, RICARDO:
B: Ordizia. Gudari edo milizianoa Euzko Gudarostean, Disci-
plinario batailoian.    

ANDONEGI MUJIKA, GABRIEL: 
J: Naiara (Errioxa), 1910, B: Ordizia. Futbolaria izan zen eta 
Villafranca Futbol taldean eta beste hainbat euskal taldetan 

jokatu zuen. Múrciak fitxatu zuen, baina lesio batek bere ka-
rrera eten zuen. Club Deportivo Ordizia elkarteko kide izan 
zen	 1930ean.	 •	 Gudari	 edo	 milizianoa	 Euzko	 Gudarostean.	
Ertzaintzan	sarjentu	kargua	izan	zuen.	•	Faxistek	preso	hartu	
eta gerra kontseiluan prozesatu zuten «matxinada militarra-
ri» atxikimendua emateaz akusatuta. Santoñako (Kantabria) 
plaza militarrean prozesatu zuten eta 30 urte eta egun ba-
teko	kartzela	zigorrera	kondenatu	1937ko	irailaren	10ean.	•	
El Dueso (Santoña, Kantabria) kartzelan  preso eduki zuten 
1938ko abuztuaren 24ra arte. Puerto de Santa Mariako (Ca-
diz) espetxean preso eduki zuten 1938ko abuztuaren 24tik 
1940ko urtarrilaren 22ra. Valladolideko Espetxe Probintzia-
lean preso eduki zuten 1940ko urtarrilaren 22tik aurrera. 
Gerra osteko urteetan Múrcia,  Zaragoza, Racing de Santan-
der, Deportivo de La Coruña eta Málaga  futbol taldeetako 
entrenatzailea izan zen.

ANDONEGI MUJIKA, JOAN MIGEL:    
J: Ordizia, 1918, B: Ordizia. Gudari edo milizianoa Euzko 
Gudarostean,	 Itxarkundia	 batailoian	 (EAJ-PNV).	 •	 Faxistek	
preso	 hartu	 zuten	 eta	 gerra	 kontseiluan	 prozesatu	 zuten.	 •	
El Dueso (Santoña, Kantabria) espetxean preso eduki zuten 
1938ko abuztuaren 24ra arte. Puerto de Santa Mariako (Ca-
diz) espetxean preso eduki zuten 1938ko abuztuaren 24tik 
1939ko urtarrilaren 24ra. Gasteizeko Espetxe Probintzialean 
preso eduki zuten 1939ko urtarrilaren 24tik aurrera. Soldadu 
langileen 30. diziplina-batailoian preso eduki zuten 1941eko 
azaroaren 17ra arte. 

ANDONEGI MUJIKA, LORENTZO:
J: Ordizia, 1909, B: Ordizia. Gudari edo milizianoa Euzko Gu-
darostean. Faxistek preso hartu zuten Bilbo menpean hartu 
zutenean.  

ANDONEGI MUJIKA, MAXIMO:
J: Ordizia, 1913, B: Ordizia. Gudari edo milizianoa Euzko 
Gudarostean,	Euzko	Indarra	batailoian	(EAE-ANV).	•	Faxis-
tek preso hartu zuten eta gerra kontseiluan prozesatu zuten 
«matxinada militarrari» atxikimendua emateaz akusatuta. 
Santanderreko plaza militarrean prozesatu eta heriotza-zi-
gorra	 ezarri	zioten	1937ko	 irailaren	 6an.	 •	 Prozesamendua-
ren autoan honako hau jasotzen da: «…por formar parte de 
una brigada, transmitir información y ostentar el cargo de 
teniente». •	Bizkaiko	Espetxe	Probintzialean	(Larrinaga,	Bil-
bo) preso eduki zuten 1938ko uztailaren 26ra arte. Burgoseko 
espetxean preso eduki zuten 1938ko uztailaren 26tik 1945eko 
urtarrilaren 12ra arte. Zigorra arindu ondoren, preso izan zu-
ten	bere	etxean	1945eko	urtarrilaren	12tik	aurrera.	•	Parisen	
errefuxiatuta egon zen. Ondoren, Belgraden (Serbia) egon 
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zen 1948ko otsailetik 1950eko apirilera arte. Azkenik, Vene-
zuelan egon zen errefuxiatuta 1950eko azarotik aurrera.  
  
ANTOñANA PéREZ, ALBERTO:
J: Ordizia, 1919, B: Pasai Antxo (Gipuzkoa). Matxinatu kolpe-
zaleek mobilizatutako soldadua. 

ANTOLÍN AGUADO, ANA:
J: Ordizia, B: Ordizia. Habana itsasontzian erbesterako bidea 
hartu behar izan zuen Leonor ahizparekin batera. Bilbotik er-
bestera itsasoz ebakuatu zituzten azken neska-mutilak izan 
ziren. Francok itsasontzia hondoratzea agindu zuenez, hiru 
itsaspeko ingelesek zainduta egin zuten bidaia, Cervera ge-
rraontzi faxistaren begiradapean. Parisen errefuxiatuta egon 
zen lau urtez, eta II. Mundu Gerra hasi zenean, kontzentra-
zio-esparruren batean eduki zuten. Familiarekin batera ihes 
egin eta Ordiziara itzuli ziren 1940ko abenduaren 17an.  

ANTOLÍN AGUADO, CELESTINO:
J: Arconada (Palentzia), 1910, B: Ordizia. Gipuzkoako lehen 
konpainietan mobilizatutako milizianoa, Txorietokietako 
frentean,	 Errenterian.	 •	 Gudari	 edo	 milizianoa	 Euzko	 Gu-
darostean,	 Ingeniarien	 2.	 batailoian.	 •	 Faxistek	 atxilotu	 eta	
Bilboko Eskolapioetan egokitutako espetxean preso eduki 
zuten. Donostiako Ondarretako espetxean preso eduki zu-
ten	 1938ko	 maiatzaren	 24tik	 1940ko	 otsailaren	 6ra	 arte.	 	 •	
Gerra kontseiluan prozesatu zuten Bilboko plaza militarrean 
1940ko	 otsailaren	 21ean	 (kasu	 artxibatua).	 •	 Oso	 gaixo	 zela	
aske utzi eta egun gutxira hil zen. 

ANTOLÍN AGUADO, LEONOR: 
J: Ordizia, 1926, B: Ordizia. Habana itsasontzian erbesterako 
bidea hartu behar izan zuen Ana ahizparekin batera. Bilbo-
tik erbestera itsasoz ebakuatu zituzten azken neska-mutilak 
izan ziren. Francok itsasontzia hondoratzea agindu zuenez, 
hiru itsaspeko ingelesek zainduta egin zuten bidaia, Cervera 
gerraontzi faxisten begiradapean. Parisen errefuxiatuta egon 
zen lau urtez, eta II. Mundu Gerra hasi zenean, kontzentra-
zio-esparruren batean eduki zuten. Familiarekin batera ihes 
egin eta Ordiziara itzuli ziren 1940ko abenduaren 17an.   

ANTOLÍN AGUADO, LÁZARO:
J: 1910, B: Ordizia. Gipuzkoako lehen konpainietan mobiliza-
tutako	milizianoa.	•	Gudari	edo	milizianoa	Euzko	Gudaros-
tean,	Sacco	y	Vancetti	batailoian	(CNT).	•	Faxistek	Palentzian	
atxilotu eta preso eduki zuten. 

ANTOLÍN BARBERENA, AMIANO:
J: Boadilla del Camino (Palentzia), 1920, B: Ordizia. Matxina-

tu	kolpezaleek	mobilizatutako	soldadua.	•	Gerra	kontseiluan	
prozesatu zuten agintarien aurka eraso egiteaz akusatuta. 
Donostiako plaza militarrean prozesatu eta urte beteko es-
petxealdi	 txikira	 kondenatu	 zuten	 1944ko	 azaroaren	 4an.	 •	
Prozesamenduaren autoan jasotzen denez, Ordiziako gaue-
ko guardia batzuengana joan zen eta honako hau esan zien: 
«Ya se acordaran cuando esto diera la vuelta ( …) que pasaría 
lo mismo que en Francia». Agiri berean jasotzen denez, haie-
tako	bati	muturreko	bat	eman	zion.	•	Donostiako	Ondarre-
tako espetxean preso eduki zuten 1944ko abuztuaren 21etik 
aurrera.	•		1945etik	aurrera	Bocagen	(Tolosa,	Frantzia)	erre-
fuxiatuta egon zen. 

ANTOLÍN CARDEñOSA, CIPRIANO:
J: Ordizia, 1918, B: Ordizia. Herriko agintari frankistek honela 
sailkatu zuten 1940ko soldadugaien deialdian: «toki ezeza-
gunen batean dagoen pertsona» eta «erregimenari atxiki 
gabea».     

ANTOLÍN EXPÓSITO, JESÚS:
J: Palentzia, 1888, B: Ordizia. Ordiziako Izquierda Republica-
na (IR) alderdiko lehendakaria izan zen. Gipuzkoako lehen 
konpainietan mobilizatutako milizianoa, Garraioen Buruza-
gitzan.	•	Faxistek	preso	hartu	eta	gerra	kontseiluan	prozesatu	
zuten «matxinada militarrari» laguntza emateaz akusatuta. 
Bilboko plaza militarrean prozesatu zuten eta urte beteko 
kartzelara	kondenatu	1938ko	ekainaren	28an.	•	Prozesamen-
duaren autoan honako hau jasotzen da: «Se portó bien con 
los presos de derechas, trasladó a los presos de derechas de 
un lugar en que estaban encarcelados, que no reunía condi-
ciones higiénicas, a los locales del ayuntamiento (...) puso en 
libertad a todos los detenidos logrando estos salvarse gracias 
a la ayuda que les prestó». •	Bilboko	Eskolapioetan	egokitu-
tako espetxean preso eduki zuten 1937ko abenduaren 12tik 
1938ko abuztuaren 15era arte. Preso eduki zuten Errenterian 
(Gipuzkoa) 2. langileen batailoian. Donostiako Ondarretako 
espetxean preso eduki zuten 1940ko uztailaren 8tik 1940ko 
uztailaren 27ra arte. 

ANTOLÍN LUZÓN, PAULINO:
J: Arconada (Palentzia), 1881, B: Ordizia. Gerratik ihesi Do-
nostian, Bilbon, Santanderren, Asturiasen, Tarragonan, 
Bartzelonan eta Frantzian errefuxiatuta egon zen 1940ko 
abenduaren 17ra arte. Emazte eta alabarekin Ordiziara itzuli 
zenean, etxeko gauza guztiak ostu zizkietela ikusi zuten. 

ANTOLÍN RODRÍGUEZ, MÁXIMO:
J: 1903, B: Ordizia. Gipuzkoako lehen konpainietan mobi-
lizatutako milizianoa, Eibarko (Gipuzkoa) Intendentzian 



3 OROIMENAREN IZENAK

254 Ahaztuen mindura 1936ko gerra eta lehen frankismoa ordizian

(ELA-STV).	•	Frantzian	errefuxiatu	zen	eta	Gurseko	(Biarno,	
Frantzia) kontzentrazio-esparruan eduki zuten. 

APALATEGI MAIZA, FELIPE:
J: 1885, B: Ordizia. Udaleko langilea, eskola publikoetako ate-
zaina. Zinegotzi nazionalistek 1934an dimititu ondoren osatu-
tako behin-behineko udalbatza eskuindarrak udal funtziona-
rioen zerrendetatik kanpo utzi zuen 1936ko urtarrilaren 21ean.

APEZTEGIA SAN ROMAN, LUISA:
J: Ordizia, 1918, B: Ordizia. Gerratik ihesi Donostian, Bilbon, 
Santanderren, Frantzian, Katalunian eta, berriz ere, Fran-
tzian errefuxiatuta egon zen.

ARAGÓN PELAEZ, MANUEL:
J: Tolosa (Gipuzkoa), B: Ordizia. Frankistek gerra kontsei-
luan prozesatu zuten Donostiako plaza militarrean 1943ko 
urtarrilaren	4an	(artxibatutako	auzia).	•	Prozesamenduaren	
autoan honako hau jasotzen da: «Era de antecedentes izquier-
distas y prestó servicios al Ejercito enemigo huyendo de su 
pueblo cuando se acercaron la tropas Nacionales, trabajando 
en Santander en industrias metalúrgicas, no deduciéndose de 
los informes de las entidades de su pueblo ni de las declaracio-
nes testificales que haya cometido actos delictivos, ni que su 
actuación haya sido destacada».  

ARAMENDI MANRIQUE, JOXE ANTONIO: 
J: Ordizia, 1912, B: Hernani (Gipuzkoa). Gipuzkoako lehen 
konpainietan mobilizatutako milizianoa, MAOC konpainian 
(EPK-PCE).	•	Gudari	edo	milizianoa	Euzko	Gudarostean,	Dra-
gones	batailoian	(JSU).	•	Faxistek	preso	hartu	eta	gerra	kon-
tseiluan prozesatu zuten «matxinada militarrari» laguntza 
emateaz akusatuta. Donostiako plaza militarrean prozesatu 
zuten 1942ko maiatzaren 28an eta 12 urte eta egun bateko 
kartzela	 zigorrera	 kondenatu.	 •	 Prozesamenduaren	 autoan	
honako hau jasotzen da: «Participó en el asesinato de varios 
oficiales  del Ejécito en la cárcel de Ondarreta, lo que se debió 
a haberlo manifestado el procesado así en una declaración 
ante la Guardia Civil, rectificando las prestadas ante el juz-
gado y manifestando que la declaración ante la Guardia Civil 
le fue arrancada por la violencia».	 •	 Bilboko	 Eskolapioetan	
egokitutako kartzelan preso eduki zuten 1939ko ekainaren 
27tik 1940ko maiatzaren 7ra arte. Donostiako Ondarretako 
espetxean eduki zuten preso 1940ko maiatzaren 7tik 1942ko 
uztailaren 22ra arte.  

ARAMENDI MANRIQUE, RAMON: 
J: Ordizia, B: Hernani. Gipuzkoako lehen konpainietan mobi-
lizatutako milizianoa, herri milizietan (JSU). 

ARAMENDI MANRIQUE, LUIS:  
J: Ordizia, 1922, B: Donostia. EAE-ANV alderdian afiliatua. 
Frantzian errefuxiatuta egon zen. Euskal brigadetan bolunta-
rio izan zen II. Mundu Gerran eta zauritu egin zuten 1945ko 
apirilaren	14an.	•	Ameriketan	errefuxiatu	zen.

ARAMENDI MANRIQUE, SOLEDAD:  
J: Ordizia, 1917, B: Donostia. Juransonen (Biarno, Frantzia) 
errefuxiatuta egon zen. 

ARANA FLORES, MIGEL:  
J: Etxarri Aranatz (Nafarroa), 1903. Matxinatu kolpezaleek 
mobilizatutako soldadua. Filiazioz erreketea. Errepublika-
zaleek Lazkaomendin (Lazkao, Gipuzkoa) preso hartu zuten 
inguruko baserrietatik eskopetak lapurtzen ari zenean, eta 
Ordiziara atxilotuta eraman zuten beste 22 erreketerekin ba-
tera 1936ko uztailaren 29an. 

ARANA GONZÁLEZ, FRANTZISKO:  
J: Ordizia, 1918. Faxistek atxilotu eta Bilbon preso eduki zuten 
1937ko irailaren 18tik aurrera. Gerra kontseiluan prozesatu 
zuten Donostiako plaza militarrean 1939ko urriaren 10ean 
(artxibatutako auzia).

ARANA INTSAUSTI, EUGENIO:
J: Ordizia, B: Ordizia. Ordiziako lehen udal demokratikoan 
alkateorde eta zinegotzi izan zen, EAE-ANV alderdiko ordez-
kari	 gisa.	 •	 Gipuzkoako	 lehen	 konpainietan	 mobilizatutako	
miliziano	 boluntarioa,	 EAE-ANVn.	 •	 Frankistek	 gerra	 kon-
tseiluan prozesatu zuten Donostiako plaza militarrean «ma-
txinada militarrari»  atxikimendua emateaz akusatuta.  Bi ur-
teko kartzela zigorrera kondenatu zuten 1938ko urtarrilaren 
29an. Donostiako Ondarretako kartzelan preso eduki zuten. 

ARANA MATXAIN, ANDRES:   
J: Ordizia, 1908, B: Ordizia. Gipuzkoako lehen konpainie-
tan mobilizatutako milizianoa, Euzko Indarra konpainian 
(EAE-ANV).	 •	 Gudari	 edo	 milizianoa	 Euzko	 Gudarostean,	
Euzko	 Indarra	 batailoian	 (EAE-ANV).	 •	 Faxistek	 preso	 har-
tu zuten eta gerra kontseiluan prozesatu zuten Donostiako 
plaza militarrean 1939ko maiatzaren 31n. Soldadu langileen 
diziplina-batailoietan	lan	egitera	zigortu	zuten.	•	Donostiako	
Ondarretako kartzelan preso eduki zuten. Langileen batai-
loian preso eduki zuten lanean Guadarramako mendizerran 
Francoren aginduz eraiki zen Valle de los Caidosen (San Lo-
renzo de El Escorial, Madril).  

ARANA MATXAIN, IGNAZIO: 
J: Ordizia 1916an, V: Ordizia. Gipuzkoako lehen konpainietan 
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mobilizatutako milizianoa, Azpeitiko (Gipuzkoa) euskal mi-
lizietan.	•	Gudari	edo	milizianoa	Euzko	Gudarostean,	Itxar-
kundia batailoian (EAJ-PNV).

ARANA MATXAIN, MARTZELINO: 
J: Ordizia, 1911, B: Ordizia. Gipuzkoako lehen konpainietan 
mobilizatutako milizianoa, Lasarten (Gipuzkoa), Euzko In-
darra	konpainian	(EAE-ANV).	•	Gudari	edo	milizianoa	Euzko	
Gudarostean,	Euzko	Indarra	batailoian	(EAE-ANV).	•	Faxis-
tek preso hartu eta Donostiako 9. Instrukzio Epaitegi Milita-
rrean prozesatu zuten.  

ARAñA REPARAZ, JOXE:   
J: Lizarrabengoa-Ergoeina (Nafarroa), 1910. Matxinatu 
kolpezaleek mobilizatutako soldadua. Filiazioz erreketea. 
Errepublikazaleek Lazkaomendin (Lazkao, Gipuzkoa) preso 
hartu zuten inguruko baserrietatik eskopetak lapurtzen ari 
zenean, eta Ordiziara atxilotuta eraman zuten beste 22 erre-
keterekin batera 1936ko uztailaren 29an.

ARANETA ALDAZABAL, PAULO: 
J: Ordizia, 1909, B: Ordizia. Lagun-artea Ordiziako elkarteko 
kidea. Herriko agintari frankistek zerrendetan honela sailka-
tu zuten 1938ko azaroaren 18an: «toki ezezagunen batean 
dagoen pertsona».  

ARANBURU ARANBURU, LUIS:
J: Ordizia. Langileen batailoian preso eduki zuten Trubiako 
(Asturias) lantegian.  

ARANBURU ELIZEGI, EUSEBIO:
J: Ordizia, 1911, B: Ordizia. Gudari edo milizianoa Euzko Gu-
darostean, Euzko Indarra batailoian (EAE-ANV).

ARANBURU GARMENDIA, JOAN:
J: 1893, B: Ordizia. Gudari edo milizianoa Euzko Gudaros-
tean, Ingeniarien 2. batailoian. 

ARANBURU IJURRA, JOAN: 
J: Ordizia, 1919, B: Ordizia.  Herriko agintari frankistek ho-
nela sailkatu zuten 1940ko soldadugaien deialdian: «ihesla-
ria» eta «senideekin batera toki ezezagunen batean dagoen 
pertsona».       

ARANBURU OTEGI, JOXE:
J: Ordizia, 1915, B: Ordizia. Matxinatu kolpezaleek mobiliza-
tutako soldadua, Oriamendi tertzioko 3. Urdaneta konpai-
nian. Filiazioz erreketea. 

ARANTZEGI SARASOLA, JOAN:   
J: Ordizia, 1915, B: Ordizia. Matxinatu kolpezaleek mobili-
zatutako soldadua, Oriamendi tertzioko 3. Urdaneta kon-
painian.	 Filiazioz	 erreketea.	 Kabo	 kargua	 izan	 zuen.	 •	 Gu-
du-eremuan hil zen 1939ko urtarrilaren 12an Ceron (Lleida, 
Katalunia).

ARBINA LARRINTZA, JOAKIN: 
J: 1899, B: Ordizia. Gudari edo milizianoa Euzko Gudaros-
tean, Disciplinario batailoian.  

ARBIZU LONBIDE, LUIS:
J: 1893, B: Ordizia. Gipuzkoako lehen konpainietan mobili-
zatutako	milizianoa.	•	Herriko	agintari	frankistek	idatzitako	
informeetan honako hau jasotzen da: «De ideas izquierdista,  
actuó con armas en contra del movimiento».

ARBIZU LONBIDE, SANTIAGO: 
J: 1906, B: Ordizia. Frankistek langileen batailoian preso edu-
ki zuten Nerbioiko Ontzioletan, Sestaon.    

ARBIZU MENDIKUETA, JOXE:  
J: Etxarri Aranatz (Nafarroa), 1909. Matxinatu kolpezaleek 
mobilizatutako soldadua. Filiazioz erreketea. Errepublika-
zaleek Lazkaomendin (Lazkao, Gipuzkoa) preso hartu zuten 
inguruko baserrietatik eskopetak lapurtzen ari zenean, eta 
Ordiziara atxilotuta eraman zuten beste 22 erreketerekin 
batera 1936ko uztailaren 29an. Donostiako Ondarretako es-
petxean preso eduki zuten. 

ARBIZU URANGA, EUSTAKIO:
J:	1866,	B:	Ordizia.	Espetxeren	batetan	preso	eduki	zuten.	•	
Herriko agintari frankistek idatzitako informeetan honako 
hau azaltzen da: «De la extrema izquierda, no actuó con ar-
mas por su avanzada edad, pero tenemos la seguridad que 
aunque no sea más que con intención, hizo lo que pudo. Pro-
pietario de una librería asquerosa».

ARDURA ARANBURU, JOAN MANUEL:  
J: Ordizia, 1919, B: Ordizia. Matxinatu kolpezaleek mobiliza-
tutako soldadua, Oriamendi tertzioko 4. Loinaz konpainian. 
Filiazioz erreketea.

ARESO ARANBURU, PEDRO:  
J: Ordizia, 1911, B: Ordizia. Futbolari ospetsua izan zen. He-
rriko futbol taldean eman zituen lehen urratsak. Tolosa eta 
Murtziako futbol taldeetan aritu zen eta, ondoren, Real Betis 
Balompié  taldeak fitxatu zuen. Talde  horrek Espainiako Liga 
irabazi zuen 1935. urtean. Urte bete beranduago, F.C.B. tal-
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deak fitxatu zuen, baina gerraren hasierak bere kirol ibilbidea 
eten	zuen.	•	Altxamendu	militarra	hasi	zenean,	Gipuzkoako	
lehen milizietan eman zuen izena, Azpeitiko (Gipuzkoa) eus-
kal milizietan (EAJ-PNV). Gudari edo miliziano ibili zen Euz-
ko Gudarostean, Amayur batailoian (EAJ-PNV). Urduñako 
gudu-eremuan zegoela Euzko Jaurlaritzak Bilbora deitu zuen 
proposamen bat egiteko. Euzkadiko Futbol Selekzioan jokatu 
zuen 1937 eta 1939 urteen bitartean Europan eta Ameriketan, 
euskal erresistentziarentzat dirua biltzen. Erbestean egonik, 
Argentinan Racing de Avellaneda taldean jokatu zuen eta, 
azkenik, Venezuelan Deportivo Vasco de Venezuela taldean.  

ARGAITZ ESTEBAN, ANGEL:  
J: Ordizia, 1911. Gudari edo milizianoa Euzko Gudarostean, 
Azaña Gipuzkoa batailoian (IR). 

ARGAITZ ESTEBAN, FELIX:  
J: Ordizia, 1909, J: Ordizia. Gudari edo milizianoa Euzko Gu-
darostean,	México	batailoian	(UGT).	•	Gudari	edo	milizianoa	
Euzko Gudarostean, Ingeniarien 2. batailoian.

ARGAITZ ESTEBAN, RIKARDO:
J: Ordizia, 1919, B: Ordizia. Gudari edo milizianoa Euzko Gu-
darostean,	Pablo	Iglesias	batailoian	(UGT).	•	Faxistek	preso	
hartu	zuten	Gijonen	(Asturias)	1937ko	azaroan.	•	Ondoren,	
matxinatu	kolpezaleek	mobilizatu	zuten.	•	Elbarri	geratu	zen	
eta lanerako ezgai jotzen zuen agiria eman zioten 1939ko 
otsailaren 28an.

ARIN EIZAGIRRE, BENITO:
J: Ordizia, 1916, B: Ordizia. Matxinatu kolpezaleek mobiliza-
tutako soldadua, Oriamendi tertzioko 3. Urdaneta konpai-
nian. Filiazioz erreketea. 

ARISTRAIN NOAIN, PAULINO:
J: Argentina, 1916, B: Ordizia. Matxinatu kolpezaleek mobi-
lizatutako soldadua, Oriamendi tertzioko 3. Urdaneta kon-
painian.	Filiazioz	erreketea.	•	Gerrako	elbarrituen	zerrendan	
sailkatu zuten eta Ordiziako agintari frankistek udaleko lan-
postu publiko batean jarri zuten lanean.

ARIZMENDI GARCIA, JESUS:    
J: Tafalla (Nafarroa), 1909. Gudari edo milizianoa Euzko 
Gudarostean,	 Arana	 Goiri	 batailoian	 (EAJ-PNV).	 •	 Faxistek	
preso hartu eta gerra kontseiluan prozesatu zuten «matxi-
nada militarrari» laguntza emateaz akusatuta. Bilboko plaza 
militarrean prozesatu zuten eta 20 urteko kartzela zigorrera 
kondenatu.	 •	 Bilboko	 Eskolapioetan	 egokitutako	 espetxean	
preso eduki zuten 1939ko urtarrilaren 31tik aurrera. 

ARMENDARIZ ELKORO, GREGORIO:
J: Ordizia, 1916, B: Ordizia. Matxinatu kolpezaleek Requeté 
Irratian mobilizatutako soldadua.

ARMENDARIZ ELKORO, SINFOROSO:
J: Ordizia, 1918, B: Ordizia. Matxinatu kolpezaleek mobiliza-
tutako soldadua, Oriamendi tertzioko 3. Urdaneta konpai-
nian. Filiazioz erreketea. 

ARMENDARIZ IMAZ, BARTOLOME:
J: Ordizia, 1908, B: Ordizia. Gudari edo milizianoa Euzko Gu-
darostean (EAE-ANV).  Faxiistek hil zuten 1937ko abuztuaren 
8an Sopuertan (Bizkaia). 

ARMENDARIZ MENDIA, IGNAZIO:  
J: 1886, B: Ordizia. Espetxeren batean preso eduki zuten 
1937ko uztailaren 10etik aurrera. 

ARMENDARIZ PAGADIZABAL, EUSEBIO:
J: Ordizia, 1920, B: Ordizia. Matxinatu kolpezaleek mobiliza-
tutako soldadua, Oriamendi tertzioko 3. Urdaneta konpai-
nian. Filiazioz erreketea.  

ARMENDARIZ PAGADIZABAL, JULIAN:
J: Ordizia, 1929, B: Ordizia. Matxinatu kolpezaleek mobiliza-
tutako soldadua, Oriamendi tertzioko 3. Urdaneta konpai-
nian.  Filiazioz erreketea.  

ARRANZ DEL RIO, ANASTASIO:
J: 1892. B: Ordizia. Atzerrian errefuxiatu zen bi semerekin batera.  

ARRANZ RICO, KRUZ:
J: Ordizia, 1920. Gudari edo milizianoa Euzko Gudarostean, 
Jean Jaures batailoian (UGT). 

ARRATIBEL ARRATIBEL, JOAN: 
J: Ordizia. Matxinatu kolpezaleek mobilizatutako soldadua. 

ARRATIBEL ARRATIBEL,  MIGEL:
J: Ordizia. Matxinatu kolpezaleek mobilizatutako soldadua. 
Filiazioz erreketea. 

ARRATIBEL BAZTARRIKA, MIGEL:
J: Ataun (Gipuzkoa), 1919, B: Ordizia. Matxinatu kolpezaleek 
mobilizatutako soldadua, Oriamendi tertzioko 3. Urdaneta 
konpainian eta 23. Legazpi batailoian.  Filiazioz erreketea.  

ARRATIBEL IMAZ, ANTONIO:  
J: 1869, B: Ordizia. Ordiziako Udaleko langilea, kale-garbi-
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tzailea. Udalbatza frankistak kargugabetu eta lanpostutik 
kaleratu zuen.  

ARRATIBEL IMAZ, GREGORIO:
J: 1908, B: Ordizia. Matxinatu kolpezaleek mobilizatutako 
soldadua. 

ARREGI AMUNDARAIN, BENITO:
J: Ordizia, 1882, B: Portugalete. Gudari edo milizianoa Euzko 
Gudarostean.	•	Faxistek	preso	hartu	zuten	eta	gerra	kontsei-
luan prozesatu zuten «matxinada militarrari» laguntza ema-
teaz akusatuta. Bilboko plaza militarrean prozesatu zuten eta 
30	urteko	kartzela	zigorrera	kondenatu	1939an.	•	Preso	eduki	
zuten Donostiako Ondarretako espetxean 1937ko azaroaren 
19tik 1939ko irailaren 9ra. Preso eduki zuten Bilboko Taba-
kalerako espetxean 1939ko irailaren 9tik 1943ko abuztuaren 
20ra arte. Preso eduki zuten Donostiako espetxean 1943ko 
abuztuaren 20tik 1949ko azaroaren 9ra arte. 

ARREGI OLAZABAL, JOXE ANTONIO:  
J: Azpeitia (Gipuzkoa), 1873, B: Ordizia. Katalunian errefuxia-
tuta egon zen.  

ARREGI TXURRUKA, ANTONIO ANGEL:
J: Ordizia, 1913, B: Ordizia. Gudari edo milizianoa Euzko Gu-
darostean,	Meabe	batailoian	(JSU).	•	Faxistek	preso	hartu	eta	
prozesu sumarisimoan prozesatu zuten Donostiako plaza 
militarrean	1941eko	ekainaren	16an.	•	Donostiako	Ondarre-
tako espetxean preso eduki zuten.  

ARREGI ZUBELDIA, BERNARDO:
J: Ordizia, 1917, B: Ordizia. Matxinatu kolpezaleek mobiliza-
tutako soldadua.

ARREZIGOR ZABALETA, JOAN:  
J: Ordizia, 1917. Herriko agintari frankistek honela sailkatu 
zuten 1938ko soldadugaien deialdian: «toki ezezagunen ba-
tean dagoen pertsona» eta «erregimenari atxiki gabea».   

ARRIETA PASCUAL, RIKARDO:
J: Ordizia, 1917, B: Bilbo. ELA-STV sindikatuan afiliatua. Gu-
dari edo milizianoa Euzko Gudarostean, Larrazabal batailoian 
(EAJ-PNV).	 •	 1938ko	 ekainaren	 16an	 desagertu	 zen	 Bilbon.	 •	
Herriko agintari frankistek honela sailkatu zuten 1941eko solda-
dugaien deialdian: «toki  ezezagunen batean dagoen pertsona».  

ARRILLAGA MURUA, PEDRO:
J: Ordizia, 1911, B: Ordizia. Gudari edo milizianoa Euzko Gu-
darostean, Amayur batailoian (EAJ-PNV). 

ARRILLAGA URBIETA, JOXE:    
B: Ordizia. Matxinatu kolpezaleek mobilizatutako soldadua. 

ARRILLAGA URBIETA, SATURNINO:
J: 1912, B: Ordizia. Matxinatu kolpezaleek mobilizatutako 
soldadua. 

ARRILLAGA URBIETA, BIZENTE:
J: Ordizia, 1917, B: Ordizia. Matxinatu kolpezaleek mobiliza-
tutako soldadua. 

ARRIOLABENGOA ILARRETA, KLARENTZIO: 
J: Donostia, 1926, B: Ordizia. Loubieresen (Ariege, Frantzia) 
errefuxiatuta egon zen. 

ARRONDO LARRAñAGA, JOXE MARI: 
J: 1905, B: Ordizia. Gudari edo milizianoa Euzko Gudaros-
tean, Kirikiño batailoian (EAJ-PNV). 
 
ARRUABARRENA LARREA, JOXE IGNAZIO: 
J: Zaldibia (Gipuzkoa), 1915, B: Ordizia. Matxinatu kolpeza-
leek mobilizatutako soldadua, Oriamendi tertzioko 3. Urda-
neta konpainian. Filiazioz erreketea.

ARTSUAGA GAZTAñAGA, RAMON: 
J: Ordizia, 1914, B: Ordizia. Matxinatu kolpezaleek mobiliza-
tutako soldadua. 

ARTETXE ALTUNA, FRANTZISKO:
B: Ordizia. Matxinatu kolpezaleek mobilizatutako soldadua. 

ARTZA MUJIKA, ANTONIO:
J: 1902, B: Ordizia. Gudari edo milizianoa Euzko Gudaros-
tean, Kirikiño batailoian (EAJ-PNV). 

ARTZA LASA, MIGEL:
J: Ordizia, 1915, B: Ordizia. Matxinatu kolpezaleek mobiliza-
tutako soldadua, Oriamendi tertzioko 3. konpanian. Filiazioz 
erreketea. Matxinatuek mobilizatutako soldadua Mendiko 
7. Arapiles batailoian eta Flechas Azules legionarioen dibi-
sioan.	•	Gerrako	elbarri	eta	lanerako	ezgai	jo	zuten.

ARCE AEDO, JOAN:  
J: Ordizia, 1912, B: Beasain (Gipuzkoa). Gipuzkoako lehen 
konpainietan mobilizatutako milizianoa, Eibarko Intenden-
tzian (UGT). Gudari edo milizianoa Euzko Gudarostean, In-
tendentzia Militarrean.
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ARCE AEDO, MARIANO:
J: Ordizia, 1918, B: Ordizia. Herriko agintari frankistek honela 
sailkatu zuten 1939ko soldadugaien deialdian: «toki ezeza-
gunen batean dagoen pertsona» eta «erregimenari  atxiki 
gabea».  

ARZOTZ IRIARTE, FERMIN:
J: Nafarroa, 1910. Matxinatu kolpezaleek mobilizatutako sol-
dadua. Filiazioz erreketea. Errepublikazaleek Lazkaomendin 
(Lazkao, Gipuzkoa) preso hartu zuten inguruko baserrietatik 
eskopetak lapurtzen ari zenean, eta Ordiziara atxilotuta era-
man zuten beste 22 erreketerekin batera 1936ko uztailaren 
29an. Donostiako Ondarretako espetxean preso eduki zuten. 
  
ASEGINOLAZA OTEGI, SANTIAGO:
J: Ordizia, 1905, B: Ordizia. Gudari edo milizianoa Euzko Guda-
rostean,	Larrañaga	batailoian	(EAK-PCE).	•	Faxistek	preso	hartu	
zuten eta gerra kontseiluan prozesatu zuten 1939ko maiatzaren 
15ean Donostiako plaza militarrean. Absolbitu egin zuten.

ASENSIO GARCÍA, FLORA:
J: Ordizia. Frantzian errefuxiatu zen. 

ATXOTEGI BIDARTE, DEMETRIO:
B: Ordizia. Matxinatu kolpezaleek mobilizatutako soldadua.

AZKARATE, TEOFILA:
B: Ordizia. Frantzian errefuxiatu zen.  

AZKONA MUNARRIZ, JOXE:  
J: Ordizia, 1907, B: Ordizia. Izquierda Republicana (IR) al-
derdiko Ordiziako idazkaria eta Club Deportivo Ordizia el-
karteko	lehendakariordea	•	Gipuzkoako	lehen	konpainietan	
mobilizatutako	 milizianoa.	 •	 Faxistek	 preso	 hartu	 eta	 gerra	
kontseiluan prozesatu zuten «matxinada militarrari» lagun-
tza emateaz akusatuta. Bilboko plaza militarrean prozesatu 
zuten eta bi urteko kartzela zigorrera kondenatua zuten 
1939ko	 maiatzaren	 25ean.	 •	 El	 Dueso	 espetxean	 (Santoña,	
Kantabria) preso eduki zuten. Bilboko espetxean preso eduki 
zuten 1937ko azaroaren 18tik 1939ko irailaren 1era arte. On-
doren, preso eduki zuten 152. langileen batailoian, Madrilen, 
1940ko maiatzaren 7ra arte. Azkenik, Donostiako Ondarreta-
ko  espetxean preso eduki zuten 1940 maiatzaren 7tik 1940ko 
abuztuaren 14ra. 

AZKONA RAMÍREZ, JOAN:  
J: Iruñea, 1919, B: Ordizia. Gudari edo milizianoa Euzko Gu-
darostean,	 Rusia	 batailoian	 (UGT).	 •	 Faxistek	 preso	 hartu	
zuten Gijonen (Asturias) 1937ko urriaren 25ean. Gerra kon-

tseiluan prozesatu zuten «matxinada militarrari» laguntza 
emateaz akusatuta. Donostiako plaza militarrean prozesatu 
eta bi urteko kartzela zigorrera kondenatu zuten 1939ko 
urtarrilaren	 11n.	 •	 Prozesamenduaren	 autoan	 honako	 hau	
jasotzen da: «…interviniendo armado de fusil en el asalto y 
saqueo del Círculo Tradicionalista, participando en el incen-
dio de las banderas nacionales que se conservaban en dicho 
Círculo y que fueron quemadas en la plaza pública».	•	Matxi-
natu kolpezaleek mobilizatu zuten artillerian. 

AZURMENDI ZUBIRIA, JOAN MARTIN:    
J: Ordizia, 1915, B: Ordizia. Matxinatu kolpezaleek mobiliza-
tutako soldadua, Oriamendi tertzioko  3. Urdaneta konpai-
nian.	 Filiazioz	 erreketea.	 •	 Gudu-eremuan	 hil	 zen	 Berrizen	
(Bizkaia) 1937ko ekainaren 6an.

B
BAILO MARTÍNEZ, JESÚS:
J: 1920, Ordizia. Matxinatu kolpezaleek mobilizatutako 
soldadua.

BALANTZATEGI BERGARETXE, FERMIN:
Gipuzkoako Foru Aldundiko mikeletea izan zen gerra aurre-
ko urteetan eta Ordizian aritu zen lanean. 1937ko abuztuaren 
25ean frankistek Gipuzkoari eta Bizkaiari itun ekonomikoa 
kendu ondoren, mikeleteen kidegoa deuseztatu egin zuten. 
Kargugabetu eta lanposturik kanporatu zuten.  

BALENTZIAGA PLAZAOLA, RAMON:   
J: Ordizia 1915, B: Ordizia. Gipuzkoako lehen konpainie-
tan mobilizatutako milizianoa, Euzko Indarra konpainian 
(EAE-ANV).	 •	 Gudari	 edo	 milizianoa	 Euzko	 Gudarostean,	
Euzko Indarra batailoian (EAE-ANV). Katalunian mobiliza-
tutako soldadua Artilleria astunaren 3. erregimentuan. 

BALERDI TOLOSA, JOXE:   
J: Ordizia, 1906, B: Ordizia. Matxinatu kolpezaleek mobiliza-
tutako soldadua, Oriamendi tertzioko 3. Urdaneta konpai-
nian. Filiazioz erreketea.

BALLUERKA GOROSTITZA, JESUS:
J: 1902, B: Ordizia. Gudari edo milizianoa Euzko Gudaros-
tean,	Euzko	Indarra	batailoian	(EAE-ANV).	•	Gerrako	preso	
eduki zuten Reinosako (Kantabria) tailerretan egokitutako 
kontzentrazio-esparruan 1938ko maiatzaren 11tik aurrera. 
Preso eduki zuten Bilboko gerrako presoen kontzentrazio-es-
parruko tailerretan. 



259Ahaztuen mindura1936ko gerra eta lehen frankismoa ordizian

BALTZA VALLEJO DE ESTIBALIZ, JESUS:     
J: Maeztu (Araba), 1916, B: Ordizia. Matxinatu kolpezaleek 
mobilizatutako soldadua.

BARANDIARAN DORRONSORO, JOXE MARI: 
J: Ordizia, 1918, B: Ordizia. Espainiako Boluntarioen Dibi-
sioko	 soldadua	 Nafarroan.	 Desagertu	 egin	 zen.	 •	 Herriko	
agintari frankistek honela sailkatu zuten 1939ko soldadu-
gaien deialdian: «toki ezezagunen batean dagoen pertso-
na»	 eta	 «erregimenari	 atxiki	 gabea».	 •	 Ikerketaren	 autoan	
honako hau jasotzen da: «Uno de sus compañeros apunta 
la posibilidad de ser uno de los individuos que se pasaron a 
filas rojas».

BARANDIARAN DORRONSORO, JOAN: 
J: Ordizia, 1908. Gudari edo milizianoa Euzko Gudarostean, 
Bakunin batailoian (CNT).

BARANDIARAN DORRONSORO, ROKE:
J: Ordizia, 1910, B: Ordizia, Gudari edo milizianoa Euzko Gu-
darostean,	Bakunin	batailoian	(CNT).	•	Frankistek	gerra	kon-
tseiluan prozesatu zuten Bilboko plaza militarrean 1940ko 
ekainaren 20an (artxibatutako auzia).

BARANDIARAN ZURUTUZA, FRANTZISKO:
J: Ataun, 1893, B: Ordizia. Gudari edo milizianoa Euzko Gu-
darostean,	Ingeniarien	1.	batailoian.	•	Gudu-eremuan	hil	zen	
1937ko apirilaren 4an Gorbean, Bizkaian. 

BARBER SERON, FELIX:  
J: Ordizia, 1918. Gudari edo milizianoa Euzko Gudarostean, 
UGT-12 batailoian (UGT).

BARBER SERON, FRANCISCO:  
J: Ordizia, 1914. Gudari edo milizianoa Euzko Gudarostean, 
Karl Marx batailoian (UGT).

BARCENILLA FERNANDEZ, FERMÍN:    
J: 1877, B: Ordizia.  Preso eduki zuten Trubiako (Asturias) lan-
gileen batailoian.  

BARCENILLA SANTOS, FERMÍN:
J: Ordizia, 1918, B: Ordizia. Gudari edo milizianoa Euzko Gu-
darostean, Nazioarteko batailoian. 

BARCO ARANDIA, HONORATO:
J: Ordizia, 1892. Gudari edo milizianoa Euzko Gudarostean, 
UGT-12 batailoian (UGT).

BARTOLOMé MOLINERO, ANASTASIO:
J: Ordizia, 1918. Herriko agintari frankistek honela sailkatu 
zuten 1939ko soldadugaien deialdian: «toki ezezagunen ba-
tean dagoen pertsona» eta «erregimenari atxiki gabea».   

BARTOLOMé NÚñEZ, LEONCIO:
B: Ordizia. Matxinatu kolpezaleek mobilizatutako soldadua.

BAZTARRIKA GOIKOETXEA, JUSTO:
J: 1918, B: Ordizia. Matxinatu kolpezaleek mobilizatutako 
soldadua.

BEITIA ARRATIBEL, KLAUDIO: 
J: Larrea (Araba), B: Ordizia. Matxinatu kolpezaleek mobiliza-
tutako soldadua. Gipuzkoako Gerrako Elbarrituen Kidegoan 
sartu zuten.

BEITIA ARRATIBEL, RAIMUNDO: 
J: Larrea (Araba), 1915, B: Ordizia. Matxinatu kolpezaleek 
mobilizatutako soldadua.

BEITIA BELOKI, EUSEBIO:  
J: Ordizia, 1907, B: Ordizia. Gudari edo milizianoa Euzko Gu-
darostean, Artilleria Parkeko batailoian. 

BEITIA BELOKI, PEDRO: 
J: Ordizia, 1911, B: Ordizia. Euzkadi aldizkariko berriemai-
lea izan zen Ordizian. Jaurlaritzako Defentsa sailburuaren, 
Joseba Rezolaren, idazkaria izan zen. Santander faxisten 
esku erori ostean, Lapurdira joan zen itsasoz. Gurseko 
(Biarno, Frantzia) kontzentrazio-esparruan eduki zuten 
aliatuen armadak Frantzia liberatu zuen arte. Erresuma 
Batuan errefuxiatuta zelarik, Euzko Jaurlaritzarentzat lan 
egin zuen Alemania naziaren aurkako erresistentzia la-
netan 1946ra arte. Parisera itzuli ondoren, Euzko Jaurlari-
tzaren prentsa bulegoan jardun zen. Osasunerako Mundu 
Erakundean (OME) eta gero Munduko Bankuan (MB) aritu 
zen lanean. Washingtonen bizi izan zen urte luzez, eta Euz-
ko Jaurlaritzako ordezkaria izan zen Ameriketako Estatu 
Batuetan. 
 
BEITIA OIARBIDE, JOXE LUIS: 
J: Ordizia, 1932, B: Ordizia. Faxistek Bergara (Gipuzkoa) bon-
bardatu zutenean erail zuten haurra.    Aita, ama eta haurra 
herritik ihesi zihoazela, bonba batek haurra hil zuen eta ama-
ri zauri larriak eragin zizkion.  

BEITIA PITARQUE, HIPOLITO: 
J: Ordizia, 1914, B: Ordizia. Matxinatu kolpezaleek mobili-
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zatutako soldadua, Infanteriako 21. erregimentuko 1. kon-
painiako	1.	batailoian.	•	Frentean	hil	zen	Bruneten	(Madril)	
1937ko apirilaren 24an. 

BENGOETXEA RUIZ, ALEJANDRO:
B: Ordizia. Faxistek preso hartu eta Bilboko kontzentrazio-es-
parruan	 eduki	 zuten.	 •	 Preso	 eduki	 zuten	 militarizatutako	
ontzigintza lantegian Reinosan (Kantabria). Gerra kontsei-
luan prozesatu zuten Burgoseko plaza militarrean, 1939ko 
abuztuaren 8an (artxibatutako auzia). 

BERAKOETXEA HIDALGO, JOXE: 
B: Ordizia, 1910, B: Ordizia. Gipuzkoako lehen konpainie-
tan mobilizatutako milizianoa, Euzko Indarra konpainian 
(EAE-ANV).	 •	 Gudari	 edo	 milizianoa	 Euzko	 Gudarostean,	
Euzko Indarra batailoian (EAE-ANV).

BERASTEGI LARREA, KALISTO: 
J: Unanua (Nafarroa), 1910. Matxinatu kolpezaleek mobilizatu-
tako soldadua. Filiazioz erreketea.  Errepublikazaleek Lazkao-
mendin (Lazkao, Gipuzkoa) preso hartu zuten inguruko base-
rrietatik eskopetak lapurtzen ari zenean eta Ordiziara atxilotuta 
eraman zuten beste 22 erreketerekin batera, 1936ko uztailaren 
29an. Donostiako Ondarretako espetxean preso eduki zuten. 

BERMEJO, JOAQUIN:
J: Errenteria, B: Ordizia. Andoaingo ekonomoa izan zen. Al-
txamendu militarraren ostean faxistek preso eduki zuten Do-
nostiako	 Ondarretako	 kartzelan.	 •	 San	 Joseko	 babes	 etxean	
preso eduki zuten lehenik eta ondoren Gasteizko Semina-
rioan.	•			Gipuzkoako	Gobernu	Militarraren	aginduz,	apaizak	
sailkatzeko egindako zerrenda batean «asaldatu» moduan 
sailkatu	zuten	1937ko	urtarrilaren	2an.	•	Frantzian	errefuxia-
tu zen 1940. urtetik aurrera. 

BIKONDOA PIñOLA, DIEGO:
J: Donostia. Gudari edo milizianoa Euzko Gudarostean, Euz-
ko Indarra batailoian (EAE-ANV). 

BIKONDOA PIñOLA, MARTIN:
J: Donostia, 1898, B: Ordizia. EAE-ANV alderdian afiliatua. 
Gipuzkoako lehen konpainietan mobilizatutako milizianoa, 
Euzko	 Indarrra	 konpainian	 (EAE-ANV),	 	 sukalde	 lanetan.	 •	
Gudari edo milizianoa Euzko Gudarostean, soldadu erregu-
larrekin	osatu	zen	Disciplina	batailoian.	•	Faxistek	preso	har-
tu zuten eta gerra kontseiluan prozesatu zuten «matxinada 
militarrari» atxikimendua emateaz akusatuta. Santanderreko 
plaza militarrean prozesatu eta 12 urte eta egun bateko kar-
tzela zigorrera kondenatu zuten 1937 irailaren 20an. 

BLASCO MARCO, EDUARDO CRUZ:
J: Ordizia, 1919. Herriko agintari frankistek honela sailkatu 
zuten 1940ko soldadugaien deialdian: «iheslaria».  

BLAY BRIZA, CLAUDIO:
B: Ordizia, 1905, B: Ordizia. Gudari edo milizianoa Euzko Guda-
rostean,	gerra	garraioetan.	•	Katalunian	Errepublikaren	arma-
dan mobilizatutako soldadua Armamentu Idazkaritza-ordean. 
•	Frantzian	errefuxiatu	zen,	eta	Argeles-sur-Merreko	(Langue-
doc-Rosellon, Frantzia) eta Gurseko (Biarno, Frantzia) kontzen-
trazio-esparruetan eduki zuten 1939ko otsailaren 19tik aurrera. 

BOLONBURU ONRAITA, MANUELA:
J: Bergara (Gipuzkoa), 1919, B: Donostia. Gipuzkoako Falan-
geren laguntza zerbitzuetan mobilizatu zuten erizain lane-
tan. Auto istripuz hil zen Ordizian Clariana Lovelekin batera 
1939ko martxoaren 8an. Oñatiko hilerrian lur eman zioten. 

BURGOS GÓMEZ, ARTURO:
B: Ordizia. Matxinatu kolpezaleek mobilizatutako soldadua.

C
CABEZÓN GONZÁLEZ, MARCELINO:
J: Ordizia, 1914, B: Altza (Donostia). Gudari edo milizianoa 
Euzko Gudarostean. UGT sindikatuaren batailoiren batean. 
Teniente	kargua	 izan	zuen.	•	Katalunian	Errepublikaren	ar-
madan	mobilizatutako	soldadua.	•	Faxistek	preso	hartu	eta	
gerra kontseiluan prozesatu zuten «matxinada militarrari» 
atxikimendua emateaz akusatuta. Donostiako plaza milita-
rrean prozesatu eta 30 urteko kartzela zigorrera kondenatu 
zuten 1941eko urriaren 29an.

CALLEJA GUIJADA, MARCIAL:
J: Ordizia, 1917. Gudari edo milizianoa Euzko Gudarostean, 
Madrid batailoian (UGT).

CALVILLO LÓPEZ, ALFONSO:
B: Ordizia. Gipuzkoako lehen konpainietan mobilizatutako 
milizianoa, Karl Marx konpainian (UGT).

CALVILLO LÓPEZ, ÁLVARO:
J: Beasain (Gipuzkoa), 1910, B: Ordizia. Errepublikaren ga-
raian epaitu egin zuten 1934ko urrian izandako gertakari 
iraultzaileengatik,	baina	absolbitu	egin	zuten.	•	Altxamendu	
militarra hasi zenean, Gipuzkoako lehen konpainietan mobi-
lizatutako	milizianoa,	Karl	Marx	konpanian	(UGT).	•	Gudari	
edo milizianoa Euzko Gudarostean, Rusia batailoian (JSU).
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CALVILLO LÓPEZ. ÁNGEL:
J: Beasain (Gipuzkoa), 1916, B: Ordizia. Gudari edo mili-
zianoa	 Euzko	 Gudarostean,	 Malatesta	 batailoian	 (CNT).	 •	
Gudari edo milizianoa Sacco y Vancetti batailoian (CNT). 
Socorro Internacional erakundeko kidea. 

CALVILLO LÓPEZ, VICTORIANO:
J: Beasain (Gipuzkoa), 1909, B: Ordizia. Gipuzkoako lehen 
konpainietan mobilizatutako milizianoa, EAE-ANV alderdia-
ren	milizietan.	•	Gudari	edo	milizianoa	Euzko	Gudarostean,	
Euzko Indarra batailoian (EAE-ANV). Teniente kargua izan 
zuen.	•	Faxistek	preso	hartu	eta	gerra	kontseiluan	prozesatu	
zuten «matxinada militarrari» atxikimendua emateaz akusa-
tuta. Santoñako (Kantabria) plaza militarrean prozesatu eta 
biziarteko kartzela zigorrera kondenatu zuten 1937ko irai-
laren	5ean.	•	El	Dueso	kartzelan	(Santoña,	Kantabria)	preso	
eduki zuten 1938ko abuztuaren 11ra arte. Puerto de Santa 
Mariako (Cadiz) espetxean preso eduki zuten 1938ko abuz-
tuaren 11tik 1948ko abuztuaren 26ra arte.

CALVO BANDERA, AGUSTÍN:
J: Ordizia, 1925, B: Ordizia. Anaiarekin batera gerratik ihesi 
ebakuatutako haurra. Santanderren eta Asturiasen errefu-
xiatuta egon zen. Ploubazlanzce itsasontzian hartu zuen 
erbesterako bidea Cervera eta Velasco gerraontzi faxisten be-
giradapean. Bordelen (Frantzia) errefuxiatuta egon zen. Da-
nimarkan errefuxiatu zen gero eta, azkenik, berriro Frantzian 
1940ko irailaren 14ra arte.

CALVO BANDERA, ANSELMO:
J: Ordizia, 1922, B: Ordizian. Anaiarekin batera gerratik ihesi 
ebakuatutako haurra. Santanderren eta Asturiasen errefu-
xiatuta egon zen. Ploubazlanzce itsasontzian hartu zuen 
erbesterako bidea Cervera eta Velasco gerraontzi faxisten 
begiradapean. Bordelen (Frantzia)   errefuxiatuta egon zen. 
Danimarkan errefuxiatu zen gero eta, azkenik, berriro Fran-
tzian 1940ko irailaren 14ra arte.

CALVO LAFUENTE, MOISéS:
J: 1902, B: Ordizia. Faxistek espetxeren batean preso eduki 
zuten 1937ko uztailaren 10etik aurrera. Herriko agintari fran-
kistek idatzitako informean honako hau jasotzen da: «Del 
Frente Popular, avanzado en la cuestión social, ignorándose si 
actuó con armas en contra del Movimiento».

CALVO SENDINO, BONIFACIO:
B: Ordizia. Gudari edo milizianoa Euzko Gudarostean, Ola-
barri	batailoian	 (EAE-ANV).	 •	Frankistek	preso	eduki	zuten	
soldadu langileen 40. diziplina-batailoiko 1. konpainian. 

CALVO SENDINO, JULIO:
J: 1905, B: Ordizia. Faxistek espetxeren batean preso eduki zu-
ten 1937ko uztailaren 10etik aurrera. Gerra kontseiluan pro-
zesatu zuten Bilboko plaza militarrean eta preso eduki zuten 
langileen batailoiren batean 1938ko irailaren 28tik aurrera. 

CALVO SENDINO, RAIMUNDO:
B: Ordizia. Faxistek preso eduki zuten soldadu langileen 58. 
diziplina-batailoian San Roquen (Cadiz) 1940ko irailaren 
16ra arte. 

CALVO ZAPATA, ANTONIO:
J: Ordizia, 1919, B: Ordizia. Gudari edo milizianoa Euzko Gu-
darostean,	 Gipuzkoako	 Azaña	 batailoian	 (IR).	 •	 Gudari	 edo	
milizianoa	Euzko	Gudarostean,	Torrijos	batailoian	(UGT).	•		
Faxistek preso hartu zuten Santanderren eta matxinatuekin 
mobilizatu zuten Automobilismoko 1. base mugikorrean.  

CALVO ZAPATA, JOAKIN:    
J: Ordizia, 1909. Gudari edo milizianoa Euzko Gudarostean, 
Ingeniarien 2. batailoian. 

CAMIN CUTANDO, JOAN:
J: 1901, B: Ordizia. Gudari edo milizianoa Euzko Gudaros-
tean, Gipuzkoako Azaña batailoian (IR). 

CANO RODRÍGUEZ, SANDALIO:
J: Ordizia, 1919, B: Ordizia. Gudari edo milizianoa Euzko Gu-
darostean, Meabe batailoian (JSU).

CAñADA OJEA, MANUEL:
J: Ordizia, 1919. Herriko agintari frankistek honela sailkatu 
zuten 1940ko soldadugaien deialdian: «iheslaria».   

CARDOZO DE BETHENCOURT RIEDE, EUGENIO JORGE:
J: Donostia, 1919, B: Ordizia. Gudari edo milizianoa Euzko 
Gudarostean,	MAOC	batailoian	(EAK-PCE).	•	Gudari	edo	mi-
lizianoa Euzko Gudarostean, Gipuzkoako Azaña batailoian 
(IR).	•	Faxistek	preso	hartu	zuten	Gijonen	(Asturias)	1937ko	
urriaren 21ean eta matxinatuekin mobilizatu zuten Mendiko 
24. infanteria-erregimentuan. Kabo kargua izan zuen. 

CARRIÓN AZKARATO, JULIO: 
J: Ordizia, 1920, B: Ordizia. Matxinatu kolpezaleek mobilizatu-
tako soldadua, Oriamendi tertzioko 3. Urdaneta konpainian. 

CARRIÓN RAMOS, ANTONIO:
J: Ordizia, 1908, B: Ordizia. Matxinatu kolpezaleek mobiliza-
tutako soldadua. 
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CARRIÓN ZURBANO, FRANCISCO:
J: Ordizia, 1919. Herriko agintari frankistek honela sailkatu 
zuten 1940ko soldadugaien deialdian: «toki ezezagunen ba-
ten dagoen pertsona”.   

CASTILLO CAUVILLA, JOSé: 
B: Ordizia. Gudari edo milizianoa Euzko Gudarostean, Itxar-
kundia batailoian (EAJ-PNV). Sukaldari kargua izan zuen.  

CASTRILLÓN BOADA, NARCISO:
J: Ordizia, 1916. Matxinatu kolpezaleek mobilizatutako 
soldadua.

CAYO GETE, BARTOLOMé:
B: Ordizia. Faxistek espetxeren batean preso eduki zuten 
1937ko uztailaren 5etik aurrera.  

CEBADA SOTO, PRUDENCIO:
J: 1896, B: Ordizia. Gipuzkoako lehen konpainietan mobiliza-
tutako	 milizianoa.	 •	 Faxistek	 preso	 hartu	 eta	 eta	 espetxeren	
batean	eduki	zuten	1937ko	ekainaren	7tik	aurrera.	•	Herriko	
agintari frankistek idatzitako informean honako hau jasotzen 
da: «Pertenece al Frente Popular cuya candidatura ha votado 
actuando como interventor en las últimas elecciones, hizo ar-
mas contra el Movimiento Salvador desde el primer momento». 

CERDEIRA SÁEZ, MANUEL:
J: Ordizia. Gipuzkoako lehen konpainietan mobilizatutako 
milizianoa, kanpainako sukaldeetan (UGT). 

CEREIJO IRASTORTZA, JESUS: 
J: Ordizia, 1911, B: Ordizia. Herriko 1932ko soldadugaien 
deialdian honela sailkatu zuten: «toki ezezagunen batean 
dagoen pertsona».  

CILLERVELO BABÓN, FRANCISCO:
J: Ordizia, 1912, B: Ordizia. Gipuzkoako lehen konpainietan 
mobilizatutako	milizianoa,	Campsa	garraioetan	(UGT).	•	Ka-
talunian errefuxiatu zen. Handik Frantziara ihes egin ondo-
ren, Argeles-sur-Merreko (Languedoc-Rosellon, Frantzia) eta  
Gurseko (Biarno, Frantzia) kontzentrazio-esparruetan eduki 
zuten 1938ko otsailaren 8tik aurrera. 

CLARIANA LOVEL, CONCEPCIÓN:
J: Bartzelona, 1915, B: Donostia. Gipuzkoako Falangeren la-
guntza zerbitzuetan mobilizatu zuten erizain lanetan. Auto is-
tripuz hil zen Ordizian Manuela Bolonbururekin batera 1939ko 
martxoaren 8an. Bartzelonako hilerrian lur eman zioten. 

CLAVERO CADINANOS, CARMEN:
J: Ordizia, 1933, B: Ordizia. Ramoulun (Loiret, Frantzia) erre-
fuxiatu zen. 

CADINANOS, DORITA:
J: Ordizia, 1929, B: Ordizia. Ramoulun (Loiret, Frantzia) erre-
fuxiatu zen.  

CLAVERO CADINANOS, ELVIRA:
J: Ordizia, 1940, B: Ordizia. Ramoulun (Loiret, Frantzia)  erre-
fuxiatu zen.
 
CLAVERO CADINANOS, JULIAN:
J: Ordizia, 1937, B: Ordizia. Ramoulun (Loiret, Frantzia) erre-
fuxiatu zen. 

CLAVERO CADINANOS, PEPITA:
J: Ordizia, 1942, B: Ordizia. Ramoulun (Loiret, Frantzia) erre-
fuxiatu zen. 

CLAVERO CORRALES, PRAXEDES:
J: Zamora, 1888, B: Ordizia. Katalunian mobilizatutako sol-
dadua, Armada errepublikarraren Armamentu Idazkaritzan. 
•	 Frantziara	 ihes	 egin	 ondoren,	 Argeles-sur-Merreko	 (Lan-
guedoc-Rosellon, Frantzia) eta Gurseko (Biarno, Frantzia) 
kontzentrazio-esparruetan eduki zuten. Ramoulun (Loiret, 
Frantzia) errefuxiatuta egon zen. 

CONDE-SALAZAR MANZANO, RAFAEL:
B: Donostia. Asaltoko Goardia eta Gipuzkoako lehen mili-
zietan mobilizatutako milizianoa, Ordizian. Teniente kargua 
izan zuen. Gudu-eremuan hil zen Ordizian 1936ko uztaila-
ren	 30ean.	 •	 Frente Popular aldizkariak honela eman zuen 
heriotza horren berri: «Al acercarse a un caserío, se tomaron 
las necesarias precauciones en tales casos y las gentes lleva-
ban prestas y dispuestas sus armas. Nada hacía suponer que 
pudieran ser necesarias. Un hombre, uno solo, desarmado, 
aparecía a la puerta del caserío (…) Cuando  se encontraba a 
pocos metros del caserío, una descarga cerrada daba en tierra 
con él, al propio tiempo que el paisano del falso U.H.P. se inter-
naba rápidamente en la vivienda». 

CORDERO ANTOLÍN, JESÚS:
J: Ordizia, 1917, B: Ordizia. Gudari edo milizianoa Euzko 
Gudarostean. 

CORRAL CALLEJA, DANIEL:
J: Medina del Pomar (Burgos), 1897, B: Ordizia. Gipuzkoako 
lehen konpainietan mobilizatutako milizianoa, UGTren kon-
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painia	batean,	Azpeitian	(Gipuzkoa).	•	Gudari	edo	milizianoa	
Euzko Gudarostean, Union de Hermanos Proletarios batai-
loian	(UGT).	•	Faxistek	preso	hartu	eta	gerra	kontseiluan	pro-
zesatu zuten «matxinada militarrari» atxikimendua emateaz 
akusatuta. Donostiako plaza militarrean prozesatu zuten 
eta 15 urteko kartzela zigorrera kondenatu 1939ko urtarrila-
ren	7an.	•	Tolosako	(Gipuzkoa)	espetxean	preso	eduki	zuten	
1938ko urtarrilaren 11tik 1938ko ekainaren 18ra. Donostiako 
espetxean preso eduki zuten 1938ko ekainaren 18tik 1942ko 
martxoaren 18ra arte. Santa Ritako (Madril) espetxean preso 
eduki zuten 1942ko martxoaren 18tik 1942ko uztailaren 6ra 
arte. Madrileko Espetxe Probintzialean eduki zuten pre-
so  1942ko uztailaren 6tik 1942ko abuztuaren 19ra arte. Las 
Casas de Navas del Reyn (Madril) zegoen zigor destakamen-
duan preso eduki zuten 1942ko abuztuaren 19tik aurrera.

CORRAL PéREZ, SILVESTRE:
J: Portugalete (Bizkaia), 1921, B: Ordizia. Gipuzkoako lehen 
konpainietan mobilizatutako milizianoa, CNT sindikatuaren 
garraio	konpainiaren	batean.	•	Faxistek	Santanderren	preso	
hartu	 zuten.	 •	 Tolosako	 (Gipuzkoa)	 espetxean	 preso	 eduki	
zuten 1938ko urtarrilaren 11tik aurrera, baina urte horretan 
bertan	askatu	zuten	adin	txikikoa	zelako.	•	Gerra	kontseiluan	
prozesatu eta errugabetzat jo zuten Donostiako plaza milita-
rrean 1939ko urtarrilaren 7an.

CUEVAS ARREGI, MANUEL:
J: Ordizia. Matxinatu kolpezaleek mobilizatutako soldadua. 

CUEVAS CALVO, JOSé:
J: 1908, B: Ordizia. Gipuzkoako lehen konpainietan mobili-
zatutako milizianoa, Izquierda Republicana (IR) alderdiaren 
milizietan.	 •	 Gudari	 edo	 milizianoa	 Euzko	 Gudarostean,	
Mendiko	2.	batailoian.	•	Faxistek	atxilotu	eta	espetxeren	ba-
tean	 preso	 eduki	 zuten	 1937ko	 uztailaren	 10etik	 aurrera.	 •	
Gerra kontseiluan prozesatu zuten Bilboko plaza militarrean 
1938ko	maiatzaren	25ean	(artxibatutako	auzia).	•	Langileen	
batailoiren batean preso eduki zuten. 

D
DELGADO MERINO, MAURO:
J: 1900, B: Ordizia. Gudari edo milizianoa Euzko Gudaros-
tean, UGT-12 batailoian (UGT). 

DE BURLETE GOLMAIO, FéLIX:
J: Ordizia, 1920, B: Ordizia. Herriko agintari frankistek honela 
sailkatu zuten 1940ko soldadugaien deialdian: «toki ezezagunen 

batean	dagoen	pertsona»	eta	«erregimenari	atxiki	gabea».	•	Atxi-
lotu eta Iruritan  (Nafarroa) preso eduki zuten behartutako lanak 
egiten 18. langileen batailoian 1940ko otsailaren 6tik aurrera. 

DE LA CUESTA OBINETA, MANUEL:
J: Ordizia, 1915, B: Ordizia. Matxinatu kolpezaleek mobili-
zatutako soldadua, Mendiko 5. Flandes batailoian. Falange 
Española	Tradicionalista	alderdian	 (FET)	afiliatua.	 •	 	Herri-
tar batekin liskarren bat eduki zuen eta prozesatu egin zu-
ten. Donostiako plaza militarrean prozesatu zuten 1943ko 
abuztuaren	13an	(artxibatutako	auzia).	•	Prozesamenduaren	
autoak honako hau jasotzen du: «El encartado, en estado de 
embriaguez, se dirigió al denunciante y en voz bastante baja 
pronunció unas frases incoherentes comparando a FET y la 
FAI (...) Denunciante y denunciado llegaron a las manos». 

DE LA CUESTA OBINETA, MODESTO:
J: Ordizia, 1919, B: Ordizia. Matxinatu kolpezaleek mobiliza-
tutako soldadua. 

DE LEÓN CALVO, FELIPE:
J: 1891, B: Ordizia. Merkataria ogibidez. Matxinatu kolpeza-
leek Ordizia okupatu zutenean, ihes egin zuen bere familiare-
kin. Eskualdeko agintari militarrek honako agindu hau eman 
zuten: «Ordenar la apertura del establecimiento de D. Felipe 
de León para que en presencia de los familiares sea requisada 
la ropa blanca necesaria para la atención del Ejército».  

DE LEÓN ROJO, LUIS:
J: Ordizia, 1913, B: Ordizia. Herritik irten eta nonbait errefu-
xiatuta egon zen.  

DE LEÓN ROJO, RAMONA:
J: Ordizia, 1910, B: Ordizia. Herritik irten eta nonbait errefu-
xiatuta egon zen. 

DEL OLMO FERNÁNDEZ, MARTÍN:
J: Ordizia, 1919, B: Ordizia. Errepublikako armadako solda-
dua	 metrailadoreetan.	 •	 Faxistek	 preso	 hartu	 zuten	 Ebroko	
frentea erori ostean. Preso eduki zuten Ribadesellasen (Astu-
rias) 148. langileen batailoian.   

DEL VALLE GARCÍA, FRANCISCO:
J: Ordizia, 1916. Gudari edo milizianoa Euzko Gudarostean. 

DUQUE AMBRINAS, ESTEBAN:
J: Ordizia, 1917. Herriko agintari frankistek honela sailkatu 
zuten 1938ko soldadugaien deialdian: «toki ezezagunen ba-
tean dagoen pertsona» eta «erregimenari atxiki gabea». 



3 OROIMENAREN IZENAK

264 Ahaztuen mindura 1936ko gerra eta lehen frankismoa ordizian

E
EGUREN OTEGI, EUGENIO:
J: Ordizia, 1916, B: Ordizia. Gipuzkoako lehen konpainie-
tan mobilizatutako milizianoa, Azpeitiko (Gipuzkoa) euskal 
milizietan	 (EAJ-PNV).	 •	 Gudari	 edo	 milizianoa	 Euzko	 Gu-
darostean,	 Loyola	 batailoian	 (EAJ-PNV).	 •	 Faxistek	 atxilotu	
ondoren, 1937ko uztailaren 10etik aurrera espetxeren batean 
preso eduki zuten. Preso eduki zuten 81. langileen batailoian.  
•	Herriko	agintari	 frankisten	informeetan	honako	hau	jaso-
tzen da:  «De ideas separatistas se le ha visto con armas en esta 
villa ausentándose antes de entrar el Glorioso Ejercito en esta».

EGUREN OTEGI, FELIPE:
J: Ordizia, 1918, B: Ordizia. Gudari edo milizianoa Euzko Gu-
darostean,	San	Andres	batailoian	(ELA-STV).	•	Faxistek	preso	
hartu zuten Santanderren 1937ko irailaren 24an eta, ondoren, 
matxinatuek mobilizatu egin zuten Bailen erregimentuan. 

ELIZEGI SALSAMENDI, JOXE:
J: Ordizia, 1919, B: Ordizia. Matxinatu kolpezaleek mobiliza-
tutako soldadua, Nafarroako brigadako 1. Arapiles batailoiko 
2. konpainian. 

ELIZEGI TELLERIA, LUIS:
J: Ordizia, 1915, B: Ordizia. Matxinatu kolpezaleek mobiliza-
tutako soldadua. 

ELORTZA CARBALLO, JOXE:     
J: Ordizia, 1910, B: Ordizia. Ordiziako udaleko langilea, fak-
toriako 2. ofiziala. Matxinoak Ordizian sartu eta udalbatza 
kolpezalea eratu zutenean, kargugabetu eta bere lanpostutik 
kaleratu	egin	zuten.	•	Gipuzkoako	lehen	konpainietan	mobi-
lizatutako	milizianoa.	•	Gudari	edo	milizianoa	Euzko	Guda-
rostean,	Akademia	Militarrean.	•	Faxistek	atxilotu	egin	zuten	
eta Gasteizeko espetxean eduki zuten preso 1938ko irailaren 
26tik 1940ko maiatzaren 31ra. Donostiako Ondarretako 
kartzelan preso eduki zuten 1940ko maiatzetik 1940ko abuz-
tuaren	10era	arte.	•	Larrialdiko	ohiko	prozeduran	prozesatu	
zuten Donostiako plaza militarrean 1940ko urriaren 23an 
(artxibatutako	auzia).	•	Herriko	agintari	frankisten	informee-
tan honako hau jasotzen da: «Intervino en el reparto de armas 
huyendo a la entrada de las tropas nacionales».

ELORTZA GOIA, KANDIDO:
J: 1871, B: Ordizia. Udaleko langilea, idazkaria. Udalbatza 
frankistak kargugabetu eta bere lanpostutik kaleratu egin 
zuen. 

ELOSEGI, JOXE: 
B: Ordizia. Matxinatu kolpezaleek mobilizatutako soldadua. 

ELUSTONDO GALPARSORO, MARTZELINO:
J: Ordizia, 1896, B: Donostia. Agenen (Akitania, Frantzia) 
errefuxiatuta egon zen. 

ELVIRA VALERIO, GREGORIO:
J: Mendabia (Nafarroa), 1897, B: Ordizia. Gerra hasi bezain 
laster faxistek Mendabian atxilotu eta Logroñora eraman 
zuten. Epaiketarik gabe fusilatu zuten Logroñon 1936ko uz-
tailaren 30ean.

ERAUSKIN ERAUSKIN ANTONIO:
J: Ordizia, 1912. Faxistek gerra kontseiluan prozesatu zuten 
Bilboko plaza militarrean 1938ko martxoaren 3an. Espetxe-
ren batean preso eduki zuten.  

ERAUSKIN IRASTORTZA, MARTIN:
J: Ordizia, 1908, B: Ordizia. Gipuzkoako lehen konpainietan  
mobilizatutako milizianoa, Añorgako Guardien Batzordean 
(EAE-ANV).	 •	 Gudari	 edo	 milizianoa	 Euzko	 Gudarostean,	
Euzko	Indarra	batailoian	(EAE-ANV).	•	Faxistek	preso	hartu	
eta gerra kontseiluan prozesatu zuten «matxinada milita-
rrari» atxikimendua emateaz akusatuta. Donostiako plaza 
militarrean prozesatu eta 12 urte eta egun bateko kartzela zi-
gorrera	kondenatu	zuten	1937ko	ekainaren	14an.	•	Astorgako	
(Leon)  Espetxe Zentralean preso eduki zuten. 

ERAUSKIN IRASTORTZA, RAMON:
J: Zaldibia (Gipuzkoa), 1905, B: Ordizia. Gipuzkoako lehen 
konpainietan mobilizatutako milizianoa Añorgako Guardia 
Batzordean	(EAE-ANV).	•	Gudari	edo	milizianoa	Euzko	Guda-
rostean,	Euzko	Indarra	batailoian	(EAE-ANV).	•	Faxistek	atxi-
lotu eta preso eduki zuten Donostiako Ondarretako kartzelan.  

ERBITI, ANTONIO: 
B: Ordizia. Matxinatu kolpezaleek mobilizatutako soldadua. 
•	Gudu-eremuan	hil	zen	1936ko	urriaren	1ean.	

ESCOBAR ARNAIZ, HILARIO:
B: Ordizia. Tolosako espetxean preso eduki zuten 1938ko ur-
tarrilaren 11tik aurrera. 

ESCLANO ARTEAGA, EUSEBIO:
J: Tafalla (Nafarroa), 1920, B: Ordizia. Matxinatu kolpezaleek 
mobilizatutako soldadua, Oriamendi tertzioko 3. Urdaneta 
konpainian. Filiazioz erreketea. 
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ESCALANTE: 
Euskadiko Artxibo Historikoan agertzen da Ordizian jaiota-
ko Escalante deitura zuen pertsona bat faxistek atxilotu eta 
Iruñean fusilatu zutela 1936ko abuztuaren 15ean. Hauxe da 
agirietan agertzen den informazioa. 
J: Ordizia, 1897, B: Beasain (Gipuzkoa). Trenbideko langilea 
Ordizian. Ideologia komunista zuen egunkari baten saltzai-
lea	zen.	•	Faxistek	atxilotu	eta	epaiketarik	gabe	fusilatu	zuten	
Iruñean 1936ko abuztuaren 15ean.

ESKISABEL MUNDUATE, FELIX:
J: Ataun, 1900, B: Ordizia. EAE-ANVko kidea. Alderdiaren ba-
rruan hainbat ardura izan zituen. Frente Popularrak 1936ko 
hauteskundeak irabazi ondoren Errepublikaren berranto-
laketari ekin zionean, Errepublikaren Gipuzkoako Batzorde 
Kudeatzaileko kide izendatu zuten. EAJ-PNVk erabaki zuen 
herrialdetako batzorde horietan parte ez hartzea ordezkariak 
ez zirelako hauteskunde bitartez hautatzen. EAE-ANVk, be-
rriz, parte hartzea erabaki zuen, horrela euskal estatutuari 
bultzada emateko asmoz.  Altxamendu militarra hasi zenean, 
herritik ihes egin zuen. Santanderren itsasontzi bat hartu 
zuen emaztearekin eta semearekin batera, eta Frantzian 
errefuxiatu zen. Bordelen lanean hasi eta bertan bizi izan 
zen. Ondoren Hendaiara joan ziren bizi izatera 1939an, bai-
na II. Mundu Gerra piztu zenean, alemanen beldur Mexikora 
joan zen beste hainbat kiderekin batera, baina emaztea eta bi 
seme-alabak Hendaian utzita. Ama eta seme alabak 1944an 
itzuli ziren Ordiziara, baina Felixek hamabost urte egin zi-
tuen herritik kanpora. Patxi Iturriozek eta Mariano Galarzak 
Madrilgo Seguritate Ministerioan behar ziren gestioak egin-
da, etxera itzuli ahal izan zuen.  Agintari frankisten agirietan 
honako hau agertzen da: «Agitador de masas y acusado de la 
voladura del puente de Ormaiztegui». 

ESKISABEL ORIA, IGNAZIO: 
J: Legorreta (Gipuzkoa), 1898, B: Ordizia. EAE-ANV alderdian 
afiliatua. Faxistek Ordizia okupatu zutenean atxilotu zuten, 
1936ko uztailaren 31n. Udaletxeko kalabozoan eduki zuten 
preso. Handik Etxarri Aranatzera (Nafarroa) eraman eta ber-
tan fusilatu zuten Joxe Exposito, Sotero Jauregi eta Antonio 
Murua ordiziarrekin batera, 1936ko abuztuaren 21ean. Alar-
gun utzi zuen Marcelina Bergara Aznar emaztea, eta ume-
zurtz zazpi seme-alaba. 

ESKISABEL URDANGARIN, ANDRES:
J: 1869, B: Ordizia. Udaleko langilea, kale garbitzailea. Udal-
batza frankistak kargugabetu eta bere lanpostutik kaleratu 
egin zuen.  

ESKORIATZA ZULOAGA, JULIO:
J: 1875, B: Ordizia. Arte eta Lanbide Eskolako irakaslea. Udal-
batza frankistak bere lanpostutik kaleratu egin zuen.  

ESNAOLA AUZMENDI, FELIX:
J:	Ordizia.	Matxinatu	kolpezaleek	mobilizatutako	soldadua.	•	
Gudu-eremuan hil zen 1937ko maiatzaren 28an. 

ESNAOLA AUZMENDI, J.M.:
J: Ordizia. Matxinatu kolpezaleek mobilizatutako soldadua. 
Filiazioz erreketea. 

ESTEBAN ORTEGA, CONSTANCIO:
J: Santa Inés (Burgos), 1916, B: Ordizia. Gipuzkoako lehen 
konpainietan mobilizatutako milizianoa Unión de Herma-
nos	 Proletariosen	 milizietan	 Azpeitian	 •	 Gudari	 edo	 mili-
zianoa Euzko Gudarostean Unión de Hermanos Proletarios 
batailoian	 •	 Frankistek	 gerra	 kontseiluan	 prozesatu	 zuten	
Donostiako plaza militarrean 1940ko uztailaren 16an (artxi-
batutako	auzia).	 •	Donostiako	Ondarretako	kartzelan	preso	
eduki zuten 1940ko uztailaren 16ra arte.

ESTEBAN ORTEGA, LINO:
J: Santa Inés (Burgos), B: Ordizia. Gipuzkoako lehen konpai-
nietan mobilizatutako milizianoa Hernaniko zulatzaileen mi-
lizietan	•	Gudari	edo	milizianoa	Euzko	Gudarostean,	Ingenia-
rien	1.	batailoian.	•	Faxistek	gerra	kontseiluan	prozesatu	zuten	
itsas portuko guardia bati eraso egiteaz akusatuta. Donostiako 
plaza militarrean prozesatu eta sei hilabete eta egun bateko 
kartzela zigorrera kondenatu zuten 1943ko irailaren 23an. 

ETXEBERRIA ARANBURU, JOXE:
J: Ordizia, 1903, B: Ordizia. Gudari edo milizianoa Euzko 
Gudarostean, erretaguardia  lanetan EAJ-PNV alderdiaren 
esanetara.   

ETXEBARRIETA BIDAURRETA, FERMIN:
J: Erandio (Bizkaia), 1896, B: Ordizia. Errepublikaren aurka 
matxinatuek mobilizatutako soldadua, Oriamendi tertzioko 
3. Urdaneta konpainian. Kabo kargua izan zuen. Filiazioz 
erreketea.  

ETXEBERRIA ERAUSKIN, PEDRO:
J: Ordizia, 1908, B: Ordizia. Matxinatu kolpezaleek mobiliza-
tutako soldadua. 

ETXEBERRIA ERAUSKIN, FRANTZISKO:
J: Ordizia, 1911, B: Ordizia. Matxinatu kolpezaleek mobiliza-
tutako soldadua. 
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ETXEBERRIA GARMENDIA, JOXE:
J: Ordizia, 1919, B: Legazpi (Gipuzkoa). Matxinatu kolpeza-
leek mobilizatutako soldadua. 

ETXEBERRIA IMAZ, JOAKIN:
J: Altsasu (Nafarroa), 1907, B: Ordizia. Gipuzkoako lehen kon-
painietan mobilizatutako milizianoa, Izquierda Republicana 
alderdiaren	 Donostiako	 milizietan.	 •	 Frantzian	 errefuxiatu	
zen eta Gurseko (Biarno, Frantzia) kontzentrazio-esparruan 
eduki zuten.

ETXEBERRIA IMAZ, LAZARO:
J: Altsasu (Nafarroa), 1906, B: Ordizia. Gipuzkoako lehen kon-
painietan mobilizatutako milizianoa, Donostiako Gerra Ko-
misaldegian	•	Frantzian	errefuxiatu	zen	eta	Gurseko	(Biarno,	
Frantzia) kontzentrazio-esparruan eduki zuten.

ETXEBERRIA IMAZ, MAXIMO:
J: Ordizia, 1925, B: Donostia. Frantzian errefuxiatu zen. 

ETXEBERRIA IMAZ, PEDRO:
J: Ordizia, 1918, B: Ordizia. Gudari edo milizianoa Euzko Gu-
darostean,	Malatesta	batailoian	(CNT).	•	Gudu-eremuan	hil	
zen Zornotzan (Bizkaia) 1937ko urtarrilaren 7an. 

ETXEBERRIA IRASTORTZA, ANTONIO:
J: Ordizia, 1920, B: Ordizia. Matxinatu kolpezaleek mobiliza-
tutako soldadua, Oriamendi tertzioan. Filiazioz erreketea. 

ETXEBERRIA IRASTORTZA, JOXE EUGENIO:
J: Ordizia, 1914, B: Ordizia. Gudari edo milizianoa Euzko Gu-
darostean,	 Malatesta	 batailoian	 (CNT).	 •	 Faxistek	 Bizkaian	
preso hartu ondoren, legionario moduan mobilizatu zuten. 
Gudu-eremuan hil zen 1937ko abenduaren 20an. 

ETXEBERRIA ITURRIOTZ, JOXE MARTIN:
J: Ordizia, 1918, B: Ordizia. Matxinatu kolpezaleek mobiliza-
tutako soldadua, Oriamendi tertzioan. Sarjentu kargua izan 
zuen.	Filiazioz	erreketea.	•	Gerra	kontseiluan	prozesatu	zu-
ten hilketa bat leporatuta. Donostiako plaza militarrean pro-
zesatu eta sei urteko kartzela-zigorra ezarri zioten 1941eko 
uztailaren 3an. Ordiziako udalbatza frankistak Gipuzkoako 
gobernadoreari Jose Martin Etxeberriaren absoluzioa erre-
gutu	zion.	•	Prozesamenduaren	autoan	honako	hau	jasotzen	
da: «El día 25 de julio de 1939 y en ocasión de celebrarse, las 
fiestas de Santiago Apóstol, acudieron a ella varios oficiales de 
la Primera Bandera de la FET  de Burgos, así como oficiales, 
clases y requetés del Tercio Oriamendi y paisanos de los pue-
blos próximos. Estando parte de ellos en las últimas horas en 

el café Moderno, se produjo un incidente por haber gritado 
“Viva el Rey” un paisano, siendo coreado este grito y lanzán-
dose seguidamente otros contradictorios. Fue desalojado el 
Bar Moderno, reuniéndose los que en él se encontraban en la 
plaza, continuando allí la discusión. Y en el curso, el Teniente 
Provisional Dn Joaquín Muga López, que se reunió allí con sus 
compañeros los oficiales de la Primera Bandera de Burgos, al 
tratar de apaciguar los ánimos recibió un puñetazo por parte 
del acusado en la mandíbula izquierda que le hizo caer al sue-
lo, falleciendo a las pocas horas». 

ETXEBERRIA LASA, JESUS:
J: Ordizia, 1905, B: Ordizia. Faxistek preso hartu eta gerra 
kontseiluan prozesatu zuten «matxinada militarrari» atxi-
kimendua emateaz akusatuta. Bilboko plaza militarrean 
prozesatu eta sei urteko kartzela zigorrera kondenatu zuten 
1938ko	apirilaren	21ean.	•	Donostiako	Ondarretako	kartze-
lan preso eduki zuten 1945eko otsailaren 23tik 1945eko mar-
txoaren 24ra. 

ETXEBERRIA LASA, MARTZELINO:
J: Ordizia, 1907, B: Ordizia. Gudari edo milizianoa Euzko Gu-
darostean, Euzko Indarra batailoian (EAE-ANV), 4. konpai-
nian. Kabo kargua izan zuen. ELA-STV sindikatuan afiliatua 
zegoen. Lutxanako (Erandio, Bizkaia) gudu-eremuan zauritu 
zuten 1937ko ekainaren 17an. Metraila zauriak izan zituen 
ezkerreko hankan. Zauriak nerbio ziatikoa erdibitu zion eta 
elbarri	 geratu	 zen.	 Ezgai	 jo	 zuten.	 •	 Soustonsen	 (Landak,	
Frantzia) errefuxiatuta egon zen 1937ko irailaren 25etik au-
rrera.	 •	 Prozesatu	 egin	 zuten	 Donostiako	 plaza	 militarrean	
1940	 ekainaren	 17an	 (artxibatutako	 auzia).	 	 •	 Donostiako	
Ondarretako espetxean preso eduki zuten 1945eko otsaila-
ren 23tik 1945eko martxoaren 24ra arte, Patxi Iturrioz alkate 
ohiarekin batera, zigortua izan eta isun bat ordaintzeari uko 
egiteagatik.

ETXEBERRIA LIZARAZU, JOAN:
J: Ordizia, 1914, B: Ordizia. Errepublikaren aurka matxina-
tuek mobilizatutako soldadua. Gudu-eremuan hil zen Le-
moan (Bizkaia) 1937ko ekainaren 3an.

ETXEBERRIA NAVARRO, JOXE:
J: Dorrao (Nafarroa), 1908. Matxinatu kolpezaleek mobiliza-
tutako soldadua. Filiazioz erreketea. Errepublikazaleek Laz-
kaomendin (Lazkao, Gipuzkoa) preso hartu zuten inguruko 
baserrietatik eskopetak lapurtzen ari zenean, eta Ordiziara 
atxilotuta eraman zuten beste 22 erreketerekin batera 1936ko 
uztailaren 29an.
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ETXETO CASTELLANO, BAUTISTA:
J: Ordizia, B: Ordizia. Baionan (Lapurdi) errefuxiatu zen. 

ETXEZARRA BARRON, LUIS:
B: Ordizia. Preso eduki zuten Zaragozan 23. langileen 
batailoian.  

ETXEZORTU GONZÁLEZ DE SARRALDE, ALVARO:
J: Ordizia, 1911, B: Ordizia. Juventudes Tradicionalistas alder-
diko buruzagia izan zen Goierri eskualdean. Filiazioz erre-
ketea. Altxamendu faxistaren aurretik instrukzio militarra 
irakasten aritu zitzaien bere agindupean zeuden erreketei. 
•	Altxamendu	militarraren	ostean	Errepublikaren	eta	erregi-
men demokratikoaren aldekoek preso hartu zuten Ordizian, 
baina matxinatu kolpezaleek herria okupatu aurretik aske 
utzi	 zuten.	 •	 Matxinatuen	 buruzagi,	 teniente	 kargua	 izan	
zuen	 Oriamendi	 tertzioan.	 •	 	 Gudu-eremuan	 hil	 zen	 1938	
martxoaren 8an, Leonen.  

ETXEZORTU GONZÁLEZ DE SARRALDE, INDALECIO:
J: Ordizia, 1908, B: Ordizia. Matxinatu kolpezaleek mobiliza-
tutako soldadua, Oriamendi tertzioko 3. Urdaneta konpai-
nian. Teniente kargua izan zuen. Filiazioz erreketea.

EXTREMO HERNÁNDEZ, LUIS:
J: Ordizia, 1917. Herriko agintari frankistek honela sailkatu 
zuten 1938ko soldadugaien deialdian: «toki ezezagunen ba-
tean dagoen pertsona» eta «erregimenari atxiki gabea».  

EXPOSITO LOINAZ, JOXE:
J: Ordizia, 1915, B: Ordizia. Euzko Gaztediko (EGI) kide izan 
zen Ordizian. Euskadiko Artxibo Historikoko agirietan jaso-
tzen denez, altxamendu faxista hasi ondoren eta Errepublika-
ren aurkako matxinatu kolpezaleek herria okupatu aurretik, 
Ordiziako buruzagi karlista batzuk babestu zituen eta fusila-
tzea galarazi zuen haien etxe atariak zainduz. Faxistek Ordizia 
hartu zutenean, atxilotu eta udaletxeko kalabozoan  preso 
eduki zuten. Iturri beraren arabera, herriko buruzagi milita-
rren begiradapean egindako sasi-epaiketa batean heriotza
-zigorrera kondenatu zuten «separatista» izateaz akusatuta. 
Etxarri Aranatzen (Nafarroa) fusilatu zuten Ignazio Eskisabel, 
Sotero Jauregi eta Antonio Muruarekin batera, 1936ko abuz-
tuaren	21ean.	•	Lazkaoko	Beneditarretako	Aita	Veremundo	de	
Mendizabalek honako hitzok idatzi zizkion 1936ko abendua-
ren 19an Joxe Miel Barandiarani Ordizian izandako hilketak 
azalduz: «Otro vecino de Villafranca, llamado Expostito (de 
oficio carpintero) y dos vecinos mas del mismo pueblo fueron 
también llevados a Echarri-Aranaz y allí fusilados. Dos de ellos 
-Exposito y uno de los otros- eran muy católicos y se confesaron 

antes de morir, siendo sus muertes muy edificantes. Exposito 
escribió a su familia una carta de despedida muy emocionan-
te. Estaba acusado de que teía bombas en su casa; pero todos 
sabían que aquel hombre, bueno a carta cabal, no se metía en 
tales asuntos. Él, como su compañero eran nacionalistas vas-
cos (…)  Los cuerpos de estos hombres no merecieron sepultura 
eclesiástica. Fue más tarde cuando fueron trasladados al ce-
menterio de Echarri-Aranaz. La detención de estos tres vecinos 
se atribuía a denuncias de los tradicionalistas de Villafranca».

EZEIZABARRENA GOROSTIDI, MIGEL:
J: Ordizia, B: Ordizia. Matxinatu kolpezaleek mobilizatutako 
soldadua. 

F
FERNÁNDEZ ALONSO, LUIS:
J: Ordizia, 1912. Gudari edo milizianoa Euzko Gudarostean, 
Garcia	Hernandez	batailoian	(IR).	•	Faxistek	gerra	kontseiluan	
prozesatu zuten Bilboko plaza militarrean 1939ko azaroaren 
20an. Eerrugabe jo zuten eta auzia artxibatu egin zuten.    

FERNÁNDEZ BERROETA, MARTZIAL:
J: Ordizia, 1916, B: Tolosa. Gudari edo milizianoa Euzko Gu-
darostean,	 Mendiko	 2.	 batailoian.	 •	 Faxistek	 gerra	 kontsei-
luan prozesatu zuten Donostiako plaza militarrean 1937ko 
abenduaren	 3an	 (artxibatutako	 auzia).	 •	 Ondoren,	 faxistek	
mobilizatutako	soldadua.	•	Mobilizatuta	kanpainan	hil	zen.	

FERNÁNDEZ CALVO, FILEMÓN:
J: 1915, B: Ordizia. Matxinatu kolpezaleek mobilizatutako 
soldadua. 

FERNÁNDEZ IBAñETA, SATURNINO:
J: Ordizia, 1919. Herriko agintari frankistek honela sailkatu 
zuten 1940ko soldadugaien deialdian: «toki ezezagunen ba-
tean dagoen pertsona» eta «erregimenari atxiki  gabea”. 

FERNÁNDEZ OLANO, MARIANO:
J: 1893, B: Ordizia. Faxistek espetxeren batean preso eduki 
zuten 1938ko urtarrilaren 11tik aurrera eta gerra kontseiluan 
prozesatu zuten Donostiako plaza militarrean 1938ko aza-
roaren 19an (artxibatutako auzia).  

FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, ANDRéS:
J: Ordizia, 1914, B: Donostia. Gudari edo milizianoa Euzko 
Gudarostean,	Madrid	batailoian	(UGT).	•	Katalunian	mobi-
lizatutako soldadua, 32. batailoiko 3. konpainian. 
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FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, JOSé:
J: Ordizia, 1914. Gipuzkoako lehen konpainietan mobilizatu-
tako milizianoa, CNT sindikatuaren milizietan, Zumarragan 
(Gipuzkoa).	 •	 Gudari	 edo	 milizianoa	 Euzko	 Gudarostean,	
Union de Hermanos Proletarios batailoian (JSU). 

FERNÁNDEZ RUBIO, EMILIO:
J: Ordizia, 1911, B: Ordizia. Gudari edo milizianoa Euzko Gu-
darostean, MAOC batailoian (EAK-PCE). 

FERNÁNDEZ RUBIO, JESÚS:
J: Ordizia, 1917. Herriko agintari frankistek honela sailkatu 
zuten 1938ko soldadugaien  deialdian: «toki ezezagunen ba-
tean dagoen pertsona» eta «erregimenari  atxiki gabea”.  

FERNÁNDEZ RUBIO, JULIO:
J: Ordizia, 1919. Herriko agintari frankistek honela sailkatu 
zuten 1940ko soldadugaien deialdian: «toki ezezagunen ba-
tean dagoen pertsona» eta «erregimenari atxiki gabea».

FERNÁNDEZ RUBIO, MARIANO:
J: 1907, B: Ordizia. Gudari edo milizianoa Euzko Gudaros-
tean,	Mendiko	3.	batailoian.	•	Faxistek	atxilotu	eta	preso	edu-
ki zuten espetxeren batean 1937ko uztailaren 5etik aurrera. 

FERNÁNDEZ DE RETANA MARTÍNEZ DE ESTIBALIZ, 
DOMINGO:
J: Dulantzi (Araba), 1919, B: Ordizia. Matxinatu kolpezaleek 
mobilizatutako soldadua 24. Bailen infanteria-erregimentuan. 

FRAILE PEñA, MARIA JOSEFA:
J: Ordizia, 1917, B: Pasaia. Sinderesen (Landak, Frantzia) 
errefuxiatuta egon zen. 

G
GALARRAGA GOIKOETXEA, JESUS:
J: Altzo (Gipuzkoa), 1909, B: Ordizia. Gudari edo milizianoa 
Euzko Gudarostean, Rusia batailoian (JSU). 

GALARRETA IBISATE, KANDIDO:
J: Ajarte (Burgos) 1872, B: Ordizia. CNTko kidea. Epaitu eta 
kartzeleratu egin zuten 1934ko gertakari iraultzaileetan parte 
hartzeagatik. Lan egiten zuen tailerrean armak eta munizioak 
aurkitu zituzten. Frente Popularrak 1936ko otsailean hautes-
kundeak irabazi eta amnistia eman ondoren, aske utzi zuten. 
•	Ordiziako	udal	agintari	frankistek	herriko	eskola	publikoko	
irakasle	 lanpostutik	 kaleratu	 zuten.	 •	 Faxistek	 atxilotu	 eta	

preso eduki zuten Tolosako (Gipuzkoa) espetxean 1939. ur-
tetik 1940ko martxoaren 20ra arte. Donostiako Ondarretako 
kartzelan	preso	eduki	zuten	1940ko	martxotik	aurrera.	•	Ge-
rra auditorian prozesatu zuten Donostiako plaza militarrean 
1941eko abenduaren 3an (artxibatutako auzia).

GALARRETA MAESTRO, ANGEL: 
J: Gasteiz, 1909, B: Ordizia. Goierriko beste 31 pertsonekin 
batera 1935eko uztailaren 26an Donostian epaitu eta zigortu 
egin zuten 1934ko gertakari iraultzaileetan parte hartzeaga-
tik. Frente Popularrak 1936ko otsaileko hauteskundeak ira-
bazi	 eta	 amnistia	 eman	 ondoren,	 aske	 utzi	 zuten.	 •	 Gudari	
edo milizianoa Euzko Gudarostean, Nazioarteko batailoian 
(CNT).	 •	Faxistek	preso	hartu	zuten	eta	hainbat	espetxetan	
eduki zuten. Burgoseko Espetxe Probintzialean eduki zu-
ten preso 1938ko abenduaren 4tik 1939ko abenduaren 1era 
arte. Valdenocedako (Burgos) espetxean eduki zuten 1939ko 
abenduaren 1etik 1941eko irailaren 20ra arte. Las Palmaseko 
(Kanariar Uharteak) espetxean eduki zuten 1941eko irailaren 
20tik 1943ko martxoaren 11ra arte. Puerto de Santa Maria-
ko (Cadiz) espetxean preso eduki zuten 1943ko martxoaren 
11tik 1951ko apirilaren 25era arte. Gipuzkoako Espetxe Pro-
bintzialean (Ondarreta, Donostia) preso eduki zuten 1951ko 
apirilaren 24tik 1951ko apirilaren 25era.  

GALARRETA MAESTRO, LUIS:
J: Gasteiz, B: Ordizia. Gudari edo milizianoa Euzko Gudaros-
tean,	 Sacco	 y	Vancetti	 batailoian	 (CNT).	 •	 Faxistek	 atxilotu	
eta gerra kontseiluan prozesatu zuten Burgoseko plaza mili-
tarrean (artxibatutako auzia).

GALARTZA BERONA, MARIANO:
J: Etxarri Aranatz (Nafarroa), 1908, B: Ordizia. Gipuzkoako 
lehen konpainietan mobilizatutako milizianoa, Azpeitiko 
(Gipuzkoa)	 EAE-ANV	 alderdiko	 milizietan.	 •	 Gudari	 edo	
milizianoa Euzko Gudarostean, Euzko Indarra batailoian 
(EAE-ANV) metrailadore konpainian. Kapitain kargua izan 
zuen.	•	Faxistek	preso	hartu	eta	gerra	kontseiluan	prozesatu	
zuten «matxinada militarrari» atxikimendua emateaz akusa-
tuta. Santoñako (Kantabria) plaza militarrean prozesatu eta 
biziarteko kartzela zigorrera kondenatu zuten 1937ko iraila-
ren	28an.	•	Prozesamenduaren	autoan	honako	hau	jasotzen	
da: «Detuvo a dos milicianos que saquearon la casa de un 
derechista devolviendo a éste los objetos y dinero que se inten-
taban llevar; evitó el fusilamiento de veinticinco personas de 
filiación derechista». •	 El	 Dueso	 (Santoña,	 Kantabria)	 preso	
eduki zuten 1938ko abuztuaren 18ra arte. Puerto de Santa 
Mariako espetxean (Cadiz) preso eduki zuten 1938ko abuz-
tuaren 18tik 1941eko uztailaren 4ra arte. 
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GALARTZA BERONA, PAKO:
J: Beasain (Gipuzkoa), 1913, B: Ordizia. Gipuzkoako lehen 
konpainietan mobilizatutako milizianoa, Azpeitiko (Gipuz-
koa)	 euskal	 milizietan	 (EAJ-PNV).	 •	 Gudari	 edo	 milizianoa	
Euzko Gudarostean, Euzko Indarra batailoian (EAE-ANV). 

GALLARDO QUINTANA, FORTUNATO: 
J: Palenzuela (Palentzia) 1914, B: Ordizia. Errepublikaren 
garaian prozesatu egin zuten 1934ko gertakari iraultzailee-
tan	parte	hartzeagatik.	•	Altxamendu	militarra	hasi	zenean,	
Gipuzkoako lehen konpainietan intendentzia garraioetan 
mobilizatutako	 milizianoa.	 •	 Faxistek	 preso	 hartu	 eta	 gerra	
kontseiluan prozesatu zuten «matxinada militarrari» atxiki-
mendua emateaz akusatuta. Donostiako plaza militarrean 
prozesatu eta 30 urteko kartzela zigorrera kondenatu zuten 
1938ko	 maiatzaren	 19an.	 •	 Prozesamenduaren	 autoan	 ho-
nako hau jasotzen da: «Utilizaron sus servicios como chófer 
de los coches que trasladaban a milicianos (…) condujo el 
coche que acarreó la dinamita con la que se intentaba volar 
el puente de Malcasco».	 •	 Espetxeren	 batean	 preso	 eduki	
zuten 1937ko irailaren 10etik aurrera. Tolosako (Gipuzkoa) 
espetxean preso eduki zuten 1938ko otsailaren 19tik 1938ko 
maiatzaren 19ra arte.  Donostiako Ondarretako kartzelan 
preso eduki zuten 1938ko maiatzaren 19tik 1938ko azaroaren 
24ra arte. Burgoseko Espetxe Zentralean preso eduki zuten 
1938ko azaroaren 24tik 1941eko maiatzaren 8ra arte. 

GALLEGO AGUADO, ÁNGEL:
J: Ordizia, 1919, B: Ordizia. Matxinatu kolpezaleek mo-
bilizatutako soldadua, Oriamendi tertzioko 3. Urdaneta 
konpainian. 

GALLEGO AGUADO, ELÍAS:
J: Ordizia, 1920, B: Ordizia. Matxinatu kolpezaleek mobiliza-
tutako soldadua. 

GALLEGO AGUADO, JOSé MARÍA: 
J: Ordizia, 1918, B: Ordizia. Matxinatu kolpezaleek mobiliza-
tutako	soldadua.	•	Melillan	preso	eduki	zuten	soldadu	langi-
leen 24. diziplina-batailoian. 

GALLEGO AGUADO, PAULINO:
J: Ordizia, 1918, B: Ordizia. Gudari edo milizianoa Euzko Gu-
darostean, Gipuzkoako Azaña batailoian (IR). 

GARAIETA IZETA, BIKTOR: 
J: Pasaia, 1919, B: Ordizia. Matxinatu kolpezaleek mobiliza-
tutako soldadua.

GARATE ARRIAGA, ANGEL:
J: Ordizia, 1895, B: Ordizia. Gipuzkoako lehen konpainietan 
mobilizatutako milizianoa, Azpeitiko (Gipuzkoa) euskal mi-
lizietan	(EAJ-PNV).	•	Gudari	edo	milizianoa	Euzko	Gudaros-
tean, Itxarkundia batailoian (EAJ-PNV). Teniente kargua izan 
zuen.	•	Faxistek	preso	hartu	eta	gerra	kontseiluan	prozesatu	
zuten Santoñako (Kantabria) plaza militarrean. Heriotza-zi-
gorrera kondenatu zuten. Heriotza-zigorra berrikusi eta 30 
urteko	kartzela-zigorra	ezarri	zioten		•		El	Dueson	(Santoña,	
Kantabria) preso eduki zuten 1937ko irailaren 11tik 1941eko 
otsailaren 11ra arte.

GARCÍA, FéLIX: 
B: Ordizia. Matxinatu kolpezaleek mobilizatutako soldadua. 

GARCÍA ARIZMENDI, ANTONIO:
B: Ordizia. Gudari edo milizianoa Euzko Gudarostean, Inge-
niarien	2.	batailoian.	•	Frankistek	prozesatu	egin	zuten	gerra	
garaian Zumaiako Itsas Armadatik desertatzeagatik 1939ko 
abenduaren 12an.

GARCÍA ARIZMENDI, JOXE:
J: Ordizia, 1913, B: Ordizia. Gudari edo milizianoa Euzko Gu-
darostean,	artilleria	arinean.	•	Frankistek	prozesatu	egin	zu-
ten gerra garaian Zumaiako Itsas Armadatik  desertatzeagatik 
1939ko abenduaren 12an.  

GARCÍA BUZÓN, MARIANO:  
J: Ordizia, 1916, B: Ordizia. Gudari edo milizianoa Euzko 
Gudarostean,	 Rusia	 batailoian	 (JSU).	 •	 Faxistek	 atxilotu	 eta	
preso eduki zuten 53. langileen batailoian 1940ko azaroaren 
19tik aurrera. 

GARCÍA BUZÓN, PRIMITIVO:
J: Ordizia, 1916, B: Ordizia. Gudari edo milizianoa Euzko Gu-
darostean, Ingeniarien 1. batailoian. Gudari edo milizianoa 
Euzko	Gudarostean,	Larrañaga	batailoian	(EAK-PCE).		•	Gu-
du-eremuan hil zen 1937ko apirilaren 4an Elorrion (Bizkaia).  

GARCÍA DE SANTIAGO, JOSé:
J: Ordizia, B: Tolosa. Tolosako espetxean preso eduki zuten 
1938ko uztailetik aurrera. 

GARCÍA GARAI, NARCISO:
J: 1890, B: Ordizia. Gipuzkoako lehen konpainietan mobiliza-
tutako milizianoa, Lasarteko sukaldeetan (PSOE). 

GARCÍA GARAI, VICENTE:
J: Gasteiz, 1883, B: Ordizia. Gipuzkoako lehen konpainietan 
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mobilizatutako	 milizianoa	 (UGT).	 •	 Faxistek	 Sama	 de	 Lan-
greon (Asturias) preso hartu zuten 1937ko azaroaren 27an 
eta gerra kontseiluan prozesatu zuten «matxinada milita-
rrari» laguntza emateaz akusatuta. Donostiako plaza milita-
rrean prozesatu eta 12 urte eta egun bateko kartzela zigorrera 
kondenatu	zuten	1938ko	azaroaren	2an.	•	Prozesamendua-
ren autoan honako hau jasotzen da: «Se trasladó a Altzaga 
en busca de escopetas recogiendo unas diez de las personas 
de derechas, haciendo también acto de presencia en la noche 
del 25 al 26 de julio de 1936 en los alrededores del granero del 
Marqués de Argüeso para evitar que se apagase el incendio del 
que había sido objeto por las turbas». •	Tolosako	 espetxean	
preso eduki zuten 1938ko otsailaren 5etik 1938ko ekainaren 
10era arte. Donostiako Ondarretako kartzelan preso eduki 
zuten 1938ko ekainaren 10etik 1942ko maiatzaren 31ra arte. 

GARCÍA GONZÁLEZ, BENITO:
J: Haza de la Roa (Burgos), 1898, B: Ordizia. CAFeko lantegian 
egin zuen lan urte batzuetan, baina kaleratu egin zuten bes-
te ehunka langilerekin batera. Ideologia ezkertiarrekoa zen. 
CAFetik	 kanporatu	 zutenean,	 jaioterrira	 itzulia	 zen.	 •	 Haza	
de Roan (Burgos) falangistek preso hartu zuten, semearen 
testigantzaren arabera, Ordiziako herritar batek egindako 
salaketaren ondorioz. Fusilatu egin zuten beste bi pertsone-
kin batera 1936ko uztailaren 30ean. Bere senideek ez zuten 
gurutze edo hilarria jartzeko baimenik izan, eta josteko ma-
kina baten hanka jarri zuten non eman zieten lur jakin ahal 
izateko. Lurrak, eraikinak eta bestelako jabetza batzuk kendu 
zizkieten. 

GARCÍA IRAIZOTZ, FERMIN:
J: Korella (Nafarroa), 1920, B: Ordizia. Gudari edo milizianoa 
Euzko Gudarostean, Gipuzkoako Azaña batailoian (IR). 

GARCÍA IRAIZOTZ, IGNAZIO: 
J: Korella (Nafarroa), 1918, B: Ordizia. Matxinatu kolpezaleek 
mobilizatutako soldadua.

GARCÍA IRAIZOTZ, MIGEL PEDRO:
J: Korella (Nafarroa), 1910, B: Ordizia. Gudari edo milizianoa 
Euzko	 Gudarostean	 Prieto	 batailoian	 (UGT).	 •	 Gudu-ere-
muan hil zen Mungian (Bizkaia) 1937ko ekainaren 14an. 

GARCÍA ITZIAR, ARCADIO:
J: Ordizia, 1913, B: Ordizia. Iparraldeko frenteko armada erre-
publikarraren 157. batailoiko 28. dibisioko soldadua (UGT). 
•	Faxistek	atxilotu	eta	preso	eduki	zuten	76.	langileen	batai-
loian 1938ko abuztuaren 9tik aurrera. 

GARCÍA ITZIAR, RAMÓN: 
J: Ordizia, 1920, B: Ordizia, Matxinatu kolpezaleek mobiliza-
tutako soldadua. 

GARCÍA MARCILLA, ÁNGEL:
J: Ordizia, 1911. Frankistek gerra kontseiluan prozesatu zuten 
Bilboko plaza militarrean 1939ko otsailaren 24an (artxibatu-
tako	auzia).	•	Bilboko	Eskolapioetan	egokitutako	espetxean	
preso eduki zuten 1938ko uztailaren 27tik aurrera. Langileen 
batailoiren batean preso eduki zuten. 

GARCÍA MARTIARENA, TOMAS:
J: Ordizia, 1899, B: Ordizia. Gudari edo milizianoa Euzko Gu-
darostean, auto blindatuak prestatzen. 

GARCÍA MARTÍN, JOSé:
J: Ordizia, 1919. Herriko agintari frankistek honela sailkatu 
zuten 1940ko soldadugaien deialdian: «toki ezezagunen ba-
tean dagoen pertsona» eta «erregimenari atxiki gabea».  

GARCÍA MORO, FRANCISCO AUGUSTO:
J: Ordizia, 1920, B: Ordizia. Frantzian errefuxiatuta egon zen. 
•	Donostiako	Ondarretako	kartzelan	preso	eduki	zuten	1940	
otsailaren 19tik 1940ko otsailaren 28ra arte. 

GARCÍA MORO, RAFAEL:
J: 1908, B: Ordizia. Gipuzkoako lehen konpainietan mobili-
zatutako milizianoa Karl Marx konpainian, Tolosan (UGT). 
•	Gudari	edo	milizianoa	Euzko	Gudarostean,	Karl	Marx	ba-
tailoian	(UGT).	•	Gudari	edo	milizianoa	Euzko	Gudarostean,	
Rusia	 batailoian	 (JSU).	 •	 Gudu-eremuan	 hil	 zen	 Eibarren	
(Gipuzkoa) 1936ko urriaren 2an.  

GARCÍA MORO, ROMÁN:
B: Ordizia. Gudari edo milizianoa Euzko Gudarostean, Capi-
tan Casero batailoian (IR). 

GARCÍA MORO, SEBASTIÁN:
J: Ordizia, 1920, B: Ordizia. Gipuzkoako lehen konpainietan 
mobilizatutako	milizianoa.		•	Faxistek	atxilotu	eta	espetxeren	
batean preso eduki zuten 1937ko uztailaren 5etik aurrera. 
Preso eduki zuten 2. langileen batailoian Santa Catalinan 
(Madril).	 	 •	Herriko	agintari	 frankistek	 idatzitako	 informee-
tan honako hau jasotzen da: «se le vió hacer uso de armas en 
contra del Movimiento». 

GARCÍA SÁNCHEZ, GERMÁN CIPRIANO:
J: Ordizia, 1916, B: Bilbo. Gurseko (Biarno, Frantzia) kontzen-
trazio-esparruan eduki zuten preso.  
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GARCÍA TORRES, JOSé LUIS:
J: Sestao (Bizkaia), B: Ordizia. Gudari edo milizianoa Euzko 
Gudarostean	 Malatesta	 batailoian	 (CNT).	 •	 Faxistek	 preso	
hartu eta gerra kontseiluan prozesatu zuten Bilboko plaza 
militarrean 1938ko urtarrilaren 22an (artxibatutako auzia). 
Langileen batailoiren batean preso eduki zuten. 

GARCÍA TORRES, JUAN:
J: Iruñea (Nafarroa), 1906, B: Ordizia. Gudari edo milizianoa 
Euzko Gudarostean, Unión de Hermanos Proletarios batai-
loian (JSU). Soldadu Armada errepublikarraren 161. batai-
loian. Santanderren desagertu zen 1937ko abuztuaren 24an. 

GARCIANDIA AGIRRE, JOXE MANUEL:
J: Arbizu (Nafarroa), 1910. Matxinatu kolpezaleek mobili-
zatutako soldadua. Filiazioz erreketea. Errepublikazaleek 
Lazkaomendin (Lazkao, Gipuzkoa) preso hartu zuten ingu-
ruko baserrietatik eskopetak lapurtzen ari zenean eta Ordi-
ziara atxilotuta eraman zuten beste 22 erreketerekin batera, 
1936ko uztailaren 29an. Donostiako Ondarretako espetxean 
preso eduki zuten. 

GARIJO JIMENEZ, JESÚS:
J: Ordizia. Gipuzkoako lehen konpainietan mobilizatutako 
soldadua.	 •	 Faxistek	 atxilotu	 eta	 espetxeren	 batean	 preso	
eduki	zuten	1937ko	uztailaren	10etik	aurrera.	•	Herriko	agin-
tari frankistek idatzitako informeetan honako hau jasotzen 
da: «De filiación separatista, actuó con armas en contra del 
Movimiento Nacional».  

GARIN ALBERDI, MIGEL:
J: Ordizia, 1917, B: Ordizia. Matxinatu kolpezaleek mobiliza-
tutako soldadua. 

GARIN UGARTE, FRANTZISKO:
J: 1908, B: Ordizia. Gipuzkoako lehen konpainietan mobiliza-
tutako milizianoa, Loyola konpainian (EAJ-PNV), Legazpin. 
•	Gudari	edo	milizianoa	Euzko	Gudarostean,	Euzko	Indarra	
batailoian (EAE-ANV).

GARIN UGARTE, JOXE:
J: Ordizia, 1919, B: Ordizia. Altxamendu militarraren ondo-
rengo egunetan  Errepublikaren aldekoek atxilotu egin zuten 
Ordizian. Preso eduki zuten udaletxe azpiko ziegan 1936ko 
uztailaren	22tik	29ra.	•	Euzko	Gudarostean	mobilizatu	zuten,	
osasun	militarrean.	•		Matxinatuen	eremura	pasa	zen	eta	bo-
luntario eman zuen izena Oriamendi tertzioko 3. Urdaneta 
konpainian. Filiazioz erreketea.  

GARIN UGARTE, JOAN:
J: 1899, B: Ordizia. Club Deportivo Ordizia elkarteko lehenda-
karia	izan	zen	Errepublika	urteetan.	•	Gudari	edo	milizianoa	
Euzko Gudarostean, Euzko Indarra batailoian (EAE-ANV).

GARIN UGARTE, LUZIANO:
J: Zumarraga 1903, B: Ordizia. Goierri eskualdeko Sindicatu 
Único elkarte anarkistako buruzagi sindikala izan zen. Parte 
hartze nabarmena izan zuen 1917ko langileen greba iraul-
tzaileetan.	•	Gerra	ondorengo	urteetan	frankistek	idatzitako	
informe batean honako hau jasotzen da: «Era quien incita-
ba a los obreros a las huelgas actuando siempre en cabeza 
de los huelguistas. En la revolución de 1917 arengaba a los 
huelguistas, siendo portador de una pistola en cada mano».  
•	Altxamendu	militarraren	ondoren,	Gipuzkoako	lehen	kon-
painietan mobilizatutako milizianoa, Ordizian. Gudari edo 
milizianoa Euzko Gudarostean, Malatesta batailoian (CNT). 
Herriko agintari  frankisten agirietan agertzen denez, aginta-
ri eskuindar batzuen atxiloketa saihestu zuen eta ihes egiten 
lagundu	 zien.	 	 •	 Asturias	 faxisten	 esku	 erori	 ondoren,	 Esles 
bapore ontzian ihes egiten saiatu zen, baina faxistek preso 
hartu  eta espetxeratu egin zuten. Bilboko Eskolapioetan 
egokitutako	 espetxean	 eduki	 zuten	 preso.	 •	 Gerra	 kontsei-
luan epaitu zuten Santanderreko plaza militarrean 1940ko 
apirilaren	 15ean	 (artxibatutako	 auzia).	 •	 Herriko	 agintari	
frankisten informeetan honako hau jasotzen da: «Entusiasta 
propangandista de la extrema izquierda y amigo de discu-
siones violentas (…)  se le vio actuar como jefe con armas en 
unión de los elementos mas destacados». 

GARIN UGARTE, SANTIAGO:
J: 1906, B: Ordizia. Gipuzkoako lehen konpainietan mobili-
zatutako milizianoa, Euzko Indarra konpainian (EAE-ANV), 
Donostian. Gudari edo milizianoa Euzko Gudarostean, Euz-
ko Indarra batailoian (EAE-ANV). Gudu-eremuan hil zen 
Markinan (Bizkaia) 1936ko urriaren 21ean. 

GARMENDIA ALBISU, LUIS:
J: Ordizia, 1909, B: Ordizia. Matxinatu kolpezaleek mobiliza-
tutako soldadua. 

GARMENDIA ESTENSORO, JULIAN:
J: Ordizia, 1914, B: Ordizia. Matxinatu kolpezaleek mobiliza-
tutako soldadua. 

GARMENDIA GARMENDIA, JOXE:
J: 1896, B: Ordizia. Gudari edo milizianoa Euzko Gudarostean, 
erretaguardiako lanetan, EAJ-PNV alderdiaren aginduetara. 
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GARMENDIA JAUREGI, JOXE:
J: Ordizia, 1906, B: Ordizia. Matxinatu kolpezaleek mobiliza-
tutako soldadua. 

GARMENDIA LASA, AGUSTIN:
J: Ordizia, 1900. Gudari edo milizianoa Euzko Gudarostean, 
Azaña	Gipuzkoa	batailoian	(IR).	•	Faxistek	atxilotu	eta	La	San-
ta Espinan (Valladolid) egokitutako kontzentrazio-esparruan 
eduki zuten preso 1938ko azaroaren 10era arte. Donostiako 
Ondarretako kartzelan preso eduki zuten 1938ko azaroaren 
10etik aurrera.  

GARMENDIA LASA, ANTONIO:
J: Ordizia, 1912, B: Ordizia. Matxinatu kolpezaleek mobiliza-
tutako soldadua. 

GARMENDIA LASA, EMETERIO:
J: Ordizia 1906an, B: Ordizia. Oianguren Handia baserrikoa eta 
nekazaria ogibidez, mendiko guarda ere izan zen. EAE-ANV 
alderdian afiliatua zegoen. Faxistek atxilotu eta fusilatu egin 
zuten Aian (Ataun, Gipuzkoa) 1936ko abuztuaren erdialdean.  
•	Gerra	ostean	Euzko	Jaurlaritzak	erbestetik	egindako	errepre-
saliatuen zerrendan honako hau jasotzen da: «Fusilado por 
venganza de un pleito por desahucio que ganó contra el Mar-
qués de Lazcano  antes del movimiento ante los tribunales».  

GARMENDIA MENDIZABAL, IGNAZIO ANTONIO:
J: 1872, B: Ordizia. Udal agintari frankistek 100 pezetako isu-
na jarri zioten bere janari dendari honako arrazoi hau eman-
da: «por no expender el sello del Subsidio Pro-Combatientes».

GARMENDIA MENDIZABAL, JOXE FRANTZISKO: 
J: Ordizia, 1907, B: Ordizia. Matxinatu kolpezaleek mobiliza-
tutako soldadua. Filiazioz erreketea.

GARMENDIA MENDIZABAL, EPIFANIO:
J: Ordizia, 1916, B: Ordizia. Apaizgaia eta matxinatu kolpeza-
leek mobilizatutako soldadua, Oriamendi tertzioko 3. Urda-
neta konpainian. Filiazioz erreketea.

GARMENDIA OLAZIREGI, MIKEL: 
J: Legorreta (Gipuzkoa), 1915, B: Ordizia. ELA-STV sindika-
tuan afiliatua eta Euzko Langile egunkariaren banatzailea 
izan	 zen	 CAF	 lantegian.	 •	 Gipuzkoako	 lehen	 konpainietan	
mobilizatutako milizianoa, Azpeitiko (Gipuzkoa) euskal mili-
zietan (EAJ-PNV). Gipuzkoan Zelatunen, Beizaman eta Santa 
Agedako gudu-eremuan aritu zen borrokan Kandido Saseta 
komandante buruaren ondoan. Gudari edo milizianoa Euzko 
Gudarostean,	 Itxarkundia	 batailoian	 (EAJ-PNV).	 •	 Laredon	

(Kantabria) faxistek preso hartu eta gerra kontseiluan pro-
zesatu zuten «matxinada militarrari» atxikimendua emateaz 
akusatuta. Santoñako (Kantabria) plaza militarrean epaitu eta 
heriotza-zigorrera	 kondenatu	 zuten	 1937ko	 urriaren	 19an.	 •	
El Dueso (Santoña, Kantabria) espetxean preso eduki zuten. 
Burgoseko Espetxe Zentralean preso eduki zuten 1939ko aza-
roaren 1era arte. Alcala de Henareseko (Madril) espetxean 
preso eduki zuten 1939. urtetik 1943ko martxoaren 26ra arte. 
Soldadu langileen 41. diziplina-batailoian preso eduki zuten 
Afrikan eta, ondoren, Guadarramako mendizerran Francoren 
aginduz eraiki zen Valle de los Caidosen (San Lorenzo de El 
Escorial,	Madril)	1943ko	martxoaren	26tik	aurrera.	•	Langileen	
batailoitik ihes egitea lortu zuen eta izena eta nortasuna alda-
tu ostean Malagan bizi izan zen hainbat urtez. Han ezkondu 
eta bi alaba izan zituen. Euskal Herria itzuli zen 1970ean, bere 
benetako nortasuna berreskuratuta.   

GARMENDIA OTAOLA, RAFAEL:
J: Beasain (Gipuzkoa), 1916, B: Ordizia. Gipuzkoako lehen 
konpainietan mobilizatutako milizianoa, Lasarte Orian (Gi-
puzkoa).	•	Faxistek	preso	hartu	eta	espetxeren	batean	preso	
eduki zuten 1937ko uztailaren 5etik aurrera. Gasteizeko Se-
minario zaharrean egokitutako espetxean preso eduki zuten 
1938ko uztailaren 5era arte. Gasteizeko espetxetik ihes egitea 
lortu zuen 1938ko uztailaren 5ean, baina hurrengo egunean 
atxilotu	zuten	Aloña	mendiaren	(Oñati)	magalean.	•	Larrialdi	
prozesu sumarisimoan epaitu zuten Gasteizeko plaza milita-
rrean	 1939ko	 urriaren	 24an	 (artxibatutako	 auzia).	 •	 Donos-
tiako Ondarretako kartzelan preso eduki zuten 1939ko uz-
tailaren	30etik	1940ko	apirilaren	5era	arte.	•	Herriko	agintari	
frankistek idatzitako informeetan honako hau jasotzen da: 
«Haciendo uso de armas desde el primer momento, tomó parte 
activa en el asalto al cuartel de Loyola (…) sujeto indeseable».

GARMENDIA PEñAGARIKANO, FRANTZISKO: 
J: Ordizia, 1918, B: Ordizia. Matxinatu kolpezaleek mo-
bilizatutako soldadua, Oriamendi tertzioko 3. Urdaneta 
konpainian. Filiazioz erreketea. Matxinatu kolpezaleek mo-
bilizatutako	 soldadua,	 Legazpi	 batailoiko	 3.	 konpainian.	 •	
Donostiako Auzitegi Probintzialean prozesatu zuten iruzur 
egitearen akusaziopean eta sei hilabeteko kartzela zigorrera 
kondenatu zuten 1942ko martxoaren 16an. Prozesamen-
duaren autoan honako hau jasotzen da: «Pidió prestada la 
bicicleta de un vecino para después venderla».  Urte batzuen 
ostean, lapurreta batzuen harira espetxeratu zuten.    

GARMENDIA PEñAGARIKANO, MANUEL:
J: Ordizia, 1911, B: Ordizia. Matxinatu kolpezaleek mobiliza-
tutako soldadua. 
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GARMENDIA SUKIA, JOXE:
J: Ordizia, 1918, B: Ordizia. Matxinatu kolpezaleek mobiliza-
tutako soldadua. Sarjentu kargua izan zuen. Gudu-eremuan 
hil zen Corbera d’Ebren (Tarragona) 1938ko irailaren 24an. 

GARMENDIA SUKIA, JOAN: 
J: Ordizia, 1912, B: Ordizia. Matxinatu kolpezaleek mobiliza-
tutako soldadua. 

GARMENDIA URRETABIZKAIA, LORENZO: 
J: Ordizia. Matxinatu kolpezaleek mobilizatutako soldadua. 

GARMENDIA URRETABIZKAIA, JOAN: 
J: Ordizia, 1919, B: Ordizia. Matxinatu kolpezaleek mobiliza-
tutako soldadua. 

GARMENDIA ZUNZUNEGI, JOXE IGNAZIO:
J: Ordizia, 1914, B: Ordizia. Matxinatu kolpezaleek mobiliza-
tutako soldadua. 

GARRIDO GARZÓN, BIENVENIDO: 
J: 1909an, B: Ordizia. Gudari edo milizianoa Euzko Gudaros-
tean,	 Isaac	 Puente	 batailoian	 (CNT).	 •	 Faxistek	 preso	 hartu	
zuten Llanesen (Asturias). Gerra kontseiluan prozesatu zu-
ten Bilboko plaza militarrean 1939ko abuztuaren 28an (artxi-
batutako auzia). 

GARRIDO GARZÓN, MANUEL:
J: 1905, B: Ordizia. Gudari edo milizianoa Euzko Gudaros-
tean,	 Ingeniarien	 1.	 batailoian.	 •	 Faxistek	 preso	 hartu	 eta	
Bilboko kontzentrazio-esparruan preso eduki zuten 1938ko 
abenduaren 16tik aurrera. 

GARRIDO MATEO, JESÚS:
J: Ordizia, 1919, B: Ordizia. Gudari edo milizianoa Euzko Gu-
darostean,	Madrid	batailoian	(UGT).	•	Faxistek	preso	hartu	
eta Kantabriako espetxeren batean preso eduki zuten 1937ko 
abuztuaren	27tik	aurrera.	•		Ondoren,	frankistek	mobilizatu	
egin	zuten	Nafarroako	4.	konpainian.	•	Donostiako	24.	infan-
teria-erregimentuko 3. batailoiko Metrailadore konpainian 
zerbitzuan zegoenean pistola bat desagertu zela eta, proze-
satu eta kondenatu egin zuten Donostiako plaza militarrean 
1944ko ekainaren 3an.   

GARTXO BERASTEGI, SANTIAGO:
J: Lakuntza (Nafarroa), 1920, B: Ordizia. Zumarragako (Gi-
puzkoa) gudu-eremuan zauritu zuten  1936ko abenduaren 
17an. Eskuineko hanka moztu behar izan zioten. 

GAZTAñAGA ARANA, ENRIKE:
J: Ordizia, 1920, B: Ordizia. Matxinatu kolpezaleek mobiliza-
tutako soldadua, San Marcial tertzioan, Beasainen kokaturik 
zegoen hegazkinen aurkako destakamenduan. Matxinatu 
kolpezaleek mobilizatutako soldadua, Oriamendi tertzioko 
3. Urdaneta konpainian. 

GAZTAñAGA ARANA, PASKUAL:
J: Ordizia, 1920, B: Ordizia. Matxinatu kolpezaleek mobiliza-
tutako soldadua.

GAZTAñAGA ARANA, PEDRO:
J: Ordizia, 1913, B: Ordizia. Gipuzkoako lehen konpainie-
tan mobilizatutako soldadua, Euzko Indarra konpainian 
(EAE-ANV). Gudari edo milizianoa Euzko Gudarostean, Euz-
ko Indarra batailoian (EAE-ANV). 

GAZTAñAGA VILLA, RAMON:
J: 1918, B: Ordizia. Gudari edo milizianoa Euzko Gudaros-
tean.	•	Matxinatu	kolpezaleek	mobilizatutako	soldadua.	

GEMBERO OTXOA, INOZENTZIO: 
J: Otsagi (Nafarroa), 1899, B: Ordizia. Gipuzkoako lehen kon-
painietan	 mobilizatutako	 milizianoa,	 Ordizian.	 •	 Armada	
errepubikarrean mobilizatuta gudu-eremuko  Intendentzia 
Militarrean	 aritu	 zen	 lanean,	 Torrelavegan	 (Santander).	 •	
Faxistek preso hartu eta gerra kontseiluan prozesatu zuten 
Billboko plaza militarrean eta soldadu langileen dizipli-
na-batailoietan preso lan egitera kondenatu zuten 1938ko 
abenduaren	 13an.	 •	 Bilboko	 Eskolapioetan	 egokitutako	 es-
petxean preso eduki zuten. Langileen batailoian preso eduki 
zuten Medina del Rio Secon (Valladolid) 1939ko maiatzaren 
13ra	arte.		•	Herriko	agintari	frankistek	idatzitako	informee-
tan honako hau jasotzen da: «Uno de los vecinos más rojos de 
la localidad, actuó con armas desde los primeros momentos 
con exagerado entusiasmo».

GENBE AIERBE, FELIX:
J: Ordizia, 1919, B: Ordizia. Gudari edo milizianoa Euzko Gu-
darostean Bilboko Ingeniarien batailoian. Kabo kargua izan 
zuen.	 •	 	 Faxistek	 Santoñan	 (Kantabria)	 preso	 hartu	 zuten	
1937ko	 irailaren	 27an.	 •	 Ondoren,	 faxistek	 mobilizatu	 egin	
zuten	 Bailen	 batailoian.	 •	 Lanerako	 ezgai	 moduan	 sailkatu	
ostean,  Gerrako Elbarrituen Kidegoan sartu zen. 

GENBE AIERBE, PABLO:
B: Ordizia. Gudari edo milizianoa Euzko Gudarostean, Euzko 
Indarra batailoian (EAE-ANV). 
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GEREZTA LANGARIKA, KREZENTZIO: 
J: 1900, B: Ordizia. Gipuzkoako lehen konpainietan mobili-
zatutako milizianoa, Azpeitian (Gipuzkoa), Euzko Indarra 
konpainian (EAE-ANV). 

GERESTA ARRIETA, KANDIDO:
J: Ordizia 1890an, B: Ordizia. Matxinatu kolpezaleek herria 
okupatu zutenean udaleko idazkari izendatu zuten 1936ko 
abuztuaren 7an. Hiru urteren ostean, Udalbatza frankistak 
bere kargutik kendu eta kanporatu egin zuen 1939ko aza-
roaren 18an. Herriko agintari frankisten agintarietan honako 
hau jasotzen da: «El Ayuntamiento acordó prescindir de su 
cargo como empleado interino con el fin de cubrir esa plaza 
con un excombatiente mutilado».

GIMéNEZ ANTZIZAR, ANGEL:
J: Ordizia. Bordelen (Frantzia) errefuxiatu zen.  

GIL ARéVALO, EDUARDO: 
J: Segovia, 1911, B: Ordizia. Gudari edo milizianoa Euzko Gu-
darostean,	Malatesta	batailoian	(CNT).	•	Gudu-eremuan	hil	
zen Ubiden (Bizkaia) 1936ko abenduaren 3an. 

GIL ARéVALO, TOMÁS:
J: Segovia, 1903an, B: Ordizia. Gudari edo milizianoa Euzko 
Gudarostean, Sacco y Vancetti batailoian (CNT). 

GIL IGLESIAS, JULIAN:
J: Ordizia, 1920, B: Ordizia. Katalunian mobilizatutako sol-
dadua.	 Armada	 errepublikarrean	 karabinari	 izan	 zen.	 •	
Frantzian errefuxiatu zen eta Barcaresen (Rosellon, Frantzia) 
egokitutako kontzentrazio-esparruan eta Gursekoan (Biar-
no, Frantzia) eduki zuten 1939ko martxoaren 27tik aurrera. 

GIL QUINTAS, EMILIO:
J: Ordizia, 1917, B: Ordizia. Matxinatu kolpezaleek mobili-
zatutako soldadua, Oriamendi tertzioko 3. Urdaneta konpa-
nian. Filiazioz erreketea. 

GOENAGA AGIRRE, FRANTZISKO:
J:	Ordizia.	Matxinatu	kolpezaleek	mobilizatutako	soldadua.	•	
Gudu-eremuan hil zen. 

GOENAGA IRIBARREN, FERNANDO:
J: Ordizia. Gipuzkoako lehen konpainietan mobilizatutako 
milizianoa, Euzko Indarra konpainian (EAE-ANV). 

GOENAGA IRIBARREN, JULIAN:
J: Ordizia. EAE-ANV alderdian afiliatua, Gipuzkoako lehen 

konpainietan mobilizatutako milizianoa, osasun zerbitzue-
tan Ordiziako Gurutze Gorrian. Gudari edo milizianoa Euzko 
Gudarostean, Itxarkundia batailoian (EAJ-PNV). 

GOLMAIO SAGARTZAZU, TEOFILO:
B: Ordizia. Gudari edo milizianoa Euzko Gudarostean, Gi-
puzkoako Azaña Batailoian (IR).

GÓMEZ ARCE, JESÚS SILVESTRE:
J: Ordizia, 1907, B: Beasain. Gipuzkoako lehen konpainietan 
mobilizatutako milizianoa, Eibarreko Intendentzia Milita-
rrean	 (UGT).	 •	 Gudari	 edo	 milizianoa	 Euzko	 Gudarostean,	
gerra garraioetan. 

GÓMEZ ARCE, VALENTÍN: 
J: Ordizia, 1911, B: Ordizia. Errepublikaren garaian 1934ko 
urrian izandako gertakari iraultzaileengatik epaitu eta kon-
denatu	egin	zuten	zortzi	hilabeteko	kartzela	zigorrera.	•	Altxa-
mendu faxista hasi zenean, Gipuzkoako lehen konpainietan 
mobilizatutako milizianoa, Hernaniko Gerra Komisaldegian, 
Juventudes	Socialistas	Unificadas	alderdiaren	konpainian.	•	
Gudari edo milizianoa Euzko Gudarostean, laguntza zerbi-
tzuetan.	•	Faxistek	atxilotu	eta	Donostiako	plaza	militarrean	
prozesatu zuten 1938ko maiatzaren 6an «matxinada milita-
rrari» atxikimendua emateaz akusatuta. Heriotza-zigorrera 
kondenatu	zuten.	•	Donostiako	Ondarretako	kartzelan	preso	
eduki	zuten	1937ko	irailaren	6tik	1943ko	urtarrilaren	25era.	•	
Prozeamenduaren autoan honako hau jasotzen da: «Iniciada 
la guerra se personó en la fábrica de vagones en busca de las 
armas que allí había, que eran las de los guardas, llevándose 
diez de aquellas de repetición; participó en el saqueo de al-
guna otra armería según los informes obrantes;  ocupó uno 
de los camiones que, procedente de otras localidades, pasaron 
por Beasain recogiendo milicianos armados para asaltar los 
cuarteles de Loyola; se distinguió en la defensa del pueblo con-
tra las Fuerzas nacionales, resultando herido y siguiendo al 
ejercito rebelde». 

GÓMEZ LAGUNA, BENIGNO:
J: 1900, B: Ordizia. Gudari edo milizianoa Euzko Gudaros-
tean, Rusia batailoian (JSU). 

GÓMEZ URBIOLA, ÁNGEL: 
J: Ordizia, 1912, B: Ordizia. Gudari edo milizianoa Euzko Gu-
darostean, Mendiko 2. batailoian. 

GONZÁLEZ, VÍCTOR:  
J: Ordizia. Matxinatu kolpezaleek mobilizatutako soldadua. 
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GONZÁLEZ GAUNA, ÁNGEL:
J: Ordizia, 1919, B: Irun. Herriko agintari frankistek honela 
sailkatu zuten 1940ko soldadugaien deialdian: «toki ezezagu-
nen batean dagoen pertsona» eta «erregimenari atxiki gabea».  

GONZÁLEZ FUENTES, ÁNGEL:
J: 1907, B: Ordizia. Gudari edo milizianoa Euzko Gudaros-
tean, Ingeniarien 1. batailoian. 

GONZÁLEZ FUENTES, SANTOS:
J: Ordizia, 1918, B: Ordizia. Matxinatu kolpezaleek mobiliza-
tutako soldadua. 

GONZÁLEZ IRURETAGOIENA, JOXE RIKARDO: 
J: Ordizia, 1908, B: Ordizia. Frantzian errefuxiatuta egon zen.  

GONZÁLEZ ITZIAR, PEDRO:
J: Ordizia, 1914, B: Portugalete. Gudari edo milizianoa Euz-
ko Gudarostean, Arana Goiri batailoian (EAJ-PNV). Teniente 
gradua izan zuen. Gudari edo milizianoa Euzko Gudaros-
tean,	Gordexola	batailoian	(EAJ-PNV).	•		Faxistek	atxilotu	eta	
gerra kontseiluan prozesatu zuten «matxinada militarrari» 
atxikimendua emateaz akusatuta. Bilboko plaza militarrean 
prozesatu eta biziarteko kartzela zigorrera kondenatu zuten 
1937ko	urriaren	26an.	•	Cuellarreko	(Segovia)	espetxean	pre-
so eduki zuten 1938ko maiatzaren 17tik 1940ko ekainaren 
30era arte. 

GORGORZA, BONIFAZIO:
B: Ordizia. Matxinbentako apaiz laguntzailea izan zen. Gi-
puzkoako Gobernu Militarraren aginduz apaizak sailkatzeko 
egindako zerrenda batean «asaldatu» moduan sailkatu zuten 
1937ko urtarrilaren 2an.

GORROTXATEGI ARNEDO, MANUEL:
J: Ordizia. Faxistek Laredon (Kantabria) preso hartu zuten 
1936ko	 abuztuaren	 26an.	 •	 La	 Santa	 Espinako	 (Valladolid)	
kontzentrazio-esparruan preso eduki zuten 1937ko urtarri-
laren 4tik 1937ko azaroaren 26ra arte. Medina del Riosecoko 
(Valladolid) espetxean preso eduki zuten 1937ko azaroaren 
26tik 1937ko abenduaren 29ra arte. Donostiako Ondarretako 
kartzelan preso eduki zuten 1937ko abenduaren 29tik aurrera.

GUTIERREZ CURIEL, BENITO:
J: 1891, B: Ordizia. Preso eduki zuten Almoraiman (Cadiz) 4. 
langileen batailoian 1939ko abenduaren 12an. Donostiako 
Ondarretako kartzelan preso eduki zuten. Gerra kontseiluan 
epaitu zuten Bilboko plaza militarrean 1940ko abuztuaren 
2an (artxibatutako auzia).  

GUTIERREZ PEñALBA, FLORENCIO:
J: Ordizia, 1920, B: Ordizia. Haurra zelarik, Habana itsa-
sontzian erbesterako bidea hartu behar izan zuen bere 
anaiarekin batera 1937ko maiatzaren 23an. Bilbotik irtenda, 
Ingalaterrara eraman zuten eta errefuxiatu moduan egon 
zen bertan urte betez. Ondoren, Oloten (Girona, Katalunia) 
errefuxiatuta egon zen. Handik Frantziara joan zen babes 
bila, eta Judesen (Tarn-et-Garona, Frantzia) ezarritako kon-
tzentrazio-esparruan sartu zuten. Bertan eduki zuten 1939ko 
apirilaren 3tik aurrera. Gurseko (Biarno, Frantzia) kontzen-
trazio-esparruan ere eduki zuten. 

GUTIERREZ PEñALBA, VÍCTOR:
J: Ordizia, 1922, B: Ordizia. Haurra zelarik, Habana itsa-
sontzian erbesterako bidea hartu behar izan zuen bere 
anaiarekin batera 1937ko maiatzaren 23an. Bilbotik irtenda, 
Ingalaterrara eraman zuten eta errefuxiatu moduan egon 
zen bertan urte betez. Ondoren, Oloten (Girona, Katalunia) 
errefuxiatuta egon zen. Handik Frantziara  joan zen babes 
bila, eta Judesen (Tarn-et-Garona, Frantzia) ezarritako kon-
tzentrazio-esparruan sartu zuten. Bertan eduki zuten 1939ko 
apirilaren 3tik aurrera. Gurseko (Biarno, Frantzia) kontzen-
trazio-esparruan ere eduki zuten. 

H
HERAS MORENO, EZEQUIEL:
B: Ordizia. Matxinatu kolpezaleek mobilizatutako soldadua.

HERAS MORENO, LAUREANO:
B: Ordizia. Gudari edo milizianoa Euzko Gudarostean, Gi-
puzkoako Azaña batailoian (IR). 

HERAS MORENO, SEGUNDO:
B: Ordizia. Matxinatu kolpezaleek mobilizatutako soldadua. 

HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, JULIAN:
J: Sanchomuño (Segovia), 1919, B: Ordizia. Gudari edo mili-
zianoa	Euzko	Gudarostean,	Mendiko	2.	batailoian.	•	Faxistek	
preso hartu zuten Laredon (Kantabria) 1937ko abuztuaren 
24an. Preso eduki zuten 208. langileen batailoian, Los Barrio-
sen (Cadiz), 1937ko irailaren 6tik 1940ko ekainaren 6ra arte. 

HIDALGO ARANA, GUMERSINDO:
J: 1877, B: Ordizia. Udaleko langilea, administraria. Karguga-
betu eta bere lanpostutik kaleratu egin zuten agintari militar 
matxinatuen aginduz 1936ko abuztuaren 7an. 
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HIDALGO IZAGIRRE, ANTONIO:
J: Ordizia. Matxinatu kolpezaleek mobilizatutako soldadua. 

HIDALGO IZAGIRRE, GERMAN:
J: Ordizia, 1912, B: Ordizia. Matxinatu kolpezaleek mobiliza-
tutako soldadua. 

HIDALGO IZAGIRRE, BIKTOR:
J: Ordizia, 1917, B: Ordizia. Udaleko langilea, udal zergetan lagun-
tzailea. Zinegotzi nazionalistek 1934an dimititu ondoren osatu 
zen behin-behineko udalbatza eskuindarrak udal funtziona-
rioen zerrendetatik kanpo utzi zuen 1936ko urtarrilaren 21ean.   

I
IBAñEZ GARCÍA, ANDRéS: 
J: 1905, B: Ordizia. EAJ-PNV alderdian afiliatua. Katalunian 
mobilizatutako soldadua Armada errepublikarraren batailoi 
alpinoan.	•	Frantzian	errefuxiatu	zen	eta	Argeles-sur-Merre-
ko (Rosellon, Frantzia) eta Gurseko (Biarno, Frantzia) kon-
tzentrazio-esparruetan preso eduki zuten 1939ko otsailaren 
12tik aurrera. 

IBARBIA ARKAUZ, PEDRO MARI:
J: Ordizia, 1919, B: Ordizia. Matxinatu kolpezaleek mobiliza-
tutako	soldadua,	Nafarroako	4.	dibisioko	3.	erregimentuan.	•	
Gudu-eremuan hil zen. 

IGLESIAS PARADINES, PRUDENCIO:
J: Ordizia,  1919. Herriko agintari frankistek honela sailkatu 
zuten 1940ko soldadugaien deialdian: «toki ezezagunen ba-
tean dagoen pertsona» eta «erregimenari atxiki gabea». 

IGOR ERDOZA, MODESTO:
J: Unanua (Nafarroa), 1897. Matxinatu kolpezaleek mobi-
lizatutako soldadua. Filiazioz erreketea. Errepublikazaleek 
Lazkaomendin (Lazkao, Gipuzkoa) preso hartu zuten ingu-
ruko baserrietatik eskopetak lapurtzen ari zenean eta Ordi-
ziara eraman zuten atxilotuta beste 22 erreketerekin batera, 
1936ko uztailaren 29an.

IMAZ ARRATIBEL, ANTONIO:
J: Ordizia, 1913, B: Ordizia. Matxinatu kolpezaleek mobi-
lizatutako	 soldadua	 3.	 Flandes	 batailoiko	 2.	 konpainian.	 •	
Gudu-eremuan hil zen Xerten (Valentzia) maitzataren 18an. 

IMAZ GOROSTIZA, JAIME:
J: Ordizia, 1915, B: Ordizia. Matxinatu kolpezaleek mobiliza-

tutako soldadua, Oriamendi tertzioko 3. Urdaneta konpai-
nian. Filiazioz erreketea. 

IMAZ IMAZ, MIGEL:
B: Ordizia. Matxinatu kolpezaleek mobilizatutako soldadua, 
Nafarroako 4. dibisioan artillero moduan.   

IMAZ ZUNZUNEGI, JOAN MIGEL: 
J: Ordizia, 1918, B: Ordizia. Frankistek gerra kontseiluan epai-
tu zuten Donostiako plaza militarrean 1938ko apirilaren 6an 
(absolbitua). 

INTAUSTI INTSAUSTI, ANTONIO:
J: Lazkao, 1913. Matxinatu kolpezaleek mobilizatutako sol-
dadua. Filiazioz erreketea. Errepublikazaleek Lazkaomendin 
(Lazkao, Gipuzkoa) preso hartu zuten inguruko baserrietatik 
eskopetak lapurtzen ari zenean eta Ordiziara atxilotuta eraman 
zuten beste 22 erreketerekin batera, 1936ko uztailaren 29an.

INTSAUSTI LASA, FRANTZISKO:
J: Ordizia, 1912, B: Ordizia. Matxinatu kolpezaleek mobiliza-
tutako soldadua.

INTSAUSTI LASA, JESUS:
J: Ordizia, 1915, B: Ordizia. Matxinatu kolpezaleek mobili-
zatutako soldadua, Oriamendi tertzioko 3. Urdaneta konpa-
nian. Filiazioz erreketea. 

IRASTORTZA AIERBE, PEDRO:
J: Ordizia. Gipuzkoako lehen konpainietan Ordizian mobili-
zatutako	milizianoa.	•	Gipuzkoako	lehen	konpanietan	mobi-
lizatutako milizianoa Azpeitiko euskal milizietan (EAJ-PNV). 
•	Gudari	edo	milizianoa	Euzko	Gudarostean,	Amayur	batai-
loian	 (EAJ-PNV).	 •	 Faxistek	 atxilotu	 eta	 espetxeren	 batean	
preso	eduki	zuten	1937ko	uztailaren	10etik	aurrera.	•		Ondo-
ren,	 matxinatu	 kolpezaleek	 mobilizatutako	 soldadua.	 •	 He-
rriko agintari frankisten informeetan honako hau jasotzen 
da: «De ideas separatistas, hizo uso de armas en contra del 
Movimiento». 

IRASTORTZA ARANBURU, JOXE R.:
B: Ordizia. Matxinatu kolpezaleek mobilizatutako soldadua. 

IRASTORTZA ELOSEGI, JOXE:
J: Ordizia. Matxinatu kolpezaleek mobilizatutako soldadua. 

IRASTORTZA ETXEBERRIA, HILARIO:
J: Ordizia, 1909, B: Ordizia. Matxinatu kolpezaleek mobiliza-
tutako soldadua.
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IRASTORTZA ETXEBERRIA, JOXE KRUZ: 
J: Ordizia, 1912, B: Ordizia. Matxinatu kolpezaleek mobiliza-
tutako soldadua.

IRASTORTZA MARCIAL, SANTIAGO:
J: Ordizia, 1918. Matxinatu kolpezaleek mobilizatutako soldadua.

IRASTORTZA MUNGIA, RAMON:
B: Ordizia. Matxinatu kolpezaleek mobilizatutako soldadua. 
Filiazioz erreketea. 

IRUIN ARANBURU, BENITO:
J: Ordizia, 1918, B: Ordizia. Matxinatu kolpezaleek mobiliza-
tutako soldadua. 

IRUIN SARRIEGI, BENITO:
J: Ordizia, 1904, B: Ordizia. Gudari edo milizianoa Euzko Gu-
darostean,	trenbideetako	milizietan.	•	Herriko	agintari	fran-
kistek idatzitako informeetan honako hau jasotzen da: «Se le 
considera simpatizante de izquierda nacionalista».

IRURETAGOIENA BARANDIARAN, EUSEBIO:
B: Ordizia. Matxinatu kolpezaleek mobilizatutako soldadua. 

ISLA FLORES, FéLIX MANUEL:
J: Ordizia, 1913, B: Ordizia. Gudari edo milizianoa Euzko Gu-
darostean,	Meabe	batailoian	(JSU).	•	Gudari	edo	milizianoa	
Euzko	 Gudarostean	 Mendiko	 2.	 batailoian.	 •	 Errefuxiatuta	
egon zen Veinet de la Salen (Girona, Katalunia) eta, ondoren, 
Penne d'Agenaisen (Lot-et-Garona, Frantzia). 

ITURRALDE LARRETXE, JESUS:
J: Ordizia, 1907, B: Ordizia. Faxistek gerra kontseiluan proze-
satu zuten «matxinada militarrari» laguntza emateaz akusa-
tuta. Donostiako plaza militarrean prozesatu zuten 1938ko 
ekainaren	2an	(artxibatutako	auzia).	•	Donostiako	Ondarre-
tako kartzelan preso eduki zuten 1937ko irailaren 14tik au-
rrera. Langileen batailoiren batean preso eduki zuten 1938ko 
uztailaren 2tik aurrera. 

ITURRIOTZ BARANDIARAN, FRANTZISKO:
J: Ordizia, 1917, B: Ordizia. Faxistek preso eduki zuten espe-
txeren batean 1937ko uztailaren 10etik aurrera. Preso eduki 
zuten Gailurren (Zaragoza) 17. langileen batailoian, 1940ko 
uztailaren 25era arte. 

ITURRIOTZ IZTUETA, PATXI: 
J: Ordizia, 1900, B: Ordizia. Ordiziako lehen alkate demokra-
tikoa 1931ko udal hauteskundeen ondoren. EAJ-PNV alder-

diko kidea. Gipuzkoako gobernadore zibilarekin izandako 
auzi baten ondorioz, kargugabetu egin zuten eta zinegotzi 
izatera pasatu zen. Euskalerriarentzako Sortarauaren (Hego 
Euskal Herrirako Estatutua) prestaketan aritu zen eta Gi-
puzkoako Alkateen Batzordeko kide izateko hautatu zuten. 
Estatutuaren prestaketa eta onarpenean udal hautetsiek 
Azpeitian (Gipuzkoa) eta Lizarran (Nafarroa) antolatutako 
batzarretan parte hartu zuen. Errepublikak debekatutako 
Zumarragako udal hautetsien batzarrean parte hartzen ari 
zela, atxilotu egin zuten beste hainbat alkate eta zinegotzire-
kin batera 1934ko irailaren 2an. Gertaera larri horien harira, 
euskal udaletako zinegotzi nazionalistek dimisio kolekti-
boa aurkeztu zuten 1934an. Espainiako  Gorteetako 1936ko 
hauteskundeak Frente Popularrak irabaztearekin batera, 
kargugabetze-zigorrak barkatu eta kargu publikoak amnis-
tiatu egin zituzten, eta alkate kargua berreskuratu egin zuen. 
•	Altxamendu	militarraren	ondoren	herria	utzi	eta	 frentean	
hainbat ardura politiko izan zituen. Markinako plaza milita-
rreko idazkari izan zen eta Plentziako plaza militarreko Jaur-
laritzaren	“uri-ordezkari”	(delegatu).	•	Santoñan	(Kantabria)	
preso hartu eta gerra kontseiluan prozesatu zuten «matxina-
da militarrari» atxikimendua emateaz akusatuta. Santoñako 
plaza militarrean prozesatu zuten eta 30 urte eta egun bateko 
kartzela zigorrera kondenatu 1938ko otsailaren 8an. El Due-
so (Santoña, Kantabria) espetxean eduki zuten preso 1938ko 
abuztuaren 11ra arte. Puerto de Santa Mariako espetxean 
(Cadiz) preso eduki zuten 1938ko abuztuaren 11tik 1943ko 
abuztuaren	 20ra	 arte.	 •	 Aske	 geratu	 ondoren,	 konpromiso	
politikoari eutsi zion eta hirutan atxilotuta egon zen. Donos-
tiako espetxean preso eduki zuten 1945eko otsailaren 23tik 
1945eko martxoaren 24ra. Donostiako espetxean preso eduki 
zuten 1948ko apirilaren 26tik 1948ko abenduaren 26ra.  

ITURRIOTZ IZTUETA, TOMAS:
J: Ordizia, 1907, B: Ordizia.  Gipuzkoako lehen konpainietan 
mobilizatutako milizianoa, Azpeitiko (Gipuzkoa) euskal mili-
zietan	(EAJ-PNV).	•		La	Santa	Espinako	(Valladolid)	kontzen-
trazio-esparruan eduki zuten.  

ITURRIOTZ LASA, GRAZIAN: 
J: Ordizia, 1912, B: Ordizia. Gudari edo milizianoa Euzko Gu-
darostean, Itxarkundia batailoian (EAJ-PNV). Komisario poli-
tiko kargua izan zuen, soldata eta ohoretan komandantearen 
pareko.	•	Faxistek	Santoñan	preso	hartu	eta	gerra	kontseiluan	
prozesatu zuten «matxinada militarrari» atxikimendua ema-
teaz akusatuta. Santoñako (Kantabria) plaza militarrean pro-
zesatu zuten eta heriotza-zigorrera kondenatu 1937ko irai-
laren	5ean.	•	El	Dueso	(Santoña,	Kantabria)	kartzelan	preso	
eduki zuten 1938ko uztailaren 26ra arte. Burgoseko Espetxe 
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Zentralean preso eduki zuten 1938ko uztailaren 26tik 1940ko 
abuztuaren 18ra arte. Segoviako  Hospital Asilo Penitencia-
rio espetxean preso eduki zuten, 1940ko abuztuaren 18tik 
1943ko maiatzaren 16ra arte. 

ITURRIOTZ LASA, JOAN I.: 
J: Ordizia, 1914, B: Ordizia. Matxinatu kolpezaleek mobiliza-
tutako soldadua. 

ITURRIOTZ UGARTEMENDIA, JOAKIN:
J: Ordizia, 1917, B: Ordizia.  Gipuzkoako lehen konpainietan 
mobilizatutako soldadua, Donostiako Gerra Komisaldegian, 
2.	taldean	(ELA-STV).	•	Herriko	agintari	frankistek	idatzitako	
informeetan honako hau jasotzen da: «De ideas separatistas, 
hizo uso de armas en contra del Movimiento Salvador».   

ITURRIOTZ UGARTEMENDIA, JOXE:
J: Ordizia, 1910, B: Ordizia. Matxinatu kolpezaleek mobili-
zatutako	soldadua	Mina	eta	Lubakietarako	batailoian.	•	Gu-
du-eremuan hil zen 1937ko apirilaren 18an, Asturiasen. 

IURRITA USABIAGA, SEVERIANO:
B: Ordizia. Matxinatu kolpezaleek mobilizatutako soldadua. 

IURRITA USABIAGA, ANGEL:
J: Ordizia, 1909, B: Ordizia. Matxinatu kolpezaleek mobiliza-
tutako soldadua. 

IZAGIRRE ARAMENDI, MAGDALENA:
J: 1882, B: Ordizia. Udal agintari frankistek 100 pezetako isu-
na jarri zioten bere sagardotegiari honako arrazoi hau eman-
da: «por no expender el sello del Subsidio Pro-Combatientes». 

IZAGIRRE ARANBURU, IGNAZIO:
J: 1925, B: Ordizia. Katalunian errefuxiatu zen. Argeles
-sur-Merreko (Languedoc-Rosellon, Frantzia) eta Gurseko 
(Biarno, Frantzia) kontzentrazio-esparruetan eduki zuten 
1939ko otsailaren 17tik aurrera. 

IZARROLA IZAGIRRE, JULIAN:
B: Ordizia. Matxinatu kolpezaleek mobilizatutako soldadua.

ITZIAR, RAMON: 
B: Ordizia. Matxinatu kolpezaleek mobilizatutako soldadua.

ITZIAR ARAMENDI, GREGORIO:
J: Ordizia, 1903, B: Ordizia. Gudari edo milizianoa Euzko 
Gudarostean.	 •	 Herriko	 agintari	 frankistek	 idatzitako	 infor-
meetan honako hau jasotzen da: «Simpatizaba con el Partido 

Nacionalista Vasco sin ser socio de ella».	 •	 Iruñean	 atxilotu	
zuten 1937ko abuztuaren 3an. 

ITZIAR ARAMENDI, LUIS:
J: Ordizia, 1908, B: Ordizia. Etxalarren (Nafarroa) ezarritako 
kontzentrazio-esparruan eduki zuten preso 1940ko urtarri-
laren 16tik aurrera.

ITZIAR URDANGARIN, JOANA: 
J: Ordizia, 1883, B: Ordizia. Katalunian errefuxiatuta egon zen.  

J
JAUREGI GARAIALDE, MIGEL:
J: Ordizia, 1919, B: Ordizia. Matxinatu kolpezaleek mobiliza-
tutako	soldadua,	Oriamendi	tertzioan.	•	Matxinatu	kolpeza-
leek mobilizatutako soldadua 34. infanteria-erregimentuan.
 
JAUREGI LIZARAZU, JOXE:
J: Ordizia, 1910, B: Ordizia. Faxistek espetxeren batean preso 
eduki zuten 1937ko ekainaren 5etik aurrera. 

JAUREGI LIZARAZU, SOTERO:
J: Ordizia, 1904, B: Ordizia. EAJ-PNV alderdian afiliatua ze-
goen. Euskadiko Artxibo Historikoko agirietan jasotzen de-
naren arabera, bandera monarkiko baten aurrean agur egi-
teari uko egiteagatik atxilotu zuten.  Udaletxeko kalabozoan 
preso eduki zuten. Handik Etxarri Aranatzera eraman eta 
bertan Ignazio Eskisabel, Joxe Exposito eta Antonio Murua-
rekin batera fusilatu zuten, 1936ko abuztuaren 21ean.  

K
KADINANOS, FELISA:  
J: 1899, B: Ordizia. Ramoulun (Loiret, Frantzia) errefuxiatu zen. 

KATARAIN BARANDIARAN, FELIPE: 
B: Ordizia. Matxinatu kolpezaleek mobilizatutako soldadua. 

KATARAIN ZURUTUZA, IGNAZIO:
J: Ordizia, 1905, B: Ordizia. Gudari edo milizianoa Euzko Gu-
darostean, Ingeniarien 2. batailoian. 

KATARAIN ZURUTUZA, JESUS:
J: Ordizia, 1910, B: Ordizia. Gudari edo milizianoa Euzko Gu-
darostean, Ingeniarien 2. batailoian. 
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KATARAIN ZURUTUZA, JOAN: 
J: Ordizia, 1905, B: Ordizia. Gipuzkoako lehen konpainietan 
mobilizatutako milizianoa, Altzako (Donostia) Compañia 
Roja	konpainian	(UGT).	•	Gudari	edo	milizianoa	Euzko	Gu-
darostean,	Karl	Liebknetch	batailoian	(EAK-PCE).	•	Gudu-e-
remuan hil zen 1937ko maiatzaren 26an Urduñan (Bizkaia). 

KEREXETA MENDIZABAL, ELEUTERIO:
J: Ordizia, B: Ordizia. Gudari edo milizianoa Euzko Gudaros-
tean,	San	Andres	batailoian	(ELA-STV).	•	Faxistek	Santoñan	
(Kantabria)	 preso	 hartu	 zuten.	 •	 Ondoren,	 Errepublikaren	
aurkako matxinatuek mobilizatu egin zuten.    

KROTT DELKREMNUT, JOAN:
J: Zaldibia (Gipuzkoa), 1916, B: Ordizia. Gerra kontseiluan 
epaitu zuten Iruñeko Instrukzio Epaitegian, 1940ko azaroa-
ren 28an, Infanteriako 1. erregimentutik soldaduskara deitu 
zutenean ez aurkezteagatik 

L
LANZIEGO ZUATZO, FERMIN:
J: Ordizia, 1915, B: Ordizia. Gipuzkoako lehen konpainietan 
mobilizatutako	 milizianoa.	 •	 Gudari	 edo	 milizianoa	 Euzko	
Gudarostean, Gerra garraioen batailoian (CNT erreserban). 
•	Faxistek	Colindresen	(Kantabria)	preso	hartu	zuten.	•	On-
doren, matxinatu kolpezaleek mobilizatu egin zuten soldadu 
moduan	Flechas	Negras	erregimentuan.	•	Gerra	kontseiluan	
prozesatu zuten «matxinada militarrari» laguntza emateaz 
akusatuta. Donostiako plaza militarrean prozesatu zuten 
eta 12 urteko kartzela zigorrera kondenatu 1938ko azaroa-
ren	10ean.	•	Donostiako	Ondarretako	espetxean	preso	eduki	
zuten	1938ko	ekainaren	28tik	1941eko	maiatzaren	7ra	arte.	•	
Prozesamenduaren autoan honako hau jasotzen da: «Afilia-
do a la CNT (…) fue también a San Sebastián el día del asalto 
a los cuarteles de Loyola y a su regreso se exhibió con un sable 
y pistola al cinto, vanagloriándose de que procedían de un 
Oficial rendido». 

LANZIEGO ZUATZO, JOXE:
J: Ordizia, 1918, B: Ordizia. Herriko agintari frankistek honela 
sailkatu zuten 1940ko soldadugaien deialdian: «toki ezeza-
gunen batean dagoen pertsona» eta «erregimenari atxiki 
gabea».  

LAKABE ETXEBERRIA, MIGEL:
J: Ordizia, 1921, B: Ordizia. Katalunian mobilizatutako solda-
dua, Armada errepublikarraren batailoi alpinoan.  

LAKUNTZA FLORES, MIGEL:
J: Lizarrabengoa (Nafarroa), 1910. Matxinatu kolpezaleek 
mobilizatutako soldadua. Filiazioz erreketea. Errepublika-
zaleek Lazkaomendin (Lazkao, Gipuzkoa) preso hartu zuten 
inguruko baserrietatik eskopetak lapurtzen ari zenean eta 
Ordiziara atxilotuta eraman zuten beste 22 erreketerekin 
batera, 1936ko uztailaren 29an.  Donostiako Ondarretako es-
petxean preso eduki zuten.

LARRAñAGA USABIAGA, BERNARDO:
J: Ordizia, 1922, B: Ordizia. Matxinatu kolpezaleek mobiliza-
tutako soldadua, Oriamendi tertzioko 3. Urdaneta konpai-
nian. Filiazioz erreketea.
 
 LARRAZA RAZKIN, PEDRO: 
J: Dorrao (Nafarroa), 1906. Matxinatu kolpezaleek mobili-
zatutako soldadua. Filiazioz erreketea. Errepublikazaleek 
Lazkaomendin (Lazkao, Gipuzkoa) preso hartu zuten ingu-
ruko baserrietatik eskopetak lapurtzen ari zenean eta Ordi-
ziara atxilotuta eraman zuten beste 22 erreketerekin batera, 
1936ko uztailaren 29an. Donostiako Ondarretako espetxean 
preso eduki zuten. 

LARREA ARRIETA, VALENTINA:
J: 1883, B: Ordizia. Frantzian errefuxiatu zen.   

LARREGAIN SASIAIN, MIGEL:
J: Lasarte Oria, 1926, B: Ordizia. Frantzian errefuxiatu zen.   

LASA AGIRRE, JOSEFA MANUELA:
J: Lazkao, 1882, B: Ordizia. Indar Matxinatu kolpezaleek Ordi-
zia eraso zutenean, etxean zela bertan eroritako bonba batek 
harrapatu eta hil zen 1936ko uztailaren 30ean.  

LASA IZTUETA, FELIPA: 
J: Lazkaomendi (Lazkao), B: Ordizia. Inongo agiritan emaku-
me honen berririk aurkitu ez bada ere, jasotako testigantzen 
arabera matxinatu kolpezaleek tiroa jota hil zuten 1936ko 
uztailaren 31n. Ordiziako Santa Maria kaleko Murua ta-
bernako edo etxeko neskamea zen, eta tren geltoki aldeko 
balkoian arropa zintzilikatzen ari zela, trenbideaz bestalde-
tik (testigantzen arabera Oiangu aldetik) faxistek tiro egin 
zioten eta hil egin zuten. Ordizian bertan etxean zela bonba 
batek harrapatuta hil zen Josefa Manuela Lasa Agirreren 
lehengusua zen.  

LASA ARREGI, ZELESTINO:
J: Ordizia, 1918, B: Ordizia. Gudari edo milizianoa Euzko Gu-
darostean, Saseta batailoian (EAJ-PNV). 
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LASA ARREGI, JOXE:
J: Ordizia, 1918, B: Ordizia. Gudari edo milizianoa Euzko Gu-
darostean,	Saseta	batailoian	(EAJ-PNV).	•	Matxinatu	kolpe-
zaleek mobilizatutako soldadua. 

LASA ARREGI, MANUEL:
J: Ordizia, 1906, B: Ordizia. Preso eduki zuten 7. langileen 
batailoian. 

LASA ETXEBERRIA, JOXE MARI:
J: Ordizia, 1916, B: Ordizia. Matxinatu kolpezaleek mobiliza-
tutako soldadua. 

LASA GARIN, BERNARDO:
J: Ordizia 1916an, B: Ordizia. Matxinatu kolpezaleek mobi-
lizatutako soldadua, Oriamendi terzioko 3. Urdaneta kon-
panian.	 Filiazioz	 erreketea.	 •	 Kanpainan	 mobilizatuta	 zela,	
Ordizian hil zen 1938ko ekainaren 6an.  

LASA GARMENDIA, LEONARDO:
J: Ordizia, 1910, B: Ordizia. Matxinatu kolpezaleek mobiliza-
tutako soldadua. 

LASA IBARGUREN, LEON:
J: Ataun (Gipuzkoa), 1897, B: Ordizia. Matxinatu kolpezaleek 
mobilizatutako soldadua, Oriamendi tertzioko 3. Urdaneta 
konpainian. Kabo kargua izan zuen. Filiazioz erreketea. 

LASA INTSAUSTI, JESUS:
J: Ordizia. Matxinatu kolpezaleek mobilizatutako soldadua. 

LASA INTSAUSTI, JOXE:
J: Ordizia, 1919, B: Ordizia. Matxinatu kolpezaleek mobili-
zatutako soldadua, Oriamendi tertzioko 3. Urdaneta konpa-
nian. Filiazioz erreketea. 

LASA ZUBIAGA, JOAN BAUTISTA: 
J: Ordizia, 1909, B: Ordizia. Matxinatu kolpezaleek mobiliza-
tutako soldadua. 

LASA ZUBIAGA, JOXE:
J: Ordizia, 1911, B: Ordizia. Matxinatu kolpezaleek mobiliza-
tutako soldadua.

LASA ZURUTUZA, ZELESTINO:
J: Ordizia, 1916, B: Legorreta (Gipuzkoa). Gudari edo mili-
zianoa Euzko Gudarostean, Azaña Gipuzkoa batailoian (IR). 
•	Faxistek	preso	hartu	eta	gerra	kontseiluan	prozesatu	zuten	
Donostiako plaza militarrean. Soldadu langileen diziplina

-batailoietan preso lan egitera kondenatu zuten 1940ko urta-
rrilaren	11n.	•	Donostiako	Zapatariko	kartzelan	preso	eduki	
zuten. Preso eduki zuten 250. langileen batailoian San Pablon 
(Cadiz), 1940ko urtarrilaren 11tik 1940ko otsailaren 8ra arte. 

LAZKANO OLEA, IGNAZIO:
J: Ordizia, 1920, B: Ordizia. Matxinatu kolpezaleek mobili-
zatutako soldadua Zumalakarregi 2. konpainian. Gudu-ere-
muan hil zen. 

LEGORBURU BERROETA, FRANTZISKO: 
J: Ordizia, 1913, B: Ordizia. Matxinatu kolpezaleek mobiliza-
tutako soldadua. 

LEGORBURU BERROETA, JOXE RAMON:
J: Ordizia, 1919, B: Ordizia. Matxinatu kolpezaleek mobiliza-
tutako	soldadua	Bidasoa	zutabean.	•	Matxinatu	kolpezaleek	
mobilizatutako soldadua Artileria astuneko 3. erregimen-
tuan, Donostian. 

LEGORBURU SAN SEBASTIAN, ALEJANDRO:
J: Ordizia, 1919, B: Ordizia. Matxinatu kolpezaleek mobili-
zatutako soldadua, Oriamendi tertzioko 3. Urdaneta konpa-
nian. Filiazioz erreketea. 

LEJARRAGA FONTECHA, ALBERTO: 
J: Hormilla (Errioxa), 1918, B: Ordizia. Gipuzkoako lehen 
konpainietan mobilizatutako milizianoa, lubakietarako kon-
painian,	Hernanin	(Gipuzkoa).	•	Gudari	edo	milizianoa	Euz-
ko Gudarostean, Ingeniarien 1. batailoian. 

LEKUONA ALTOLAGIRRE, DOMINGO:
J: Ordizia, 1915, B: Ordizia. Matxinatu kolpezaleek mobiliza-
tutako soldadua.

LEKUONA IPARRAGIRRE, JOXE MANUEL:
J: Mutiloa, 1868, B: Ordizia. Indar matxinatu kolpezaleek 
Ordizia eraso zutenean, bonbardaketan erail zuten 1936ko 
uztailaren 30ean. Zabala Jaurgiaren aurrean zegoela, herritik 
ihes egiteko autobusaren zain, faxistek jaurtitako bonba ba-
tek hil zuen.  

LEKUONA NAZABAL, NIKOLAS:
J: Ordizia, 1913, B: Ordizia. Margolaria, argazkilaria eta 
euskal abangoardia mugimenduko artista. Errepublikako 
urteetan modernitate testuinguruan kokatutako jarduera ar-
tistiko oparoa izan zuen. Donostiako Kursaalen eta Bilboko 
Arte Ederretako Museoan egon ziren ikusgai haren obrak eta 
hainbat	sari	irabazi	zituen.	•	Faxistek	Ordizia	okupatu	ostean	
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matxinatu kolpezaleek mobilizatu egin zuten. “La quincena 
de Gu”  Falangeren Prentsa eta  Propaganda Departamentuan 
lan	egin	zuen.	•	Gudu-eremuan	hil	zen	Frunizen	(Bizkaia)	ka-
millero lanetan ari zela, bere bandokoen bonbardaketa batek 
eragin zizkion zauriengatik 1937ko ekainaren 11n. 

LEÓN MARCOS, EUSEBIO: 
J: Ordizia, 1918, B: Ordizia. Matxinatu kolpezaleek mobiliza-
tutako soldadua.

LETE TELLERIA, JOAN:
Gipuzkoako Foru Aldundiko mikeletea izan zen gerra aurre-
ko urteetan eta Ordizian aritu zen lanean. 1937ko abuztuaren 
25ean frankistek Gipuzkoari eta Bizkaiari itun ekonomikoa 
kendu ondoren, mikeleteen kidegoa deuseztatu egin zuten. 
Kargugabetu eta lanposturik kanporatu zuten.  

LEUNDA ETXEBERRIA, GREGORIO:
J: Ordizia. Matxinatu kolpezaleek mobilizatutako soldadua, 
Mina eta Lubakietarako talde mistoko 2. konpanian. Gu-
du-eremuan hil zen 1938ko urtarrilaren 24an. 

LEUNDA ETXEBERRIA, JOAN: 
J:	 Ordizia,	 1917,	 B:	 Ordizia.	 EAJ-PNV	 alderdian	 afiliatua.	 •	
Matxinatu	kolpezaleek	mobilizatutako	soldadua.	•	Frantzian	
errefuxiatu zen. 

LEUNDA ETXEBERRIA, MIGEL:
J: 1920, B: Ordizia. Matxinatu kolpezaleek mobilizatutako 
soldadua. 

LEUNDA MUNIAIN, JOXE IGNAZIO:
J: Ordizia, 1906, B: Ordizia. Udaleko langilea, idazkaritzako 
lehen ofiziala. Zinegotzi nazionalistek 1934an dimititu on-
doren osatutako behin-behineko udalbatza eskuindarrak 
udal funtzionarioen zerrendetatik kanpo utzi zuen 1936ko 
urtarrilaren	21ean.	•	Prozesatu	egin	zuten	Donostiako	plaza	
militarrean 1943ko uztailaren 6an (artxibatutako auzia). 

LOINAZ LASA, MARIA: 
J: Ordizia, 1881, B: Donostia. Tolosan (Gipuzkoa) fusilatu zu-
ten eta bertako hilerrian hobiratu zuten 1937ko urriaren 12an. 
Bruno Losadarekin ezkonduta zegoen eta bi semeen ama zen.   

LÓPEZ SIGLER, JULIÁN:
J: Bejoris (Kantabria), 1913, B: Ordizia. Gipuzkoako lehen kon-
painietan mobilizatutako milizianoa, Karl Marx konpanian 
(UGT),	Tolosan	(Gipuzkoa).	•	Gudari	edo	milizianoa	Euzko	Gu-
darostean, Rusia batailoian (JSU). Katalunian errefuxiatu zen. 

LÓPEZ DE ETXEZARRETA VéLEZ DE MENDIZABAL, FELIX:
J: 1908, B: Ordizia. Preso eduki zuten 77. langileen batailoian 
Navalvillar de Pelan  (Extremadura) 1938ko abuztuaren 28tik 
aurrera.	•	Herriko	agintari	frankistek	idatzitako	informeetan	
honako hau jasotzen da: «Desafecto al Glorioso Movimiento 
(…) simpatizaba con el separatismo rojo, huyó a la entrada de 
las tropas nacionales».

LÓPEZ DE ETXEZARRETA VéLEZ DE MENDIZABAL, 
GENARO: 
J: 1909, B: Ordizia. Matxinatu kolpezaleek mobilizatutako 
soldadua	Lubakietarako	7.	batailoian.	•	Kanpainan	mobiliza-
tuta zela, Donostiako ospitalean hil zen 1938ko abuztuaren 
28an.
 
LÓPEZ DE ETXEZARRETA VéLEZ DE MENDIZABAL, LUIS: 
J: 1908, B: Ordizia. Matxinatu kolpezaleek mobilizatutako 
soldadua	 24.	 Bailen	 infanteria-erregimentuan.	 •	 Gudu-ere-
muan hil zen 1938ko uztailaren 8an.  

LORENZO MENDIZABAL, ANDRES:
B: Ordizia. Matxinatu kolpezaleek mobilizatutako soldadua. 
•	Gudu-eremuan	hil	zen.	

LLANO, MANUELA: 
B: Ordizia. Frantzian errefuxiatu zen.  

LUIS RODRÍGUEZ, ELÍAS:
B: Ordizia. Matxinatu kolpezaleek mobilizatutako soldadua. 

LULUAGA ARAMENDI, ANDRES:
B: Ordizia. Matxinatu kolpezaleek mobilizatutako soldadua 
intendentzia militarrean.  

LUZURIAGA DORRONSORO, ANTONIO: 
J: Ordizia, 1903, B: Ordizia. 1931ko udal hauteskundeetan zi-
negotzi aukeratu zuten Euzko Abertzale Ekintza alderdiaren 
ordezkari (EAE-ANV). Gipuzkoako gobernadore zibilak, Espai-
niako Ministro Kontseiluaren aginduz, Patxi Iturriotz Iztueta 
(EAJ-PNV) alkatea, Eugenio Arana Insausti (EAE-ANV) alka-
te-ordea eta Ramon Martinez Arrondo (EAJ-PNV) alkate-or-
dea kargugabetu zituenean, Ordiziako udalbatzak Luzuriaga 
hautatu zuen alkate, 1932ko otsailaren 20an. Euskal udalen 
eta Errepublikako agintarien arteko tentsioa izugarri areagotu 
zen 1934. urtean euskal estatutuaren eta udalen autonomiaren 
auzia zela eta. Gobernadoreak debekatutako zenbait ekital-
di gauzatu ondoren, udaletako hainbat ordezkari atxilotu eta 
kargugabetu egin zituzten. Egoeraren larritasuna ikusita, irai-
laren 2an Zumarragan alderdi nazionalistek Euskal Udalerrien 
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Osoko Bilkura deitu zuten kontzertu ekonomikoa, euskal fis-
kalitatea eta udalen autonomia defendatzeko. Ekimena debe-
katu bazuten ere, ospatu egin zen. Tentsio, debeku eta kargu-
gabetzeen ondoren, indar abertzaleek euskal udaletan beren 
karguen dimisio kolektiboa aurkeztu zuten, baita Ordiziako 
zazpi	 zinegotziek	 ere,	 tartean,	 Luzuriaga.	 •	 Luzuriagari	 eraso	
egiten saiatu zen Ordiziako udaltzainen kaboa, Cornelio Ma-
rañon,	Café	Moderno	tabernan,	1934ko	irailaren	6an.	•	Frente	
Popularrak Espainiako Gorteetako hauteskundeak irabazi on-
doren, kargugabetutako ordezkariak amnistiatu egin zituzten. 
Orduan Luzuriagak alkate izateari uko egin zion eta Patxi Itu-
rriotzi aitortu zion alkate izateko zilegitasuna, hura izan zelako 
1931ko	udal	hauteskundeetan	hautatua.	•	Altxamendu	faxista	
hasi zenean, Luzuriagak herritik ihes egin eta frentean ardura 
politikoak izan zituen. Zornotzako plaza militarreko Jaurlari-
tzaren	“uri-ordezkari”	(delegatu).	•	Santoña	(Kantabria)	faxis-
ten menpe erori ondoren, Hendaian (Lapurdi) errefuxiatu zen. 

LUZURIAGA DORRONSORO, JABIER: 
J: Ordizia, B: Ordizia. 1931ko hauteskundeetan zinegotzi hau-
tatu zuten Euzko Alderdi Jeltzalearen ordezkari (EAJ-PNV). 
Gipuzkoako lehen konpainietan mobilizatua Azpeitiko (Gi-
puzkoa)	euskal	milizietan.	•	Iparraldean	errefuxiatu	zen.		

M
MADRAZO MIEZA, BENANCIO: 
J: Ordizia, 1910, B: Ordizia. Gudari edo milizianoa Euzko Gu-
darostean,	 Euzko	 Indarra	 batailoian	 (EAE-ANV).	 •	 Espetxe-
ren batean preso eduki zuten 1937ko uztailaren 7tik aurrera. 

MADRAZO MIEZA, CARLOS:
J: Ordizia, 1916, B: Ordizia. Gipuzkoako lehen konpainietan 
mobilizatutako milizianoa CNT sindikatuko milizietan, Zu-
marragan	(Gipuzkoa).	•	Gudari	edo	milizianoa	Euzko	Guda-
rostean,	Sacco	y	Vancetti	batailoian	(CNT).	•	Gudu-eremuan	
hil zen Kantabriako mendietan.  

MADRAZO MIEZA, LORENZO:
J: Ordizia, 1905. Espetxeren batean preso eduki zuten 1937ko 
uztailaren	7tik	aurrera.	•	Herriko	agintari	frankistek	idatzita-
ko informeetan honako hau jasotzen da: «En las últimas elec-
ciones ha votado la candidatura separatista (…) ausentándo-
se de la villa a la entradda de los nacionales».

MAIZ IMAZ, JOXE MARI:
J: Ordizia, 1916, B: Ordizia. Ordizia Buru Batzarreko (EAJ-PNV) 
idazkaria izan zen gerra hasi aurretik. Altxamendu faxistaren 

ondoren, Gipuzkoako lehen konpainietan mobilizatutako 
milizianoa.	•	Gudari	edo	milizianoa	Euzko	Gudarostean	Sa-
seta batailoian, transmisio, lotura eta metrailadoreetan. Ger-
nikako bonbardaketaren lekuko izan zen 1937ko apirilaren 
26an.	•	Faxistek	preso	hartu	zuten	Limpiasen		(Kantabria)	eta	
gerra kontseiluan prozesatu zuten «matxinada militarrari» 
laguntza emateaz akusatuta. Bilboko plaza militarrean pro-
zesatu zuten eta 12 urte eta egun bateko kartzela zigorrera 
kondenatu	1937ko	azaroaren	10ean.	•	Bilboko	Eskolapioetan	
egokitutako espetxean eduki zuten preso. Bilboko Larrina-
gako espetxean preso eduki zuten 1937ko  azaroaren 10etik 
1939ko ekainaren 25era arte. Sei hilabetetan aske utzi ba-
zuten ere, berriro preso hartu eta langileen batailoi batean 
eduki zuten Tenerifen. Tetuan eta Laracheko protektoratura 
bidali zuten eta hilabete batzuk egin zituen bertan. 
 
MAIZA ARLUZLEA, BIKTOR: 
J: Ordizia. Frantzian errefuxiatu zen.  

MAIZA ASENSIO, ERNESTO:
J: Ordizia, 1925, B: Ordizia. ELA-STV sindikatuan afiliatua. 
Frantzian errefuxiatu zen espaniar soldaduska egiteari uko 
egin ondoren.  

MAIZA AUZMENDI, JOXE:
J: Etxarri Aranatz (Nafarroa), 1906. Matxinatu kolpezaleek 
mobilizatutako soldadua. Filiazioz erreketea. Errepublika-
zaleek Lazkaomendin (Lazkao, Gipuzkoa) preso hartu zuten 
inguruko baserrietatik eskopetak lapurtzen ari zenean eta 
Ordiziara atxilotuta eraman zuten beste 22 erreketerekin 
batera, 1936ko uztailaren 29an. Donostiako Ondarretako es-
petxean preso eduki zuten. 

MAIZA RAZKIN, RAMON:
B: Ordizia. Erregimen frankistak preso eduki zuen langileen 
batailoian Sarria del Terren (Girona, Katalunia). Preso eduki 
zuten soldadu langileen 40. diziplina-batailoian Lugo de Lla-
neran (Asturias),  1941eko uztailaren 17tik aurrera. 

MALLAGARI ARAMENDI, RAMON:
J: Ordizia, 1914. Espetxeren batean preso eduki zuten 1937ko 
uztailaren 10etik aurrera. 

MARQUéS CARNICER, VÍCTOR: 
J: 1905, B: Ordizia. Herriko agintari frankistek honela sailkatu 
zuten: «herritik kanpo dagoen pertsona». 

MARTÍN AGüERO, GUMERSINDO:
J: 1902, B: Ordizia. Gipuzkoako lehen konpainietan mobili-
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zatutako milizianoa, Donostiako trenbideetako milizietan. 
Santurtzin errefuxiatuta egon zen eta Bizkaian zela desagertu 
egin zen. Gerra amaitu eta urte batzuen ostean, Gumersin-
doren anaiaren dendan gizon bat azaldu zen. Gizon honek 
Gumersindoren hiltzailea zein ordiziar izan zen esatera eto-
rri zen, hil berria zen pertsona baten azken nahia betetzeko 
asmotan. Familiak ez zuen jakin nahi izan Ordiziako nor izan 
zen Gumersindoren hiltzailea.

MARTÍN HERNÁNDEZ, JULIAN:
J: Ordizia, 1928, B: Pasaia San Pedro (Gipuzkoa). UGT sindi-
katuan afiliatua. Frantzian errefuxiatu zen espainiar solda-
duska egiteari uko egin ondoren.  

MARQUÍNEZ PéREZ, EDUARDO:
B: Ordizia. Matxinatu kolpezaleek mobilizatutako soldadua. 

MARQUÍNEZ PéREZ, ELOI:
B: Ordizia. Matxinatu kolpezaleek mobilizatutako soldadua. 

MARTÍNEZ, RAMON:
B: Ordizia. Donostiako Ondarretako espetxean preso eduki 
zuten 1939ko apirilaren 4tik aurrera. 

MARTÍNEZ APEZTEGIA, JOXE: 
J: 1893, B: Ordizia.  Gipuzkoako lehen konpainietan Ordizian 
mobilizatutako	milizianoa.		•	Faxistek	preso	hartu	eta	espe-
txeren batean preso eduki zuten 1937ko uztailaren 10etik 
aurrera. Gerra kontseiluan prozesatu zuten Donostiako pla-
za militarrean 1939ko abuztuaren 8an (artxibatutako auzia). 
•	Herriko	agintari	frankistek	idatzitako	informeetan	honako	
hau jasotzen da: «Simpatizante marxista que ha votado la 
candidatura separatista (…) en compacto grupo y arma al 
hombro se le vio actuar por las calles de esta localidad desa-
pareciendo antes de entrar las fuerzas salvadoras».

MARTÍNEZ ANTÓN, ÁNGEL:
B: Ordizia. Matxinatu kolpezaleek mobilizatutako soldadua. 

MARTÍNEZ ETXANIZ, ANTONIO:
J: Ordizia, 1910, B: Donostia. Gipuzkoako lehen konpainietan 
mobilizatutako soldadua, Donostiako Gerra Komisaldegian. 
•	 Gudari	 edo	 milizianoa	 Euzko	 Gudarostean,	 Gipuzkoako	
MAOC	batailoian	(EAK-PCE).	•	Faxistek	preso	hartu	eta	ge-
rra kontseiluan prozesatu zuten «matxinada militarrari» 
laguntza emateaz akusatuta eta 20 urteko kartzela zigorrera 
kondenatu	1937ko	azaroaren	27an.		•	Alcala	de	Henareseko	
(Madril) kontzentrazio-esparruan eduki zuten preso 1938ko 
azaroaren 27ra arte. Alcala de Henareseko (Madril) preson-

degiko tailerrean eduki zuten preso 1938ko azaroaren 27tik 
1941eko abenduaren 24ra arte. Donostiako espetxean preso 
eduki zuten 1945eko irailaren 16tik 1945eko irailaren 27ra 
arte. 

MARTÍNEZ GARMENDIA, JOXE:
J: Ordizia, 1920, B: Ordizia. Matxinatu kolpezaleek mobiliza-
tutako soldadua. 

MARTÍNEZ MENDIZABAL, BIZENTE: 
J: Azpeitia (Gipuzkoa), B: Donostia. Gipuzkoako lehen kon-
painietan	 mobilizatutako	 milizianoa,	 Ordizian.	 •	 Guardia	
Zibilak atxilotu egin zuen Ordizian 1937ko abenduaren 
21ean.	 •	 Herriko	 agintari	 Matxinatu	 kolpezaleek	 idatzitako	
informeetan honako hau jasotzen da: «Frecuentaba el centro 
de Izquierda Republicana, se le consideraba como Directivo 
de dicho centro (…) Durante el dominio rojo-separatista en 
esta localidad actuó también como directivo viéndosele como 
tal en algunos momentos adoptar disposiciones  en contra del 
Glorioso Movimiento Nacional». 

MARTÍNEZ MEDRANO, JULIO:
J: Viana (Nafarroa), 1883, B: Ordizia. UGT sindikatuan afiliatua. 
•	 Santanderren	 (Kantabria)	 errefuxiatu	 zen	 1937ko	 uztailera	
arte.	•	Ordiziara	itzuli	zenean	CAF	lantegitik	kaleratu	zuten	ge-
rra aurreko urteetan izandako jarduera sindikalarengatik.   

MARTÍNEZ SALAZAR, CRUZ:
J: Ordizia, 1918, B: Ordizia. Matxinatu kolpezaleek mobiliza-
tutako soldadua, Oriamendi tertzioko 3. Urdaneta konpai-
nian. Sarjentu kargua izan zuen. Filiazioz erreketea. 

MARTINEZ SALAZAR, IGNAZIO:
J: Ordizia, 1918, B: Ordizia. Matxinatu kolpezaleek mobiliza-
tutako soldadua, Oriamendi tertzioko 3. Urdaneta konpai-
nian. Kabo kargua izan zuen. Filiazioz erreketea. 

MATEO PABLO, GREGORIO:
J: Ordizia, 1920, B: Ordizia. Erregimen frankistak preso eduki zu-
ten 77. langileen batailoian, Medina del Riosecon (Valladolid).  

MEDINA SÁNCHEZ, FRANCISCO:
J: Ordizia, 1914. Gudari edo milizianoa Euzko Gudarostean, 
Karl Marx batailoian (UGT). 

MENDIA GARMENDIA, JOXE MARI:
B: Ordizia. Ahigalera (Caceres) deserriratutako pertsona 
1940ko apirilaren 9ra arte. 
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MENDIBURU ZORTALUA, GABRIEL:
J: Tolosa (Gipuzkoa), 1909, B: Ordizia. Matxinatu kolpezaleek 
mobilizatutako soldadua. Filiazioz erreketea. 

MENDIZABAL ALUSTIZA, JOXE:
J: Ordizia, 1918, B: Ordizia. Matxinatu kolpezaleek mobiliza-
tutako soldadua, Oriamendi tertzioko 8. konpanian. Filiazioz 
erreketea. 

MENDIZABAL ARIN, LORENZO:
J: Ordizia, 1916, B: Ordizia. Matxinatu kolpezaleek mobiliza-
tutako soldadua, Zumalakarregi tertzioan. Filiazioz erreketa.

MENDIZABAL ARIN, PEDRO:
J: Ordizia, 1920, B: Ordizia. Matxinatu kolpezaleek mobili-
zatutako soldadua, Oriamendi tertzioko 3. Urdaneta konpa-
nian. Filiazioz erreketea.  

MENDIZABAL OTEGI, JOAN: 
B: Ordizia. Gipuzkoako lehen konpainietan mobilizatutako mi-
lizianoa, MAOC konpainian (EAK-PCE). Gudari edo milizianoa 
Euzko Gudarostean, Gipuzkoako MAOC batailoian (EAK-PCE). 

MENDOZA GARCÍA, ENRIQUE:
Gipuzkoako lehen konpanietan Ordizian mobilizatutako mi-
lizianoa.	•	Gudari	edo	milizianoa	Euzko	Gudarostean,	UGT-
10 batailoian (erreserba). 

MERINO JUARROS, EMILIANO:
J: Covarrubias (Burgos), 1919, B: Ordizia. Gudari edo milizia-
noa	 Euzko	 Gudarostean.	 •	 Faxistek	 atxilotu	 eta	 preso	 eduki	
zuten 17. langileen batailoiko 4. konpainian, La Granja de San 
Isidron	(Segovia)	1938ko	otsailaren	11ra	arte.	•	Ondoren,	mobi-
lizatu egin zuten 6. Infanteria-erregimentuan, 3. eskuadroian.  

MERINO JUARROS, JESÚS:
J: 1910, B: Ordizia. Gipuzkoako lehen konpainietan mobiliza-
tutako soldadua Ordizian. UGT sindikatuan afiliatua zegoen. 
•	Indar	matxinatu	kolpezaleak	Ordiziara	sartu	zirenean,	fusi-
latu egin zuten Ordizian bertan, 1936ko abuztuan. Ezkonga-
bea zen eta 26 urte zituen.  

MERINO JUARROS, JUAN:
J: Covarrubias (Burgos) 1909, B: Ordizia. Gipuzkoako lehen 
konpainietan mobilizatutako milizianoa Guillermo Torrijos 
konpainian	(UGT).	•	Gudari	edo	milizianoa	Euzko	Gudaros-
tean,	 Guillermo	Torrijos	 batailoian	 (UGT).	 •	 Faxistek	 preso	
hartu eta gerra kontseiluan prozesatu zuten «matxinada mi-
litarrari» atxikimendua emateaz akusatuta. Donostiako plaza 

militarrean prozesatu zuten eta heriotza-zigorrera kondena-
tu	 1937ko	 otsailaren	 8an.	 •	 Prozesamenduaren	 autoan	 ho-
nako hau jasotzen da:  «Se dedicó a reclutar voluntarios para 
la causa marxista, patrulló armado al frente de grupos de 
milicianos por las calles de Villafranca, cacheó a personas de 
derechas (…) fue con otros a Zaldivia a requisar toda clase de 
armas para el Frente Popular (…) estuvo también el procesado 
en el puente de Malcasco de la carretera de Navarra, minando 
y colocando cartuchos de dinamita para su destrucción». 

MERINO JUARROS, LUIS:
J: Ordizia, 1908, B: Ordizia. Talavera de la Reinako (Toledo) 
espetxean preso eduki zuten 1938ko irailaren 7tik aurrera. 
Faxistek prozedura sumarisimoan prozesatu zuten «ma-
txinada militarra” goratzeaz akusatuta. Toledoko plaza mi-
litarrean prozesatu  zuten eta 12 urteko kartzela zigorrera 
kondenatu	1938ko	abenduaren	22an.	•	Malagako	espetxean	
preso eduki zuten 1939ko irailaren 5etik 1940ko ekainaren 
19ra arte. Bartzelonako espetxean preso eduki zuten 1940ko 
ekainaren 19tik aurrera. 

MESONERO SERRANO, EDUARDO:
J: Ordizia, 1917. Herriko agintari frankistek honela sailkatu 
zuten 1938ko soldadugaien deialdian: «toki ezezagunen ba-
tean dagoen pertsona» eta «erregimenari atxiki gabea». 

MILO RUIZ, ÁNGEL:
J: Bilbo, 1927, B: Ordizia. Haurra zelarik, Habana itsasontzian 
erbestera bidali zuten. Bilbotik erbestera itsasoz ebakuatu 
zituzten azken neska-mutilak izan ziren. Francok itsasontzia 
hondoratzea agindu zuenez, hiru itsaspeko ontzi ingelesek 
zainduta egin zuen bidaia, Cervera gerraontzi faxistaren be-
giradapean.	 Sobietar	 Batasunean	 (SESB)	 errefuxiatu	 zen.	 •	
1956an itzuli zen Euskal Herrira.    

MINTEGI ESNAOLA, MIGEL:
J: Ordizia, 1909, B: Ordizia. Matxinatu kolpezaleek mobiliza-
tutako	 soldadua	 erreketeen	 tertzioan.	 •	 Gudu-eremuan	 hil	
zen 1938ko martxoaren 27an. 

MINTEGI MUJIKA, JOXE:
J: Ordizia, 1910, B: Ordizia. Matxinatu kolpezaleek mobiliza-
tutako soldadua, Oriamendi tertzioko 8. konpanian. Sarjentu 
kargua	izan	zuen.	Filiazioz	erreketea.	•	Gerrako	Elbarrituen	
Kidegoan sartu zuten. 

MINTEGI MUJIKA, MARTZIAL:
J: Ordizia, 1919, B: Ordizia. Gipuzkoako lehen konpainietan 
mobilizatutako milizianoa Tolosan, Karl Marx konpainian 
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(UGT).	 •	 Gudari	 edo	 milizianoa	 Euzko	 Gudarostean,	 Rusia	
batailoian	(UGT).	•	Faxistek	preso	hartu	eta	Donostiako	On-
darretako	espetxean	preso	eduki	zuten.	•	Gerra	kontseiluan	
prozesatu zuten Donostiako plaza militarrean 1940 maiatza-
ren 25ean (artxibatutako auzia). 

MINTEGI MUJIKA, PEDRO:
B: Ordizia. Matxinatu kolpezaleek mobilizatutako soldadua. 

MIRALLES AGIRRE, JOXE JOAKIN: 
J: Ordizia 1912an. Gudari edo milizianoa Euzko Gudaros-
tean, Saseta batailoian (EAJ-PNV).	•	Faxistek	preso	hartu	eta	
gerra kontseiluan prozesatu zuten Bilboko plaza militarrean. 
•	 Soldadu	 langileen	 diziplina-batailoietan	 preso	 lan	 egitera	
kondenatu zuten 1938ko uztailaren 1ean. Langileen batailoi-
ren batean preso eduki zuten.

MIRALLES CULLAS, NICOLÁS:
B: Ordizia. Gipuzkoako lehen konpainietan mobilizatutako 
soldadua	Ugaldetxo	konpainian	(IR),	Hernanin.	•	Gudari	edo	
milizianoa Euzko Gudarostean, Azaña Bizkaia batailoian (IR). 

MONTES CASABAL, JOSé:
J: Ordizia, 1908, B: Irun. UGT sindikatuan afiliatua. Frantzian 
errefruxiatu zen eta Gurseko (Biarno, Frantzia) kontzentra-
zio-esparruan preso eduki zuten. 

MOLINERO MUñOZ, FLORENTINO:
J: Ordizia, 1918. Herriko agintari frankistek honela sailkatu 
zuten 1940ko soldadugaien deialdian: «toki ezezagunen ba-
tean dagoen pertsona» eta «erregimenari atxiki gabea».  

MORENO REYES, CÁNDIDO:
J: Ordizia, 1918, B: Ordizia. Matxinatu kolpezaleek mobiliza-
tutako soldadua. 

MORENO REYES, JESÚS:
J: Ordizia. Matxinatu kolpezaleek mobilizatutako soldadua. 

MORTE BENITO, ANTONIO:
B: Ordizia. Matxinatu kolpezaleek mobilizatutako soldadua. 

MORTE BENITO, VIRGILIO:
B: Ordizia. Matxinatu kolpezaleek mobilizatutako soldadua. 

MORTE MUJIKA, ESTEBAN: 
J: Ordizia, 1919, B: Ordizia. Matxinatu kolpezaleek mobiliza-
tutako soldadua. 

MOZO MIRANDA, VÍCTOR:
J: Lizarrabengoa (Nafarroa), 1912. Matxinatu kolpezaleek 
mobilizatutako soldadua. Filiazioz erreketea. Errepublika-
zaleek Lazkaomendin (Lazkao, Gipuzkoa) preso hartu zuten 
inguruko baserrietatik eskopetak lapurtzen ari zenean eta 
Ordiziara atxilotuta eraman zuten beste 22 erreketerekin 
batera, 1936ko uztailaren 29an. Donostiako Ondarretako es-
petxean preso eduki zuten. 

MUJIKA ARRATIBEL, FRANTZISKO:
B: Ordizia. Espetxeren batean preso eduki zuten 1937ko irai-
laren 18tik aurrera, erregimen frankistak Bilboko Preso eta 
Aurkeztuen Informazio Batzordean  sailkatzeko zain.

MUJIKA ETXEZARRETA, GREGORIO:
J: Ordizia, 1913, B: Zarautz (Gipuzkoa). Gipuzkoako lehen 
konpainietan	mobilizatutako	milizianoa	Zarautzen.	•	Gudari	
edo milizianoa Euzko Gudarostean, Azaña Gipuzkoa batai-
loian (IR).  

MUJIKA GOIBURU, BLAS:
J: Ordizia, 1909, B: Ordizia. Matxinatu kolpezaleek mobiliza-
tutako soldadua. 

MUJIKA IMAZ, FELIX:
J: Ordizia, B: Errenteria (Gipuzkoa). Gipuzkoako lehen kon-
painietan mobilizatutako milizianoa San Marcos gotorlekuko 
konpainian	(ELA-STV),	Errenterian.	•	Gudari	edo	milizianoa	
Euzko Gudarostean, Gipuzkoako MAOC batailoian (EAK-PCE). 

MUJIKA IMAZ, GABRIEL:
J: Ordizia, 1909, B: Errenteria (Gipuzkoa). Gipuzkoako lehen 
konpainietan mobilizatutako milizianoa San Marcos gotorle-
kuko	konpainian	(ELA-STV),	Errenterian.	•	Gudari	edo	mili-
zianoa Euzko Gudarostean, Itxarkundia batailoian (EAJ-PNV). 
•	Baregesen	(Erdialdeko	Pirinioak,	Frantzia)		errefuxiatu	zen.		

MUJIKA LARRAñAGA, ANTONIO:
B: Ordizia, 1918, B: Ordizia. Matxinatu kolpezaleek mobiliza-
tutako	soldadua.	•	Gerrako	Elbarrituen	Kidegoan	sartu	zuten.	

MUJIKA LARRAñAGA, PEDRO:
B: 1909an, B: Ordizia. Gudari edo milizianoa Euzko Gudaros-
tean Itxarkundia batailoian (EAJ-PNV). 

MULET URALDE, JOAN:
J: Bergara (Gipuzkoa), 1909, B: Ordizia. Matxinatu kolpeza-
leek mobilizatutako soldadua Oriamendi tertzioko 3. Urda-
neta konpainian. Filiazioz erreketea. 
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MUNIAIN AZKUE, IGNAZIO:
J: Ordizia, 1909, B: Ordizia. Gudari edo milizianoa Euzko 
Gudarostean,	 EAE-ANV-3	 batailoian	 (EAE-ANV).	 •	 Faxistek	
atxilotu eta Tolosako (Gipuzkoa) espetxean preso eduki zu-
ten 1838ko urtarrilaren 11tik aurrera. 

MUNDUATE AIESTARAN, JOXE MANUEL:
J: Ordizia, 1914, B: Ordizia. Matxinatu kolpezaleek mobiliza-
tutako soldadua. 

MUNDUATE AIESTARAN, JOSE A.:
J: Ordizia, 1912, B: Ordizia. Matxinatu kolpezaleek mobiliza-
tutako soldadua. 

MUNDUATE ALTUNA, JESUS:
J: Ordizia, 1912, B: Ordizia. Matxinatu kolpezaleek mobiliza-
tutako soldadua, Oriamendi tertzioko 8. konpainian. Kabo 
kargua	 izan	 zuen.	 Filiazioz	 erreketea.	 •	 Gudu-eremuan	 hil	
zen Zornotzan (Bizkaia) 1937ko maiatzaren 12an. 

MUNDUATE ALTUNA, JOXE BAUTISTA:
J: Ordizia, 1912, B: Ordizia. Matxinatu kolpezaleek mobiliza-
tutako soldadua, Oriamendi tertzioko 8. konpainian. Kabo 
kargua	izan	zuen.	Filiazioz	erreketea.	•	Mobilizatuta	kanpai-
nan zela hil zen Gasteizen 1937ko ekainaren 14an. 

MUNDUATE DORRONSORO, JOXE LUIS:
J: 1883, B: Ordizia. Matxinatu kolpezaleek bere bi seme mo-
bilizatu zituzten. Udal agintari frankistek 100 pezetako isuna 
jarri zioten bere sagardotegiari  honako arrazoi hau emanda: 
«por no expender el sello del Subsidio Pro-Combatientes». 

MUNDUATE GABILONDO, JOAN MIGEL: 
J: Ordizia, 1919, B: Ordizia. Matxinatu kolpezaleek mobiliza-
tutako soldadua, Oriamendi tertzioko 3. Urdaneta konpai-
nian. Filiazioz erreketea. 

MUNDUATE GABILONDO, JOXE M.:
J: Ordizia, 1921, B: Ordizia. Matxinatu kolpezaleek mobiliza-
tutako soldadua, Oriamendi tertzioko 3. Urdaneta konpai-
nian. Filiazioz erreketea. 

MUNDUATE GABILONDO, LUIS:
J: Ordizia, 1930, B: Ordizia. Umea zelarik frentea Ordiziara 
heldu zenean zauritu egin zuten. Zaurien ondorioz eskuine-
ko begiko ikusmena galdu zuen.  

MUNITA SEBASTIAN, RAMON:
J: Tolosa (Gipuzkoa), 1917, B: Ordizia. Matxinatu kolpezaleek 

mobilizatutako soldadua, Oriamendi tertzioko 3. Urdaneta 
konpainian. 

MUNITA SEBASTIAN, JOAN MARTIN: 
J: Tolosa (Gipuzkoa), 1917, B: Ordizia. Matxinatu kolpezaleek 
mobilizatutako soldadua. 

MURGA MUNILLA, ALEJANDRO:
J: Tolosa, B: Ordizia. Gipuzkoako lehen konpainietan mobili-
zatutako	milizianoa,	JSU	alderdiaren	konpainian.	•	Gudu-e-
remuan hil zen Ordizian 1936ko abuztuaren 5ean. 

MURUA AIZPURUA, MARTIN:
J: Ordizia, 1917, B: Ordizia. Matxinatu kolpezaleek mobiliza-
tutako	soldadua,	Oriamendi	tertzioan.	Filiazioz	erreketea.	•	
Donostiako plaza militarrean prozesatu zuten soldaduskara 
joateari uko egiteaz akusatuta 1940ko martxoaren 4an. 

MURUA AIZPURUA, BIZENTE: 
J: Ordizia, 1916, B: Ordizia. Matxinatu kolpezaleek mobiliza-
tutako	soldadua,	Oriamendi	tertzioan.	Filiazioz	erreketea.	•	
Gudu-eremuan hil zen 1937ko maiatzaren 12an. 

MURUA ARRUABARRENA, ANTONIO:
J: 1916, B: Ordizia. Ordiziako Euzko Gaztediko (EGI) lehen-
dakaria izan zen. Euskadiko Artxibo Historikoko agirietan 
jasotzen denez, altxamendu faxista hasi zenean, matxinatu 
kolpezaleak Ordizia hartu aurretik, buruzagi karlista garran-
tzitsuenak babestu zituen eta Larraitzera lagundu zien, han 
babestuago	 izango	 zirelakoan.	 •	 Faxistak	 herrian	 sartu	 eta	
berehala atxilotu zuten bere anaia apaizaren etxean zegoela. 
Udaletxe azpiko kalabozoan preso eduki zuten. Sasi-epaiketa 
batean «separatista» izatea leporatu zioten eta heriotza-zi-
gorrera kondenatu zuten. Ignazio Eskisabel, Joxe Exposito 
eta Sotero Jauregi ordiziarrekin batera fusilatu zuten Etxarri 
Aranatzen	(Nafarroa),	1936ko	abuztuaren	21ean.	 •	Lazkaoko	
Beneditarretako Aita Veremundo de Mendizabalek honako hi-
tzok idatzi zizkion 1936ko abenduaren 19an Joxe Miel Baran-
diarani Ordizian izandako hilketak azalduz: «(…) el Sr Murua, 
del comercio “Siglo XX”, católico, hermano de un cura. Registra-
ron los insurgentes su casa; pero nada delictivo hallaron (…) 
A los quince días volvieron a revisarla y hallaron en la cuadra 
una bandera nacionalista vasca. Entonces detuvieron al Sr. Mu-
rua y lo llevaron a Echarri-Aranaz, donde lo fusilaron».

MURUA ARRUABARRENA, MARTIN: 
J: Ordizia, 1916, B: Ordizia. Matxinatu kolpezaleek mobiliza-
tutako soldadua. 
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MURUA IRASTORTZA, JOAN: 
J: Lazkao, 1906. Matxinatu kolpezaleek mobilizatutako sol-
dadua. Filiazioz erreketea. Errepublikazaleek Lazkaomendin 
(Lazkao, Gipuzkoa) preso hartu zuten inguruko baserrietatik 
eskopetak lapurtzen ari zenean eta Ordiziara atxilotuta era-
man zuten beste 22 erreketerekin batera, 1936ko uztailaren 
29an.

MURUA SASIETA, TOMAS:
J: Ordizia, 1916. Gudari edo milizianoa Euzko Gudarostean, 
Capitan Casero batailoian (IR). 

MUñOZ GIL, PEDRO:
J: Ordizia, 1918. Herriko agintari frankistek honela sailkatu 
zuten 1939ko soldadugaien deialdian: «toki ezezagunen ba-
tean dagoen pertsona» eta «erregimenari atxiki gabea».  

N
NADAL RODELGO, ALFONSO:
J: Madril, 1919, B: Ordizia. Izquierda Republicana (IR) al-
derdian afiliatua. Gipuzkoako lehen konpainietan mobili-
zatutako milizianoa Karl Marx konpainian (UGT), Tolosan 
(Gipuzkoa).	•	Gudari	edo	milizianoa	Euzko	Gudarostean,	20.	
Infanteria-batailoian.  Gudari edo milizianoa Euzko Guda-
rostean	 Gipuzkoako	 Azaña	 batailoian	 (IR).	 •	 Faxistek	 preso	
hartu eta Donostiako Zapatariko espetxean preso eduki zuten 
1937ko	azaroaren	21etik	1939ko	martxoaren	7ra	arte.	•	Gerra	
auditorian prozesatu zuten Donostiako plaza militarrean eta 
soldadu langileen diziplina-batailoietan preso lan egitera 
kondenatu zuten 1939ko martxoaren 7an (artxibatutako au-
zia).	•	Miranda	de	Ebroko	(Burgos)	kontzentrazio-esparruan	
eduki zuten 1939ko martxoaren 15etik aurrera. Preso eduki 
zuten 77. langileen batailoian Biescasen (Huesca) 1940ko 
otsailaren 13ra arte. Miranda de Ebroko (Burgos) kontzen-
trazio-esparruan preso eduki zuten 1940ko otsailaren 13tik 
aurrera. 
 
NARRO SANCHO, JESÚS:
J: Ordizia, 1920, B: Ordizia. Faxistek atxilotu eta gerra kontsei-
luan prozesatu zuten Donostiako plaza militarrean 1940ko 
maiatzaren	27an	(artxibatutako	auzia).	•	Donostiako	Onda-
rretako kartzelan preso eduki zuten 1940ko otsailaren 13tik 
1940ko martxoaren 6ra arte. 

NAVARRO GUERRERO, PASCUAL:
J: 1898, B: Ordizia, Gudari edo milizianoa Euzko Gudaros-
tean,	Cultura	y	Deporte	batailoian	(JSU).	•	Faxistek	atxilotu	

eta espetxeren batean preso eduki zuten 1937ko uztailaren 
5etik aurrera. 

NEGUERELA MATUTE, EUGENIO:
J: Casa La Reina (Errioxa), 1887, B: Ordizia. Gipuzkoako lehen 
konpainietan mobilizatutako milizianoa Euzko Indarra kon-
panian	 (EAE-ANV).	 •	 Gudari	 edo	 milizianoa	 Euzko	 Indarra	
batailoian	(EAE-ANV).	•	Ychouxen	(Landak,	Frantzia)	errefu-
xiatu zen.  

NIETO LÓPEZ, FERNANDO:
J: Ordizia, 1914, B: Ordizia. Matxinatu kolpezaleek mobiliza-
tutako	soldadua.	•	Lanerako	ezgai	jo	zuten.	

NIETO LÓPEZ, GABRIEL:
J: Ordizia, 1918, B: Ordizia. Matxinatu kolpezaleek mobiliza-
tutako soldadua. 

NIETO LÓPEZ, JULIO:
J: Ordizia, 1916, B: Ordizia. Matxinatu kolpezaleek mobili-
zatutako soldadua. Gerrako zaurien ondorioz Gerrako Elba-
rrituen Kidegoan sartu zuten. Ordiziako Udaleko lanpostu 
publiko batean lanean jarri zuten.

NIñO ALONSO, JULIÁN: 
J: Ordizia, 1917, B: Ordizia. Gerra lehertu zenean, Bizkaian 
errefuxiatu zen aitarekin batera. Bizkaia faxisten esku erori 
ondoren, matxinatuek mobilizatu egin zuten 156. batailoiko 
3.	konpainian,	Gandesan	(Tarragona).	•	Langileen	batailoian	
preso eduki zuten Gausachen (Aran bailara, Katalunia). Libre 
utzi eta erabat gaixo itzuli zen herrira. Bi hilabetera hil zen. 

NIñO ALONSO, LUCÍA: 
J: Ordizia, 1919, B: Ordizia. Bilbora joan zen ihesi. Frantzian 
errefuxiatu zen eta, ondoren, Bartzelonan. 

NIñO ALONSO, MARI PAZ:  
J: Ordizia, 1922, B: Ordizia. Bilbora joan zen ihesi. Frantzian 
errefuxiatu zen eta, ondoren, Bartzelonan. 

NIñO ALONSO, MARIA LUISA:  
J: Ordizia, 1921, B: Ordizia. Bilbora joan zen ihesi. Frantzian 
errefuxiatu zen eta, ondoren, Bartzelonan. 

NIñO CURIEL, MARIANO: 
J: Valladolid, B: Ordizia. CAFeko langilea, UGT sindikatuan 
afiliatua. Bergaran (Gipuzkoa), Bilbon eta Frantzian errefu-
xiatu zen eta, ondoren, Bartzelonan. Handik Ordiziara itzuli 
zirenean, etxeko gauza guztiak ostu zizkiotela ikusi zuen. 



3 OROIMENAREN IZENAK

288 Ahaztuen mindura 1936ko gerra eta lehen frankismoa ordizian

O
ODRIOZOLA ARANBURU, JOAN: 
B: Ordizia. Matxinatu kolpezaleek mobilizatutako soldadua 
8.	Metrailadore-batailoian.	•	Gudu-eremuan	hil	zen	1938ko	
irailaren 17an, Ebroko frentean.  

OIARBIDE AGIRRE, FLORENTINA:
J: 1915, B: Ordizia. Bergaran (Gipuzkoa) errefuxiatuta zegoe-
la, faxistek herria bonbardatu zutenean semea hil zioten eta 
bera larriki zauritu.   

OIARBIDE IMAZ, JOXE:
J: Ordizia, 1915, B: Ordizia. Donostiako Ondarretako kartzelan 
preso eduki zuten. Gerra kontseiluan prozesatu zuten «matxi-
nada militarra» laguntzeaz akusatuta. Irungo plaza militarrean 
prozesatu zuten eta soldadu langileen diziplina-batailoietan 
preso lan egitera kondenatu 1940ko apirilaren 22an (artxibatu-
tako	auzia).	•	Langileen	batailoiren	batean	preso	eduki	zuten.	

OKARIZ AZALDEGI, JOAN: 
J: Ordizia, 1914, B: Ordizia. Gipuzkoako lehen konpainietan 
mobilizatutako milizianoa, Zumarragako (Gipuzkoa) Gerra 
Komisaldegian.	•	Gudari	edo	milizianoa	Euzko	Gudarostean,	
Gipuzkoako Azaña batailoian (IR). 

OLANGUA MARTINEZ, AUSENCIO:
J: Artazu (Nafarroa), 1918, B: Ordizia. Matxinatu kolpezaleek 
mobilizatutako soldadua, Oriamendiko tertzioan. Filiazioz 
erreketea.	•	Gudu-eremuan	hil	zen	1937ko	ekainaren	14an.	

OLANO AGIRRE, MANUEL:
B: Ordizia. Matxinatu kolpezaleek mobilizatutako soldadua 
23. Amerika infanteria-erregimentuan. 

OLAORTUA UNZETA, ALBERTO:
J: Karrantza (Bizkaia), 1919, B: Ordizia. Matxinatu kolpeza-
leek mobilizatutako soldadua Artilleria erdiastuneko erregi-
mentuan. Kabo kargua izan zuen.  

ONDARRA, LINA:
B: Ordizia. Herriko agintari frankistek 30.000 pezetako isuna 
jarri zioten. 

ONDARRA ONDARRA, GABRIEL:
J: Bakaiku (Nafarroa), 1896. Matxinatu kolpezaleek mobilizatu-
tako soldadua. Filiazioz erreketea.  Errepublikazaleek Lazkao-
mendin (Lazkao, Gipuzkoa) preso hartu zuten inguruko base-

rrietatik eskopetak lapurtzen ari zenean, eta Ordiziara atxilotuta 
eraman zuten beste 22 erreketerekin batera, 1936ko uztailaren 
29an. Donostiako Ondarretako espetxean preso eduki zuten. 

ORMAETXEA IDIGORAS, FRANTZISKO:
J: 1879, B: Ordizia. Udaleko langilea, gaueko goardia. Zi-
negotzi nazionalistek 1934an dimititu ondoren osatutako 
behin-behineko udalbatza eskuindarrak udal funtzionarioen 
zerrendetatik kanpo utzi zuen 1936ko urtarrilaren 21ean.  

ORMAETXEA ZABALETA, FRANTZISKO: 
J: Ordizia. Matxinatu kolpezaleek mobilizatutako soldadua.

ORMAETXEA ZABALETA, JOXE:
J: Ordizia 1911, B: Ordizia. Matxinatu kolpezaleek mobiliza-
tutako soldadua Oriamendi tertzioan. Filiazioz erreketea.

ORMAETXEA ZABALETA, JULIAN:
J: Ordizia, 1913, B: Ordizia. Matxinatu kolpezaleek mobiliza-
tutako soldadua. 

ORMAETXEA ZABALETA, ROKE: 
J: Ordizia, 1909, B: Ordizia. Matxinatu kolpezaleek mobiliza-
tutako soldadua. 

ORMAETXEA ZABALETA, BIKTOR: 
J: Ordizia. Matxinatu kolpezaleek mobilizatutako soldadua. 

ORMAETXEA ZEBERIO, ANTONIO:
J: Beasain (Gipuzkoa), 1918, B: Ordizia. Gipuzkoako lehen 
konpainietan mobilizatutako milizianoa UGTren 2. taldean. 
•	Gudu-eremuan	hil	zen	Eibarren	(Gipuzkoa)	1937ko	otsai-
laren 20an. 

ORMAETXEA ZEBERIO, IGNAZIO:
J: Ordizia, 1922, B: Ordizia. Errusian errefuxiatutako haurra. 

ORMAETXEA ZEBERIO, JULIAN:
J: Ordizia, 1920, B: Ordizia. CNT sindikatuan afiliatua. Gudari 
edo	 milizianoa	 Euzko	 Gudarostean.	 •	 Katalunian	 mobiliza-
tutako soldadua Armada errepublikarrean, soldadu-mekani-
kari	lanetan.	•	Frantzian	errefuxiatu	zen	eta	Gurseko	(Biarno,	
Frantzia) kontzentrazio-esparruan eduki zuten preso. Baio-
nan (Lapurdi) errefuxiatu zen.   

ORMAETXEA ZEBERIO, PEDRO:
J: Ordizia, 1916, B: Ordizia. Gipuzkoako lehen konpainietan 
mobilizatutako milizianoa CNT sindikatuko milizietan, Zu-
marragako	 (Gipuzkoa)	 Gerra	 Komisaldegian.	 •	 Gudari	 edo	
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milizianoa Euzko Gudarostean Celta batailoian (CNT). Kabo 
kargua izan zuen. Gudari edo milizianoa Euzko Gudaros-
tean	 Malatesta	 batailoian	 (CNT).	 Kabo	 kargua	 izan	 zuen.	 •	
Faxistek preso hartu eta gerra kontseiluan prozesatu zuten 
Bilboko plaza militarrean 1938ko ekainaren 22an eta soldadu 
langileen diziplina-batailoietan preso lan egitera kondenatu 
zuten.	 •	 Deustun	 (Bilbo)	 langileen	 batailoian	 eduki	 zuten	
1939ko maiatzaren 2tik aurrera. Preso eduki zuten Melillan 
179. langileen batailoian 1939ko ekainaren 6tik 1940ko maia-
tzaren 25era. Ondoren, Miranda de Ebroko (Burgos) kon-
tzentrazio-esparruan eduki zuten 1940ko uztailaren 8ra arte. 
Langileen batailoian preso eduki zuten Lugo de Llaneran 
(Asturias) 1940ko uztailaren 8tik 1941eko urriaren 14ra arte.  

ORTEGA BARTOLOMé, ROMÁN:
J: Cevico Navero (Palentzia), 1919, B: Ordizia. Gudari edo mi-
lizianoa Euzko Gudarostean, Ingeniarien batailoian, Luba-
kietarako	6.	konpainian.	 •	Ondoren,	matxinatu	kolpezaleek	
mobilizatutako soldadua lubakietarako batailoian. 

ORTIZ BAJO, JULIAN:
J: 1896, B: Ordizia. Gipuzkoako lehen konpainietan mobiliza-
tutako	milizianoa	Ordizian.	•	Faxistek	atxilotu	eta	espetxeren	
batean preso eduki zuten 1937ko uztailaren 10etik aurrera. 
•	Herriko	agintari	frankistek	idatzitako	informeetan	honako	
hau jasotzen da: «Actuó desde el primer momento conducien-
do un camión blindado». 

ORTIZ BEITIA, EDUARDO:
J: Ordizia, 1919, B: Ordizia. Matxinatu kolpezaleek Bilbon 
preso hartu zuten 1937ko uztailaren 19an eta faxistekin mo-
bilizatu	zuten,	Oriamendi	tertzioko	4.	konpanian.	•	Epaiketa	
sumarisimoan prozesatu zuten lapurreta delitu batenga-
tik. Donostiako plaza militarrean prozesatu zuten 1938ko 
irailaren	 30ean	 (artxibatutako	 auzia).	 •	 Prozesamenduaren	
agirietan honako hau jasotzen da: «Estando destinado en el 
destacamento antiaéreo de Beasain, el procesado penetró en 
un edificio público por una ventana (…) apoderándose de 
ellas sin ánimo de lucro 1.475 pesetas de un cajón». 

ORTIZ DE ZARATE INTSAUSTI, ALEJANDRO:
J: Ordizia, 1917, B: Eibar (Gipuzkoa). Gudari edo milizianoa 
Euzko	Gudarostean,	Amuategi	batailoian	(JSU).	•	Frantzian	
errefuxiatu zen.  

OSTOAGA MINTEGI, DOMINGO:
J: Mutriku (Gipuzkoa), 1925, B: Ordizia. EAJ-PNV alderdian 
afiliatua.	 •	 Frantzian	 errefuxiatu	 zen	 espainiar	 soldaduska	
egiteari uko egin ondoren. 

OSTOAGA ZUBIOLA, FELIX:
Gipuzkoako Foru Aldundiko mikeletea izan zen gerra aurre-
ko urteetan eta Ordizian aritu zen lanean. 1937ko abuztuaren 
25ean frankistek Gipuzkoari eta Bizkaiari itun ekonomikoa 
kendu ondoren, mikeleteen kidegoa deuseztatu egin zuten. 
Kargugabetu eta lanposturik kanporatu zuten.  

OSUA GARCIA, DANIEL:
Gipuzkoako lehen konpainietan mobilizatutako milizianoa 
Ordizian. Brigada kargua izan zuen.  

OTAEGI KATARAIN, ISIDRO:
Gipuzkoako Foru Aldundiko mikeletea izan zen gerra aurre-
ko urteetan eta Ordizian aritu zen lanean. 1937ko abuztuaren 
25ean frankistek Gipuzkoari eta Bizkaiari itun ekonomikoa 
kendu ondoren, mikeleteen kidegoa deuseztatu egin zuten. 
Kargugabetu eta lanposturik kanporatu zuten.  

OTAñO MARTINEZ, JOXE MARI:
J: Ordizia, 1912, B: Ordizia. Gipuzkoako lehen konpainietan 
mobilizatutako milizianoa Azpeitiko (Gipuzkoa) euskal mi-
lizietan	(EAJ-PNV).	•	Gudari	edo	milizianoa	Euzko	Gudaros-
tean	Loyola	batailoian	(EAJ-PNV).	•	Faxistek	preso	hartu	eta	
gerra kontseiluan prozesatu zuten Bilboko plaza militarrean 
eta indarrez faxistekin borrokatzera zigortu zuten 1938ko 
apirilaren	 6an	 (artxibatutako	 auzia).	 •	 Langileen	 batailoian	
preso eduki zuten Cuatro Vientosen (Madril) 1938ko apirila-
ren 6tik 1939ko ekainaren 12ra arte. 

OTAMENDI GARMENDIA, IGNAZIO:
J: Ordizia, 1915. Matxinatu kolpezaleek mobilizatutako sol-
dadua. Filiazioz erreketea. 

OTEGI ARANBURU, GILLERMO:
J: Ordizia, 1915. Matxinatu kolpezaleek mobilizatutako sol-
dadua, Oriamendiko tertzioan. Filiazioz erreketea. 

OTEGI ARANBURU, MANUEL:
J: Ordizia, 1910. Matxinatu kolpezaleek mobilizatutako sol-
dadua Oriamendi, tertzioan. Filiazioz erreketea. 

OTEGI ARANBURU, RIKARDO:
J: Ordizia, 1912. Matxinatu kolpezaleek mobilizatutako sol-
dadua. Filiazioz erreketea. 

OTEGI OTEGI, JOXE MANUEL:
J: 1903, B: Ordizia. Gudari edo milizianoa Euzko Gudarostean 
Amayur batailoian (EAJ-PNV). 
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OTEGI REKALDE, JOXE MIGEL:
J: Ordizia 1916an, B: Ordizia. Matxinatu kolpezaleek mobili-
zatutako	 soldadua.	 Filiazioz	 erreketea.	 •	 Gudu-eremuan	 hil	
zen 1937ko martxoaren 31n. 

OTXOA SALAZAR, ANTONIO:
J: Ordizia, 1914. Epaitegi militar batek auzi-ihesean epaitu 
zuen Donostiako plaza militarrean 1941eko apirilaren 23an, 
ez baitzen agertu espainiar ejertzitora deitu zutenean.   

OTXOA SALAZAR, IGNAZIO:
J: Ordizia, 1914. Gipuzkaoko lehen konpainietan mobilizatu-
tako milizianoa Thaelman konpanian, Donostian (EAK-PCE). 
•	Gudari	edo	milizianoa	Euzko	Gudarostean,	Larrañaga	ba-
tailoian (EAK-PCE). 

P
PARDO ALONSO, JESÚS:
J: Ordizia, 1909, B: Ordizia. Gudari edo milizianoa Euzko Gu-
darostean	González	Peña	batailoian	(UGT).	•	Faxistek	atxilo-
tu eta espetxeren batean preso eduki zuten 1937ko uztailaren 
5etik aurrera. 

PASCUAL ELIZEGI, ESTEBAN:
J: Ordizia, 1913, B: Ordizia. Gudari edo milizianoa Euzko 
Gudarostean Itxarkundia batailoian (EAJ-PNV).	 •	 Faxistek	
atxilotu eta espetxeren batean preso eduki zuten 1937ko 
uztailaren	10etik	aurrera.	•	Ondoren,	matxinatu	kolpezaleek	
mobilizatu egin zuten artilleria kanoi lantegian. Lehergailu 
tailer batean izandako leherketa baten ondorioz hil zen Bri-
viescan (Burgos) 1938ko ekainaren 23an. 

PEñA BAEZA, PABLO:
J: Ordizia, 1917. Herriko agintari frankistek honela sailkatu 
zuten 1938ko soldadugaien deialdian: «toki ezezagunen ba-
tean dagoen pertsona» eta «erregimenari atxiki gabea».  

PEñA ISLA, FéLIX:
J: Ordizia. Penne d’Agenaisen (Lot-et-Garona, Frantzia) erre-
fuxiatu zen.  

PERALTA SAINZ, MANUEL:
J: Ordizia, 1918. Herriko agintari frankistek honela sailkatu 
zuten 1938ko soldadugaien deialdian: «toki ezezagunen ba-
tean dagoen pertsona» eta «erregimenari atxiki gabea».  

PéREZ ARAMENDI, JOXE:
J: Ordizia, 1911, B: Erandio (Bizkaia). Gudari edo milizianoa 
Euzko Gudarostean, Martiartu batailoian (EAJ-PNV). Kapitain 
kargua	izan	zuen.	•	Faxistek	preso	hartu	eta	gerra	kontseiluan	
prozesatu zuten «matxinada militarrari» atxikimendua ema-
teaz akusatuta. Bilboko plaza militarrean prozesatu eta biziar-
teko kartzela zigorrera kondenatu zuten 1938ko urtarrilaren 
22an.	•	Bizkaiko	Espetxe	Probintzialean	(Bilbon)	preso	eduki	
zuten 1938ko uztailaren 1era arte. Puerto de Santa Mariako 
(Cadiz) espetxean preso eduki zuten 1938ko uztailaren 1etik 
1940ko	 abuztuaren	 27ra	 arte.	 •	 Prozesamenduaren	 autoan	
honako hau jasotzen da: «Fue encargado por la organización 
sindical de Obreros Vascos (ELA-STV) al que pertencía, de la vi-
gilancia de los presos de Erandio (…) el 21 de junio se presentó 
con toda su compañía a las Tropas Nacionales previo envío 
de un emisario al Estado Mayor del Ejercito Nacional, avisán-
dole con 24 horas de anticipo su deseo y el de sus hombres de 
presentarse».    

PéREZ IRUIN, JOAN: 
J: 1873, B: Ordizia. CAF lantegiko medikua izan zen. Frankis-
tek bere lanpostutik kaleratzeaz gain, 5.000 pezetako isuna 
jarri zioten.  

PéREZ JAUREGI, JOAN:
J: 1917an, B: Ordizia. Matxinatu kolpezaleek mobilizatutako 
soldadua.

PéREZ MADRAZO, VICENTE:
J: Ordizia, 1916. Gudari edo milizianoa Euzko Gudarostean, 
Rusia batailoian (JSU). 

PéREZ ORTIZ DE GUZMÁN, RAMÓN:
J: Langraiz Oka (Araba), 1904, B: Ordizia. EAE-ANV alderdian 
afiliatua. Gipuzkoako lehen konpainietan mobilizatutako 
milizianoa.	 •	 Gudari	 edo	 milizianoa	 Euzko	 Gudarostean	
Loyola	 batailoian	 (EAJ-PNV).	 •	 Faxistek	 preso	 hartu	 zuten	
Potesen	 (Kantabria).	 •	 La	 Santa	 Espinako	 (Valladolid)	 kon-
tzentrazio-esparruan eduki zuten. 

PéREZ SAEZ, JOSé MARÍA:
B: Ordizia. Matxinatu kolpezaleek mobilizatutako soldadua. 

PéREZ DE MENDIGUREN, JESUS:
J: Ordizia. Matxinatu kolpezaleek mobilizatutako soldadua. 
Filiazioz erreketea. 

PéREZ DE NANCLARES, CASIMIRO: 
J: 1919, B: Ordizia. Izquierda Republicana alderdian afiliatua. 
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Katalunian	 mobilizatutako	 milizianoa	 batailoi	 alpinoan.	 •	
Frantzian errefuxiatu eta Argeles-sur-Merreko (Rosellon, 
Frantzia) eta Gurseko (Biarno, Frantzia) kontzentrazio-espa-
rruetan	eduki	zuten	1939ko	otsailaren	12tik	aurrera.	•		Mexi-
kon errefuxiatu zen.  

PIKASARRI IMAZ, KARLOS:
J: Ordizia, 1900. B: Idiazabal. Idiazabalgo erretorea izan zen. 
Altxamendu militarraren ostean faxistek preso eduki zuten 
lehenik San Joseko babes etxean, eta ondoren Gasteizeko 
Seminarioan.	 •	 Gipuzkoako	 Gobernu	 Militarraren	 aginduz	
apaizak sailkatzeko egindako zerrenda batean «asaldatu» 
moduan	sailkatu	zuten	1937ko	urtarrilaren	2an.	•		Donostia-
ko plaza militarrean epaitu zuten 1939ko ekainaren 17an ge-
rra aurreko urteetan Frente Popular alderdiarekin izan zituen 
harremanengatik (absolbitua). 

PILDAIN ETXEBERRIA, EUSEBIO:
J: 1883, B: Ordizia. Tolosan (Frantzia) errefuxiatu zen.  

PILDAIN LARREA, MARIA:
J: 1909, B: Ordizia. Tolosan (Frantzia) errefuxiatu zen. 

PINEDO GRANADO, HILARIO:
J: Gasteiz, B: Ordizia. Gipuzkoako lehen konpainietan mobiliza-
tutako	milizianoa	Euzko	Indarra	konpainian	(EAE-ANV).	•	Gu-
du-eremuan hil zen Ondarroan (Bizkaia) 1936ko irailaren 23an. 

PLAZA ORDOñEZ, MANUEL:
J: Ordizia, 1918, B: Legorreta (Gipuzkoa). Herriko agintari 
frankistek honela sailkatu zuten 1939ko soldadugaien deial-
dian: «toki ezezagunen batean dagoen pertsona» eta «erregi-
menari atxiki gabea».  

PLAZAOLA LAZPIUR, TOMAS:
J: Ordizia, 1905, B: Legorreta (Gipuzkoa). Matxinatu kolpeza-
leek mobilizatutako soldadua, Oriamendi tertzioko 8. konpa-
nian. Kabo kargua izan zuen. Filiazioz erreketea. 

POSA DÍEZ, EUSEBIO:
J: Benavente (Zamora), 1907, B: Ordizia. Gipuzkoako lehen 
konpainietan mobilizatutako milizianoa Zumarragako (Gi-
puzkoa)	Gerra	Komisaldegian	(UGT).	•	Gudari	edo	milizianoa	
Euzko	Gudarostean	Karl	Liebknech	batailoian	(EAK-PCE).	•	
Ondoren, faxistek mobilizatutako soldadua Oriamendi ter-
tzioan. Filiazioz erreketea. 

POSA DÍEZ, PRIMO:
B: Ordizia. Matxinatu kolpezaleek mobilizatutako soldadua. 

POZUELO MOZOS, LUIS:
J: Guadalajara, 1908, B: Ordizia. Gudari edo milizianoa Euzko 
Gudarostean,	mobilizatutako	industrietan.	•	Faxistek	fusilatu	
zuten Bilbon 1937ko uztailaren 29an, 29 urte zituela. Luisa 
Alvarez Nozalekin ezkonduta zegoen eta hiru seme-alaba 
zituzten. 

PRADAS ORTEGA, RAFAEL:
J: Ordizia 1914. Matxinatu kolpezaleek mobilizatutako solda-
dua. Gerrako Elbarrituen Kidegoan sartu zuten.

PUENTES PINILLA, ABUNDIO:
J: Ordizia, 1919. Herriko agintari frankistek honela sailkatu 
zuten 1940ko soldadugaien deialdian: «toki ezezagunen ba-
tean dagoen pertsona» eta «erregimenari atxiki gabea». 

R
RAMÍREZ ARRONIZ, BEATRIZ:
B: Ordizia. Santanderren (Kantabria) errefuxiatu zen. Ordi-
ziara itzuli zirenean, herriko agintari matxinatu kolpezaleek 
trenbidean lan egiteko baimena ukatu zioten. 
  
RAMÍREZ LÓPEZ, ANTONIO:
J: 1911, B: Ordizia. Herriko 1932ko soldadugaien deialdian 
honela sailkatu zuten: «toki ezezagunen batean dagoen 
pertsona».	•	Gurseko	(Biarno,	Frantzia)	kontzentrazio-espa-
rruan eduki zuten.   

RAZKIN MARÍN, ANDRES:
J: Dorrao (Nafarroa), 1913. Matxinatu kolpezaleek mobili-
zatutako soldadua. Filiazioz erreketea. Errepublikazaleek 
Lazkaomendin (Lazkao, Gipuzkoa) preso hartu zuten ingu-
ruko baserrietatik eskopetak lapurtzen ari zenean eta Ordi-
ziara atxilotuta eraman zuten beste 22 erreketerekin batera, 
1936ko uztailaren 29an. Donostiako Ondarretako espetxean 
eta Bilboko Carmelo de Begoñako espetxean preso eduki 
zuten. Bilboko hainbat kartzeletan milizianoek egindako 
erasoen ostean jipoitu eta fusilatu egin zuten 1937ko urtarri-
laren 4an.  

REDONDO MARTÍN, BENITO:
J: Arconada de Campos (Palentzia), 1888, B: Ordizia. Merka-
taria ogibidez. Faxistak Ordizian sartu zirenean, atxilotu eta 
Iruñeko San Cristobal presondegira eraman zuten. Hilabete 
batzuk preso eduki eta gero, inongo epaiketarik gabe fusilatu 
zuten Etxarri Aranatzen (Nafarroa) 1936ko abenduaren 4an. 
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REDONDO RELEA, FAUSTO:
J: Ordizia, 1914, B: Ordizia. Altxamendua hasi zenean solda-
duskan	zegoen	Gijonen	(Asturias).	•	Faxistek	1937ko	azaroa-
ren	27an	fusilatu	zuten	Gijonen.	•	Tomasi	Redondo	arrebaren	
testigantzaren arabera, matxinatu kolpezaleek Gijon 1937ko 
urriaren 21ean okupatu zutenean, Ordiziako errekete ba-
tzuek ezagutu egin zuten eta Ordiziara itzuli ahal izateko 
lagundu nahi izan zioten, baina Beasaingo errekete batzuek 
salatu eta fusilatu egin zuten. 

REDONDO RELEA, ISIDRO:
J: San Cebrian (Palentzia), 1913, B: Ordizia. Tarragonara 
(Katalunia) joan zen soldadu 1934ko abuztuan eta 18. In-
fanteria-erregimentuan egon zen. Altxamendua hasi zenean 
Armada	 errepublikarrean	 borrokatu	 zuen.	 •	 Faxistek	 preso	
eduki zuten 51. langileen batailoian 1937ko urriaren 1etik 
1939ko abuztuaren 10era arte. 

RELEA VALTIERRA, JOSé:
J: Ordizia, 1919. Herriko agintari frankistek honela sailkatu 
zuten 1940ko soldadugaien deialdian: «toki ezezagunen ba-
tean dagoen pertsona».  

REPARAZ MAIZA, MANUEL:
J: Arbizu (Nafarroa), 1913. Matxinatu kolpezaleek mobili-
zatutako soldadua. Filiazioz erreketea. Errepublikazaleek 
Lazkaomendin (Lazkao, Gipuzkoa) preso hartu zuten ingu-
ruko baserrietatik eskopetak lapurtzen ari zenean eta Ordi-
ziara atxilotuta eraman zuten beste 22 erreketerekin batera, 
1936ko uztailaren 29an. Donostiako Ondarretako espetxean 
preso eduki zuten. 

REPARAZ FLORES, PEDRO:
J: Arbizu (Nafarroa), 1910. Matxinatu kolpezaleek mobili-
zatutako soldadua. Filiazioz erreketea. Errepublikazaleek 
Lazkaomendin (Lazkao, Gipuzkoa) preso hartu zuten ingu-
ruko baserrietatik eskopetak lapurtzen ari zenean eta Ordi-
ziara atxilotuta eraman zuten beste 22 erreketerekin batera, 
1936ko uztailaren 29an. Donostiako Ondarretako espetxean 
preso eduki zuten. 

RESA, FéLIX: 
B: Ordizia. Matxinatu kolpezaleek mobilizatutako soldadua. 

REVILLA BURGOS, AGUSTÍN:
J: 1919, B: Ordizia. Gipuzkoako lehen konpainietan mobiliza-
tutako	soldadua,	sukaldeetan.	•	Gudari	edo	milizianoa	Euzko	
Gudarostean Karl Liebknecht batailoian (EAK-PCE). 

REYES MANZANO, FELIPE:
J: Bilbo, 1919, B: Ordizia. Gudari edo milizianoa Euzko Gu-
darostean	Guillermo	Torrijos	batailoian	(UGT).	•	Gudari	edo	
milizianoa	 Euzko	 Gudarostean	 UGT-10	 batailoian	 (UGT).	 •	
Faxistek atxilotu egin zuten eta preso sartu zuten 208. langi-
leen batailoiko 4. konpainian Los Barriosen (Cadiz), 1940ko 
otsailaren 4an. 

REZOLA ARRATIBEL, JOSEBA:
J: Ordizia, 1900, B: Ordizia. Madrilen zuzenbide ikasketak egin 
zituen eta abokatu lanetan aritu zen. Gaztetatik Euzko Gazte-
dietako kidea izan zen. Gerra aurreko urteetan Gipuzkoa Buru 
Batzarreko (EAJ-PNV) lehendakaria izan zen. Euskal Autono-
mia Estatutua onartzearekin batera Euzko Jaurlaritzaren De-
fentsa idazkari izendatu zuten. Jose Antonio Agirre lehendaka-
riak erabateko konfiantza aitortu ondoren, Euzko Gudarostea 
antolatzeko	ardura	izan	zuen.	•	Faxistek	preso	hartu	eta	gerra	
kontseiluan prozesatu zuten «matxinada militarra” bultza-
tzeaz akusatuta. Santoñako (Kantabria) plaza militarrean he-
riotza-zigorrera kondenatu zuten 1937ko abenduaren 15ean. 
•	 Bilboko	 Larrinagako	 espetxean	 preso	 eduki	 zuten	 1937ko	
abenduaren 25etik 1938ko uztailaren 26ra arte. Burgoseko 
Espetxe Zentralean preso eduki zuten 1938ko uztailaren 26tik 
1942ko	azaroaren	30era	arte.	•	Kartzelatik	irten	zenean,	debe-
katu egin zioten Ordizian bizi izatea. Madrilera joan zen bizi-
tzera eta han hiru urtez euskal erresistentzia antolatzen jardun 
zen Koldo Mitxelena, Jesus Insausti eta Peio Irujorekin batera. 
Euzko	Naya	jeltzaleen	talde	paramilitarraren	buru	izan	zen.		•	
Agintari frankistek behin baino gehiagotan atxilotu ondoren, 
Iparraldera ihes egin zuen. Donibane Lohitzunen (Lapurdi) 
egon	 zen	 errefuxiatuta.	 •	 Euskadi	 Irratiko	 sortzaileetako	 bat	
izan zen 1946an eta euskal erresistentziaren ahotsa izan zen 
mugaren beste aldean. EAJ-PNVko idazkari nagusia izan zen 
hamabi urtez.  Lehendakariorde izendatu zuten 1963an. Euro-
par Mugimendua eta Demokrazia Kristaua erakundeetan eta 
biltzarretan parte hartu zuen. Donibane Lohitzunen (Lapurdi) 
hil zen 1971ko abenduaren 26an.

REZOLA ARRATIBEL, JOAKIN:
J: Ordizia, 1906, B: Ordizia. Gipuzkoako lehen konpainie-
tan mobilizatutako milizianoa, Azpeitiko (Gipuzkoa) euskal 
milizietan.	 •	 Gudari	 edo	 milizianoa	 Euzko	 Gudarostean,	
intendentzia	 militarrean.	 •	 Mexikon	 errefuxiatuta	 zegoela	
Euzkadiko Selekzioko masajista lanean aritu zen, euskal 
erresistentziarentzat	dirua	biltzen.	•	Argentinan	errefuxiatu-
ta egon zen.   

REZOLA ARRATIBEL, MIKELE:
J: Ordizia, 1912, B: Ordizia. Donostian atxilotu zuten. Iruñe-
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ko espetxean preso eduki zuten 1942ko urtarrilaren 21tik 
aurrera. 

REZOLA ARRATIBEL, RUFINO:
J: Ordizia, 1909, B: Ordizia. Medikuntza ikasketak egin zituen 
Santiagon (Galizia). Gerra aurreko urteetan Ordiziako epaile 
izan	 zen.	 •	 Altxamendu	 militarra	 hasi	 zenean,	 Gipuzkoako	
lehen konpanietan mobilizatutako milizianoa, Azpeitiko (Gi-
puzkoa)	euskal	milizietan	(EAJ-PNV).	•	Gudari	edo	milizianoa	
Euzko Gudarostean, Amayur batailoian (EAJ-PNV). Koman-
dante-buru	 kargua	 izan	 zuen.	 •	 Faxistek	 preso	 hartu	 zuten	
eta gerra kontseiluan prozesatu zuten «matxinada militarrari» 
atxikimendua emateaz akusatuta. Santoñako (Kantabria) pla-
za militarrean prozesatu zuten eta biziarteko kartzela zigorre-
ra	kondenatu	1937ko	irailaren	11n.	•	El	Dueso	(Santoña.	Kan-
tabria) espetxean preso eduki zuten 1938ko abuztuaren 18ra 
arte. Puerto de Santa Mariako (Cadiz) espetxean preso eduki 
zuten 1938ko abuztuaren 18tik 1940ko apirilaren 6ra arte. Va-
lladolideko espetxean preso eduki zuten 1940ko apirilaren 6tik 
aurrera.	•	Kanbon	(Lapurdi)	errefuxiatu	zen.			

REZOLA ARRATIBEL, SECUNDINO:
J: Ordizia, 1905, B: Ordizia. Apaiz abertzalea izan zen eta Al-
tzoko kapilaua izan zen. Kanbon (Lapurdi) errefuxiatu zen. 
Gipuzkoako Gobernadore Militarrak apaizak sailkatzeko 
osatutako zerrenda batean abertzale bezela sailkatu zuten. 
Luzio Lekuona Ordiziako Falangisten buruari eskutitz bat 
idatzi zion, hainbat espetxetan  ziren goierritarren amei be-
ren semeak preso zeudela jakinarazteko erregutuz.  

RICO MUñOZ, DAVID:
J: Ordizia, 1918. Herriko agintari frankistek honela sailkatu 
zuten 1939ko soldadugaien deialdian: «toki ezezagunen ba-
tean dagoen pertsona».  

ROA CAMINAU, ÁNGEL:
J: Cordoba (Argentina), 1917, B: Ordizia. Gipuzkoako lehen 
konpainietan	 mobilizatutako	 milizianoa,	 12.	 taldean.	 •	 Gi-
puzkoako lehen konpainietan mobilizatutako milizianoa 
Gerra Komisaldegian. Gudari edo milizianoa Euzko Guda-
rostean Amuategi batailoian  (JSU). 

RODRÍGUEZ IBAñEZ, MANUEL:
J: Ordizia, 1921, B: Ordizia. Frantzian errefuxiatu zen.  

RODRÍGUEZ MARZABAL, MANUEL:
J: Quiroga (Lugo), 1897, B: Ordizia. Faxistek Ordizia okupatu eta 
aste gutxira atxilotu zuten 1936ko abuztuaren amaieran. Iruñe-
ko San Cristobal espetxera eraman zuten. Hilabete batzuk 

preso eduki ondoren, fusilatu egin zuten Txaigorri mendian, 
Etxarri Aranatzen (Nafarroa), 1936ko abenduaren 23an. Aurora 
Mateo Pablorekin ezkonduta zegoen eta alaba bat zuten. 
 
RODRÍGUEZ SAN MILLÁN, PAULINO:
J: Ordizia, 1914, B: Ordizia. Gipuzkoako lehen konpainietan 
mobilizatutako milizianoa Izquierda Republicana alderdia-
ren	milizietan.	•	Gudari	edo	milizianoa	Euzko	Gudarostean,	
Isaac Puente batailoian (CNT). Gudu-eremuan zaurituta 
Zornotzako ospitalean hil zen 1936ko abenduaren 9an. 

ROMERO JIMéNEZ, VICTORIANO:
J: Madril, 1917an, B: Ordizia. Gudari edo milizianoa Euzko 
Gudarostean, Lenin batailoian (EAK-PCE). Gudu-eremuan 
izandako zaurien ondorioz hil zen Deustuko ospitalean 
1936ko azaroaren 20an. 

ROMERO MIGUEL, PEDRO:
J: 1897, B: Ordizia. Gudari edo milizianoa Euzko Gudarostean 
Leandro Carro batailoian (EAK-PCE). 

ROMERO MIGUEL, SIMEÓN:
J: Ordizia, 1916, B: Ordizia. Gipuzkoako lehen konpainietan 
mobilizatutako milizianoa, Donostiako hegazkinen auka-
ko	kanoietan.	 •	Gudari	edo	milizianoa	Euzko	Gudarostean,	
Azaña Gipuzkoa batailoian (IR). 

ROMERO ZUBIZARRETA, ANASTASIO:
J: Ordizia, 1919, B: Ordizia. Matxinatu kolpezaleek mobiliza-
tutako soldadua, Bailen erregimentuaren 2. batailoian.  

ROYO GARCÍA, VALENTÍN:
J: Ordizia, 1910. Gudari edo milizianoa Euzko Gudarostean 
México batailoian (UGT). 

RUA VILLAR, FéLIX:
B: Ordizia. Matxinatu kolpezaleek mobilizatutako soldadua. 

RUBIO GRIJALBA, PELAYO:
J: Ordizia, 1910. Gipuzkoako lehen konpainietan mobiliza-
tutako milizianoa Izquierda Republicana alderdiaren mili-
zietan,	 Pasaian	 (Gipuzkoa).	 •	 Gudari	 edo	 milizianoa	 Euzko	
Gudarostean, Gipuzkoako MAOC batailoian (EAK-PCE). 

RUBIO MARTINEZ, FéLIX:
B: Ordizia. Matxinatu kolpezaleek mobilizatutako soldadua. 

RUIZ AIZPURUA, LORENTZO: 
J: Ordizia, 1917, B: Astigarraga (Gipuzkoa). Gipuzkoako lehen 
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konpainietan	 mobilizatutako	 milizianoa.	 •	 Gudari	 edo	 mi-
lizianoa	 Euzko	 Gudarostean	 industria	 mobilizatuetan.	 •	
Faxistek preso hartu eta gerra kontseiluan prozesatu zuten 
«matxinada militarrari» atxikimendua emateaz akusatuta. 
Donostiako plaza militarrean prozesatu zuten eta 15 urteko 
kartzela	 zigorrera	 kondenatu	 1938ko	 irailaren	 1ean.	 •	 Pro-
zesamenduaren autoan honako hau jasotzen da: «Estuvo 
prestando servicios de guardia armado al Frente Popular en 
noches alternas, fue cocinero en el próximo frente de Las Ven-
tas en el que resultó herido por una bomba nacional, vigiló, 
disfrazado de casero, a los que pretendían pasarse a las Fuer-
zas Nacionales (…) Huido a Bilbao ingresó al ser llamada su 
quinta, en las huestes enemigas de las que se pasó a las nues-
tras en Bermeo».   

S
SÁEZ BOLAñOS, ISABEL:
J: Ordizia, 1903. Parisen errefuxiatu zen.  

SÁEZ DE ASTEASU, LUIS:
B: Ordizia. Matxinatu kolpezaleek mobilizatutako soldadua. 

SAGREDO CANTERA, PILAR:
J: Ordizia, 1922, B: Tolosa. Bilbon, Santanderren, Saint Gau-
densen (Erdialdeko Pirinioak, Frantzia), Tarbesen (Erdialde-
ko Pirinioak, Frantzia) eta Katalunian errefuxiatuta egon zen.  

SAINZ PéREZ, FRANCISCO:
J: Gueñes (Bizkaia), 1918, B: Ordizia. Preso eduki zuten 72. 
langileen batailoian Biescasen (Huesca) 1941eko urtarrilaren 
22ra arte.  

SAIZ BÁRCENA, JAIME:
J: Pozazal (Santander), 1896, B: Ordizia. Gipuzkoako lehen 
konpainietan	 Ordizian	 mobilizatutako	 milizianoa.	 •	 Guda-
ri	 edo	 milizianoa	 Euzko	 Gudarostean,	 gerra	 garraioetan.	 •	
Faxistek preso hartu zuten eta gerra kontseiluan prozesatu 
zuten «matxinada militarrari» atxikimendua emateaz aku-
satuta. Donostiako plaza militarrean prozesatu zuten eta 15 
urteko	 kartzela	 zigorrera	 kondenatu.	 •	 Prozesamenduaren	
autoan honako hau jasotzen da: «Prestó servicios armado de 
pistola ametralladora a las ordenes del comité rojo que le en-
comendó la requisa de un automóvil que retiró a un vecino 
de derechas, dejándole un recibo sellado por Izquierda Repu-
blicana. Tuvo también a su cargo la expedición de salvocon-
ductos y el reparto de ropa, artículos y tabaco a los milicianos, 
y formó parte de la patrulla que fue a detener a un vecino de 

derechas, puesto en libertad a las pocas horas». •	 Tolosako	
(Gipuzkoa) espetxean preso eduki zuten 1938ko otsailaren 
5etik 1938ko maiatzaren 25era arte. Donostiako espetxean 
preso eduki zuten 1938ko maiatzaren 25etik 1938ko urriaren 
19ra arte. Upo Mendi itsasontzi-kartzelan sartu zuten Bilbon. 
Camposancos irlan, (Vigoko itsasadarra, Galizia) preso eduki 
zuten 1940ko urtarrilaren 26tik 1941ko apirilaren 12ra arte. 

SAIZ MARTÍNEZ, BUENAVENTURA:
J: Burgos, 1888, B: Ordizia. Gudari edo milizianoa Euzko Gu-
darostean.	•	Faxistek	preso	hartu	zuten	eta	gerra	kontseiluan	
prozesatu zuten «matxinada militarra» laguntzeaz akusatuta. 
Donostiako plaza militarrean prozesatu zuten eta zortzi ur-
teko kartzela zigorrera kondenatu 1938ko abuztuaren 12an. 
•	 Tolosako	 espetxean	 preso	 eduki	 zuten	 1938ko	 otsailaren	
5etik 1938ko maiatzaren 25era arte. Donostiako espetxean 
preso eduki zuten 1938ko maiatzaren 25etik 1938ko urriaren 
19ra arte. Upo Mendi itsasontzi-kartzelan sartu zuten Bilbon. 
Camposancos irlan (Vigoko itsasadarra, Galizia) preso eduki 
zuten 1940ko urtarrilaren 16tik 1941eko otsailaren 27ra. 

SAIZ NAVAMANUEL, JESÚS:
B: Ordizia. Gipuzkoako lehen konpainietan mobilizatutako 
milizianoa	Eibarko	Intendentzian	(UGT).	•	Gudari	edo	mili-
zianoa Euzko Gudarostean Amuategi batailoian (JSU). 

SALAS URZELAI, SANTOS:
J: 1899, B: Ordizia. Ordiziako Udaleko  langilea, udaltzaina. 
Udalbatza frankistak bere lanpostutik kargugabetu eta kale-
ratu	egin	zuen.	•	Gipuzkoako	lehen	konpainietan	mobiliza-
tutako milizianoa Gerra Komisaldegian (EAE-ANV). 

SALSAMENDI IRAOLA, JOXE:
J: Ordizia, 1915, B: Beasain. Matxinatu kolpezaleek mobiliza-
tutako soldadua. Filiazioz erreketea. 

SAMPEDRO LIZARRALDE, EUSTAKIO:
J: Oñati, 1912, B: Ordizia. Gudari edo milizianoa Euzko Guda-
rostean	Azaña	Bizkaia	batailoian	(IR).	•	Preso	eduki	zuten	68.	
langileen batailoian.  

SAMPEDRO LIZARRALDE, FELIX:
J: Oñati (Gipuzkoa), 1910, B: Ordizia. Gipuzkoako lehen kon-
painietan	mobilizatutako	milizianoa.	•	Gudari	edo	milizianoa	
Euzko	Gudarostean,	gerra	garraioetan	(UGT).	•		Faxistek	pre-
so hartu eta gerra kontseiluan prozesatu zuten «matxinada 
militarrari» atxikimendua emateaz akusatuta. Bilboko plaza 
militarrean prozesatu zuten eta 30 urteko kartzela zigorrera 
kondenatu	1937ko	ekainaren	30ean.	•	Iruñeko	San	Cristobal	



295Ahaztuen mindura1936ko gerra eta lehen frankismoa ordizian

espetxean eduki zuten preso 1937ko irailaren 1etik aurre-
ra. Espetxe horretatik 700 presok baino gehiagok ihes egin 
ondoren, ihesaldi horretan parte hartzeagatik epaitu zuten 
1938ko	 abenduaren	 29an.	 •	 San	 Cristobaleko	 espetxean	 hil	
zen tuberkulosiak jota 1938ko abenduaren 31n. 

SAMPEDRO LIZARRALDE, JOAN:
J: Oñati (Gipuzkoa), 1916, B: Ordizia. EAE-ANV alderdian 
afiliatua. Gudari edo milizianoa Euzko Gudarostean, auto 
blindatuetan.

SAMPEDRO LIZARRALDE, PABLO:
J: Oñati, 1907, B: Ordizia. Gipuzkoako lehen konpainietan 
mobilizatutako milizianoa Zumarragako (Gipuzkoa) Gerra 
Komisaldegian.	•	Gudari	edo	milizianoa	Euzko	Gudarostean	
Gipuzkoako	Azaña	batailoian	(IR).	•	Gudu-eremuan	hil	zen	
Atxarten (Bizkaia) 1937ko maiatzaren 23an. 

SAN ILDEFONSO RAMALLE, ARGIMIRO:
B: Ordizia. Gipuzkoako lehen konpainietan mobilizatutako 
milizianoa Guillermo Torrijos batailoian (UGT). 

SAN ILDEFONSO RAMALLE, IGNACIO:
B: Ordizia. Matxinatu kolpezaleek mobilizatutako soldadua. 

SAN MARTÍN, EMILIO:
J: Villanañe (Araba), 1919, B: Ordizia. Herriko agintari fran-
kistek honela sailkatu zuten 1940ko soldadugaien deialdian: 
«toki	ezezagunen	batean	dagoen	pertsona».	•		Matxinatu	kol-
pezaleek mobilizatutako soldadua.  

SAN MARTÍN SAN VICENTE, ANTONIO:
J: Marañon (Nafarroa), 1907, B: Ordizia. Alderdi Sozialistan 
(PSOE) afiliatuta zegoen eta 1934ko gertakari iraultzaileetan 
parte hartu zuen, CAFeko langileei greba deialdiarekin bat 
egin	zezaten	eskatuz.	•	Gudari	edo	milizianoa	Euzko	Guda-
rostean,	Madrid	batailoian	(UGT).	•	Faxistek	preso	hartu	eta	
gerra kontseiluan prozesatu zuten «matxinada militarrari» 
atxikimendua emateaz akusatuta. Bilboko plaza militarrean 
prozesatu zuten eta sei urteko kartzela zigorrera kondenatu 
1938ko	 uztailaren	 21ean.	 •	 Bilboko	 Espetxe	 Probintzialean	
preso	eduki	zuten	1937ko	azaroaren	16tik	aurrera.	•	Epaike-
taren autoan honako hau jasotzen da: «Durante el periodo 
rojo fue Secretario  del Comité Local del Frente Popular del 
pueblo de Villafranca de Oria, cargo que desempeñó durante 
ocho o diez días, que al entrar en el citado pueblo las Tropas 
Nacionales marchó a Bilbao enrolándose como miliciano vo-
luntario y estando en varios frentes».  
 

SAN MARTÍN SAN VICENTE, HIGINIO:
J: Ordizia, 1912, B: Ordizia. Gudari edo milizianoa Euzko Gu-
darostean	 UGT-12	 batailoian	 (UGT).	 •	 Faxistek	 preso	 hartu	
eta gerra kontseiluan prozesatu zuten «matxinada militarra-
ri» laguntza emateaz akusatuta. Leongo plaza militarrean 
prozesatu zuten eta 20 urteko kartzela zigorrera kondenatu 
1938ko	otsailaren	21ean.	•	Astorgako	(Leon)		Espetxe	Zentra-
lean preso eduki zuten. Burgoseko Espetxe Zentralean preso 
eduki zuten 1941eko uztailaren 3tik 1941ko abenduaren 2ra 
arte.  

SAN MARTÍN SAN VICENTE, JULIÁN:
J: Ordizia, 1918, B: Ordizia. Gudari edo milizianoa Euzko Gu-
darostean, Pablo Iglesias batailoian (UGT). 

SAN VICENTE LANGRAN, AMBROSIO:
J: Bernedo (Araba), 1895, B: Ordizia. UGT sindikatuan afiliatua. 
Gipuzkoako lehen konpainietan mobilizatutako milizianoa. 
Gudari edo milizianoa Euzko Gudarostean, Ingeniarien 1. ba-
tailoian.	•	Gijonen	(Asturias)	hartu	zuten	preso.	Gerra	kontsei-
luan prozesatu zuten «matxinada militarrari» atxikimendua 
emateaz akusatuta. Gasteizeko plaza militarrean prozesatu 
zuten eta 30 urteko kartzela zigorrera kondenatu 1938ko uztai-
laren	27an.	•	Gasteizeko	espetxean	preso	eduki	zuten	1938ko	
apirilaren 8ra arte. Burgoseko Espetxe Zentralean preso edu-
ki	zuten	1938ko	apirilaren	8tik	1944ko	otsailaren	14ra	arte.	•	
Epaiketaren autoan honako hau jasotzen da: «Se enroló vo-
luntariamente a las filas rojas, y formando parte de los grupos 
extremistas, perseguían a las personas de orden, a las que estuvo 
desarmando, así como también insultando con amenazas du-
ras; intervino también en los cortes en comunicaciones telefóni-
cas y en las carreteras destrozando los puentes. (…) el procesado 
es un sujeto peligroso en la villa de su residencia, donde asistía 
a las reuniones de carácter extremista siendo su conducta mala, 
blasfemo y enemigo de la iglesia: estaba afiliado a la UGT desde 
1929, ostentando el cargo de Vocal de la directiva».  

SÁNCHEZ OIARZABAL, SOTERO:
B: Ordizia. Gipuzkoako lehen konpainietan mobilizatutako 
milizianoa,	 Facundo	 Usandizaga	 konpainian	 (EAK-PCE).	 •	
Frankistek gerra kontseiluan epaitu zuten Donostiako plaza 
militarrean 1943ko ekainaren 12an (artxibatutako auzia). 

SÁNCHEZ DE LA VEGA CAMPUZANO, DIEGO:
J: Barruelo (Palentzia), 1894, B: Ordizia. Izquierda Republica-
na alderdiko eskualdeko kontseiluko kidea izan zen. Gipuz-
koko lehen konpainietan mobilizatutako milizianoa eta Or-
diziako	Defentsa	Batzordeko	kidea.	•	Gudari	edo	milizianoa	
Euzko Gudarostean, Disciplinario batailoian. Komandante 
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intendente	 kargua	 izan	 zuen.	 	 •	 Faxistek	 preso	 hartu	 eta	
gerra kontseiluan prozesatu zuten «matxinada militarrari» 
atxikimendua emateaz akusatuta. Santoñako (Kantabria) 
plaza militarrean prozesatu zuten eta heriotza-zigorrera 
kondenatu	1937ko	irailaren	6an.	•	El	Dueso	espetxean	(San-
toña, Kantabria) preso eduki zuten. Bilboko espetxean preso 
eduki zuten 1938ko uztailaren 26ra arte. Burgoseko Espetxe 
Zentralean preso eduki zuten 1938ko uztailaren 26tik 1943ko 
urtarrilaren 12ra arte.    

SÁNDEZ MANDELA, CARLOS:
B: Ordizia. Gipuzkoako lehen konpainietan mobilizatutako 
milizianoa zapatagintzan (CNT). 

SANTAMARÍA MARTÍNEZ, FERNANDO:
J: Ordizia, 1919, B: Ordizia. Matxinatu kolpezaleek mobi-
lizatutako	 soldadua	 Bailen	 infanteria-erregimentuan.	 •	
Matxinatu kolpezaleek mobilizatutako soldadua Logroñon, 
automobiletan.  

SANTAMARÍA SANTAMARÍA, JOSé:
J: Ordizia, 1912. Gudari edo milizianoa Euzko Gudarostean 
Rosa Luxemburgo batailoian (EAK-PCE). 

SANTOS OINAEDERRA, ENRIKE RAMON:
J: Ordizia, 1917, B: Madrid. Armada errepublikarreko soldadua 
Terueleko	10.	batailoian	(CNT).	Kabo	kargua	izan	zuen.	•	Gu-
du-eremuan desagertu zen Teruelen 1938ko urtarrilaren 22an. 

SANZ MUNAIN, ANGEL:
J: Ordizia, 1919, B: Ordizia. Matxinatu kolpezaleek mobiliza-
tutako	soldadua	Nafarroan.	•	Errepublikaren	aurka	matxina-
tuek mobilizatutako soldadua Oriamendi tertzioan. 

SARASOLA ETXEBERRIA, JOXE:
J: Ordizia. Matxinatu kolpezaleek mobilizatutako soldadua. 
Gudu-eremuan hil zen. 

SARASOLA GOLDAZARENA, MANUEL:
J: Ordizia 1912an, B: Ordizia. Matxinatu kolpezaleek mobili-
zatutako soldadua. 

SARASOLA GOLDAZARENA, JOAKIN: 
J: Ordizia, 1919, B: Ordizia. Matxinatu kolpezaleek mobiliza-
tutako soldadua, Oriamendi tertzioan. Filiazioz erreketea.

SARASOLA GOLDAZARENA, JOXE M.:  
J: Ordizia, 1920, B: Ordizia. Matxinatu kolpezaleek mobiliza-
tutako soldadua, Oriamendi tertzioan. Filiazioz erreketea.

SARASOLA INSAUSTI, JOXE:
J: 1912, B: Ordizia. EAJ-PNV alderdian afiliatua. Tolosan 
(Frantzia) errefuxiatu zen.

SARASOLA OTEGI, JOAN:  
J: Ordizia. Matxinatu kolpezaleek mobilizatutako soldadua. 

SARASOLA ZUBELTZU, JOAN: 
B: Ordizia. Gudari edo milizianoa Euzko Gudarostean, Gor-
dexola	 batailoian	 (EAJ-PNV).	 •	 Faxistek	 preso	 hartu	 eta	 es-
petxeren batean preso eduki zuten 1937ko uztailaren 10etik 
aurrera. 

SARRIEGI ALDANONDO, JOXE:
J: Ordizia, 1911, B: Ordizia. Margolari eta artista, gerra aurreko 
urteetan euskal artearen abangoardian sortutako belaunaldi 
berriaren kidea izan zen. Gudari edo milizianoa Euzko Guda-
rostean, Amayur batailoian (EAJ-PNV). Teniente kargua izan 
zuen.	 •	 Faxistek	 preso	 hartu	zuten	 Santoñan	 (Kantabria)	eta	
gerra kontseiluan prozesatu zuten «matxinada militarrari» 
atxikimendua emateaz akusatuta. Santoñako plaza mili-
tarrean prozesatu zuten eta heriotza-zigorrera kondenatu 
1937ko irailaren 6an. Heriotza-zigorra berrikusi eta 30 urteko 
kartzela-zigorra	ezarri	zioten	1940ko	otsailaren	16an.	•	El	Due-
so espetxean (Santoña, Kantabria) preso eduki zuten. Larrina-
gako espetxean (Bilbo) preso eduki zuten 1938ko uztailaren 
26ra arte. Burgoseko Presondegi Zentralean preso eduki zuten 
1938ko	uztailaren	26tik	1943ko	urtarrilaren	25era	arte.	•	Burgo-
seko presondegian zelarik, espetxeko zuendariari honako hau 
idatzi zion: «El que suscribe, José Sarriegui Adanondo, recluso 
de esta prisión y de profesión pintor, a usted con el debido res-
peto expone: que enterado de la existencia de un taller estudio 
de artes plásticas y deseando trabajar en él para el cultivo de su 
arte, solicita la oportuna autorización para asistir a dicho taller 
de estudio...». Egindako eskaria onartua izan ostean bere lan 
eta obrarekin jarraitzeko aukera eman zioten. Burgoseko pre-
sondegiko	kaperan	fresko	margoak	marraztu	zituen	1942an.	•	
Espetxetik irten ondoren, jaioterrira itzuli zen, baina herriko 
agintariek Ordiziatik joatera “gonbidatu” zuten. Bilbon finkatu 
zen eta bertan jarraitu zuen bere arte lanarekin.   

SARRIEGI ALDANONDO, ROSA: 
J: Ordizia, 1906, B: Ordizia. Emakume Abertzaleen Batzako 
lehendakaria	izan	zen.	•	Faxistek	preso	hartu	eta	gerra	kon-
tseiluan prozesatu zuten «matxinada militarra”  bultzatzeaz 
akusatuta. Donostiako plaza militarrean prozesatu zuten 
eta sei urteko kartzela zigorrera kondenatu 1938ko urriaren 
21ean.	•	Donostiako	Ondarretako	kartzelan	preso	eduki	zu-
ten	1938ko	uztailaren	13tik	1941eko	urtarrilaren	28ra	arte.	•	
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Prozesamenduaren auzibidean jasotzen denaren arabera, 
hainbat ordiziarrek bere aurkako salaketa jarri zuten. Ordizia 
kalean zegoen ile-apaindegiko jabeak, Josefa Arguiñano Ar-
zoz andreak, ondorengo esaldiak esatea leporatu zion: «que 
han matado a curas paisanos por el mero hecho de ser nacio-
nalista» eta  «que a Franco no le quieren en la retaguardia por-
que no hace mas que injusticias». Era berean, Matxinbentako 
(Beasain, Gipuzkoa) Maria Lasa Okarizek eta Ordiziako Vic-
toria Aiestaran Oinatibiak honako hau esatea leporatu zio-
ten: «que ella tiene un hermano en el Penal de Santoña y que 
esta muy contenta porque tiene noticias de los rojos y que no le 
pueden matar, aunque muchos de derechas de esta localidad 
lo están desando (…) que dicho individuo lo tienen para can-
jear bien con italianos o con alemanes presos, y que una vez 
canjeado piensa pasarse a Barcelona para seguir luchando».

SASTRE GASCÓN, AMADOR:
J: Ordizia, 1918. Herriko agintari frankistek honela sailkatu 
zuten 1939ko soldadugaien deialdian: «toki ezezagunen ba-
tean dagoen pertsona» eta «erregimenari atxiki gabea».  

SEGUROLA AZPEITIA, JOXE MARI:
J: Ordizia, 1913, B: Ordizia. Espetxeren batean preso eduki 
zuten 1937ko uztailaren 10etik aurrera. 

SEGUROLA AZPEITIA, JUSTO:
J: Ordizia, 1917an, B: Ordizia. Gipuzkoako lehen konpainie-
tan	 mobilizatutako	 milizianoa	 Ordizian.	 •	 Gudari	 edo	 mili-
zianoa Euzko Gudarostean Lenago il (Jagi-Jagi) batailoian. 
•	Faxistek	atxilotu	eta	espetxeren	batean	preso	eduki	zuten	
1937ko	uztailaren	5etik	aurrera.	•	Herriko	agintari	frankistek	
idatzitako informeetan honako hau jasotzen da: «No tiene 
criterio propio para las cosas, estaba enfermo y, sin embargo, 
hizo uso de las armas durante el dominio de los rojos». 

SEGUROLA AZPEITIA, PEDRO:
J: Azpeitia (Gipuzkoa), 1905, B: Ordizia. Matxinatu kolpeza-
leek mobilizatutako soldadua. Filiazioz erreketea. Itsas ar-
madatik desertatu egin zuen Bou Denis gerraontzi faxistan 
destinatuta zegoela 1937ko maiatzaren 17an.  

SENAR BAKAIKOA, BAUTISTA:
J: Lizarrabengoa (Nafarroa), 1907. Matxinatu kolpezaleek 
mobilizatutako soldadua. Filiazioz erreketea. Errepublioka-
zaleek Lazkaomendin (Lazkao, Gipuzkoa) preso hartu zuten 
inguruko baserrietatik eskopetak lapurtzen ari zenean eta 
Ordiziara atxilotuta eraman zuten beste 22 erreketerekin 
batera, 1936ko uztailaren 29an. Donostiako Ondarretako es-
petxean preso eduki zuten. 

SENPERENA, JOXE:
B: Ordizia. Atzeraguardian Orozkon (Bizkaia) ordenu  publi-
koaren zaindaria izan zen.  

SENOSIAN ETXEBERRIA, TIRSO:
J: Ordizia, 1898, B: Ordizia. Filiaziorik gabeko pertsona. Al-
txamendu faxista hasi zenean, Gurutze Gorriko kamillero 
lanetan aritu zen. Arrazoi horrengatik salatu egin zuten 
eta Iruñeko San Cristobal espetxera eraman zuten. Inongo 
epaiketarik gabe fusilatu zuten Iruñean 1936ko abuztuaren 
25ean. Ezkondua zegoen eta bi seme zituen. 

SERRANO BERNARDO DE QUIRÓS, LEONARDO:
J: 1914, B: Ordizia. Gerra-orga arinen 2. erregimentutik  de-
sertatu egin zuen Zaragozan altxamendu militarra hasi ze-
nean. Gerrak iraun zuen bitartean eremu errepublikarrean 
egon zen. 1939ko maiatzaren 22an itzuli zen Ordiziara.  

SERRANO RÍOS, EMILIO:
J: Ordizia, 1909, B: Ordizia. ELA-STV sindikatuko zuzenda-
ritzako kidea. Gudari edo milizianoa Euzko Gudarostean, 
Amayur batailoian (EAJ-PNV). Gudari edo milizianoa Euzko 
Gudarostean,	Loturak	eta	Transmisioetan.	•	Erregimen	fran-
kistak langileen batailoiren batean preso eduki zuen 1939ko 
martxoaren 2tik aurrera. 

SERRANO RÍOS, LUIS:
J: Ordizia, 1909, B: Ordizia. Gudari edo milizianoa Euzko Gu-
darostean	Amayur	batailoian	(EAJ-PNV).	•	Ondoren,	faxistek	
mobilizatutako soldadua Iruñeko Mina eta Lubakietarako 
talde mistoan.  

SILANES MARTÍNEZ, PABLO:
J: Ordizia, 1915, B: Ordizia. Gipuzkoako lehen konpainietan 
mobilizatutako	milizianoa	Dragones	konpanian	(JSU).	•	Gu-
du-eremuan hil zen Gabirian (Gipuzkoa), 1936ko irailaren 
18an. 

SOLAZ FERNÁNDEZ, IGNACIO:
J: Ordizia, 1917. Herriko agintari frankistek honela sailkatu 
zuten 1938ko soldadugaien deialdian: «toki ezezagunen ba-
tean dagoen pertsona» eta «erregimeari atxiki gabea”. 

SOROA SAN JOAN, JOXE:
J: Hondarribia, 1909, B: Ordizia. Gudari edo milizianoa Euz-
ko Gudarostean, San Andres batailoian (ELA-STV). Kapitain 
kargua	izan	zuen.	•	Faxistek	preso	hartu	eta	gerra	kontseiluan	
prozesatu zuten «matxinada militarrari» atxikimendua ema-
teaz akusatuta. Bilboko plaza militarrean prozesatu zuten eta 
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12 urte eta egun bateko kartzela zigorrera kondenatu 1937ko 
uztailaren	 22an.	 •	 Iruñean	 preso	 eduki	 zuten.	 San	 Simon	
uharteko espetxean (Vigoko itsasadarra, Galizia) preso eduki 
zuten  1938ko irailaren 17tik 1940ko ekainaren 29ra arte. 

SOTO LÓPEZ, FéLIX:
B: Ordizia. Gipuzkoako lehen konpainietan mobilizatutako 
milizianoa	 Eibarko	 Intendentzia	 Militarrean.	 •	 Gudari	 edo	
milizianoa Euzko Gudarostean Intendentzia Militarrean. 

SOTO RICO, FRANCISCO MIGUEL:
J: Madril, 1915, B: Ordizia. Udaleko langilea, Ordiziako txistula-
rien bandan atabalaria. Zinegotzi nazionalistek 1934an dimititu 
ondoren osatutako behin-behineko udalbatza eskuindarrak 
udal funtzionarioen zerrendetatik kanpo utzi zuen 1936ko urta-
rrilaren	21ean.	CNT	sindikatuan	afiliatuta	zegoen.	•	Matxinatu	
kolpezaleak Goierrin sartu zirenean Zaldibiara ihes egin zuen. 
Faxistek Donostian hartu zuten preso eta 1936ko azaroaren 
14an Ondarretako kartzelan sartu zuten. Hiru egun bertan igaro 
ondoren, Donostian fusilatu zuten 1936ko azaroaren 17an. Es-
peranza Sanchez Benitorekin ezkonduta zegoen eta alaba bat 
zuten, Soledad. Fusilatu eta bi astera kartzelako arduradunek 
Migel Sotoren emazteari esan zioten senarra libre utzi zutela.    

SUKIA DORRONSORO, ANTONIO:
J: Ordizia, 1918, B: Ordizia. Matxinatu kolpezaleek mobiliza-
tutako soldadua. 

SUKIA GARMENDIA, DIONISIO:
J: Ordizia, 1897, B: Oñati (Gipuzkoa). Gipuzkoako lehen kon-
painietan mobilizatutako milizianoa, Oñatiko (Gipuzkoa) 
milizietan	(ELA-STV).	•	Faxistek	preso	hartu	eta	Bilboko	Es-
kolapioetan egokitutako espetxean preso eduki zuten. Gerra 
kontseiluan prozesatu zuten Bilboko plaza militarrean eta 
langileen batailoietan preso lan egitera kondenatu 1939ko 
ekainaren	27an.	•	Langileen	batailoiren	batean	preso	eduki	
zuten 1939ko ekainaren 27tik aurrera.  

SUSAETA PéREZ, VALENTIN:
J: Antezana (Araba), 1919, B: Ordizia. Herriko agintari fran-
kistek honela sailkatu zuten 1940ko soldadugaien deialdian: 
«toki ezezagunen batean dagoen pertsona» eta «erregimena-
ri atxiki gabea». 

T
TAPIA QUIROS, KLEMENTE:
J: Beasain (Gipuzkoa), 1919, B: Ordizia. Gipuzkoako lehen 

konpainietan mobilizatutako milizianoa, Eibarko (Gipuz-
koa)	Gerra	Komisaldegian	(UGT).	•	Faxistek	preso	hartu	eta	
gerra kontseiluan prozesatu zuten «matxinada militarrari» 
atxikimendua emateaz akusatuta. Santanderreko plaza mi-
litarrean prozesatu zuten eta biziarteko kartzela zigorrera 
kondenatu	 1937ko	 azaroaren	 5ean.	 •	 Santanderreko	 espe-
txean preso eduki zuten 1938ko irailaren 8ra arte. El Dueso 
espetxean (Santoña, Kantabria) preso eduki zuten 1938ko 
irailaren 9tik 1941eko abuztuaren 15era arte. 

TELLETXEA ERDOIZA, PEDRO:
B: Ordizia. Mikeleteen kapitaina zen altxamendu faxista hasi 
zenean eta Errepublikaren eta demokraziaren alde egin zuen. 
Lazkaomendin (Lazkao, Gipuzkoa) bizi zen karlista bat atxilo-
tzera joan izana leporatu zioten. Arrazoi horrengatik atxilotu 
eta Lazkaomendiko elkartearen paretaren aurrean fusilatu 
zuten. Erail ondoren, hiltzaileek uztai-belarra sartu zioten 
ahoan, eta gorpua bertan utzi zuten ikusgai hainbat egunez.  

TELLETXEA ARANTZEGI, DONATO:
J: 1895, B: Ordizia. Kausa sumarisimoan epaitu zuten Bilbo-
ko plaza militarrean 1940ko abuztuaren 8an (artxibatutako 
auzia). 

TOLOSA, JOAKIN:
J: Ordizia 1885, B: Arama. Aramako erretorea izan zen errepubli-
kako urteetan. Altxamendu militarraren ostean frankistek preso 
eduki zuten Gasteizko Seminarioan. Lazkako Benediktarretan 
egondako Aita Veremundo de Mendizabalek honela ematen du 
haren berri: «El cura de Arama D. Joaquin Tolosa fue expulsado 
de su parroquia, desterrado fuera de Guipúzcoa por los insurgen-
tes. Le acusaban de simpatizante con los nacionalistas vascos, 
según confesión del comandante de Villafranca a principios de 
agosto. Todos saben que D. Joaquín no se mezclaba en ninguna 
política; pero los tradicionalistas no le perdonan el que no les 
haya secundado decididamente en sus contiendas electorales 
con los nacionalistas vascos, y se han vengado denunciándole». 
Gipuzkoako Gobernu Militarraren aginduz apaizak sailkatzeko 
egindako zerrenda batean «asaldatu» moduan sailkatu zuten.

TOLOSA ARIZMENDI, BIKTORIANA: 
J: 1892, B: Ordizia. Eskola publikoetako irakaslea izan zen 
Ordizian. Kargugabetu eta lanpostutik kendu zuten agintari 
frankistek.  

TOLOSA AROZENA, IGNAZIO:
J: Itsasondo, 1914, B: Ordizia. Matxinatu kolpezaleek mobili-
zatutako soldadua, Oriamendi tertzioan. Filiazioz erreketea. 
•	Gudu-eremuan	hil	zen	1937ko	otsailaren	27an.	
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TOLOSA ARTANO, BAUTISTA:
J: 1899, B: Ordizia. Gudari edo milizianoa Euzko Gudaroes-
tean,	Ingeniarien	1.	batailoian.	•	Herriko	agintari	Matxinatu	
kolpezaleek idatzitako informeetan honako hau jasotzen 
da: «afiliado al partido nacionalista, muy activo de las ideas 
separatistas».

TORRES AGUADO, JOAN SANTIAGO:
J: Ordizia, 1920, B: Ordizia. Matxinatu kolpezaleek mobiliza-
tutako soldadua ordezko musikari moduan. 

TORRUBIA PUEYO, JOBITO:
J: Otsagi (Nafarroa), 1913. Matxinatu kolpezaleek mobili-
zatutako soldadua. Filiazioz erreketea. Errepublikazaleek 
Lazkaomendin (Lazkao, Gipuzkoa) preso hartu zuten ingu-
ruko baserrietatik eskopetak lapurtzen ari zenean eta Ordi-
ziara atxilotuta eraman zuten beste 22 erreketerekin batera, 
1936ko uztailaren 29an.

TURRIENTES PéREZ, JOSE MARÍA:
J: 1901, B: Ordizia. Gudari edo milizianoa Euzko Gudarostean 
Ingeniarien 1. batailoian. 

TURRIENTES PéREZ, JOAQUÍN:
J: 1909, B: Ordizia. Gudari edo milizianoa Euzko Gudarostean 
Gipuzkoako	MAOC	batailoian	(EAK-PCE).	•	Faxistek	atxilotu	eta	
preso eduki zuten Oviedoko (Asturias) arma lantegian 1938ko 
abuztuaren 18tik aurrera. Preso eduki zuten A Coruñako (Gali-
zia) arma lantegi nazionalean, 1939ko apirilaren 20tik aurrera. 

TUTOR ALONSO, JOSé:
J: 1911, B: Ordizia. Gipuzkoako lehen konpainietan mobili-
zatutako milizianoa Guillermo Torrijos konpainian (UGT) 
Donostian.	•	Ondoren,	faxistek	mobilizatutako	soldadua.	

TXINTXURRETA BALERDI, ALEJANDRO:
J: Mutiloa (Gipuzkoa), 1895, B: Ordizia. Eskualdeko Langile 
Nekazarien taldeko idazkaria izan zen. UGT sindikatuari afi-
liatua	zegoen.	•	Faxistak	herrira	sartu	zirenean	atxilotu	zuten	
eta Iruñean  fusilatu zuten 1936ko abenduaren 1ean. Ezkon-
dua zegoen eta alaba bat zuen. 

TXINTXURRETA BALERDI, SEGUNDA:
J: Ordizia, 1905, B: Ordizia. Faxistek deserriratua. 

TXINTXURRETA SOROA, JAZINTO:
J: Ordizia, 1918. Herriko agintari frankistek honela sailkatu 
zuten 1939ko soldadugaien deialdian: «toki ezezagunen ba-
tean dagoen pertsona» eta «erregimenari atxiki gabea».  

TXURRUKA BIAIN, LUIS:
J: Zumarraga (Gipuzkoa), 1889, B: Ordizia. Ordiziako EAJ-PNV 
alderdiaren	Juntako	lehendakaria	izan	zen.	•	Faxistek	atxilotu	
zuten eta gerra kontseiluan prozesatu zuten «matxinada mili-
tarra” bultzatzeagatik. Sei urte eta egun batetako kartzela-zi-
gorra	ezarri	zioten.	•	Bergarako	espetxean	preso	eduki	zuten	
1938ko abuztuaren 11ra arte. Donostiako Ondarretako kartze-
lan preso eduki zuten 1938 abuztuaren 11tik 1940ko apirilaren 
22ra arte. Bilboko Espetxe Probintzialean eduki zuten preso 
1940ko apirilaren 22tik 1940ko irailaren 14ra arte.  

TXURRUKA BIAIN, JOXE MARI:
B: Ordizia. Ordiziako EAJ-PNV alderdiaren Juntako lehenda-
karia	 izan	 zen.	 •	 	 Donostiako	 Ondarretako	 kartzelan	 preso	
eduki zuten.

TXURRUKA INTSAUSTI, LUIS:
J: Ordizia, 1914, B: Ordizia. Gipuzkoako lehen konpainietan 
mobilizatutako	 milizianoa	 Ordizian.	 •	 Gudari	 edo	 milizianoa	
Euzko	 Gudarostean	 Amayur	 batailoian	 (EAJ-PNV).	 •	 Faxistek	
preso hartu eta gerra kontseiluan prozesatu zuten «matxinada 
militarrari» atxikimendua emateaz akusatuta. Donostiako pla-
za militarrean prozesatu zuten eta 12 urte eta egun bateko kar-
tzela	zigorrera	kondenatu	1938ko	irailaren	18an.	•	Donostiako	
Ondarretako kartzelan preso eduki zuten 1939ko martxoaren 
23tik	 aurrera.	 •	 Prozesamenduaren	 autoan	 honako	 hau	 ja-
sotzen da: «Nacionalista exaltado, de la que hizo propaganda 
promoviendo escándalos contra las derechas y motivando la 
suspensión de un mítin de estas con anterioridad al Movimiento 
(…) iniciado el Alzamiento Redentor se puso a disposición del 
Ayuntamiento que le dio una lista de personas de derechas con 
el objeto de que diera cuenta si alguien las molestaba. El 22 de 
julio de 1936 se presentó armado con otros dos milicianos en el 
domicilio de un vecino de derechas al que no encontraron por 
haberse refugiado en las montañas de la Sierra de Aralar y dejó 
recado a su esposa de que en cuanto llegara se presentase a ellos».  

TXURRUKA LARRAñAGA, ANTONIO:
J: 1899, B: Ordizia. Gudari edo milizianoa Euzko Gudaros-
tean, hegazkinen aurkako defentsan. 

U
UGARTE OTEGI, ANTONIA: 
J: 1912, B: Ordizia. Herriko agintari frankistek honela sail-
katu zuten 1937ko otsailaren 6an: «toki ezezagunen batean 
dagoen pertsona».  
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UGARTE OTEGI, JOAN: 
J: 1904, B: Ordizia. Matxinatu kolpezaleek mobilizatutako 
soldadua. 

UGARTE PLAZA, LUKAS:
J: Ordizia, 1914, B: Tolosa. Matxinatu kolpezaleek mobilizatu-
tako soldadua. Kanpainan mobilizatuta zela, Tolosan hil zen 
1938ko uztailaren 22an. 

UNANUE ITURRIOTZ, BONIFAZIO: 
J: Ordizia, 1908, B: Ordizia. Matxinatu kolpezaleek mobiliza-
tutako soldadua. 

UNANUE ITURRIOTZ, RAMON:
J: Ordizia, 1911. Matxinatu kolpezaleek mobilizatutako 
soldadua. 

UNSAIN AGIRREGOMEZKORTA, PEDRO:
J: Ordizia, 1917. Matxinatu kolpezaleek mobilizatutako 
soldadua. 

URANGA OLASKOAGA, ESTEBAN:
J: Getaria (Gipuzkoa), 1898, B: Ordizia. Udaleko langilea, 
atabalari nagusia. Zinegotzi nazionalistek 1934an dimititu 
ondoren osatutako behin-behineko udalbatza eskuindarrak 
udal funtzionarioen zerrendetatik kanpo utzi zuen 1936ko 
urtarrilaren	21ean.	•	Altxamendu	militarraren	ostean	udalba-
tza frankistak kargugabetu eta bere lanpostutik kendu zuen. 
•	 Frantzian	 errefuxiatuta	 egon	 ondoren,	 Bilbora	 itzuli	 eta	
Euzko Gudarosteko milizietan lanean aritu zen ile-moztaile 
moduan.	•	Faxistek	preso	hartu	zuten	eta	gerra	kontseiluan	
prozesatu zuten «matxinada militarra» laguntzeaz akusatu-
ta. Bilboko plaza militarrean prozesatu zuten eta sei urte eta 
egun bateko kartzela zigorrera kondenatu 1938ko azaroaren 
4an.	•	Herriko	agintari	Matxinatu	kolpezaleek	idatzitako	in-
formeetan honako hau jasotzen da: «Se dedicaba a enseñar 
a los muchachos del batzoqui el chistu y tamboril para tocar 
o amenizar los bailes vascos y las fiestas de sabor separatista». 
•	Bilboko	Eskolapioetan	egokitutako	espetxean	eduki	zuten	
preso. Bilboko Larrinagako espetxean eduki zuten preso 
1939ko martxoaren 15era arte. Bilboko espetxean eduki zu-
ten preso 1939ko martxoaren 15etik aurrera. 

URBIETA REKONDO, CONCEPCION:
J: 1899, B: Ordizia. Eskola publikoetako irakaslea izan zen 
Ordizian. Herriko agintari frankistek kargugabetu eta bere 
lanpostutik kendu egin zuten.   

URBINA TIRGO, EDUARDO:
J: Ordizia, 1910. Gudari edo milizianoa Euzko Gudarostean; 
gidari lanetan aritu zen.  

URBIZTONDO DOMÍNGUEZ, FERMIN:
J: Deustu (Bilbo), 1918, B: Ordizia. Matxinatu kolpezaleek 
mobilizatutako soldadua. Gudu-eremuan hil zen 1937an. 

URKIOLA EPELDE, MANUEL:
J: Ordizia, 1907, B: Ordizia. Matxinatu kolpezaleek mobiliza-
tutako soldadua. 

URKIOLA SEGUROLA, KARMEN:
J: 1892, B: Ordizia. Udal agintari frankistek 100 pezetako isu-
na jarri zioten agintari frankistek antolatu zuten «Plato Úni-
co»  ekimena diruz laguntzeari uko egiteagatik.

UROLA SALIñETA, JERONIMO:
J: Eskoriatza (Gipuzkoa), 1920, B: Itsasondo. Matxinatu kol-
pezaleek mobilizatutako soldadua, Oriamendi tertzioko 1. 
konpainian. Filiazioz erreketea. 

URRA OTXOA, INOZENTE:
J: Ordizia, 1903, B: Ordizia. ELA-STV sindikatuan afiliatuta 
zegoen. Gipuzkoako lehen konpainietan mobilizatutako 
milizianoa Guillermo Torrijos batailoian (UGT), Donos-
tian.	 •	Gudari	edo	milizianoa	Euzko	Gudarostean,	Drago-
nes	batailoian	(JSU).	•	Faxistek	preso	hartu	zuten	eta	gerra	
kontseiluan prozesatu zuten Donostiako plaza militarrean 
1940	 maiatzaren	 7an	 (absolbitua).	 •	 Donostiako	 Preson-
degi Probintzialean eduki zuten preso 1940ko maiatzaren 
20ra arte.  

URRETABIZKAIA JAUREGI, ANDRES:
J: Legorreta (Gipuzkoa), B: Ordizia. Matxinatu kolpezaleek 
mobilizatutako soldadua. 

URRETABIZKAIA JAUREGI, JOXE:
J: Legorreta (Gipuzkao), 1917, B: Ordizia. Matxinatu kolpeza-
leek mobilizatutako soldadua Oriamendi tertzioan. Sargentu 
kargua izan zuen. Filiazioz erreketea. 

URTEAGA ARRUABARRENA, ANASTASIO:
J: Ordizia, 1910, B: Ordizia. Matxinatu kolpezaleek mobili-
zatutako soldadua, Oriamendi tertzioko 3. Urdaneta konpa-
nian. Filiazioz erreketea. 

URTEAGA ARRUABARRENA, ANGEL:
J: Ordizia, 1915, B: Ordizia. Matxinatu kolpezaleek mobiliza-
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tutako soldadua Oriamendi tertzioan. Sarjentu kargua izan 
zuen. Filiazioz erreketea. 

URTEAGA BENGOETXEA, IGNAZIO:
J: Ordizia, 1906, B: Tolosa. Erregimen frankistak ondasunak 
konfiskatu zizkion. 

URTEAGA ITURRIOTZ, JOXE:
J: Ordizia, 1904. Matxinatu kolpezaleek mobilizatutako sol-
dadua Oriamendi tertzioan. Filiazioz erreketea. 

USABIAGA ALUSTIZA, JESUS:
J: Ordizia, 1918. Herriko agintari frankistek honela sailkatu 
zuten 1939ko soldadugaien deialdian: «toki ezezagunen ba-
tean dagoen pertsona».  

USABIAGA AROSTEGI, JOAN BAUTISTA: 
J: Ordizia, 1913. Matxinatu kolpezaleek mobilizatutako 
soldadua. 

USABIAGA AROSTEGI, GENARO:
J: Ordizia, 1914, B: Ordizia. Matxinatu kolpezaleek mobiliza-
tutako soldadua armadako automobilismo eskolan. 

USABIAGA IRASTORTZA, FRANTZISKO:
J: Ordizia, 1911, B: Ordizia. Matxinatu kolpezaleek mobiliza-
tutako soldadua. 

USABIAGA JAUREGI, MARTZELO: 
J: Ordizia, 1916, B: Irun (Gipuzkoa).  Juventudes Comunistas alder-
dian afiliatua egon zen 1933. urtetik. Gipuzkoako lehen konpainie-
tan mobilizatutako milizianoa. Irungo (Gipuzkoa) erresistentzian 
parte hartu zuen eta herria faxisten esku erori ondoren, Iparraldera 
joan zen. Handik, Kataluniara eta Madrilera. Madrilen Ramon Casa-
nella zutabean (PCE) aritu zen borrokan. Bilbora itzuli eta Euzko Gu-
darostean gudari ibili zen, Rosa Luxemburgo batailoian (EAK-PCE). 
Asturiaseraino jarraitu zuen borrokan eta faxistek hura menpean 
hartu ondoren, Frantziara joan zen. Handik Bartzelonara joan zen 
berriro, eta Armada errepublikarrean hegazkinen aurkako artillerian 
aritu zen. Terueleko borroketan parte hartu zuen. Sarjentu kargua 
izan	zuen.	•	Valentzian	preso	hartu	zuten	eta	gerra	kontseiluan	pro-
zesatu zuten «matxinada militarrari» atxikimendua emateaz aku-
satuta. Valentziako plaza militarrean prozesatu zuten eta 30 urteko 
kartzela zigorrera kondenatu 1940ko maiatzaren 27an. Valentziako 
Celular espetxean preso eduki zuten 1940ko irailaren 9ra arte. San 
Miguel de los Reyeseko Presondegi Zentralean (Valentzia) preso 
eduki zuten 1940ko irailaren 5etik 1943ko uztailaren 5era arte. Do-
nostiako Ondarretako kartzelan preso eduki zuten 1943ko uztaila-
ren 5etik 1943ko uztailaren 13ra arte.  Arronako (Zestoa, Gipuzkoa)  

espetxe destakamenduan preso eduki zuten 1943ko uztailaren 13tik 
1944ko	 irailaren	 2ra	 arte.	 •	 Arronako	 destakamendutik	 ihes	 egin	
zuen eta Lapurdira joan zen. Han atxilotu eta Dibisio Urdinak Hen-
daian erabilitako kontzentrazio-esparrura eraman zuten. Handik ir-
ten zenean, Pau inguruan instrukzio militarra jaso zuen Espainiako 
estatuan	makien	erresistentzia	antifaxista	antolatzen	hasteko.		•	Txa-
lupaz Hondarribiko Asturiaga hondartzatik sartu zen Hego Euskal 
Herrian 1944ko azaroan. Lagun talde bat elkartu, eta euskal gerrilla 
osatzeko metrailadoreak, munizioa eta bonbak garraiatu zituzten. 
•	Donostian	atxilotu	zituzten	1944ko	abenduan	Meliton	Manzanas	
buru zuten polizia espainiarrek. Jipoi eta tortura izugarriak jasan 
zituzten hainbat egunetan. Epaiketa sumarisimoan prozesatu zu-
ten Loiolako militarren kuartelean eta 20 urteko kartzela zigorrera 
kondenatu zuten 1945eko uztailaren 6an. Ondarretako kartzelan 
preso eduki zuten 1944ko abenduaren 5etik 1946ko martxoaren 4ra 
arte. Chinchillako Presondegi Zentralean (Madril) preso eduki zuten 
1946ko martxoaren 4tik 1946ko apirilaren 11ra arte. Puerto de Santa 
Mariako espetxean (Cadiz) preso eduki zuten 1946ko apirilaren 11tik 
1947ko martxoaren 18ra arte. Burgoseko Presondegi Zentralean pre-
so eduki zuten 1947ko martxoaren 18tik 1960. urtera arte.

V
VALTIERRA ORTEGA, ÁNGEL:
J: Ordizia, 1917. Herriko agintari frankistek honela sailkatu 
zuten 1938ko soldadugaien deialdian: «toki ezezagunen ba-
tean dagoen pertsona» eta «erregimenari atxiki gabea».  

VELASCO DE ANTONIO, JOSé:
J: Ordizia, 1915, B: Urretxu (Gipuzkoa). UGT sindikatuan afi-
liatua. Gudari edo milizianoa Euzko Gudarostean, Azaña Gi-
puzkoa	batailoian	(IR).		•	Faxistek	preso	hartu	zuten	eta	gerra	
kontseiluan prozesatu zuten Donostiako plaza militarrean. 
•	 Langileen	 batailoietan	 preso	 lan	 egitera	 kondenatu	 zuten	
1938ko abuztuaren 31n. Langileen batailoiren batean preso 
eduki zuten 1938ko abuztuaren 31tik aurrera. 

VELASCO DE ANTONIO, MIGUEL:
J: Ordizia, 1912. Gudari edo milizianoa Euzko Gudarostean 
Prieto batailoian (UGT). 

VIANA PéREZ, CALIXTO:
J: Gasteiz, 1909, B: Ordizia. Gudari edo milizianoa Euzko 
Gudarostean	Sacco	y	Vancetti	batailoian	(CNT).	•	Gudu-ere-
muan hil zen 1937ko apirilaren 30ean. 

VIDAL, PEDRO:
Matxinatu kolpezaleek mobilizatutako soldadua. Teniente 
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kargua	izan	zuen.	•	Gudu-eremuan	hil	zen	indar	Matxinatu	
kolpezaleek Ordizia eraso zutenean 1936ko uztailaren 30ean. 

VILLA ISASI, DOMINGO:
J: Ordizia, 1914, B: Ordizia. EAJ-PNV alderdian afiliatua. Gu-
dari edo milizianoa Euzko Gudarostean. Katalunian mobili-
zatutako soldadua Armada errepublikarrean. Elbarri geratu 
zen	 eskuineko	 oinean	 izandako	 lesioarengatik.	 •	 Frantzian	
errefuxiatu eta Vernet d'Airegen (Erdialdeko Pirinioak, Fran-
tzia) egokitutako  kontzentrazio-esparruan eduki zuten 
1939ko apirilaren 6tik aurrera. Gurseko (Biarno, Frantzia) 
kontzentrazio-esparruan eduki zuten. La Magdalenan (San-
tander) egokitutako kontzentrazio-esparruan eduki zuten. 

VILLA ISASI, HIPÓLITO:
J: Ordizia, 1918. Herriko agintari frankistek honela sailkatu 
zuten 1938ko soldadugaien deialdian: «toki ezezagunen ba-
tean dagoen pertsona» eta «erregimenari atxiki gabea».  

VILLA ISASI, JESUS:
J: Ordizia, 1912, B: Ordizia. Gipuzkoako lehen konpainietan 
mobilizatutako soldadua, Zumarragako (Gipuzkoa) Gerra 
Komisaldegian.	•	Gudari	edo	milizianoa	Euzko	Gudarostean,	
Karl	Leibknecht	batailoian	(EAK-PCE).	•	Faxistek	preso	hartu	
eta gerra kontseiluan prozesatu zuten Espaniako estatubu-
ruaren aurkako oihu subertsiboak egiteaz akusatuta. Gastei-
zeko plaza militarrean prozesatu zuten eta bost urteko kar-
tzela	zigorrera	kondenatu	1941eko	maiatzaren	17an.	•	Preso	
eduki zuten Gasteizeko espetxean. 

VILLA ISASI, JOXE MARI:
J: 1908, B: Ordizia. Gipuzkoako lehen konpainietan mobili-
zatutako milizianoa Azpeitiko (Gipuzkoa) euskal milizietan 
(EAJ-PNV). 

Y
YANGüAS MIGUEL, FERNANDO:
J: Ordizia, 1916, B: Bilbo. Gudari edo milizianoa Euzko Gu-
darostean.	•	Faxistek	preso	hartu	eta	gerra	kontseiluan	pro-
zesatu zuten «matxinada militarrari» atxikimendua emateaz 
akusatuta. Santoñako (Kantabria) plaza militarrean prozesa-
tu zuten eta 12 urte eta egun bateko kartzela zigorrera kon-
denatu	1937ko	azaroaren	30ean.	•	El	Dueso	espetxean	(San-
toña, Kantabria) preso eduki zuten 1938ko abuztuaren 18ra 
arte. Puerto de Santa Mariako (Cadiz) espetxean preso eduki 
zuten 1938ko abuztuaren 18tik 1938ko abenduaren 14ra arte. 
Sevillako espetxean preso eduki zuten 1938ko abenduaren 

14tik 1940ko martxoaren 3ra arte. Dos Hermanaseko Preson-
degian (Sevilla) preso eduki zuten 1940ko martxoaren 3tik 
aurrera. 

YÁñEZ IRASTORTZA, FRANTZISKO: 
J: Ordizia, 1915, B: Ordizia. Matxinatu kolpezaleek mobiliza-
tutako soldadua. 

Z
ZABALA MENDIZABAL, BARTOLOME:
J: Ordizia, 1920, B: Ordizia. Matxinatu kolpezaleek mobili-
zatutako soldadua Oriamendi tertzioan. Filiazioz erreketea. 
Mobilizatuta kanpainan zela hil zen 1937ko apirilaren 6ean 
Bergaran. 

ZALDUA BERGARA, JOAN: 
J: Ordizia, 1914, B: Hernani (Gipuzkoa). Gipuzkoako lehen 
konpainietan mobilizatutako milizianoa, Gipuzkoako MAOC 
konpainian (EAK-PCE), Hernaniko (Gipuzkoa) Gerra Komi-
saldegian.	•	Gudari	edo	milizianoa	Euzko	Gudarostean,	Dra-
gones batailoian (JSU). Gudu-eremuan hil zen Udalaitzen 
(Arrasate) 1936ko abenduaren 12an eta Abadiñoko (Bizkaia) 
hilerrian lur eman zioten.  

ZALDUONDO, GLORIA:
J: San Adrian (Nafarroa), B: Ordizia. Senarra fusilatu zioten 
eta, ondoren, deserriratu egin zuten Cameros mendizerrara 
(Errioxa).  

ZAPIRAIN URBIETA, JOXE:
J: Ordizia, 1909, B: Ordizia. EAE-ANV alderdiko Komite Na-
zionaleko kidea eta ELA-STV sindikatuan afiliatua. Gudari 
edo milizianoa Euzko Gudarostean, Euzko Indarra batailoian 
(EAE-ANV).	•	Frantzian	errefuxiatu	eta	kontzentrazio-espa-
rruren batean eduki zuten preso. Bertatik ihes egitea lortu 
zuen eta Biarritzen (Lapurdi) errefuxiatu zen.  

ZAPIRAIN URBIETA, MANUEL:
J: Ordizia, 1909, B: Ordizia. 1934ko gertakari iraultzaileetan 
parte hartze nabaria izan zuen. Altxamendu militarra hasi 
zenean, Gipuzkoako lehen konpainietan Ordizian mobiliza-
tutako	milizianoa.	•	Gudari	edo	milizianoa	Euzko	Gudaros-
tean,	Euzko	Indarra	batailoian	(EAE-ANV).	•	Faxistek	preso	
hartu zuten eta Santanderren prozesatu zuten. Biziarteko 
kartzela	 zigorrera	 kondenatu	 zuten.	 •	 Santanderreko	 Espe-
txe Probintzialean eduki zuten preso 1937ko azaroaren 12tik 
1941eko martxoaren 11ra arte. Santanderreko Tabacalera-
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ko espetxean preso eduki zuten 1941eko martxoaren 11tik 
1941eko apirilaren 28ra arte. Gerra auditorian prozesatu zu-
ten Bilboko plaza militarrean 1941eko azaroaren 21an (artxi-
batutako	auzia).	•	Herriko	agintari	matxinatuen	informeetan	
honako hau jasotzen da: «Directivo de la CNT en esta zona 
y entusiasta propagandista de los ideales y aspiraciones, así 
como también de los procedimientos violentos que empleaba 
dicha organización (…) Durante el dominio de los rojos en 
esta localidad fue uno de los que más se distinguió en contra 
del Glorioso Movimiento». 

ZEBERIO ZUBELDIA, DIONISIO:
J: Ordizia, 1911, B: Ordizia. Matxinatu kolpezaleek mobiliza-
tutako soldadua. 

ZEBERIO ZUBELDIA, JOXE:
J: Ordizia, 1910, B: Ordizia. Matxinatu kolpezaleek mobiliza-
tutako soldadua. 

ZEBERIO ZUBELDIA, PEDRO:
J: Ordizia, 1915, B: Ordizia. EAJ-PNV alderdian afiliatua. Gi-
puzkoako lehen konpainietan mobilizatutako milizianoa Az-
peitiko	(Gipuzkoa)		euskal	milizietan	(EAJ-PNV).	•	Gudari	edo	
milizianoa Euzko Gudarostean, Amayur batailoian (EAJ-PNV). 
Teniente kargua izan zuen eta, ondoren, Lino Lazkano ko-
mandantearen idazkari kapitaina izan zen, IV. dibisioko 7. bri-
gadan.		•	Faxistek	preso	hartu	zuten	eta	gerra	kontseiluan	pro-
zesatu zuten «matxinada militarrari» atxikimendua emateaz 
akusatuta. Santoñako (Kantabria) plaza militarrean prozesatu 
zuten eta heriotza-zigorrera kondenatu 1937ko irailaren 6an. 
•	El	Dueso	espetxean	(Santoña,	Kantabria)	eduki	zuten	preso.	
Bilboko Larrinagako espetxean preso eduki zuten 1938ko uz-
tailaren 26ra arte. Burgoseko Espetxe Zentralean preso eduki 
zuten 1938ko uztailaren 26tik 1943ko urtarrilaren 12ra arte. 

ZIGANDA ESPARTZA, MARTIN:
J: Oridizia, 1914. Gipuzkoako lehen konpainietan mobiliza-
tutako milizianoa Intendentzia Militarrean eta Donostiako 
Gerra	Komisaldegian.	•	Gudari	edo	milizianoa	Euzko	Guda-
rostean,	 Larrañaga	 batailoian	 (EAK-PCE).	 •	 Santanderreko	
gudu-eremuan desagertu zen 1937ko abuztuaren 26an. 

ZUBELDIA ARAMENDI, LUIS:
J: Ordizia, 1919, B: Ordizia. Matxinatu kolpezaleek mobiliza-
tutako soldadua Nafarroako 4. dibisioan. 

ZUBELDIA ERAUSKIN, KAMILO:
J: 1907, B: Ordizia. Matxinatu kolpezaleek mobilizatutako 
soldadua. 

ZUBIARRAIN IZAGIRRE, JOXE JOAKIN:
J: Ordizia, 1915, B: Ordizia. Matxinatu kolpezaleek mobiliza-
tutako soldadua, Oriamendi tertzioko 3. Urdaneta konpai-
nian. Filiazioz erreketea. 

ZUBIZARRETA ARANBURU, NAZARIO:
B: Ordizia. Matxinatu kolpezaleek mobilizatutako soldadua.

ZUBIZARRETA IRIZAR, EMILIO:
J:	Ordizia,	1919,	B:	Ordizia.	Frantzian	errefuxiatu	zen.	•	Itzuli	
ondoren preso eduki zuten 220. langileen  batailoian San Ro-
quen (Cadiz), 1940ko otsailaren 4tik aurrera.

ZUBIZARRETA IRIZAR, JOXE:
J: Ordizia, B: Ordizia. Frantzian errefuxiatu zen. Itzuli ondo-
ren preso eduki zuten langileen batailoiren batean.  

ZUBIZARRETA IZAGIRRE, JOXE:
B: Ordizia. Matxinatu kolpezaleek mobilizatutako soldadua.

ZUBIZARRETA OLAIDE, DOROTEO:
Gipuzkoako Foru Aldundiko mikeletea izan zen gerra aurre-
ko urteetan eta Ordizian aritu zen lanean. 1937ko abuztuaren 
25ean frankistek Gipuzkoari eta Bizkaiari itun ekonomikoa 
kendu ondoren, mikeleteen kidegoa deuseztatu egin zuten. 
Kargugabetu eta lanposturik kanporatu zuten.  

ZURUTUZA ALDASORO, BERNARDINO:
J: Oridizia, 1919, B: Ordizia. Matxinatu kolpezaleek mobiliza-
tutako soldadua, Oriamendi tertzioan eta Mendiko 2. infan-
teria-erregimentuan. Filiazioz erreketea

ZURUTUZA ALDASORO, JOAN M.: 
B: Ordizia. Matxinatu kolpezaleek mobilizatutako soldadua. 
Filiazioz erreketea. 

ZURUTUZA ALDASORO, JOAKIN:
J: Ordizia, 1913, B: Ordizia. Matxinatu kolpezaleek mobiliza-
tutako soldadua, Oriamendi tertzioko 3. Urdaneta konpai-
nian. Filiazioz erreketea. 

ZURUTUZA ZALAKAIN, JESUS:
B: Ordizia. Matxinatu kolpezaleek mobilizatutako soldadua 
24.	 	 Bailen	 infanteria-erregimentuan.	 •	 Gudu-eremuan	 hil	
zen 1937ko maiatzaren 31n.  

ZURUTUZA ZALAKAIN, JOXE:
B: Ordizia. Matxinatu kolpezaleek mobilizatutako soldadua. 
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ZURUTUZA ZUBELDIA, MIGEL:
J: Ataun (Gipuzkoa), B: Ordizia. Gipuzkoako lehen konpainie-
tan mobilizatutako milizianoa Astigarragan (Gipuzkoa) eta 
Las	Ventaseko	(Irun,	Gipuzkoa)	zutabean.	•	Gudari	edo	mi-
lizianoa Euzko Gudaroestan Gipuzkoako MAOC batailoian 
(EAK-PCE).	 •	 Faxistek	 preso	 hartu	 zuten	 eta	 gerra	 kontsei-
luan	prozesatu	zuten	Bilboko	plaza	militarrean.	•	Ondoren,	
faxistekin borrokatzeko sailkatu zuten eta 1938ko uztailaren 
9an eta matxinatuek mobilizatu egin zuten.  

ZURUTUZA ZUBELDIA, SERAFIN:
B: Ordizia. Matxinatu kolpezaleek mobilizatutako soldadua. 



305Ahaztuen mindura1936ko gerra eta lehen frankismoa ordizian



306 Ahaztuen mindura 1936ko gerra eta lehen frankismoa ordizian



307Ahaztuen mindura1936ko gerra eta lehen frankismoa ordizian

HItzez ezIn adIerazIaz 

Liburu honetako testigantzak eman dituztenentzat, hitzak la-
gungarri izan dira beraien barneko zenbait korapilo askatze-
ko, urtetan halabeharrez isilik egon ondoren. Hitz horien bidez 
hainbat gertaera ezagutu eta hainbat pertsonaren mindura uler 
daiteke. Hitz horiek, gainera, ezinbestekoak dira gu guztion-
tzat 1936ko gerraren inguruko memoriari eusteko, horiek gabe 
ahanztura erabatekoa izango bailitzateke. 

Baina askotan hitzak ez dira nahikoa izaten adierazi nahi den 
guztia adierazteko. Eta batzuetan idatzita utzi arren, edota agian 
horrexegatik, hitz horietara ohitu egiten gara eta jatorrizko inda-
rra galtzen dute. Hori dela eta, hitzek guztiz azaldu ezin duten 
arrastoa gorde nahi izan dugu geure herrian, 1936an eta frankis-
moaren lehen urteetan errepresioa jasan zutenen omenezko es-
kultura jarrita.  

Liburua osatzeko lekukotasuna eskaini diguten pertsonen-
gan zerbait azpimarratzekotan, mindura eta duintasuna aipatu 
behar. Mindura sufritu izan dutenagatik; eta duintasuna, su-
frimendu hori inolako aitortzarik gabe isilean zeramatela bizi 
ondoren, hitz egiteko aukera izan dutenean, haien eskaerarik 
behinena honakoa izan delako: horrelakorik ez dadila gehiago 
gerta.    

Liburu honen osagarri izateko helburuarekin, mindura eta duin-
tasun horiei forma emateko eskatu genion Asier Mendizabal es-
kultoreari (Ordizia, 1973). Eskaera hari egiteko bi arrazoi nagusi 
izan genituen. Bata, Asier ordiziarra izatea, nahiz eta urte dezente 
daraman herritik kanpo. Eta bigarrena, haren lanaren ibilbidea. 
Izan ere, eskultoreak formaz, diskurtsoaz eta ideologiaz haus-
narketa sakona egina du, eta haren lanak aitortza handia jaso du 
Europako areto garrantzitsuenetan egindako erakusketetan. 

Asier Mendizabali egindako elkarrizketak agertzen digu, haren 
hausnarketek bete betean egiten dutela bat memoria histori-
koa berreskuratzeko gure asmoaren espirituarekin. Baina ho-
rren baiespen edo konfirmaziorik garbiena izan zen Asier lanean 
ikustea Bilbon duen tailerrean. Porlanezko bloke bat lixatzean, 
han baitan ezkutuan zegoen burdinazko pieza bat poliki-poliki 
nola agertzen zen ikustea izan zen memoria historikoa berresku-
ratzeko egin dugun lanaren metaforarik argiena.  

EPILOGOA
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EPILOGOA

Eskultura hau egiteko ideia, 1936ko gerraren inguruan 
hainbat ordiziar elkarrizketatu ondoren jaio zen. Zer agertu 
nahi du zure eskulturak elkarrizketa horien testuinguruan? 
Elkarrizketei zuzenean heldu ahal izan nielako onartu nuen 
artearen bitartez nolabait erantzutea egin zitzaidan eskariari. 
Ordizian frankismoak errepresaliatutako jendearen omenez 
eskultura bat egiteko gonbita jaso nuenean, lehen memen-
toan, proposamenari uko egiteko asmoa jakinarazi nizuen. 
Hori bakarrik ez, uko horren arrazoiak nahikoa luze (baita 
idatziz ere!) azaldu nizkizuen. Izan ere, arazo konplexua da 
beti memoria partekatu baten errepresentazioa sortzea, iru-
dikapen baliagarri bat aurkitzea, oinazea, elkartasuna, an-
kerkeria edo duintasuna ordezkatzeko. Bakea irudikatzeko 
uso bat erabiltzearen topikoak ez al du bakearen ideia bera 
topiko bihurtzen? Gerra irudikatzeko modurik ba al dago hark 
sortzen duen izua otzandu gabe? Aspalditik egina nuen nire 
lanean honi buruzko hausnarketa: nola eraiki memoriaren 
irudi bat metafora konbentzionalen bitartez, ezagunak ditu-
gun irudien bitartez, sinboloen bitartez, memoria horren iru-
dia beste irudiekin berdindu gabe? Memoria bera memoriari 
buruz dugun irudiarekin berdindu gabe? 

Testigantzak jasotzeko lan horretan, ordea, berebiziko 
interesa nuen eta, haiek irakurri ondoren, pasarte hunkiga-
rri bat aurkitu nuen haietako batean. Bertan, Agustín Garcíak 
kontatzen digu, beraren aita erailaren gorpua lurperatu zute-
neko tokian, gurutze apal bat jartzen zuten bakoitzean, hil-
tzaileek kendu egiten zutela. Izan ere, hiltzaileei onartezin 
suertatzen zitzaien gurutzearen sinboloak etorkizunerako 
memoria bermatzea; hain zuzen ere, memoriaren ikurren 
garrantziaz dudarik ez zutelako, neurri batean. Memoriaren 
ikur horren faltan, besterik ezean, josteko makina baten bur-
dinazko hanka jarri zuen orduan Agustinen aitona zenak hi-
lobia markatzeko, gurutzearen ordez. Eta hori bai, hori onartu 
zuten hiltzaileek, akaso burla moduko bat iruditu zitzaielako. 

Gurutzearen sinboloari berezkotzat ematen zaizkion balio 
moralen kasuan ez bezala, burdin zati hura esanahirik gabe-
ko marka bat zen, kasu onenean. Hildakoari iseka, okerrenean. 
Agustinen aitonaren keinuak, ordea, premian, urgentzian zuen 
bere duintasun guztia, eta ez josteko makinaren hankak izan 
lezakeen esanahian. Segituan ulertu nuen bazegoela keinu ho-
rretan, beraren premia gordinean, artetik berreskuratu ahal 

zen botere poetiko bat. Duintasuna ezin da irudi orokortu bate-
kin ordezkatu. Keinu zehatz baten bitartez gogoratu ahal da, or-
dea. Ez da gurutzea bezalako sinbolo onartu bat berreskuratzea 
duintasun hori lortzeko bide bakarra; interesgarriagoa da, ba-
tzuetan, onartezina zirudien zeinua geureganatzea, eskarnioz-
ko ikurra aldarrikatzea; halabeharrez, besterik ezean eskuratu 
behar izan duguna bera duin bihurtzea, beraren apaltasunean.

«Keinu BATen DuinTASunA BeRReSKuRATu 
nAHi iZAn DuT, DuinTASunAZ GOGOeTA eGiTeKO»

elkarrIzketa aSIer MendIzabalI

Asier Mendizabal eskultorea Haza herrian (Burgos)  
eskultura jartzen 2014ko azaroaren 8an.
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Eskultura sortzeko prozesuaren oinarrian gertaera jakin 
bat dago, baina eskulturak ez dio gertaera horri soilik eran-
tzuten. Esan al liteke kasu partikular horretatik abiatuta ba-
lio unibertsal batzuk agertu nahi izan dituzula?
Bai. Esan dudan moduan, keinu baten indarra berreskura-
tzean datza egin dudan eragiketa. Eragiketa poetikoa, nahi 
bada. Baina memoria berreskuratzeko ekimen bakoitzak 
ditu bere berezitasunak. Hau ere ezin da berdindu. Ez dira 
gauza bera nazio baten historiaren pasarte bat ordezkatuko 
duen ikur monumental bat eta senitarte batek intimotasu-
nean hildako bati egindako oroigarri bat, hilarri bat kasu.  
Ikurra ez zaio komunitate mota berari zuzentzen. Nazioaren 
ideia abstraktuari zuzentzen zaio lehenengo hura, pertsona 
oso konkretu eta ezagun batzuei beste hau. Batak orokorra 

izan behar duen modu berean izan behar du besteak zeha-
tza. 

Gure kasuan, herri batek eratzen duen komunitateari zu-
zentzen zaio oroitzapen proposamen hau. Udalerri bati. Ez 
nazio, ez familia. Ez da, gainera, udalerri bereziki handia gu-
rea. Esan nahi dut, istorio konkretu bat berreskuratzeak zuze-
neko eragina sor dezakeela herriko biztanleengan, kontakizun 
bezala, narrazio bezala, errepikagarria delako eta beraren ba-
lio sinbolikoak ahoz aho, batetik bestera pasa daitezkeelako. 
Ez du herritar bakoitzarengan zuzeneko identifikaziorik sor-
tzeko ahalmenik, baina alferrikakoa izango litzateke konta-
kizun orokorrago bat komunitate horri zuzenduko balitzaio. 
Beraz, unibertsala baino lehenago, berezkoa duen komunita-
teari zuzendurikoa da. 

EPILOGOA

«Pieza honek, porlanezko bloketik burdinazko 
forma azaleratzen, memoria ahanzturatik 

azaleratzeko prozesua gogorazten digu»
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Baina esan dudan proposamen poetiko horretan, artista 
naizenez gero, fede itsua dut, uste dudalako halako keinuak 
baliagarri direla edozein testuingurutan, edozein toki eta ga-
raitan, beraien arrarotasunean unibertsal ere izateko. Eta me-
moriari eustea, edozein modutan, edozein baldintzatan, baita 
bazter batean topaturiko burdin zati baten bitartez bada ere, 
duintasunaren ikur dela uste dut. Antigonaren duintasunaren 
kondaira ikur unibertsal den modu berean eta arrazoi bera-
gatik.

Eskultura zementuzko bloke batetik irteten den josteko 
makina baten burdinazko hanka bat da. Zementutik agertu 
egiten da pieza hori. Zer adierazi nahi izan duzu jalgitze edo 
emergentzia horrekin? 
Arteak baliatzen dituen tresnak ez dira irudiak bakarrik. Arte 
proposamen batean lanean jartzen dena, esanahien joku ba-
tez gain, formen, materialen eta prozesuen inguruko hausnar-
keta da. Kasu honetan, materialak eta prozesuak proposatzen 
dute halako analogia bat, halako kontakizun iradoki bat.   

Pieza moldatzeko, josteko makina baten burdinazko han-
ka bat, Benito Garcíaren hilobia markatu zuen haren berdi-
na, porlanezko bloke batean sartu nuen. Burdinaren forma 
azalerazteko, irudia berreskuratzeko, blokearen alde bat hi-
gatu egin behar zen, zementua lixatuz, pixkanaka pixkanaka, 
burdina atera arte. Horrek, noski, memoria ahanzturatik aza-
leratzeko prozesua gogorarazten digu, modu orokor batean, 
eta hilobietatik hezurrak ateratzeko prozesu mingarriarekin 
modu konkretuago batean. Prozesu honek, ordea, beste on-
dorio bat ere badu atxikita: ezin da josteko makinaren hanka 
azaleratu, burdina bera ere marruskatu gabe. Ezin da irudia 
berreskuratu, era berean deformatu gabe. Azaleratzearen bal-
dintza eta arriskua inplizitu daude eskulturaren prozesuaren 
nolabaiteko biolentzian.

Zergatik pieza bat Burgoseko Haza herrian eta beste bat Or-
dizian? 
Lehen esan dut, kasu konkretu honetan herri bati zuzentzen 
zaiola oroitzapen lan hau. Ordizia da, herri hori. Baina zuzen-
tzen gatzaizkion komunitate horri  kondeszendentziaz begi-
ratzeko arriskua dugu halako ekimen batekin. Ekidin behar 
dugu, beste modu batera esanda, komunitate horrek bere 

buruari auto-atsegintasunez begiratzea. Izan ere, jendeak 
oroitzapen hau egiten duenean, oroituarekin tolesgabe iden-
tifikatzeko arriskua dago beti. Ilusio hori uxatu egin behar da, 
ordea. 

Herria sufritu zutenekin bakarrik identifikatzea akats his-
torikoa izango  litzateke, eta sufrimendua kanpotik bakarrik 
etorri zeneko asmo okerra eskainiko liguke. Ez zen, badakigu, 
historia hain xinplea izan. Eta horregatik ere hautatu nuen Be-
nitoren kasu konkretua. Izan ere, Benito kanpotik lan egitera 
etorritako gizona, Burgosera ihesi joanda zela ehizatu zuten 
falangistek ordiziar peto ziren batzuen salaketaren ondorioz. 
Herria eratzen duen “gu” horrek gogoratuko badu jasandako 
oinazea, ezingo du min hori aitortu historiaren irakurketa la-
saigarri batetik. 

Lehenengo mementorik proposatu nuen, lanak alde lasai-
garri horretatik ihes egingo bazuen, elkartasunezko keinu bat 
egin beharrean geundela. Erantzukizunezkoa ere baden keinu 
bat. Burgoseko Hazako herrixkako hilerrian, Benitori lur eman 
zioten tokia, josteko makina zati hura luzez egona zen lur zati 
hura, Ordiziarekin lotu behar genuen nolabait. 

Ez da nahikoa oroimena izatea zerbait gogoratzeko, hizkun-
tza edukitzea elkarrekin hitz egiteko, ikusmena ikusteko… 
Nolabait ere hizketaldia, oroimena edota ikusmena bidera-
tu egin behar dira. Nola begiratu beharko genioke zure es-
kulturari? Zein begiz?
Hitzen bitartez gordetzen dugu gertatutakoaren kontakizuna. 
Historiaren narrazioa idatzia da. Narrazio beti moldakorra, 
baina deskribapenetan errealitate bat berpizteko gaitasuna 
duena. Baina esplikatzeko gaitasuna duten hitz horietan beti 
dago nahikotasun falta bat. Beti dago esplikatu ezin den, kon-
tatu ezin den, neurtu ere ezin den alde bat. Irudikaezina den 
alde horri harriduraz begiratu behar diogu beti. Beti present 
izan. Adimenak guztiz azalduko ez duen arrasto bat utzi behar 
dugu beti, harridura hori gal ez dadin. Dakizkigun gauzak, da-
kizkigulako otzandu egiten direlako, baretu, geureganatzen 
ditugunean. Hitzetara daramatzagunean. Mundua ulertzeko 
erak ematen digun lasaitasunari erresistentzia ezartzen dio 
arteak. Egonezina uxatu ordez, onartu eta baliatu egiten du. 
Hori ere egin nahi izan dut oraingoan, eta horrela begiratzea 
nahiko nuke egindakoari. Egonezinari beldurrik izan gabe.

EPILOGOA

«Dakizkigun gauzak hitzetara eramaten 
ditugunean, otzandu egiten dira. Horregatik, 

presente izan behar dugu badela beti 
adimenak guztiz azalduko ez duen alde bat»



Zalantzarik gabe liburu hau prestatzerakoan unerik hunkigarrienak elkarrizketak izan 
dira. Halere, esango genuke zirrararik handiena ez dutela eragin lekukoen narrazioek, 
baizik eta isiluneek: gertaera mingarriren baten kontakizuna egin ondoren sortu diren 
isiluneek. Une horietan, sentitu dugu nolabait ere elkarrizketatuen hitzak eskailera ba-
ten modukoak izan direla, horiek entzunda, hitzak beharrezko ez diren egoera batean 
ikusi ditugula. Halaz guztiz eta, isilune horietan sentitu dugu zein garrantzitsuak diren 
hitzak, berriro halako giza eskubide urraketarik gerta ez dadin sekula.  

EPILOGOA




