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2013ko martxoan Gipuzkoako Foru Aldundiak Oroimen Historikoa berreskuratzeko diru-laguntza deialdi bat eman zuen argitara, egia ezagutzeko eta, Gipuzkoan gertatutakoak aitortzeko
nahiz Lurralde Historiko honetako pertsonei gertatutakoak argitzeko helburuarekin.
Gure udal artxiboko teknikariak, Euskal Herriko Unibertsitatearen bitartez Historia Garaikidean Doktorea denak, adierazi zidan interesgarria iruditzen zitzaiola Zumarragaren eta bere testuinguruaren Oroimen Historikoari buruzko ikerketa-proiektu bat prestatzea, ikerketaren
testuinguru gisa marko orokor bat hartuz, gure herrian bizi izandako frankismoa aurrekarietatik
hasi eta bukaeraraino aztertuko zuena, ikuspegi guztiak kontuan hartuz; eta noski, baita biktimen ikuspegitik ere. Hau da, porrot egin zuen estatu kolpearen ondoren hainbat eta hainbat
agintarik ahaztu zituzten biktima haien ikuspegitik, nahiz gure izatea erroetaraino hondoratu
zuen eta oraindik ere erabat itxi ez den zauria utzi zuen gerra zibil anker haren kanpaina irabazlean ere erabat ahaztu ziren biktimen ikuspegitik, besteak beste.
Azken urteetan asko entzun dut Gerra Zibilari eta bere ondorioei buruz. Orain dela urte batzuk Zumarragako eta Urretxuko Udalek ere omenaldi bat egin genien bi bandoetako edozeinetan borroka egin zuten biktimei. Hala, inoiz gertatu behar ez zuten gertaera haiek gogoratu nahi
izan genituen, haien oroimena ez galtzeko helburuarekin.
Udal artxiboko teknikariak adierazi zidanez, oraingo proiektu honekin azaleratu egin nahi zituen Zumarragan isilean edo ahopean bizi izandako sufrimenduak, bere auzotarren artean ere ia
oihartzunik izan ez zutenak; familiartekoek bilatzen zituzten hildakoak, gorpu horietako zenbait
gaur egun oraindik ere agertu ez direnak eta seguru asko beste desagertu askorekin batera hobi
komunetan lurperatuta daudenak. Ezagutarazi nahi zituen, baita ere, kontzentrazio-esparruetan
egon ziren zumarragarrak, langileen batailoietan parte hartu zutenak; kartzelan egon zirenakhaien harrapatzaileek ziotenaren arabera, zoritxarrez bando galtzailean parte hartzeagatik bakarrik-; kanpora joan behar izan zutenak eta herrira bueltatu behar izan zutenak, nahiz eta kasu
asko eta askotan han ere ez zituzten nahi dagoeneko; eta, beste hainbat eta hainbat kasu, isildutako gertaerak, baina behin bada ere, gogoratzea merezi dutenak.
Helburu hori bere horretan ere ez zen gutxi, baina, hala ere, haratago joan nahi izan da lan
honetan. Artxiboko teknikariak Zumarraga errepublikar haren historian sakontzea proposatu
zidan; nola gertaerak gertaera, berrogei urteko diktadura baten ostean, bere biztanleria bost aldiz
handiago egin zen, eta gure gurasoek, aitona-amonek edo birraitonek eta birramonek amestu ere
egiten ez zituzten azpiegiturak izatera iritsi zen Zumarraga. Gauzak horrela, pairatutako sufrimendua gure herria handitzearen, indartsuago egitearen, eta eremu guztietan sendoago bihurtzearen testuinguruan aztertu da. 1930. urtean, izan ere, Zumarragak juxtu-juxtu gainditzen zuen
2.500 biztanleko muga, oso herrigune txikia zuen, ia-ia ez zuen kultur edo osasun zerbitzurik,
eta kalean bizi zirenak, urruneko Eitzaga auzo hartako biztanleak barne, ez ziren baserrietan bizi
ziren herritarrak baino askoz ere gehiago. Urteekin, ordea, udalerri modernoago bat bihurtu zen,
kosmopolita eta konplexurik gabea, trenbideen azpiegiturak aprobetxatu dituena, osasun zerbitzu desiragarriak dituena, edo lehen mailako kultura zerbitzuak eskaintzen dituena.
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Gaur egungo Zumarragak arlo askotan ez du zerikusi handirik 36ko lehen hilabeteetako Zumarraga harekin, baina nola joan zen handitzen jakin nahi izan dugu. Iruditu zaigu aukera ona
zela nondik gentozen ezagutzeko, eta ondorioz, etorkizunean gure pausoak nora bideratu nahi
ditugun erabakitzeko.
Behin Foru Aldundiaren diru-laguntza eskuratuta, oroimenaren berreskurapen-lana historia
arloko ikertzaileei eskaintzea erabaki genuen. Aukeraketa egiterakoan, doktore tesia egiten ari
ziren bi pertsona nabarmendu ziren merituei zegokienez, eta halaxe ekin zioten lanari. Dena
dela, laster geratu zen agerian sei hilabetean egin behar zen lanaren handitasuna, eta arazoari irtenbide bat emateko asmoz, udal artxiboko teknikariak bere burua eskaini zuen ikerketa lan-taldean sartzeko: ez zeukan alferrik halako lanetan hainbesteko esperientzia.
Beraz, sei hilabeteko elkarlanaren fruitua da esku artean duzun argitalpen hau, eta iruditzen
zait soberan gainditzen dituela hasieran jarritako helburuak. Hainbat datu berri eskaintzen ditu,
estatu mailako artxibo militar zein zibiletatik eskuratutakoak, baina baita probintzia mailako agiritegietatik, kartzeletatik eta, nola ez, gure udaleko artxibategitik landutako datuak ere. Izan ere,
gure udal agiritegian, esaterako, bazeuden orain arte zabaldu gabeko dokumentazio kutxak, eta,
ondorioz, orain arte landu gabeko dokumentuak. Azken hilabete hauetan kutxa horiek ere landu
ditugu, eta dagoeneko dokumentazio hori ere ikertzaileen eskura dago. Dokumentu iturri horiekin guztiekin batera, aztertutako arlo guztietan dagoen bibliografiarik eguneratuena ere kontsultatu dute lan-taldean aritu diren ikertzaileek, tartean Internet bidez bakarrik kontsulta
daitezkeen zenbait doktore-tesi ere bai. Zalantzarik gabe, Zumarragak argitalpen lan zientifiko
eta dibulgatzaile honekin, aberastu egin du bere Historia, bere Kultura. Eta besterik gabe, irakurle, lan hau zure gustukoa izatea desio dut.

ZUMARRAGAKO ALKATEA
Mikel Serrano
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Sarrera 15

1936ko gerra oinaze bortitza izan zen Zumarragan, oraindik ere erabat osatu ez den oinazea. Min
ematen du egun ere familia asko utzi zituelako apurtuta, oinaze hori aurpegian daramate sendiek
hamarkadek aurrera egin arren.
Fusilaketak gertatu ziren, borrokan hildakoak, erretagoardian hildakoak, soldadu eta zibilak, zaurituak, elbarriak, kontzentrazio esparruetan presoak, luzaroan preso egin zirenak, Bizkaia, Santander
eta Asturiasen nahiz Frantzian, Belgikan, SESBen errefuxiatuak etab. Beren familiak utzi behar
izan zituzten gerrako haurrak ere izan ziren: asko berehala itzuli ziren, beste batzuk hilabete edota
urte batzuren buruan, askok urte andana igaro zuten atzerriak, kultura ezezagunetan eta hamarkada
dezente pasa zirenean baino ezin izan zuten euren jaioterrira itzuli. Bilbotik edota penintsulako iparraldeko zenbait portutatik abiatu zirenetako asko atzerrian zendu ziren.
Aipatu berri ditugun gertaera hauetakoren bat jasan zuen inor bizirik den artean ezin da oinazea
desagertu. Gure gizartearena da mina, herriarena, beharbada gure herrian beste hainbatetan baina
arinagoa izan bazen ere. Hor dago, esaterako, Badajoz nazionalek bereganatu zuteneko irudia, hiria
hilerri bihurtuta, matxinatuek amore eman berri zuen biztanleria bortsatu eta erail ondoren. Ezin
da inolaz ere jeneralak erabili zuen beldur gerarazlea zeritzan taktika zilegi zela gerra garaian, ez da
giza-legezkoa helburu zituzten herriak aurrez beldurtzea erresistentziarik izan ez zezaten.
Inork pentsa lezake ez dela beharrezkoa garai tamalgarri hau gurera ekartzea, izan zirela hildakoak
eta zaurituak, mina eta irainak jasan zituztela hainbat herritarrek hamarkadetan zehar. Baina, ustez,
badira gertatutako ulertzeko saiakera honetan murgiltzeko arrazoiak, zumarragatar gizarte-izaera
baldintzatzen dutenak.
Gerraren hondamendiaren ondoren, 50. hamarkadaz geroztik emaitza azkarren bila ziharduen
politika ekonomikoaren ondorioz, boterea Opus Deiko teknokratena zela, izugarrizko akulturazio
prozesua abiatu zen herrian. Horren errua ez zen herrira gure hizkuntza ezagutu gabe etorri ziren
milaka etorkinena, haiek familiei laguntzen zuten helburu bakarra, penintsularen barrualdean lur
jota baitzegoen. Paradoxikoa da Francok abiarazi zuen politika ekonomikoa bereziki negargarria izan
zela altxamenduaren alde egin zuten lurraldeetan (Galizia, Gaztela leon eta Gaztela Mantxa) eta
hala nahi izan gabe, bultzada ekonomiko nabarmena izan zela aurkari izan zituztenentzat (Euskal
Herria, Madril eta Katalunia).
“Hablad español” (Hitz egizue espainolez!) agintzen zuten Gobernadore, zibil eta militarrek. Gure
lurretan ez zekiten etxe barruan zein hizkuntzatan ari ziren, baina etxetik kanpo gazteleraz egitera
behartuta zeuden. Arau hura betetzen ez zuenak zigor gogorrak jasango zituen. Akulturazio bide bat
zen, ezbairik gabe. Hizkuntzaz gain, hala ere, baziren beste bide batzuk ere: norbere ideia politikoak
defendatzeko ezintasuna, boto eskubiderik ez izatea, balkoian bandera bat jartzea (nahiz propioa ez
izan) etab.
Ezagutzen ez dena errepikatu egin daitekeela pentsatzen dugu historialariok. Gure lana ez da,
lehenago uste zen moduan, gatazka, guda edota lege nahiz garaiak ezagutzea. Gaur egin Historia
gizarte zientzia bat da, behinena ziurrenik. Gizarteak jazotako egoeren aurrean nola jokatu duen az-
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terten dugu, arazoen aurrean zer nolako erreakzioak bizi izan ziren, ekintzen ondorioak zeintzuk
ziren eta nola jartzen zitzaien hauei konponbidea. Hori guztiori praktikan jartzen dugu etorkizunean
sor daitezkeen arazoei irtenbide egokia topatu ahal izateko. Krisiak konpon daitezke, baita ekonomikoak ere. Horretarako da Historia, krisiei konponbidea bilatzeko, 36an hasi zen hari esate baterako.
Gatazka garaian gertatutako hutsak ezagutzen baditugu, etorkizunean ostera ere gertatzea eragotzi
dezakegu. Mendekuak jazo baziren, gure herrian gertatu moduan, batzuk gainera ondorio larriekin
liburuan jaso dugun eran, berriz ere gertatzea eragozten saia gaitezke, berriz ere halakorik gerta ez
dadin.
Gertatu zena ezagutzen saiatu behar dugu, nola eta zergatik pasa zen, zein ondorio izan zituen;
hala jokatzen badugu, zauriak ez dira azaletik bakarrik itxiko, oinazea barruan gordez. Horren adibide
dira aurrera egin zuten herritarrak, bi bandoetan. Gaizki pasa ondoren aurrera egin ahal izan zuten,
etorkizuna elkarrekin eraikiz, nahiz Francoren erregimenak ez zuen zauriak sendatzen utzi.
Francok bere burua katolikotzat bazuen ere, Elizak zerupean zeukan, ez zen nabarmentzekoa
izan bere erligioarekiko jarrera: herriari nahita gosea pasarazi zion, hala jana zen bere kezka nagusia,
ez iraultza. Egoera ekonomikoak 20 urte egin zuen atzera (1936ko udaberriko egoera ez zen 50. hamarkada amaierara arte berreskuratu), giza-eskubideei deritzanez izugarrizkoa izan zen askatasun
galera eta kulturan geurea ez zen pentsakera bat ezarri zuen: akulturazioa nagusi zen esparru guztietan.
Finean, irakurle, hemen duzuna sei hilabeteko lana da: ezin izan dugu gehiago egin epe labur
honetan. Ezbairik gabe urteetako lana litzateke, doktoretza tesi baterako aproposa, esaterako. Oztopo
handi batekin hasi ginen lanean, Udaleko Agiritegian garai hartako informaziorik ez izatea.
Oztopoak-oztopo, lan honek guztion historiarako balioa duelakoan gaude, saiatu egin baikara lehenago izandako hutsak konpontzen, agiritegi probintzial eta nazionaletan ikertu dugu, orain arte
gure esku ez zegoen informazioa ekarriz lerro hauetara. Esate baterako, erabat berritzailea da gure
herrira heltzean Tejero kapitainaren erasoari buruzko informazioa (orain arte lekukotasun pertsonalak
baizik ez zeuden, egiazki gertatu zenetik urrun), ikusi ahal izan dugu zer nolakoak izan ziren udaletxeko
langileei ezarritako erauzketak, irakasleen erauzketak, medikuaren kasua (Alfonso XIII.ak pedriatrian
eginiko lanagatik saritua zen). Horrez gain, Zumarraga eta Urretxuko herritarrak Hernanin nola
fusilatu zituzten aztertu dugu, nola agertu ziren biktimak hainbat lekutan. Nolanahi ere, adierazi
nahi genuke ez dugula esparru honen analisia erabat amaitutzat jotzen, izan ere estali egin zen jazotakoa, errepresio politikoari zegokion oro ezkutatuz.
Aipatu berri ditugunez gain, beste eremu batzuk ere landu ditugu, oso desberdinak, gaur egungo
Zumarraga ulertzeko lagungarri direnak: 1920-1975 artean gertatu zen hazkunde demografikoa eta
inguruko enpresen militarizazioa, hazten lagundu ziena. Gainera, hainbat protagonistaren eskutik,
langileek lan politika estuaren aurrean nola jokatu zuten ikusi dugu. Francok sekula ez zuen greba
eskubidea legeztatu, diktaduraren bigarren zatian, barne eta kanpo tentsioengatik, apur bat arindu
zuen debekua: ez zegoen horrenbeste lan egin eta gainera, familia mantentzeko beste irabaztea ziurtatuta ez izateko eskubiderik.
40 urteko tartea hartan Zumarragak bizi izandakoa testuinguruan jartzen saiatu gara, lehenengo
10 urteak berariaz aztertuz, hau izan baitzen errepresioa bortitzen jazarri zen aroa. Hiru lagunek
burutu dugu: doktoretza tesia burutzen ari diren bi lizentziatuk eta Historia Garaikidean doktore
den batek. Espero dugu helburua bete eta onerako izango den zerbait lortu izana: isilpean izan diren
biktimak aintzat hartuz zauriak sendatzen laguntzea, ia ezkutuan gertatu zirenak jasoz, iraganeko
hutsetatik denok ikas dezagun.
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Sarrera
Komunitate jakin batek estimulu ekonomiko, sozial nahiz politikoei erantzuteko duen modua biztanleariaren hazkunde zein beherakadekin estuki loturik dago. Biztanleek faktore horiek sentitu aurretik ere, lanpostuak sortu ala desagertu egin daitezke, eta horren eraginez, kateari tira eginda, aldaketak jasan ditzakete ongizate egoerak eta, horrenbestez, etorkizuneko ikusmirak.
Azken baldintza hauek dira, hain zuzen, jaiotza, ezkontza, familia berrien eratze zein heriotza
tasekin erlazio estua dutenak. Heriotzaren kasuan kontuan izan behar ditugu, ezinbestean, osasunaren
eremuan jazo daitezkeen aurrerapenak (jakina, ikerketa honek irauten duen denbora kontuan izanda,
epidemiaren bat gertatzeko aukera erabat ezohikoa da).
Izan ere, hazkunde begetatibo naturala jaiotza berriei heriotza kopurua kenduta lortzen den
emaitza da; hau positiboa izan da normalean gure probintzian, are nabarmenago gainera XVIII. menditik aurrera, osasun arloko aurrerakuntzetik batera.
Nolanahi ere, hazkunde begetatibo naturala ez da izan herriko data demografikoen hazkunde eta
beherakadengan eragina izan duen aldagai bakarra. Migrazioak ere eragin izugarria izan du gure
herriko nahiz probintziako datu demografikoetan; aurrerago ikusiko dugunez, migrazioak jaiotze eta
heriotza naturalek baina eragin handiagoa izan du gugan XX. mendean zehar.
Gure herriaren egoera aztertzeari ekiteko, azpimarratu nahi genuke Gipuzkoan XX. mendean
jazo den populazioaren ezohiko hazkundea zehatz-mehatz islatu dela gure artean. Probintzia mailan,
XIX. mendeko azken hamarkadari hazkunde apalarekin batekin ekin zitzaion, nagusiki, heriotz arrunt
kopurua urritu egin zelako medikuntzaren aurrerapenengatik. Mende berriarekin egonkortu egin
zen hazkundea, 1918ko gripeak eragin zuen atzerakadaren salbuespenarekin. Dena den, gripe honek
ez zuen ia eraginik izan herrian1.
Zumarragaren populazio hazkundearen oinarria XIX. mendearen erdialdean ezarri zen, gure
lurretan trenbidea kokatu zenean. Hasieran Iparraldeko (del Norte) izenez ezaguna, Gaztela Frantziarekin lotzen zuen, Irungo mugatik. Beranduago, 1889tik aurrera, Ferrocarril de los Vascongados
delakoak laguntza eman zion aurrenekoari. Honek Zumarraga Durangorekin lotzen zuen (bertatik
posible zen Bilboraino heltzea), herrikoa geltoki garrantzitsu bihurtuz. Hamarkada batzuk beranduago,
1926an, Urolako trena eraiki zen, Zumarraga-Zumaia bidea egiten zuena.
Edonola ere, ez gaitezen engaina, trena onerako izan bazen ere, ez zen hau izan populazioaren
erabateko hazkundearen arrazoia izan. Trenak, nolanahi ere, eragina izan zuen aurrerantzean, XX.
mendean gertatutakoa aztertzen dugunean argi ikusiko dugun bezala.
1864ko abuztuaren 15ean koka genezake bilakaeraren azterketa zehatzaren hasiera, izan ere,
egun horretan bertan, Estatuko hiriburutik mugara zihoan trena gure herritik igaro zen2. Hurrengo
hamarkadan gertatutakoa trenbidea ezarri izanaren isla da: 1873an ireki zen Zumarragan inoiz egon
den lantegi garrantzitsuenetako bat, Justo Artizena, trenbidearen ondoan. Hurrengo hamarkadetan

1 Nahiz eta gaixotasun horren eragina gure herrira iritsi, kontua da biktima kopurua ez zela hainbestekoa izan (gure herrian
bederatzi, tartean Demetrio Ruiz Aldalur praktikantea). Biktima kopuruak baino garrantzia handiagoa izan zuen garai hartan
sortu zen alarma sozialak. Biztanleen kontzientzia hartzea erabatekoa izan zen: gaixotasunari aurre egiteko, medikuari baliabideak
eman behar zitzaizkion. Hala, gaixoei errekurtsoak emateko harpidetza publikoak egin zituzten, adibidez herriko gazte batzuk
egindakoa (tartean Clara Larrañaga eta Itarte ahizpak). Izan ere, eta praktikan, eta nahiz eta urte horretako zifra zehatzak ez
izan, 1916-1921eko bosturtekoan populazioa hazi egin zen: berezko biztanleak 2.062etatik 2.086ra pasatuz, eta zuzenbidezkoa
1886tik 2.064ra. In ZUA, A Saila, 1. Arloa, I Multzoa, 18 liburua, 35. orr. itzulia - 42. orr. zuzen.
2 Zumarraga eraiki zen azken zatian zegoen, Ordizia eta Olazti lotzen zituen zatian hain zuzen. Aurrez trenak Beasaindik
Frantziako mugaraino joan zitezkeen.
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ere lantegi berriak trenaren inguruan ireki zituzten: Rojo, Zaldua y Cía XX. mendeko hogeigarren
hamarkadan, eta 1930tik aurrera Esteban Orbegozoren lantegia3.
Demografiari dagokionez, XX. mendeko lehenengo hogeita hamar urteetako hazkundea barea
izan zen. Urte horietan, era absolutuan, populazio Zuzenbidezko Populazioa4 %20 hazi zen5. Hazkunde
hori aztertutako aroan bosturteko guztietan gertatu zen, 1911-1916ko tartean salbu. Bosturte horretan
57 pertsonako jaitsiera jazo zen. Hori kontutan hartuta, gainontzeko hogeita bost urteetan hazkunde
demografikoa % 0,8koa izan zen urtero.
Izatezko biztanleei dagokienez, hogeita hamar urtetako epe horretan %20koa izan zen hazkundea,
1901ean 2.034 biztanle izatetik 1930. urtean 2.455 biztanle izatera pasaz, alegia. Kasu honetan ere,
hazkundea orokorra izan zen, nahiz eta 1906 eta 1911 artean jaitsiera nabarmena gertatu. Jetsiera
2.044 biztanletik 1.942 biztanlerakoa izan zen, %5eko jaitsiera. Gainontzeko hogeita bost urteetan
hazkundea Zuzenbidezko Populazioaren parekoa izan zen, % 0,8koa urtero.

Udal errolda desberdinen araberako datu zehatzak
XX. mendeko lehenengo hiru hamarkadetako Zumarragako populazioaren ezaugarri nagusien ideia
orokor bat islatze aldera, 1920ko datuei6 erreparatuko diegu. Urte hartan 472 familia-egoitza zeuden
herrian eta 112 baserrietan7, (Geltoki kalean zegoen hotela eta Elizkaleko moja-komentua8 barne).
Herrian 2.181 lagun bizi ziren; 1.054 gizon eta 1.127 emakume, hain zuzen.
Datu hori aztertuta, gizonezkoen indize edo tasa (ehun emakumeko gizon kopurua) herrian %
93,52koa zela dakusagu. Indizea baserrien kasuan %109,17raino igotzen delarik. Hala, baserrietan
emakume baino gizonezko gehiago bizi zirela ondorioztatu genezake9. Baserrietan jazo zen gizonezkoen
indize altuak herriko datu orokorretan du isla. Esaterako, kaleko indizea soilik (Eitza barne10) hartuko
bagenu kontuan, gizonezkoen indizea % 87,42koa izango zatekeen.
Baserrietan bizi zen populazioa udalerri osoaren % 30,3a zen (datu hau azpimarratzekoa da, izan
ere, 2013ko azaroan, baserrian bizi zirenak udalerriko populazioaren % 2,44 baino ez ziren (kontuan
izanda, gainera, 1989an Aginaga auzoa ere Zumarragako udalerrian barneratu zela). Batez beste,
baserrietan 5,9 kide bizi ziren familia bakoitzean. Kalean aldiz, (Eitza barne) 4,2 kide bizi ziren
familia bakoitzean.

3 Aipatutako lehenengo bi lantegiak gure herrian sortu ziren. Esteban Orbegozorena, atzera, ez zen hemen sortu, Zarautzen
baizik. Orbegozok lehengaiak ekartzeko eta esportaziorako, trenbidearen ondoan egoteak zekartzan baldintza ezinhobeak
aprobetxatzeko, zoru publikoa eskatu zion udalari.
4 Herri-erregistroan dagoena. Izatezkoaren aurkakoa, hots, Zumarragan bizi zena nahiz, arrazoi desberdinengatik, administrazioan
ez agertu.
5 1901ean 2.000 biztanle zeuden. 1930ean, ofizialki, 2.393 ziren biztanleak.
6 1920ko erroldako datuen arabera, 1921eko otsailaren 21ean emanda. ZUAn, B Saila, 6. Arloa, II Multzoa, 1. Liburua, 7. Espedientea.
7 Kontuan izan posible zela baserri batean familia bat baino gehiago bizi izatea. Errolda honetan ez zituzten baserriak ezagun
dugun eran sailatu, hots, Soraitz, Aranburu, Leturia eta Elgarresta auzoetan. Irizpide geografikoa erabili zuten: Ipar Barrutian
(Cuartel del Norte) Aranburu eta Leturia izeneko auzoak sartu zituzten. Horrek oiartzuna izan zuen, izan ere betidanik biztanle
zein baserri gehien izan dituen Soraiz auzoa ez zen dagoeneko populazio gehien zuen, Ipar Barrutia baizik. Ibidem.
8 Komunitate-etxebizitzan hogeita bederatzi emakume zeuden, denak jatorri ezberdinetakoa (eta haien artean, bat Portugaletik
etorria, beste bat Ciudad Realetik, eta hogei Nafarroatik). Ibidem. Komentuaren eliza 1929. urtean eraikitzen bukatu zuten.
9 345 gizon eta 316 emakume zeuden.
10 Orduan, Eitzaz gain, La Estación kalea, Artiz auzoa, Legazpi kalea, Alfonso XIII enparantza, Soraluze kalea, Piedad kalea,
Zubiaurre kalea, Plaza Vieja eta Elizkale zeuden herrian.
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Populazioa non bizi zen aztertzen hasita (kaleka, enparantzaka edo auzoka), gehiengoa baserrian
bizi zen, 661 pertsona, alegia. Ondoren La Estación kalean bizi zen biztanle gehien 286 pertsona;
jarraian, Eitza zetorren 192 pertsonarekin; Elizkale, 191rekin; Legazpi kalea, 154rekin; Zubiaurre
kalean 144 pertsona bizi ziren, Enparantza zaharrean, 122; Enparantza berrian, 121; Piedad kalean,
115 biztanle bizi ziren; 110 Soraluze kalean; eta, azkenik herriko 85 biztanlek Artiz auzoan zuten
bizilekua.
Argi ikus daiteke aipatu banaketa ondorengo koadroan:
1. koadroa: Zumarragako biztanleak generoka (1920ko abenduaren 31an)
GIZONAK

EMAKUMEAK

GUZTIRA

Ipar Barrutiko baserriak

173

175

348

Hego Barrutiko baserriak

37

36

73

Ekialdeko Barrutiko baserriak

101

78

179

Mendebaldeko Barrutiko baserriak

36

25

61

Eitza Auzoa

90

102

192

Elizkale

71

120

191

Enparantza zaharra

57

65

122

Zubiaurre kalea

74

70

144

Piedad kalea

60

55

115

Soraluze kalea

53

57

110

Alfonso XIII Enparantza (Plaza Berria)

50

71

121

Legazpi kalea

73

81

154

Artiz Auzoa

40

45

85

Geltoki kalea

141

145

286

1.054

1.127

2.181

Guztira

Alabaina, baserrien karian, Ipar Barrutia delakoa azpimarratuko genuke. Bertan 173 ziren gizonezkoak, gainerako 3 Barrutiak batuko bagenitu baina gizonezko bat gutxiago. Emakumezkoei dagokienez, Ipar Barrutian gainontzeko hiruak batuta baina emakumezko gehiago bizi ziren.
1920an herrian bizi ziren etorkinei erreparatuta, orotara herrian 922 etorkin zeudela ikusiko
dugu, populazio orokorraren %42,3 hain zuzen. Horietatik 705 Gipuzkoako herriren batetik etorriak
ziren (etorkin guztien %76,5a), 69 nafarrak, 28 bizkaitarrak, 13 arabar eta 94 Estatu espainiarreko
probintzietatik etorriak. 13 atzerritarrak ziren, hegoamerikarrak gehienak, baina bazegoen frantses
nahiz portugaldarrik ere.
Hauetarik gehienak Geltoki kalean bizi zen, bertan baitzeuden hotela eta pentsio zein ostatuak.
Esan gabe doa, etorkin gehienek trenbidean edota trenarekin zerikusia zuten lanetan jarduten zutela,
Geltoki kaletik hurbil, alegia. Elizkalen ere bizi ziren etorkinak, kontuan izan bertan zegoela mojakomentua eta bertan bizi zirela zenbait familia apal. Bestetik, baserrietan ere azpimarratzekoa da
Gipuzkoako gainerako herrietatik etorritako biztanle kopurua, nola bertakoren batekin ezkondu zirelako, hala neskame zein morroi etorri izanagatik.
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2. koadroa. Gure herrira iritsitako etorkinak eta nondik zetozen 1920an

NONDIK ZETOZEN

GIPUZKOA NAFARROA BIZKAIA ARABA

Ipar Barrutiko baserriak

93

ESPAINIAKO BESTE
PROBINTZIA BATZURETATIK

ATZERRITIK
(HERRIALDEKA)

GUZTIRA

1 (Burgos)

2 (Argentina)

96

Hego Barrutiko baserriak

9

9

Ekialdeko Barrutiko baserriak

23

23

Mendebalde Barrutiko baserriak

9

Eitza Auzoa

77

1

2

2

9

Elizkale

48

34

3

1

Enparantza Zaharra

31

5

1

Zubiaurre Kalea

66

1

Piedad Kalea

61

Soraluze Kalea

40

5

2

2

7

1 (Mejiko)

57

Enparantza Berria (Alfonso XIII)

59

1

1

2

1

3 (2 Frantzia, 1 Kuba)

67

Legazpi Kalea

49

12

11

2 (1 Frantzia, 1 Argentina)

77

Artiz Auzoa

30

1

18

1

54

13

922

8

3 (Frantzia, Portugal, Argentina) 97

5
1

1

2

42
1 (Mejiko)

2

3
4

82

Geltoki Kalea

110

10

11

4

39

Guztira

705

69

28

13

94

71
64

174

Azkenik, 1920ko herriko populazioaren analisiari amaiera emateko, aipatu nahi genuke zumarragatarren artean nabarmentzekoa dela, lanbidetzat nekazari zirela baserrietan bizi zirenak. Batik
bat Ipar Barrutia zeritzanean bizi zirenak. Gainontzekoak, herritik hurbilago bizi zirenak, nekazari
izateaz gain, bazeuden okin, otarregile zein orrazigile zirenak ere. Baserrietan, gainera, zerbitzen zihardutenak ere baziren.
Kaleko biztanleriari dagokionez, lanbide bakoitza herriko eremu jakin batean kokatzen zen. Hau
da, trenbidearekin zerikusia zutenak Geltoki kalearen bueltan edota Artiz auzoan bizi ziren. Legazpi
eta Soraluze kaleetan, batez ere lanbide liberaletan zihardutenak bizi ziren: merkatari, zapatari,
jostun eta industrialariak11. Piedad, Zubiaurre, Enparantza Zaharra eta Eitzan saskigintzan eta orrazigintzan zihardutenak bizi ziren. Lanbide profesionalak zeuzkatenak, igeltserotza eta zurgintza,
Elizkale zuten bizileku. Gainera, Karitatearen Mertzedariatarren Ahizpak zuten komentuan zazpi
moja irakasle, lau ahizpa eta hogeita hiru nobizia bizi ziren.

1930eko Errolda
Denboran aurrera eginda, 1930eko abenduaren 31n12 egindako erroldari erraratuko diogu. Adierazgarria
da hamar urtean populazioak jasan zuen gorakada. Zuzenbidezko Populazioa 2.481 lagunekoa zen,
hortaz, hamar urteko epean %13,75 hazi zen. Zuzenbidezko Populazioa bezain garrantzitsua da Izatezko
Populazioa, bertan ikus baitaiteke egun hartan bertan zenbat lagun bizi ziren herrian, 2.556, hain zuzen13.

11 Soraluze kaleko 9. atarian Busca Sagastizabal familian industrialariak bizi ziren. Sasiambarrena Legazpi kalean bizi zen.
12 Datuak 1931ko martxoaren 20an jakitera eman ziren. ZUAn, B Saila, 6. Arloa, II Multzoa, 1, Liburua, 10. Espedientea.
13 Lerro hauek idatzi dituenak banan-banan kontatu ditu. Dena den, erroldak herrian bizi zen biztanle-kopurua 2.429koa dela
dio. Ibidem.
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621 familia-egoitza zeuden herrian, 1920an jasotakoak baino %31,5 gehiago. Argia da familia kopuruaren gorakada, era naturalean jazo zen biztanleriaren hazkunde begetatiboa izan zen arrazoi
nagusietako bat, baina ez bakarra, etorkinak ere areagotu egin baitziren herrian, aurrerako ikusiko
dugun eran.
1930. urte amaieran herrian 1.251 gizon eta 1.305 emakume bizi ziren, hortaz, gizonezkoen
indizea 95,8%koa zen, hamar urte lehenago baino xumeki altuagoa.
1920an gertatzen zen eran, baserriko biztanleen artean gizonezkoen indizea nabarmen altuagoa
zen, %107,7koa alegia. 1920ko erroldarekin egindakoa errepikatuko bagenu, hots, baserriko populazioa kenduta, ingurune urbanoan % 92,7 koa zen gizonezkoen indizea (herriko kaleetan, Eitza
barne, 957 gizon eta 1.032 emakume zeuden).
1930ean baserrian bizi zen biztanleriak beherakada azpimarragarria jasan zuen14, herriko populazioaren hazkundearengatik jetsiera are nabariagoa zen gainera. Baserrian herriko populazio orokorraren %22,18 baino ez zen bizi, 100 familia, alegia15. Gainera, baserri bakoitzean bizi zen kideen
batez bestekoa ere jetsi egin zen, 5,6 kidera. Nolanahi ere, herrian bizi zirenen artekoa (4,1) baina
altuagoa zen. Udalerriko bataz bestekoa 1930ean familiako 3,8 kidekoa zen.
1920an egin antzera, herrian bertan bizi zirenak eta nekazal eremukoak banatzen baditugu,
kuartel, kale edo auzoka azpi-sailkatuz, aldaketa agerikoa da (etorkin gehiago, eta baserritar gutxiago).
Ikus daiteke dagoeneko Ipar Barrutiko eremua ez dela biztanle gehien dituena, baizik eta Legazpi
kalea16. La Estación kalea da bigarren kale populatuena, Ipar Barrutia deritzana dator ondoren, eta
Elizkale17segidan. Atzetik, hurrenez-hurren, Eitza auzoa, Ekialdeko Barrutia, Piedad kalea, Alfonso
XIII enparantza (Enparantza Berria), Enparantza Zaharra, Artiz auzoa, Soraluze kalea, Hegoaldeko
barrutia eta Mendebaldeko Barrutia18.
Analisi zehatzagoa hurrengo koadroan (3. koadroa).
Hamar urte lehenago jasotakoaren eran, orain ere Iparraldeko barrutia zen aitatzekoa baserrien
artean, bertan gainerako 3 barrutiak batuko bagenitu bezainbeste gizon bizi baitziren. Emakumeen
kasuan are nabarmenagoa zen aldea.
Etorkinei dagokienez, hamar urtetan era absolutuan %29,7 hazi zen kanpotik zetorren populazioa,
1.196 ziren erroldan zeudenak. Populazio orokorraren %47,1 ziren orotara, gainera, urrunagotik etorriak. 790 gipuzkoarrak ziren (%66), 89 nafarrak, 52 bizkaitarrak, 41 arabar, 212 espainiar estatukoak
eta 18 atzerritarrak19.
Azpimarratu nahi genuke 1920an Espainiako estatutik zetozen etorkinak populazioaren %10,2
zirela eta hamar urte beranduago batez bestekoa %17,5ekoa zela. Honek gipuzkoar etorkinen batez
bestekoaren jetsierarekin du lotura (hauek 1920an 705 izatetik 1930ean 790 izatera pasa ziren arren,

14 1930ean 598 lagun bizi ziren nekazal eremuan, 290 emakume eta 308 gizon, gizonezkoen indizea %106koa zen, beraz.
15 1930ean hamabi familia gutxiago bizi ziren baserrian (1920an zeuden ehun baserriak aintzat hartuta, 1930an % 10,72ko murriztapena egon zen). Ibidem.
16 Azken hamarkada honetan kale honetan Udalak lau etxebizitza-atari eraiki zituen. Hurrengo hamarkadetan saldu ziren.
17 Elizkale 29. zenbakian erroldaturik zeuden hirurogei moja ere zenbatuta daude. Ibidem.
18 Legazpi kalean zeuden 334 pertsona bizi ziren 79 familitan; Geltoki kaleko 67tan, 323 pertsona; Ipar Barrutiko 53tan, 302
per-tsona; Elizkale-ko 48tan, 279; Eitza auzoko 43tan, 233; Zubiaurre kaleko 51tan, 213 pertsona; Ekialdeko Barrutiko 26tan, 145
pertsona; Piedad kaleko 36tan, 144; Alfonso XIII enparantzako 33tan, 139 pertsona; Enparantza Zaharreko 27tan, 117 pertsona;
Artiz auzoko 23 etxetan, 113 pertsona; Soraluze kaleko 24 familiatan, 104 pertsona; Hegoaldeko Barrutiko 11 familiatan, 68; eta,
azkenik, Mendebaldeko Barrutiko hamar familiatan, 52 pertsona.
19 Azken hauetatik, lau Legazpi kalean bizi ziren, familia bat osatuz (aita alemaniarra eta emaztea eta bi seme-alabak austriarrak
ziren). Aita sega muntatzailea zen. Ibidem.
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erlatiboki hartuz betiere, hazkundeak %10eko jetsiera izan zuen). Hala ulertuta, gainontzeko etorkinen
batez bestekoa ez da horren esanguratsua suertatzen20.
3. koadroa: Familiaka eta generoka biztanleak, herriaren gune ezberdinetan banatuta (1930ko abenduaren 31an)
FAMILIAK

GIZONEZKOAK

EMAKUMEZKOAK

GUZTIRA

Ipar Barrutiko baserriak

53

152

150

302

Hego Barrutiko baserriak

11

30

38

68

Ekialdeko Barrutiko baserriak

26

82

63

145

Mendebalde Barrutiko baserriak

10

30

22

52

Eitza auzoa

43

102

131

233

Elizkale

48

109

170

279

Enparantza Zaharra

27

52

65

117

Zubiaurre kalea

51

105

108

213

Piedad kalea

36

80

64

144

Soraluze kalea

24

52

52

104

Alfonso XIII enparantza (Enparantza Berria)

33

62

77

139

Legazpi kalea

79

166

168

334

Artiz auzoa

23

60

53

113

Geltoki kalea

67

169

154

323

Guztira

621

1.251

1.315

2.566

Azken hauek herriko bi kaletan hartu zuten bizilekua: Legazpi eta Geltoki. Bi horietan orotara
atzerritik etorritako 424 lagun bizi ziren (etorkinen % 35a)21. Horren arrazoi nagusia, hotela eta
ostatuak bertan zeudela izan daiteke. Legazpi kalearen kasuan, aipatzekoa da bertan zeudela udalak
eraiki zituen etxeak. Etxe hauek handiak ziren eta beraz, familia handientzat aproposak ziren. Horregatik Gipuzkoako herrietatik zein Espainiako probintzietatik zetozenak bizi izan ziren bertan. Atzerritik zetozenak ere, hegoamerikarrak batik bat, kale horietan bizi (% 60a).
Herriko gainontzeko kaleetan ez zen horrenbeste etorkin bizi. Elizkale zen, beharbada, etorkin
gehien zuena aurrez aipatutakoen atzetik, 137 lagunekin (haietatik hirurogei, Gipuzkoakoak gehienak,
Elizkale, 29. zenbakian zegoen komentuan bizi ziren). Atzetik, hurrenez-hurren Eitza, Iparraldeko
Barrutia, Artiz auzoa, Alfonso XIII enparantza, Piedad eta Soraluze kaleak, eta Plaza Zaharra. Azkenik
Mendebaldean, Ekialdean eta Hegoaldean Barrutietan zeuden baserriak.
Euskaldunak ez ziren etorkinak Soraluze kalean eta Artiz auzoan bizi ziren, populazioen % 55,3
eta % 39,5, hurrenez hurren.
Etorkinen bizilekuak, argiago, ondorengo koadroan (4. koadroa).
Herriko biztanleriak zein lan mota egiten zuen aztertzeko, beste behin, bi multzo nagusi banatuko
ditugu, hirigunea eta baserriak. Baserrietan batez ere nekazari zihardutenak ziren gehiengoa. Dena
dela, baziren bi okin, Urola Trenbidean lan egiten zuten bi kalzadore, maistra bat eta lekaide bat.
Hirigunean bizi zirenen artean, saskigileak, trenbideetako langileak, orrazigileak, nekazariak,
lekaimeak (Mertzedariatarren komentuan hirurogei moja zeuden), arotzak, merkatariak, ostalariak

20 1930ean etorkinen %65,3 gipuzkoarrak ziren.
21 Geltoki kalean batez beste % 17,8 bizi ziren, 213 hain zuzen. Legazpi kalean, atzera, gainontzeko % 17,6a, 211 etorkin. Ibidem.
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eta industrialariak (Artiztarrak eta Busca Sagastizabaltarrak tartean) nabarmentzen ziren batik
bat22.
4. koadroa. Etorkinen bizilekua eta jatorria 1930. urtean

NONDIK ETA NON

GIPUZKOA NAFARROA BIZKAIA

ARABA

ESPAINIAKO BESTE
PROBINTZIA BATZUK

ATZERRIKOAK

GUZTIRA

Ipar Barrutiko baserriak

76

0

2

0

0

0

78

Hego Barrutiko baserriak

20

0

0

0

0

0

20

Ekialdeko barrutiko baserriak

22

0

0

0

0

0

22

Mendebal barrutiko baserriak

19

2

0

0

2

0

23

Eitza

83

1

3

1

3

1

92

Elizkale

80

16

11

5

22

3

137

Enparantza Zaharra

27

1

0

0

4

0

32

Zubiaurre

88

0

1

6

4

0

99

Piedad

53

0

0

2

11

0

66

Soraluze

27

3

7

4

31

2

Enparantza Berria (Alfonso XIII)

51

7

4

4

6

Legazpi Kalea

74
72

102

17

6

5

66

15

Artiz Auzoa

21

18

6

0

30

1

76

Geltoki kalea

121

24

12

14

33

3

207

790

89

52

41

212

25

1.209

Guztira

211

Populazioa adinka aztertzeko helburuarekin, hiru taldetan banatzeko hautua egin dugu: lehenengoan 18 urtez azpikoak (18 urte dituztenak barne); 18 eta 50 urte artekoak (azken hau ere barne)
eta, azkenik, berrogeita hamaika urtetik gorakoak (egun adinekotzat joko genituzkenak).
Herriko populazioaren baitan, %36koa da lehenengo multzoko biztanleen batez bestekoa, %
48,67a bigarrenarena eta % 15,2koa, atzera, hirugarrenarena. Populazio heldua zen, 18 urtez azpiko
oinarri sendo batekin; hala, hirugarren taldearen ongizatea bermatuta zegoen.
Analisia zehazte aldera, ikus daiteke baserrietan helduak gehiengo badira ere, 238 biztanle (%
42a), 18 urtez azpikoen kopurua ere adierazgarria dela (232, batez beste % 40,8). Azkenik, adinekoen
taldea da txikiena (98 biztanle, % 17,2a). Labur esanda, baserrietako populazioa gaztea zen, familia
bakoitzean seme-alaba asko zituztelarik.
Baserri eremua aztertuta, gatozen hirigunera. Eitza auzoan bizi zirenak kontuan izanda, 1998
ziren, biztanleriaren % 77,8a. Hauek, oro har, heldu eta gazteak ziren: 19-50 urte artekoak 1.004
ziren (% 50,7a), gazteak 691 (% 34,9a) eta adinekoak 303 ziren (% 15,3a).
Kale, auzo edota Barrutiak kontuan izanda, arruntena talde anitzena 19 eta 50 urte artekoena
izatea da. Ondoren gazteenak eta atzetik adinekoak. Salbuespen bakarra Ipar eta Hego barrutiak
ziren. Hauetan gazteenak ziren gehiengoa, helduenetik oso hurbil.
Ikus ondorengo koadroa (5. koadroa):

22 Urte horretako udal erroldan agertu ziren ogibideak Gipuzkoako datu orokorrekin konparatuta, urte hartan, ekonomiaren
(nekazaritza, abeltzaintza, meatzaritza) lehen sektorean populazioaren %25ak egiten zuen lan. Bigarren sektorean (industria
eta manufaktura) %41ak eta hirugarren sektorea (zerbitzuak) langileen %34ak. Hau ikusita esan genezake Zumarragako
hiriguneko egoera (ez baserrietakoa) Gipuzkoako egoeraren parekoa zela. Gipuzkoako populazioari buruzko datuak: GRANJA,
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5. koadroa. Biztanleak 1930ean, bizilekuka eta adin-taldeka
18 URTEETARAINO
(BARNE)

19TIK 50ETARAINO
(BARNE)

51 URTE EDO
GEHIAGO

GUZTIRA

Ipar Barrutiko baserriak

129

126

48

303

Hego Barrutiko baserriak

30

26

12

68

Ekialdeko Barrutiko baserriak

54

63

28

145

Mendebaldeko barrutiko baserriak

19

23

10

52

Alfonso XIII enparantza

36

77

26

139

Legazpi kalea

112

169

53

334

Geltoki kalea

104

171

47

322

Soraluze kalea

36

44

24

104

Piedad kalea

45

76

23

144

Zubiaurre kalea

78

106

29

213

Artiz auzoa

44

58

11

113

Enparantza Zaharra

45

62

10

117

Elizkale

98

140

41

279

Eitza auzoa
Guztira

93

101

39

233

923

1.242

401

2.566

1937ko abenduko errolda
Biztanleriaren erroldaz ari garela, beharbada gogorarazi behar genuke, behin hona iritsita, zenbait
kale eta enparantzei izena aldatu zitzaiela (aldaketak epigrafeetan jasoko ditugu). Izen berriak aitatuko
dira 1937ko abenduaren 1etik aurrerako ezaugarriekin ari garenean, hots, nazionalek gure herria
hartu eta hamabost hilabete ondoren.
1937ko abenduan herriko Izatezko Populazioa 2.845 bizilagunek23 osatzen zuten. Gerra garaia izanda
ere, ia 200 lagun gehiago bizi ziren herrian. Esan dezakegu, gainera, populazioa egonkortuta zegoela
dagoeneko, gerra garaian (1936ko irailean)24 Bizkaiara, Bilbo inguruetara, joandakoak bueltatuta zeudelako dagoeneko. Kontuan izan 1937ko abenduan euskal probintzia guztiak nazionalen esku zeudela.
Hazkunde hau jazo izanaren deigarriena, herrian orduan 7 urte lehenago baina ia 80 etxebizitza
gutxiago zeudela da25. Hortaz, agerikoa da etxebizitza bakoitzean familia-kide gehiago bizi zirela.
Gure herrian 5,2 kidekoa zen etxebizitza bakoitzean bizi zen kide kopurua. Hirigunean 5,01ekoa
zen batez bestekoa, baserri inguruan, ostera, 6,4 kidekoa. Lehenago aipatu eran, baserrietako familiak,
oro har, seme-alaba gehiago zituzten eta familia-kide gehiago bizi izaten ziren etxebizitza berean26.

José Luis de la, eta Pablo, Santiago de (koordinatzaileak), (2009), Historia del País Vasco y Navarra en el siglo XX, Madril, Biblioteca
Nueva, S.L., 152. orr.
23 Data horretako udal errolda, ZUAn, 642.
24 Ondorengo kapituluetan ikusiko dugunez, nazionalek aurrera eraman zuten errepresioa zela eta, batik bat Beasain bereganatu
zutenean (hogeita hamar lagun fusilatu zituzten) “el éxodo de la población comenzó a ser una constante ante la proximidad
de las tropas. Las evacuaciones de poblaciones como Andoain, Fuenterrabía, Hernani o San Sebastián, entre otras, que vieron
como su población se reducía a menos de la mitad, pusieron de manifiesto el temor de los guipuzcoanos ante la llegada de los
rebeldes” in AIZPURU, Mikel (zuzendaria) (2007), El otoño de 1936 en Guipúzcoa. Los fusilamientos de Hernani, Irún, Alberdania,
79. orrian.
25 Datu zehatzak 543 familia zeudela dio, ZUA, 642.
26 Aiton-amonak bizirik bazeuden, ohikoa zen etxe berean bizitzea. Gauza bera osaba-izeben kasuan.
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Ia kasu guztietan bezala, 1930eko abenduaren 1eko % 10,8ko hazkunde demografiko hau ulertzeko,
ezagun zaizkigun bi faktore hartu behar ditugu kontuan: hazkunde begetatiboa (heriotza baino jaiotza
gehiago27) eta etorkinen areagotzea.
1930eko biztanle kopuruari dagokionez, emakumezkoen zenbatekoa gizonezkoena baino gehiago
hazi zen: zazpi urte lehenago baino 144 emakume gehiago zeuden, gizonak, aldiz, 135 gehiago ziren.
Hortaz, etorkin tasak ezin zuen ezkutatu alargun kopuruaren hazkundea. Esan gabe doa, gizonezkoen
indizea nabarmen jetsi zela, %94,99 izateraino.
Hirigunea eta baserri barrutien arteko aldeari erreparatuta, adierazgarria da baserrian bizi ziren
familien murriztea: zazpi urte lehenago 100 familia baziren, 1937an 88 ziren. Horren isla, baserrian
bizi zen populazio kopurua ere jaitsi egin zen: 53 biztanle gutxiago ziren28, 20 gizon eta 33 emakume.
Horrekin esan dezakegu, lehenengoz, baserrietan bizi zirenak hirigunera joan zirela bizitzera, emakumeak batik bat. Aurreko urteetatik zetorren joera ikusita, ez da harritzekoa, gizonezkoen-indizearen
aurka, parametro hau baserrietan % 112raino hazi izana. Bestetik, nabarmentzekoa da oraindik ere
Ipar Barrutia zela biztanle gehien pilatzen ziren landa gunea, gainontzeko barruti guztiak batuta
baina biztanle gehiago zituelarik.
Hiriguneari dagokionez, 1.098 gizon eta 1.202 emakume bizi ziren herrian, hots, gizonezkoen
indizea %91,3koa zen. Elizkaleren kasuan, %67,6koa zen batez besteko gizonezkoen indizea. Joera
honen salbuespen bakarrak Legazpi kalea eta Nafarroako enparantza dira, %104,1 eta %101,4arekin
hurrenez hurren.
Ipar Barrutia ez zen dagoeneko herrian biztanleria gehien batzen zuen eremua. 1920an gertatu
bezala, laugarren postura jetsi zen, Legazpi kalearen, Eitza auzoaren eta Elizkaleren atzetik29. Jakina,
gainontzeko baserri barrutiak biztanle gutxien zuten udalerriko eremuak ziren, nahiz Ekialdeko Barrutia ez zebilen hain urrun30.
Herriko populazioaren gehiengoa, beste behin Legazpi kalean, Secundino Esnaola kalean eta
Elizkalen bizi zen, hauek ziren, hain zuzen, etorkinek aukeratutako bizitokiak (6. koadroa).
Inmigrazioari dagokionez, 1.323 ziren herrian jaio ez eta bertan bizi zirenak, hau da, populazioaren
%46,5. Etorkin horiek, hein handi batean, hirigunera etorriak ziren. Hirigunean bizi zirenen artean
%52,4 etorkinak ziren, lehenengo zein bigarren belaunaldikoak. Landa gunean bizi ziren etorkinak
117 baino ez ziren, hots, etorkinen %8,8.
Etorkin horien jatorriari erreparatuz, gehienak jatorri gipuzkoarrekoak ziren, 900 (%68a). Gainontzeko euskal probintzietatik etorritakoak (Nafarroa barne) 217 ziren, %16,4a eta Espainiatik
etorriak %14,5a osatzen zuten. Atzerritarrak, nagusiki hegoameriketarrak, 14 ziren herrian, %1a.
Baserrietan bizi ziren etorkinetan, 117 ziren orotara, 115 gipuzkoar jatorrikoak ziren, %98,3. Bi
izan ziren gure probintzian jatorria ez zutenak, biak bizkaitarrak zirelarik.
Hirigunera bizi izatera etorri zirenak ere, hein handi batean, gipuzkoarrak ziren. 1.206 etorkinetatik 785 gipuzkoarrak ziren (%65), 217 gainontzeko probintzia euskaldunetakoak (%17,8)31

27 1931 eta 1937. urteetan jaiotakoen eta bi urte horietan hil zirenen arteko saldo ordezkaria 221 laguneko zifra positiboa da.
Zumarragako Udal Epaitegi Zibiletik hartutako datuak dira.
28 Normala denez, herriko populazioa hazi egin zenez, baserrietan bizi zirenen populazioaren jetsiera nabarmenagoa zen
termino erlatiboetan, biztanlego osoaren % 19,85. In ZUA, 642
29 1930ko erroldari dagokionez, atzerakoa izan zen. Urte hartan baserri hauetako biztanlegoa hirugarrena zen herrian, Legazpi
eta Geltoki kaleen atzetik.
30 Hondarrekotik hasita, Mendebaleko Barrutia biztanle gutxien zeukana zen, 49; Hego Barrutia zen hurrengoa, 60 biztanlerekin;
jarraian zetozen Artiz auzoa, 137rekin; Nafarroako enparantza, 143rekin; eta, azkenik, Ekialdeko barrutia, 149 biztanlerekin. Ibidem.
31 87 bizkaitarrak, 71 nafarrak eta 59 arabarrak, Ibidem.
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eta Espainiatik zetozenak 192 ziren (%15,9). Atzerritik zetorren 14 lagunek batez besteko %1,1a
osatzen zuten.
6. koadroa: Herriko biztanleria kalez-kale (1937eko abenduaren 1ean)
FAMILIAK

GIZONEZKOAK

EZMAKUMEZKOA

GUZTIRA

Ipar barrutiko baserriak

45

150

137

287

Hego barrutiko baserrak

8

27

33

60

Ekialdeko barrutikobaserriak

26

84

65

149

Mendebaldeko barrutiko baserriak

9

27

22

49

Eitza Auzoa

68

168

185

353

Elizkale

42

117

173

290
143

Nafarroa enparantza

31

72

71

General Mola kalea

44

100

112

212

Piedad kalea

45

102

90

192

Soraluze kalea

39

78

98

176

Espainiako enparantza

28

64

74

138

Legazpi kalea

78

202

194

396

Artiz auzoa

26

68

69

137

Secundino Esnaola kalea

54

127

136

263

Guztira

543

1.386

1.459

2.845

Etorkinen gaineko datuak argiago ikusteko, ondorengo koadroa:
7. koadroa: 1937an gure herrira etorritakoak eta nondik.
NONDIK

GIPUZKOA NAFARROA BIZKAIA ARABA

Ipar barrutiko baserriak

67

Hego barrutiko baserriak

20

Ekialdeko barrutiko baserriak

14

ESPAINIAKO BESTE
PROBINTZIA BATZUK

ATZERRIKOAK

1

GUZTIRA

68
20
14

Mendebaldeko barrutiko baserriak 14

1

15

Eitza Auzoa

146

5

5

3

8

4

171

Elizkale

82

8

4

24

19

3

140

Nafarroa enparantza

39

1

7

5

6

General Mola kalea

64

2

5

4

4

79

Piedad kalea

77

7

0

2

12

98

Soraluze kalea

58

10

16

2

16

1

Espainia enparantza

44

4

2

2

10

3

65

Legazpi kalea

134

11

24

8

51

3

231

Artiz auzoa

47

12

14

1

24

Secundino Esnaola kalea
Guztira

94

11

8

8

42

900

71

87

59

192

58

103

98
163
14

1.323
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Zumarraga, 1957an. Paisajes Españoles, S.A.-ek utzitako argazkia. Zumarraga, 1957. Fotografía de Paisajes
Españoles, S.A

Bizilekuei dagokienez, kanpotik zetozenak gehienak Legazpi kalean bizi ziren, ondoren zetozen
Eitza eta Secundino Esnaola kalea. Ez zegoen etorkinik ez Ekialdeko Barrutian ezta Hego Barrutian
ere. Gainontzeko landa gunean, etorkin bakarra bizi zen. Hirigunean, logikoki, etorkinak ez ziren
Nafarroako enparantzan nahiz Espainiako plazan bizi, erdigune hori zumarragatarren bizileku baitzen.
Aurreko urtetako erroldekin konparatuta, adierazgarria da 1937ko erroldan ageri diren etorkinak
euskal jatorrikoak direla. Erdal jatorriko etorkinen kopurua urritu egin zen tarte honetan.
Biztanleen ogibideei erreparatuta, beste behin agerikoa da baserri inguru eta hirigunearen arteko
aldea.
Baserrietako biztanleek nekazari lanbidea zeukaten oraindik. Hala zen Ipar, Hego eta Ekialdeko
Barrutietan. Alabaina, populazio urriena zuen Barrutian, Mendebaldean alegia, nekazari baino eraikuntza-langile eta peoi gehiago zegoen (11 nekazari eta 12 langile). Gainontzeko lau lagunetatik
hiru otarragileak ziren eta azken batek trenbidean egiten zuen lan.
Hiriguneko ogibideei dagokienez, Mertzedarietako moja32 eta eliz-gizonak albora utzita, langile,
jornalari eta peoiak ziren nagusi (217 lagun). Ondoren otarregileak, 53, enplegatu eta ofizinistak
44, 27 trenbide-langile eta 24 industrialari (Enpresa handiez gain baziren Buscatarren erako familia
enpresak ere) eta 16 zerbitzu langile. Eitzan 14 nekazari zeuden.
Aipatutako lanbideez gain, beste lan batzuk ere baziren, esaterako: arotzak, irakasleak, okinak,
mekanikariak etab.

32 Elizkalen bizi ziren erljiotsuak (apaizak eta mojak) 58 ziren. Herrian barna 3 gehiago zeuden.
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Zumarragako biztanleen adinari erreparatuta, aurrez azaldutako 3 talde nagusitan banatuta33,
helduak dira nagusi (18 eta 51 urte artekoak) herrian eremu guztietan (kale, baserri etab.). Tarte
horretako 1.362 herritar bizi ziren (%47,9), 1.054 gazte 18 urtez azpiko (%37,04) eta 51 urtetik
gorako 429 (%15,07).
Helduak gainontzeko biztanle guztiak batuta baina gehiago ziren Nafarroa Enparantzan, General
Mola kalean, Espainia Plazan eta Mendebaldeko Barrutian. Helduak gainontzeko biztanle guztiak
batuta bezainbeste ziren Hego Barrutian. Gainerako eremuetan bi talde txikien batura heldu kopurua
baino gehiago zen.
Biztanleriaren antolamentua eremutan 1930ekoaren parekoa zen. Baserri eremuan hazi egin zen
apur bat helduen populazioa (%46) eta gazteena jetsi (%36,3ra). Adinekoen populazioa xumeki jetsi
zen era absolutuan, baina populazio orokorra jetsi egin zenez, erlatiboki hazi egin zen (%17,6ra).
Hirigunean gazteen batez bestekoa %37,2koa zen, %48,3ak 18 urte baina gehiago eta 51 baina
gutxiago zituen, eta adinekoak %14,47 ziren. Datu demografiko hauekin bizirauteko prest zegoen
biztanleria zela esan genezake; hots, adinekoen urritasuna, helduen nagusitasuna eta populazio gaztearen ugaritasuna ekonomikoki ongi iraun zezakeen gizarte baten isla da.
8. koadroa. Biztanlegoa adin-taldeka eta bizilekuka 1937an
18 URTEETARAINO
(BARNE)

19TIK 50ETARAINO
(BARNE)

51 URTE EDO
GEHIAGO

GUZTIRA

Ipar Barrutia

114

129

44

287

Hego Barrutia

19

30

11

60

Ekialdeko Barrutia

56

67

26

149

Mendebaldeko Barrutia

9

25

15

49

Espainia Enparantzaa

39

75

24

138

Legazpi kalea

149

194

53

396

Secundino Esnaola kalea

81

140

42

263

Soraluze kalea

75

77

24

176

Piedad kalea

74

88

30

192

General Mola kalea

84

108

20

212

Artiz Auzoa

54

62

21

137

Nafarroa Enparantza

52

76

15

143

Elizkale

100

133

57

290

Eitza Auzoa
GUZTIRA

148

158

47

353

1.054

1.362

429

2.845

1945eko abenduko errolda
Datuen lehen ikustaldian adierazgarria da populazioaren igoera, %16,2koa. Orotara 3.308 lagun
bizi ziren Zumarragan 1945ko abenduan34.

33 Gogora dezagun: haur eta gazteak 18. urtera arte (barne); helduak: 19 eta 50 urtera arte (barne); eta zaharrak, 51 urtetik gorakoak.
34 In ZUA, 644.
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Igoera hau ez zen eremu jakin batean bakarrik gertatu, izan ere kale, plaza eta barruti denetan
igo zen populazioa 8 urtetan, salbuespenik gabe. Etxebizitza kopurua ere hazi egin zen, jakina; esaterako, baserri kopurua 88tik 10735 izatera pasa zen, %21eko igoera batez beste. Hirigunean 647 familia-egoitza zeuden (%42a). Oro har, udalerrian 754 ziren, 1937ko datuekin konparatuta, %38,8ko
igoera jazo zen batez beste.
Harritzekoa da etxebizitza gehien zegoen eremua herri erdi-erdian zegoen Espainia Enparantza
zeritzana zela, 38 etxebizitza gehiagorekin (%235ko igoera zen, batez beste), nahiz horrek ez duen
populazio hazkundea proportzionala izan zenik esan nahi. Egia esan, 8 urte horietan 30 pertsona
gehiago bakarrik bizi ziren han. Kontua da etxebizitzako kide kopurua nabarmen jetsi zela, 5,2 izatetik
2,5 izatera, alegia.
Oro har, Zumarragan 1945an etxebizitza bakoitzean 4,89 kide bizi ziren batez beste. Badakigu,
orain arte ikusitakoarekin, baserrietan batez bestekoa altuagoa zela kalean36 baino. Hala, batez bestekoa 4,9koa bazen, populazioaren baserritik herrirako aldaketaren isla zen; herrigunean 4,3koa zen
batez besteko kide kopurua etxebizitza bakoitzeko. Nolanahi ere, aurrerago ikusiko dugun eran, herrigunean ere kaleen arabera oso desberdina zen batez bestekoa; esaterako, Espainia Enparantzan
2,5ekoa zen bitartean, Elizkalen 6,3koa zen.
Biztanleria generoka aztertuta, emakumeak gehiengoa ziren 1945ean ere: 1.737 emakume eta
1.571 gizon bizi ziren herrian. Gizonezkoen indizea %90,4koa zen, lehenago hasitako jetsierak aurrera
zerraien, beraz.
Zonakako azterketari dagokionez, baserri eremuan, etxebizitza kopurua hazi bazen ere, etxebizitza
bakoitzen bizi zen kide kopurua jetsi egin zen, horren isla, 20 biztanle gutxiago bizi ziren baserrian,
batez ere emakumezkoak zirenak (19 emakume gutxiago bizi ziren baserrian, gizonezkoa bakarra zelarik).
Gainontzean, baserri eremuan bizi ziren 525 biztanleetatik 287 gizonezkoak ziren, gehiengoa
hain zuzen. Hori dela eta, gizonezkoen indizea %120koa zen, 8 urte lehenago baina 8 puntu altuagoa.
Hiriguneko populazioak, atzera, kontrako joera zeraman, emakumeak ziren nagusi: 2.783 biztanletatik (herrigunean) 1.499 emakumeak ziren, 1.284 baino ez ziren gizonak. Batetik baserri eremutik
kalera etorri ziren gehienak emakumeak zirelako eta gainera, hazkunde begetatibo naturala ere alde
zutelako. Gainera, hori gutxi balitz, etorkinen artean ere emakumeak ziren gehiengoa. Ondoriotzat,
argigarria da gizonezkoen indizea, %85,6koa zen 1945an, 8 urte lehenago baina 5 puntu baxuagoa.
1937an gertatzen zenaren antzera, Elizkalen bizi zen emakume kopuru handiena (249 emakume,
104 gizon), gizonezkoen indizea % 41ekoa zen. kale, auzo eta enparantza ia guztietan emakumeak
ziren nagusi. Salbuespena Secundino Esnaola kalea zen, % 114ko gizonezko indizearekin37. Piedad
kaleak ere joera bera zeraman, % 100,8ko indizearekin.
Kaleko biztanlegoa ere aldatu egin zen oro har. 1945. urtean biztanle gehien zituzten eremuak,
Eitza auzoa, Secundino Esnaola kalea, eta Legazpi kalea ziren hurrenez-hurren38. Kontuan hartzekoa
da, azken hau 1930an eta 1937an egindako erroldetan jendetsuena izan zela. Kalean zeuden gune
despopulatuenak Artiz auzoa eta Espainia Enparantza ziren. Bistan zenez, eta aurrerago ikusiko
dugun bezala, inmigrazioa herria aldatzen ari zen. Ondorengo taulan herriko biztanleriaren datuak,
genero, etxebizitza eta kide kopurua kontuan izanda.

35 Ondo dakigun bezala, baserri batetan etxebizitza bat baino gehiago egon zitekeen. Lehenago, eraikin osoari gazteleraz
“caserío” esaten zitzaion, eta bertan zegoen etxebizitza bakoitzari “casería”. Errolda honetan baserriak ez ziren antzinazko auzo
edo barrutietan biltzen, dagoeneko euren izenekin agertzen ziren. (Oroit bedi erroldak gazteleraz egiten zirela).
36 Kalea hitza erabiltzen dugunean hiriguneari egiten diogu erreferentzia.
37 Datu honen arrazoi nagusia langile lanera etorritako gizonezko askok bertan bizilekua hartu izana da.
38 Hiru gune hauetan kaleko biztanleriaren %41,8 bizi zen (udalerri osoa kontuan izanda %35,2 batez beste).
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Zumarraga, 1957an. Paisajes Españoles, S.A.-ek utzitako argazkia. Zumarraga, 1957. Fotografía de Paisajes
Españoles, S.A

9. koadroa: herriko gune ezberdinetan batazbesteko familia bakoitzaren biztanleen kopuruka, etxebizitzaka eta generoka
biztanleak (1945eko abenduan)
GIZONEZKOAK

EMAKUMEZKOAK

GUZTIRA

FAMILIAK

BATAZBESTEKO FAMILIETAKO
BIZTANLEEN KOPURUA (%)

4,9

Baserriak

287

238

525

107

Eitza Auzoa

197

205

402

84

4,7

Elizkale

104

249

353

56

6,3

Nafarroa Enparantza

88

102

190

44

4,31

General Mola kalea

116

137

253

60

4,2

Piedad kalea

123

122

245

59

4,15

Soraluze kalea

128

145

273

61

4,4

Espainia Enparantza

77

91

168

66

2,5

Legazpi kalea

179

200

379

88

4,3

Artiz Auzoa

67

67

136

36

3,7

Secundino Esnaola kalea

205

179

384

93

4,12

Guztira

1.571

1.737

3.308

754

4,89
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Datu orokorrak aztertuta, etorkinen gainekoak jasoko ditugu atal honetan. Baserrietatik zetozenez
gain, 1945eko datuetan bistakoa da kanpotik zetozenen kopurua. 8 urte lehenagoko erroldarekin
alderatuta 275 etorkin iritsi ziren Zumarragara; horrela, 1.598 ziren guztira herrian bizi ziren etorkinak,
eta datu horrek gainditu egiten du ordurarteko gizonezkoen kopurua, 1.571, alegia.
Jatorriei erreparatuta, etorkin gehienak gipuzkoarrak ziren (1.598etik 961, hots, %60,1a). Gainontzeko euskal probintzietatik (Nafarroa, Bizkaia eta Araba) 32139 etorri ziren (%20a). Estatu espainiarreko probintzietatik, aldiz, 299 lagun etorri ziren (%18,7) eta 17 atzerritik (%1,06).
Etorkinak herrian zein ingurutan kokatu ziren aztertuko dugu jarraian. Landa gunera etorri zirenak,
118 orotara, bertara ezkondu zirelako etorri ziren herrira. 113 gipuzkoarrak ziren, 1 nafarra eta 4
bizkaitarrak. Baserrietara etorri ziren etorkin kopurua ez zen oso nabarmena izan, batez beste
etorkinen %7,3a baino ez zen.
Xumea da baserri inguruko etorkin kopuruaren jetsiera (aurreko erroldarekin alderatuta, bat gutxiago etorri zen gure herriko baserrietara bizi izatera). Gainera, ez zegoen 1945ko erroldan arabarrik,
ezta atzerriko nahi espainiar estatuko gainontzeko probintzietatik etorritakorik ere.
Herrigunera 1.480 etorkin iritsi ziren 1945an (etorkin kopuruaren % 92,6a); haietatik, 848 gipuzkoarrak ziren (% 57,3), 31640 gainontzeko euskal probintzietakoak(% 21,3a), Espainiako probintzietatik 299 lagun etorri ziren herrira (% 20,25a), eta atzerritik, 17 (% 1,1a).
Kalean, etorkin gehien Secundino Esnaola kalean kokatu zen (253, % 15,8a); 229 Elizkale-n (%
14,3) eta 191 Legazpi kalean (% 11,9a). Jende gutxien bizi zen herriko guneetan, Artiz auzoan eta
Espainia Enparantzan, bizi zen etorkin gutxien (% 4,9 eta % 5,3, hurrenez hurren). Artiz auzori dagokionez, etxeak txikiak ziren eta jendez goraino zeuden dagoeneko; Espainia Enparantzaren kasuan,
bertako etxebizitzak garestiegiak ziren etorkinentzat.
Herrigunean zerbait azpimarratzekotan, harritzekoa da Gipuzkoatik Eitzara etorritako etorkin
kopurua (bertara etorri zirenen %82,9a). Hauek, normalean, inguruko herrietatik zetozen eta etxetiarra
iruditzen zitzaien auzoko giroa. Gainera, herriguneko nahiz landa inguruko abantailak zeuzkaten
bertan, hurbil baitzegoen bietatik, eta gainera, etxebizitzen prezioa ordaintzeko modukoa zen. Gipuzkoatik etorri ziren haietako askok bertan diraute oraindik ere (10. koadroa).
Zumarragako 1945ko populazioaren adinkako azterketa egite aldera, orain arte izandako irizpideen
baitan, helduak, 19 eta 50 urte artekoak, ziren nagusi (biztanlegoaren % 49,96a), ondoren gazteen
taldea (18 urtez azpikoa, 18 urtekoak barne) zetorren populazioaren % 35,7ko batez bestekoarekin.
Adinekoen taldeak (51 urtetik gorakoa) populazioaren % 14,26a osatzen zuen.
Orokorrean kale, plaza eta auzo guztietan mantentzen zen aurrez jasotako proportzioa. Eitzan
eta landa barrutietan gazteak ia helduak bezainbeste ziren: Eitzan bizi ziren 402 lagunetatik 173
gazteak ziren (% 43a). Urte hartan bertan, helduek % 46a osatzen zuten.
Baserrietan, eta lehenengo erroldetan gertatzen zenarekin alderatuta, aldaketa adierazgarria
gertatu zen. 1937ko datuetan sumatu bezala, helduen taldea zen nagusi. 1945ean barrutietako populazio osoaren % 42,3a betetzen zuten helduek, gazteak %37,9a osatzen zuten bitartean
(11. koadroa).

39 118 nafarrak, 113 bizkaitarrak eta 90 arabarrak ziren.
40 Bizkaiatik, 113; Nafarroatik, 118; Arabatik, 90.
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10. koadroa. Etorkinak gure herrian eta beren jatorria 1945ean

NONDIK ZETOZEN

Baserriak

GIPUZKOA

NAFARROA

BIZKAIA

ARABA

ESPAINIAKO BESTE
PROBINTZIA BATZUK

ATZERRITIKOAK

GUZTIRA

113

1

4

0

0

0

118

Eitza Auzoa

141

6

6

5

9

3

170

Elizkale

96

19

17

18

77

2

229

Nafarroa enparantza

54

2

11

8

17

0

92

General Mola Kalea

79

0

4

13

5

0

101

Piedad Kalea

79

16

8

5

25

2

135

Soraluze Kalea

91

11

11

1

28

2

144

Espainia Plaza

37

19

7

5

16

2

86

Legazpi Kalea

97

14

20

18

39

3

191

Artiz Auzoa

35

10

15

5

24

0

79

Secundino Esnaola Kalea

139

20

10

12

59

3

253

Guztira

961

118

113

90

299

17

1.598

11. koadroa: Biztanlegoa adin-taldeka eta bizilekuka 1945ean

Baserriak

18 URTEETARAINO
(BARNE)

19TIK 50ETARAINO
(BARNE)

51 URTE EDO
GEHIAGO

GUZTIRA

199

227

99

525

Espainia Enparantza

53

86

29

168

Legazpi kalea

142

184

53

379

Secundino Esnaola kalea

123

212

49

384

Soraluze kalea

109

129

35

273

Piedad kalea

82

135

28

245

General Mola kalea

96

123

34

253

Artiz auzoa

42

73

21

136

Nafarroa Enparantza

65

97

28

190

Elizkale

99

202

52

353

Eitza auzoa

173

185

44

402

1.183

1.653

472

3.308

Guztira

Azkenik, 1945ko erroldaren azterketa amaitze aldera, zumarragatarrek garaian zein lanbidetan
jarduten zuten jasotzeari ekingo diogu. Gehiengoarentzat eskolara joatea (haurren kasuan) eta Etxeko
lanak ziren ogibide nagusi (emakumezko eta gazteenen kasuan, batik bat). Horrez gain, Karitatezko
Ahizpa Mertzedariatarren komentuko eta Gurutzearen Alabakeko mojez gain, ia ez zegoen emakume
langilerik, orrazigileren bat baizik ez. Etxetik kanpoko lanak, oro har, gizonezko helduek burutzen
zituzten.
Erroldan ogibide berezidun 1.032 lagun agertzen dira. Baserrietan nekazariak dira nagusi eta Elizkalen erlijioarekin zerikusia zutenak (batez ere mojak). Herrigunean, gizonezkoei dagokienez, langile,
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jornalaria edota peoi ziren gehienak, 340 hain zuzen. Gehiengo dira ia kale eta auzo guztietan41.
Hauek herriko enpresa nagusietan egiten zuten lan: Esteban Orbegozo, S.A.n batez ere. Langile
hauez gain, herrian 28 enplegatu eta bulegari, 21 trenbide-langile (ia denak Secundino Esnaolan
bizi ziren) eta saskigintzan nahiz zumegintzan ziharduten 18 langile (Eitzan bizi ziren). Industrialariak
ere bazeuden, 9 General Mola kalean eta lehenago aipatu ditugun Busca familiakoak Soraluze kalean.
1945aren ondoren, behin gerra garaia amaituta, Erregimenak ezarri zuen politikak bultzatu egin
zuen hazkunde demografikoa. Espainiari paratu zitzaion merkataritzako blokeo internazionala amaitu
zenean, estrategia geo-ekonomiko aldaketa garrantzitsu bat burutu zen. Honen helburua, nolabait,
nekazaritza edo abeltzaintza tradizioa zuten inguruetan industriari bultzada ematea zen. Honen ondorioz, nekazal eremuetatik gune industrialetarako egundoko migrazioak jazo ziren. Paradoxikoa da,
nolanahi ere, Erregimenak 1936ko kolpe militarraren arerio izan ziren probintzien garapena bultzatu
zuela, gerra garaian euren alde egin zuten haien probintziak jendez-hustuz.

1960ko Errolda
Katalunia, Madril eta Euskal Herria izan ziren espainiar estatutik etorkin gehien jaso zituzten probintziak. Hala, pentsamendu abertzaleei dagokienez, akulturazio prozesu adierazgarri bat gertatu
zen Kataluniara nahiz Euskal Herrira etorri ziren erdaldunak etortzeagatik. Era berean, ezin alboratu,
gure herrira etorri zirenek ere, nahiz herriaren bilakaera historikoarekin zerikusirik ez zuten, eragina
izan zutela bertako ohiturengan. Horren isla, herrian jazo zen gazteleratze prozesua izugarria.
Estatuko hiriburuan nahiz Katalunian urte haietan gertatu eran, Euskal Herrian ere, Zumarraga
tartean, ikaragarria izan zen hazkunde demografikoa.
Guztiarekin, gerra garaia amaitu zenean, Gipuzkoako eskualde honetan zeuden enpresa nagusiek
hedatze prozesu garrantzitsua burutu zuten. Hasiera batean militarren sostenguarekin, Aparicio eta
Esteban Orbegozo S.A. enpresak izugarri hazi ziren, XX. mendeko 50. hamarkadan goia joz. Esteban
Orbegozok esaterako, bere sukalde ekonomikoak estatu osoan barna saltzen zituen.
Enpresak hazten hasi ziren heinean, etorkin kopurua ere hazten hasi zen herrian. Langile berriak,
euren jaioterrietan Zumarragaren berri entzun ondoren, bi era desberdinetan iritsi ziren herrira. Batetik, familia osoak iristen ziren herrira. Bestetik, familiako kide bat etortzen zen aurrena, eta lan
egiteko toki egokia zela ikusita, familiako gainontzeko kideak etortzen ziren Zumarragara.
Hala, bat egin zuen enpresen hedatzeko irrikak eta gaztela zein Extremaduratik42 lan bila zetozenen
premiak. Bien bat egitearekin gaur egun sinesgaitz zaiguna gertatu zen: lan egin nahi zuen orok lana
topatu zuen Zumarragan. Are gehiago, badakigu enpresetako ordezkariak geltokira joaten zirela etorri
berri zirenei lana eskaintzera, lehenbailehen lantokira joan zitezen esanez. Era berean, Zumarragan
lanean zeuden etorkinei, euren familia kideei ere etor zitezela esan ziezaieten gomendatzen zieten,
bertan lana edukiko zutela ziurtatuz.
Esan gabe doa, herria ez zegoela zetozenen beharrak hornitzeko prest etxebizitza, instalazio
kultural nahiz osasun azpiegiturari zegokienez. Lehenengo urteetan, azpiegitura beharrak ase artean,
familia bakarra bizi zen lekuan gehiagok bizi behar izan zuten, ez oso era duinean gainera. Baserri

41 Elizkale-ko kasuan esandakoaz gainera, Espainia Enparantzan enplegatu eta bulego langileak (16) gehiago dira langile
arruntak baino (12). Ibidem.
42 Zumarragara etorritako etorkin gehienak Zamorakoak ziren. Ondoren, hurrenez-hurren, Caceres eta Badajoz, Segovia, Valladolid...
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1961eko iraila. Paisajes Españoles, S.A.-ren utzitako. Septiembre de 1961. Fotografía cedida por Paisajes
Españoles, S.A

batzuetan familia andana bizi zen, esaterako Izuzkitza eta Atxibita Erdikoan, bakoitzean 10 baino
gehiago bizi zirelarik.
Egoera honen aurrean, udal karguek zein enpresa buruek azpiegiturak eraikitzeari ekin zioten,
urte gutxian etxebizitzak bakarrik ez, kale osoak ere eraiki zituztelarik (ez beti era egokienean).
Nolanahi ere, urte horietan herria ikaragarri hazi zen. Horren isla dira hirigintzari dagozkion
datuak: 1945eko eta 1960ko errolden artean43, lehenagotik ezagutzen genituenez gain, kale berriak
ikus ditzakegu: Francoren Hiribidea, Antioko Errepidea (txaletekin), Urola kalea, Bidezar kalea,
Merkatu kalea, Legazpi Auzunea, Urdaneta Hiribidea (“Belokiko Teileria” zenarekin), Hiri Lorategia,
Errepide Nagusiaren Sahiesbidea (Desviación de la Carretera General) izenekoa (gertu zeuden EcheAlay, Lourdes, Toki Alay eta Toki Alay Berri txaletekin), eta Etxeberri Auzoa. Bestalde, Eitza ez da
erroldan hala izendatuta agertzen. Bere lekuan, San Gregorio eta San Isidro kaleak eta Antzinako
Hiribidea agertzen dira.
1960ko erroldan ikus daitekeen eran, azkeneko hamabost urteetan populazioa bikoiztu egin da:
1945an 3.308 biztanle izatetik, 1960an 6.931 biztanle izatera pasaz (% 109ko hazkundea).
Azterketa zehatzago bati heltze aldera, populazioa oro har hazi bazen ere, ikus dezakegu kale ezagunenetan (Legazpi kalea, Espainia Enparantza, Soraluze kalea eta Secundino Esnaola kalea) herriko
aberatsenak bizi zirela. Herriko inguru honetan jetsi egin zen etxebizitza eta biztanle kopurua. Dena

43 Azkeneko errolda ZUAn, 647.
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dela, gainontzean, nabarmena zen herri osoan populazioaren hazkundea. Azpimarratzekoa da, esaterako
Artiz auzoaren kasua, bertan % 97,8 hazi zen biztanleria, 136 lagun izatetik 269 izatera pasaz.
Eremukako azterketari ekingo diogu jarraian, aurreko erroldekin egin dugun eran, bi eremu nagusi
banatuta: landa gunea eta herrigunea. Baserri ingurua hazten ari zen, gehiago ziren biztanleak eta
baserriak. Den den, aipatzekoa da, 1945ean 107 etxebizitzetan 525 lagun bizi baziren, 1960an 938
lagun zirela (%78,6 gehiago) 184 etxebizitzetan (%71,9 gehiago). Hortaz, etxebizitza bakoitzean bizi
zen kide kopurua izugarri hazi zen, 5,09 izanik batez bestekoa. Datuok garaian bizi zen egoeraren
isla dira. Badakigu herriko baserri kopurua beti egon dela ehun baserriren bueltan. Hortaz, gehiegizko
ustiatzea jazo zela esan dezakegu; baserri berean familia asko bizi ziren, sarri aurrez logela bakarra
zena bitan banatzen zutelarik (sokaz loturiko oihalak logelak bitan banatzeko tresna). Baliabide eskaseko familiak ziren hala bizi zirenak.
Hori gutxi balitz, badakigu inoiz logela izan ez ziren tokiak ere egoitza bihurtu zituztela. Honek
arazo larriak sortu zituen, ez soilik zerbitzurik ez zegoelako, baita moralaren aurkako jazarralditzat
jo zitekeelako ere.
Hain leku mugatuan horrenbeste lagun elkarrekin bizi izaten egonda, ohikoa zen egoera deserosoren bat gertatzea. Horren adibide, Zumarragako alkateak eskatuta Urretxuko Guardia Zibileko
Komandantziaren postuak egindako txostenean jasotakoa. Aipatu txostenak Aizkibel baserrian bizi
zirenek eurena ez zen egurra erabiltzen zutela salatu zuen. Gaia ikertu ostean, Guardia Zibilak
adierazi zuen baserri hartan bizi zirenek eurena ez zen egurra jasotzen zutela elurteetan zein hotzaldietan nolabait berotu beharra zeukatelako. Bizi ziren baserrian ez zegoen denak berotzeko beste
baliabide, beraz, errua ez zen beraiena, jabearena baizik. Txostenean zioenez, jabeak bazekien baserri
hura ez zegoela bertan alokairuan bizi ziren guztien (15-20 familia bizi ziren baserrian eta inguruko
txaboletan) premia higienikoak zein behar moralak asetzeko prest. Hori dela eta, bizirauteko ez zeukaten egurra lapurtu beste irtenbiderik. Guardia Zibilak txostenean jaso zuen harrigarria zela bertan
bizi zirenek jabea salatu ez izana44.
Aipatu berri dugunari dagokionez, jasotako testigantzak kontutan hartuta betiere, baserri-jabeek
etorkinen kontura diru andana irabazi zutela esateko moduan gara, etikoki zilegi zena baina gehiago
bai bederen45.
Azpimarragarria da, baserrietan garai horretan bizi zen egoerarekin jarraituz, populazio hazkundea
ez zela gertatu betiko baserritarren artean. Hauek beti baserriaren parte duinenean bizi ziren, baserri
bat baina gehiago zutenak, baserri onenean. Kontuan izan beharrekoa da, gainera, baserri ingurura
bizi izatera etorri zirenetako asko ez zirela euskaldunak. Honen eraginez, baserri bizikera tradizionalak
aldaketaren bat jasan zuen; esaterako, nekazaritza ez zen dagoeneko, baserritar gehienen kasuan,
lanbide nagusia. Gainera, baserrian bizi zen euskal familia tradizionalaren (guraso, gurasoen anaiarreba, sema-alaba eta aiton-amonak) baitan ere jazo zen aldaketaren bat.
Baserri eremuko populazio berri hau aztertze aldera, XX. mende hasieran herrian gertatu zen
eran, gizonezkoak ziren nagusi, 504 gizon eta 434 emakume bizi baitziren orotara baserrian. Hala,
gizonezkoen indizea %116,1ekoa zen. Dena dela, 1945ko datuekin alderatuta, jetsiera xume bat

44 ZUAn, 519-6.
45 Izena eman nahi ez zuen pertsona batek adierazi zuenez, herrian garai hartan ezagun zen pasadizo bati erreferentzia eginez,
baserri baten jabeak txabola bat eraiki zuen ondoren alokatzeko.Txabola egin eta gero, asegurua egin zion. Gero txabola erre
zuen, eta Aseguruaren dirua jaso eta gero, etxe bezalako bat eraiki zuen, alokatuz.
Bordetan bizi zirenen gainean, Luis Mari Garin-ek berriki esan digunez, Irimo lantegian lan egiten zuen langile bat Izuzkiza
baserritik gertu zegoen borda batean bizi zen. Borda hark gela bakarra zeukanez, langilea ke usaina zeriola joaten zen egunero
lanera. Egoera latz hari irtenbidea emateko asmoz, Irimo enpresaren igeltseroak bordara joan ziren eta gela bat eraiki zuten
bordaren alboan, bertan lo egiteko. Hala, familia hartako kideak erosoago bizi izan ziren.
Jasotako informazioa eskertu nahi nuke.
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jasan zuen indize honek. Lehenago ohartarazi dugunez, batzuk nekazari ziharduten arren, asko industrian hasi ziren lanean.
Herriguneko biztanleria soilik kontuan izanda, hazkundea izugarria da. 1945an 2.783 baziren
biztanleak, 1960an 5.993 ziren, %115eko baztez besteko hazkundea, alegia.
Biztanleria berri honetan gizonezkoak ziren nagusi, 3.007 gizon eta 2.986 emakume bizi ziren
herrian, gizonezkoen indizea %100,7koa zelarik. Hauek 1.383 etxebizitzatan bizi ziren, batez beste
4,33 kide etxebizitzako, lehen aipatu dugun baserrietakoaren aldean baxuagoa. Dena den, etxebizitza
bakoitzeko kide kopuruaren batez bestekoa oso desberdina zen, esaterako, Elizkalen (6,11 kide etxebizitza bakoitzeko) edo Secundino Esnaolan (3,79 kide etxebizitza bakoitzeko).
Etorkinak lehen aipatu ditugun kale berrietan kokatu ziren. 60. hamarkadaren bigarren erdian,
etorkin andana Etxeberri izena zuen hoteletik hurbil Rufino Bergerandik eraiki zuen etxebizitzamultzora joan zen bizi izatera. Hotelaren izen bera jarri zioten auzoari, Etxeberri, eta 652 lagun ziren
orotara bertara joan zirenak (341 gizon eta 311 emakume). Ondoren, Legazpi Auzunea zen biztanle
gehien zuena, 616 (313 gizon eta 303 emakume). Atzetik, hurrenez-hurren, 426 lagunekin Errepide
Nagusiaren Sahiesbidea (223 gizon eta 203 emakume) eta Eche Alay, Lourdes, Toki Alay eta Toki
Alay Berri txaletak.
Hamarkada honetan nabarmen hazi zen herria. Aipatzekoa da, dena den, beti bereizi izan direla
bi zonalde; betikoa batetik, etorkin gutxirekin eta bestetik erdialdetik urrun etorkinez bete ziren
kale eta auzo berriak. Lehenago esan den bezala, Artiz auzoa gehien hazi zena, erlatiboki betiere.
Auzo hau trenbidez beste aldera (dagoeneko Renfe46 zena) zegoen.
Eitza auzo zaharrak izan zuen aldaketa ere nabarmena izan zen, lehen esan bezala, errolda honetan
bertako biztanle kopurua kaleka sailkatuta agertzen baitzen. Santa María (Antio) elizara zihoan bidearen alboetan hazi zen populazioa nabarmen, baita San Isidro izeneko kalean ere. Eitza oro har
hartuko bagenu, kaleen biztanleria batuz, ikusiko genuke 869 biztanle (451 gizon eta 418 emakume)
bizi zirela bertan.
Harrigarriki, eraikin berriaren inguruan bizi zen biztanle gutxien. Zonalde hau herri muinetik
gertu zegoen arren, 60. hamarkadan ez zuen oraindik gero izango zuen besteko biztanleriarik. Francoren hiribidea zen biztanle gutxien zuena (gaur egun Iparraguirre hiribidea, garai hartan 56 biztanle
bizi ziren bertan). Ondoren, goranzko hurrenkeran, Merkatu kalea (gaur egun Jai-Alai, 70 biztanlerekin), Antioko Errepidearen alboetan eraiki ziren txaletak (gaur egun Belokiko hiribidea, 75 lagun
bizi ziren bertan), eta Bidezar kalea (80 biztanlerekin), Piedad kalearen atzealdean zegoen kalea.
Piedad kaletik Bide Zaharra igarotzen zen.
Datuak oro har ikusteko, biztanlearia bizilekuka eta generoka sailkaturik, ondorengo kodroan
(12. koadroa):
1960an Zumarragara etorri zen etorkinei dagokienez, aipatzekoa da orduan izan zela XX. mendean
herriak etorkin gehien jaso duen urtea. 4.228 etorkin etorri zen orotara, 1945ko herriko populazio
osoa baina gehiago, %27,8 gehiago hain zuzen.
Etorkinak 1960ko Zumarragako herritarren %61 ziren batez beste 47.
Lehenago adierazitakoari helduz, etorkinen jatorria erruz desberdina zela kontuan izanda, Zumarragako gizartea ere aldatu egin zen, hein handi batean XIX. mendeaz geroztik herriak zuen irekitasunaren aldeko joeragatik, gipuzkoar tradizionalisten artean agertzen hasi baitziren aurrenengo

46 Trenbideetako konpainia berri honek garai hartan 1,668 metroko neurridun bide-zabalerak zituzten trenbide-konpania
guztiak beregain hartu zituen.
47 Zalantzarik gabe, Zumarraga Gipuzkoan etorkin gehien jaso zuenetako herri bat izan zen, populazioarekin proportzioan
betiere. 1960. urtean Gipuzkoa osoko populazioaren % 30,6 baino ez zen etorkina. GRANJA, José Luis de la, eta PABLO, Santiago
de (koordinadoreak) (2009), Historia del País Vasco y Navarra en el siglo XX, Madril, Biblioteca Nueva, S.L., 155. orrian.
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liberalak ere. Euskararen erabilera dagoeneko XX. mendeko lehenengo hamarkadetan ahuldu egin
bazen, gainbeherak ez zuen amaierarik izan etorkinak iristen hasi zirenean.
12. koadroa: herriak zituen kale edo auzoetan biztanleak, bizilekuka eta generoka (1960. urtean)
GIZONEZKOAK

EMAKUMEZKOAK

GUZTIRA

FAMILIAK

BATAZBESTEKO FAMILIETAKO
BIZTANLEEN KOPURUA (%)

504

434

938

184

5,09

Elizkale

134

233

367

60

6,11

Nafarroa Enparantza

108

99

207

53

3,9

General Mola Kalea

149

167

316

78

4,05

Piedad Kalea

164

155

319

83

3,84

Soraluze Kalea

107

108

215

52

4,13

Espainia Enparantza

52

89

141

32

4,4

Legazpi Kalea

182

168

350

88

3,97

Artiz Auzoa

144

125

269

62

4,33

Secundino Esnaola Kalea

160

166

326

83

3,79

San Gregorio Kalea

199

198

397

95

4,17

San Isidro Kalea

107

105

212

52

4,07

Antziña Hiribidea

145

115

260

66

3,93

Franco-ren Hiribidea

22

34

56

10

5,6

Antioko Errepidea (txaletak)

33

42

75

13

5,76

Urola kalea

189

137

326

81

4,02

Bidezar kalea

37

43

80

19

4,21

Baserriak

Merkatu Kalea

33

37

70

13

5,38

Legazpi Auzunea

313

303

616

117

5,26

Urdaneta Hiribidea (Tejería Beloqui-rekin) 86

66

152

38

4

Hiri Lorategia

79

82

161

42

3,83

Errepide Nagusiaren Sahiesbidea
(Eche Alai, Lourdes, Toki Alai eta Toki
Alai Berri izeneko txaletekin)

223

203

426

102

4,17

Etxeberri Auzoa

341

311

652

144

5.09

3.511

3.420

6.931

1.567

4,42

Guztira

Etorkinen etorrerak, ñabardurak-ñabardura, eragina izan zuen herri osoan; hirigunean nahiz
landa gunean. Hala baizik ezingo genuke azaldu zer dela eta ez zen landa gunetik hirigunerako joera
mantendu: baserrietako populazioa, kopuru absolutuan, 525 biztanlekoa zen 1945ean eta 938koa
1960an. Etorkinak aldiz, 118 izatetik (horietan 113 gipuzkoarrak), 358 izatera pasa ziren (horietatik
224 ez ziren jatorri euskaldunekoak, %62,5a hain zuzen).
Etorrera jendetsu honen ondorioz, beraz, hainbat etorkinek baserria hartu behar izan zuten etxebizitzatzat, nahiz gehiengoaren kasuan, beste aukerarik ez zutelako izan zen. Herrigunean kokatu ziren
etorkin guztiei (Etxeberri barne, 3.870 lagun) etxebizitza bat topatzea arazo gaitza izan zen udalarentzat.
Edonola ere, herrigunean kokatu ziren etorkinen gehiengoa ez zen euskal jatorrikoa, 1.810 lagun,
batez beste %46,77. Gipuzkoar etorkinak ostera, historikoki gehiengo zirena (1945ean %60,1),
1960an %34,1a baino ez ziren (1.321 lagun). Jakina, gainerako euskal probintzietatik etorritakoen
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kopurua ere erruz jetsi zen, hiruak kontuan izanda (Bizkaia, Araba eta Nafarria) 721 lagun etorri
ziren herrigunera, etorkin guztien %18,6. Atzerritik zetozenak 18 baino ez ziren, herriguneko etorkinen % 0,46a48.
Landa gunera bizi izatera joan ziren 358 etorkinak alde batera utziz, etorkinen gehiengoa herrigunean baina erdialdetik urrunen zegoen auzora joan ziren bizi izatera, Etxeberri auzora hain zuzen.
Auzo horretan bakarrik 486 bizi ziren (etorkin urbanoen % 12,5a, eta guztien % 11,5a). Gaur egun
erdialdetik gertuago badago ere, garai hartan urrun zegoen Legazpi Auzunea zen etorkin gehien bizi
zen bigarren auzoa, 447 lagun bizi baitziren bertan (etorkin urbanoan % 11,5 eta guztien % 10,5a).
Atzetik zetorren, Errepide Nagusiaren Sahiesbidea izeneko ingurua, inguruan zeuden txaletak ere
kontuan izanda (atzerritar urbanoen % 9,1a eta guztien % 8,3 bizi zen bertan).
Etorkin gutxien jaso zituzten kaleak oraindik eraiki berriak ziren, hortaz, ez zeuden oraindik
etxebizitza gehiegi bertan; handienetik xumeenera hurrenez hurren: Franco-ren Hiribidea (36 lagunekin), Antioko hiribidea eta Bidezar kalea (39 lagun bizi zen bakoitzean), eta Merkatu kalea (47
lagunekin). Hauek alde batera utzita, etorkin gehien jaso zituzten betiko kale zumarragarrak Espainia
Enparantza (60 lagunekin) eta Nafarroa Enparantza (116 biztanlerekin) ziren.
Azkenik, Zumarragara iritsitako etorkinen kopuru osoa kontuan izanda gutxiengoa zen gipuzkoar
etorkinei helduko diegu. Hauek euskaldunak ez zirenekin alderatuta gehiengo ziren, batez beste,
Merkatu izeneko kale txikira eta Legazpi, General Mola eta Soraluze betiko herriguneko kaleetara
joan ziren bizi izatera. Dena dela, kopuru absolutua kontuan izanda, Gipuzkoako etorkinak batez
ere Legazpi Auzunean eta Legazpi kalean kokatu ziren; gure probintziako etorkinentzat, Piedad kalea
izan zen hirugarren aukera.
Gainontzeko euskal probintzietatik zetozen etorkinei dagokienez, Nafarrak ziren gehienak: 460
lagun alegia. Hauek Legazpi Auzunean eta Errepide Nagusiaren Sahiesbidea inguruetan zeuden txaletetara joan ziren bizi izatera. Arabarrek ere (181 lagun) inguru hau aukeratu zuten etxebizitzatzat.
Bizkaitarrak, atzera, (111 lagun) Soraluze kalera eta Artiz auzora joan ziren bizi izatera.
Espainiako gainontzeko probintzietatik zetozenak Etxeberrin (% 18a) eta Errepide Nagusiaren
Sahiesbidean (% 9,6a) kokatu ziren.
Jaso berri ditugun datuok azaltze aldera, esan genezake, etorkin guztiek ez zeukatela herriko
zeinahi gunetan etxebizitza bat erosteko besteko baliabide ekonomikorik, izan ere, hala balitz, ez
ziren ziurrenik gure herrira etorriko. Espainiatik zetozenen helburua ez zen, gehienen kasuan, herrian
gelditzea; gehienek dirua aurreztu nahi zuten Zumarragan lan eginda, ondoren euren jaioterrietara
bueltatzeko. Gipuzkoatik nahiz Euskal Herritik zetozenek, berriz, bertan gelditzeko helburua
zeukaten.
Hori dela eta, Espainiatik zetozenek, sarri ezkongabeak edota familia oraindik jaioterrian zutenak,
hasiera batean ez zeukaten era prekarioan bizi izateko eragozpenik. Hala, asko apopilo bizi ziren,
sarri herrigunetik urrun. Ondoren, familia Zumarragara ekarritakoan, etxebizitza bat alokatzen edota
erosten zuten denak elkarrekin bizi ahal izateko. Auzo merkeenetan kokatzen ziren, euren helburu
behinena dirua aurreztea baitzen, ez erdialdean etxe handiagoetan bizi izatea.
Guztiarekin, adierazgarri da hauetariko asko herrian gelditu zirela bizi izaten lanean zebiltzan
artean, behin erretiroa hartutakoan euren jaioterrietara bueltatu zirelarik. Nolanahi ere, etorkin
hauek dagoeneko ez zeukaten ezagunik beren jaioterrietan (zahartze naturalaren ondorioz, batzuk
akaso hil egingo ziren), gainera hauen seme-alabak Zumarragan gelditu ziren; horregatik, sarri Zumarragara bueltatu ziren berriz ere hemen gelditu zen familiarekin bizi izatera.

48 Zentzu honetan, aitatutako atzerritar guzti hauek ez ziren atzerritar jatorrikoak, baizik Espainiatik kanpora bizi izatera joan,
eta ostera ere bueltatu zirenak dira. Atzerrian seme-alabak izan ondoren herrira etorri zen familia bat, hain zuzen. Joera hau
1975. urteko erroldan hazi egingo da.
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Horregatik guztiagatik, Espainiatik zetozen etorkinak ez ziren hein handi batean herrian barneratu.
Esaterako, etorkin gehienek ez dute bertako hizkuntza ikasi, ez dute euskaraz hitz egiten.
Etorkinen inguruko datuen ikuspegi orokorra ondorengo koadroan:
13. koadroa: Etorkinak jaioterrika eta egonlekuka Zumarragan (1960an)

GIPUZKOA NAFARROA BIZKAIA ARABA

BESTE
PROBINTZIA BATZUK

ATZERRITIA

GUZTIRA

Baserriak

94

27

6

4

224

3

358

Elizkale

63

37

8

18

97

1

224

Nafarroa Enparantza

37

17

6

7

47

2

116

General Mola Kalea

92

7

5

5

44

1

154

Piedad Kalea

99

18

5

6

64

2

194

Soraluze Kalea

59

5

14

5

22

1

106

Espainia Plaza

25

9

3

7

14

2

60

Legazpi Kalea

100

24

9

11

44

1

189

Artiz Auzoa

53

13

12

9

97

Secundino Esnaola Kalea

77

15

7

10

48

San Gregorio Kalea

75

32

5

12

119

1

244

San Isidro Kalea

49

9

1

4

95

1

244

Antziña Hiribidea

56

11

2

91

1

161

Franco-ren Hiribidea

18

4

3

3

8

36

Antioko Errepidea (txaletak)

21

4

2

1

11

39

Urola Kalea

63

19

3

16

179

280

Bidezar

13

5

2

19

39

Merkatu Kalea

28

5

1

13

Legazpi Auzunea

143

90

8

20

185

1

447

Urdaneta Hiribidea
(Tejería Beloqui-rekin)

66

15

6

18

1

106

Hiri Lorategia

50

1

3

3

33

Errepide Nagusiaren Sahiesbidea
General (Eche Alai, Lourdes, Toki
Alai y Toki Alai Berri txaletekin)

72

60

1

20

196

Etxeberri Auzoa
Guztira

62

33

8

17

366

1.415

460

117

181

2.034

184
157

47

90

3

352

21

4.228

486

Ondorengo lerroetan 1960ko Zumarragako populazioa aztertuko dugu adina kontuan izanda. Lehenik eta behin, adierazi nahi genuke 1960rako esanguratsuak direla osasunaren eremuan izandako
aurrerapenak. Hori dela eta, hemendik aurrera adinekoen taldea, zahartzaroarena, 60 urtetik aurrerakoa izango da; jaiotzetik 19ra artekoa gazteena eta tartekoak, hots, 19tik 60ra artekoak izango
dira helduak.
Zumarragako 1960ko populazioaren gehiengoa heldua zen, 6.931 biztanletik 3.942 alegia (populazioaren %56,87a). Gazteen taldea zen lagun gehien zituen bigarrena, 2.598 biztanlerekin
(%37,48). Adinekoak 391 ziren (%5,6).
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Gune urbano guztiek, Legazpi Auzuneak izan ezik, biztanle-egitura hau mantentzen zuten. Aipatutako auzoan gazteak ziren gehiengoa, nabarmen gainera; helduak eta adinekoak batuta baina
gehiago baitziren (616 biztanletik 313 19 urtez azpikoak ziren (% 50,81a). Bigarren talde handiena
helduek osatzen zuten 294 lagunekin. Adinekoak 9 baino ez ziren.
Herriguneko salbuespen adierazgarriena aipatuta, ezin dugu aipatu gabe utzi Etxeberri auzoa zela
gazteen taldea helduenetik nahikoa hurbil zegoen auzo bakarra. Auzoan bizi ziren 652 biztanletik,
% 51,22a helduak ziren, gazteak aldiz, % 46,85a osatzen zuten.
Esanguratsua da, ezinbestean, bazegoela herrian edadetu gabeko hiri gune bat: artean eraiki
berria zen Franco-ren hiribidea, 56 biztanle soilik zituena. Era berean, Merkatu kalean ere bi adineko
baino ez ziren bizi, edota Urdaneta Aita-ren hiribidean ere, hirurogei urte baina gehiago zituen
bakarra bizi zen. Biztanle ikaragarri bizi ziren Legazpi Auzunean ere berbera zen joera, 9 biztanlek
gainditzen zuten hirurogei urteko hesia (bertan bizi zirenen % 1,4ak). Biztanleria osoaren %10 baina
gehiago adinekoak ziren eremuak 4 baino ez ziren: Antioko Errepidea, Nafarroa eta Espainia enparantzak eta Secundino Esnaola kalea. Hau aurreratu dugunaren isla da: eraiki berri ziren inguruetan
etorkinak bizi ziren nagusiki, hauek langile gazteak ziren eta euren familiako kide helduenak ez ziren
Zumarragan bizi, jaioterrietan baizik.
Baserri inguruan ere, familietan haurrak eta adinekoak betidanik elkarrekin bizi izan ziren eremuan,
etorkinen kopuru handiak eragina izan du adin taldeen banaketan. Izan ere, helduen taldea beste
biak batuta baina handiagoa da.
Oro har, lehenago jaso dugun eran, langileak ziren nagusi Zumarragan 60. hamarkadan, batik
bat lan aroak goia jo zuen garaia zen. Herrira etorri zirenak lan bila zetozen; ez ziren gazteak, 40-50
urte bitarteko langileak baizik. Haur asko eta adineko oso gutxi zeuzkaten euren kargupean. Herrian
zeuden lantegiak haz zitezen beharrezkoa zen eskulana burutzen zuten.
Aipatutakoa hobeto ulertzeko, ondorengo koadro hau begiratu ezazu (14. koadroa)
Lanbideei dagokienez, emakumeen artean nagusi zen ogibidea Etxeko Lanak burutzea zen,
haurrak eskolara joaten ziren, eta gizonezko helduek langile ziren (jornalari, peoi zen metalaren
saileko lantegietako langile). Gehiengo nagusia zen azken hau, gainerako guztien batura gainditzen
zutelarik, baserrietako zereginak ere kontuan hartuta (datuetan jasotako 290 ogibideetatik 132 langileak ziren eta 97 nekazariak).
Honen salbuespen dira Soraluze eta Legazpi kaleak, Espainia Enparantza, Secundino Esnaola
edota Merkatu kaleak, bertan enplegatuak edo bulegariak baitziren nagusi. Elizkale edo Francoren Hiribidean, atzera, erlijisoak ziren gehiengoa. Dena den, bi kongregaziotan banatzen ziren Elizkale-n Karitatezko Mertzediariatarren Ahizpak bizi ziren eta aipatu dugun bigarrenean kalean Gurutzearen Alabaen esku zegoen ikastetxearen ardura zuten 10 moja bizi ziren. Hirurogeita hamarreko
hamarkadaren hasieran eraiki zuten ikastetxe berrira lekualdatu arte (gaur egun UGLE dena)
bertan bizi izan ziren.
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14. koadroa: Biztanleak adin-taldeka eta bizilekuka 1960an.
18 URTEETARAINO
(BARNE)

19TIK 50ETARAINO
(BARNE)

51 URTE EDO
GEHIAGO

GUZTIRA

Baserriak

393

477

68

938

Elizkale

109

234

24

367

Nafarroa Enparantza

68

117

22

207

General Mola Kalea

98

189

29

316

Piedad Kalea

96

205

18

319

Soraluze Kalea

64

134

17

215

Espainia Enparantza

48

68

25

141

Legazpi Kalea

81

236

33

350

Artiz Auzoa

100

154

15

269

Secundino Esnaola Kalea

100

191

35

326

San Gregorio Kalea

143

237

17

397

San Isidro Kalea

79

121

12

212

Antziña Hiribidea

100

153

7

260
56

Franco-ren Hiribidea

23

33

0

Antioko errepidea (txaletak)

24

34

17

75

Urola Kalea

120

201

5

326

Bidezar Kalea

28

46

6

80

Merkatu Kalea

27

41

2

70

Legazpi Auzunea

313

294

9

616

Urdaneta A.-ren Hiribidea (Tejería Beloqui-rekin) 65

86

1

152

Hiri Lorategia

100

5

161

56

Errepide Nagusiaren Sahiesbidea
(Eche Alai, Lourdes, Toki Alai eta Toki Alai
Berri txaletekin)

158

257

11

426

Etxeberri Auzoa

305

334

13

652

2.598

3.942

391

6.931

Guztira

1975. urteko udal erroldak
Analisi honetan aurrera eginda, 1975ko abenduaren 31n burututako errolda da hurrengo aztergaia.
Aldez aurretik adierazi nahi genuke, beste zenbaitetan gertatu bezala, 1975. urteko erroldan ere,
ofizialak ez diren datu estatistikoei erreparatuz, Zumarragan 1975an 12.412 biztanle49 bizi zirela
jaso dugula; nahiz banan-banan datu ofizialak aztertu ondoren (familia bakoitzari zegozkion fitxak,
familia buruaren firmarekin), 12.475 biztanleko datua jaso bildu dugun50.
Datuok ikusita, lehen gainbegiradan, herrian 5.544 biztanle gehiago bizi zela (1960ko erroldarekin
alderatuta, % 79,98ko hazkunde demografikoa jazo zen) ikus dezakegu. Hazkunde honen arrazoi
nagusia Gaztelatik herrira etorritako etorkin kopuru ikaragarria da.

49 ZUA, 1082-5.
50 Harrigarriki, 1975tik 1981erainoko erroldak gaurkotuta daude. Kontua da jaiotze guztiak jasota daudela, baina ez baja denak
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Ezinbestean, Zumarragako betiko biztanlegoak jasan zuen akulturazio prozesuaren areagotze
adierazgarria helarazten dute datu hauek. Gipuzkoako eta Bizkaiko gainontzeko herrietan jazo bezala,
Zumarragan ere gazteleratze prozesua ikaragarria izan zen. Gainera, 1936ko irailaren 29az geroztik
Estatu-buru zenak aurrera eramandako politika linguistikoak ere nabarmen eragin zuen prozesu
honetan, 1975an hil zen arte iraun baitzuen.
Logikoki, aurreko erroldan aztertutako etorkin guzti haiek egonkortu egin ziren herrian. 1975rako
lehen etorkin haiek familiak osatu zituzten bertan, etorkinen seme-alaba zumarragatarren lehen belaunaldia sortuz. Guztiarekin, ezinbestekoa zen etxebizitza berriak eraikitzea, eta beharrari erantzunez,
etxeak eta kaleak eraiki ziren. Hazi egin zen Zumarragaren herriguneko, hiruki egitura tradizionala
kale berriez inguratuz. Hala, Filipinar Uharteak kalea, Garicano Goñi Auzoa, Okendo Almirante
Kalea, Txurruka Kalea, Euskalerria Hiribidea, eta oso jendetsu ziren Esteban Orbegozo Pasealekua,
Leturiatarren Enparantza eta Busca Sagastizabal Zugaztia eraiki ziren51. 1960an erroldan agertu ziren
kale batzuk izenez aldatu ziren: Merkatu kaleak Jai-Alai izena hartu zuen eta Errepide Nagusiaren
Sahiesbidea zeritzanak, behin-behinean Polígono nº 1 izena izan ondoren, Antonino Oraa izena hartu
zuen behin-betiko.
1975eko udal errolda aztertze aldera, adierazi nahi genuke lehenik eta behin, aurrez eginikoetan
herria bitan banatu badugu ere (baserriak eta herrigunea), honako honetan ez dugula hain beharrezkoa
ikusten banaketa hau burutzea. 70. hamarkadarako nabarmen murriztu zen landa eremuko populazioa, hortaz, herriko biztanle kopuruaren gehigarritzat hartuko dugu; izan ere, alde batetik baserrietan
jende gutxiago bizi zen (1960an 938 lagun bizi ziren baserrietan, biztanlego osoaren % 13,5a; 1975ean,
aldiz, 478 biztanle baino ez ziren gelditzen, populazio osoaren % 3,76a) eta gainera, herrigunean
nabarmen hazi zen biztanleria.
Nolanahi ere, baserri eremuko biztanleria aztertuta, adierazgarria da etxebizitza kopuruak jasan
zuen beherakada, 1960ko 184 etxebizitzatik 99ra jetsi baitzen 1975an.
Baserri inguruaren analisiarekin jarraituz, agerikoa da XXI. mendera hurbiltzen ari garela, izan
ere, etxebizitza bakoitzean bizi zen kide kopurua ere jetsi egin zen 4,82 izateraino. Badirudi lehenengo
urteetan baserrietan bizi izandako etorkin gehienak herrigunera joan zirela behin herrian egonkortu
zirenean. Hori dela eta, 1975ean baserrian bizi zirenak betidanik baserria etxebizitza izan duten familiak ziren, ezkontzaren baten ondorioz kide berriren bat etorri bazen ere.
Baserrietako biztanleen artean, oraindik ere, gizonezkoak ziren nagusi (252 gizon eta 226 emakume)
%111,5eko gizonezko indizearekin (15 urte lehenago baina apur bat baxuagoa), lehenago genekusan
beherakadak aurrera zerraien, beraz.
Herrigune biztanleria aztertze aldera (Etxeberri auzoa barne), herriaren herriko zonalde tradizionalean, Soraluze kalean, Nafarroako Enparantzan eta, batez ere, Elizkalen, biztanleen kopuruaren
jaitsiera nabaria soma daiteke. Aipatu berri dugun Soraluze kaleari eta Nafarroako Enparantzari dagokienez, bertako biztanleria zahartu egin zen, belaunaldi berriak ez baitziren bertara joan bizi izatera.
Elizkalen berriz, kasua oso desberdina zen, bertan etxebizitza berriak egiteko zaharrak bota behar
izan zituzten, apurka-apurka kale osoa berritu zelarik (80. hamarkadan amaitu zen berritze-prozesua).
Gainontzeko kale tradizionaletan nahiz 1960ko hamarkadan eraikitako berrietan hazi egin zen
biztanleria, ñabardurak-ñabardura; izan ere, Etxeberri zein Legazpi Auzuneetan esaterako, jetsi egin
zen populazioa, han bizi ziren batzuk herrigunera joan zirelako batik bat.

(bajen kausa heriotzak nahiz emigrazioa ziren). ZUA, 1.288, 1.289 eta 1.290.
51 Kale berrien multzo honetaz gainera, garapen urbanistikoa zela eta, Elkano kalea ere eraiki zuten. Ataririk ezean, ez zuen
biztanlerik.
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Guztiarekin, etxebizitza kopurua 2.922 izateraino hazi zen, 1960. urteko datuekin alderatuz, %
86koa izan zen hazkundea. Herriguneko etxebizitza kopurua izan zen gehien hazi zena, hamabost
urte lehenago zeudenekin konparatuta % 104a gehiago ziren52. Hazkunde hau Leturiatarren Enparantzan eraiki ziren 205 bizileku berriei eta Busca Sagastizabaleko zugaztian zeuden 142 bizileku
berriei zor zaie.
Era berean, herrian etxebizitza bakoitzeko kide kopurua 4,269koa zen artean, kopurua 4,828koa
zen baserrietan. Baserrietan gero eta biztanle gutxiago bizi ziren familia bakoitzean eta beraz, ez
zuen horrenbesteko eraginik datu honek datu orokorrean. Herriguneko 11.997 biztanleen etxebizitza
bakoitzeko kide kopuruaren batez bestekoa ere jetsi egin zen, etxebizitzako 4,25 kidera.
Parametro hau kaleka aztertuta, ia eremu guztietan batez bestekoa baserrietakoa baina baxuagoa
zen, salbuespenak ondorengoak ziren: Antioko errepidea, bertan 4,89 lagun bizi baitziren etxebizitzako;
Esteban Orbegozo Pasealekua, 4,87ko batez bestekoarekin; Garicano Goñi Auzoa, 4,84 koarekin eta
Hiri-Lorategi 4,84ko batez bestekoarekin. Kontua izan behar dugu datuok aztertzean Hiri-Lorategian
zein Antioko Errepidean etxeak izugarri handiak zirela, eta hortaz, familia handiak bertan lasaiago
bizi zitezkeela. Horrez gain, aipatu Esteban Orbegozo Pasealekuko eta Goiko Txabola inguruko biztanleria gaztea zela. Etxebizitzako batez beste kide gutxien bizi ziren eremuak Espainia Enparantza
eta San Gregorio kaleak ziren, batez beste 3,29 eta 3,30 kiderekin hurrenez hurren.
Biztanleria generoaren ikuspuntutik aztertze aldera, baserrien kasuan gertatzen zenarekin bat,
gizonak emakumeak baino gehiago ziren (6.401 gizon eta 6.074 emakume), gizonezko indizea %
105,28koa zelarik. Dena den, eta nahiz eta gune gehienetan gizonak emakumeak baino gehiago
izan53, bederatzi eremutan bigarrenak lehengoak baino gehiago ziren54. Antioko Errepidea zen esanguratsuenetako bat, bertan, 32 gizon eta 61 emakume bizi baitziren, gizonezkoen indizea % 52,45ekoa
zelarik.
Hamabost urte lehenago gertatu bezala, gune urbano berriak eraiki eran, hauek ziren biztanle
gehien jasotzen zuten eremuak herrigunean. Eraiki ziren datak kontuan izanda; Esteban Orbegozo
Pasealekua (1964koa), Leturiatarren Enparantza (1966-1968), eta Busca Sagastizabal Zugaztia (19701971) ziren azkenak. Hiru gune berri hauetan 2.344 biztanle bizi ziren.
Biztanle kopurua kontuan izanda, jende gehien Leturiatarren Enparantzan, Esteban Orbegozo
Pasealekuan eta Bidezar kalean bizi zen. Biztanle gutxien, Geltokiko Plazan, Zelai-Arizti Zugaztian
eta Espania Enparantzan bizi zen, 26, 44 eta 56 lagun, hurrenez hurren. 1960. urtean gertatu bezala,
eraiki berri ziren etxebizitza-guneetara biztanle asko bizi izatera joan izana, ezinbestean, aurreko urteetan herrian zegoen etxebizitza behar handiaren seinale da.
Bizilekuka, generoka eta etxebizitzako batez besteko kide kopurua kontuan izanda biztanleriaren
ikuspegi osoa izateko, ondorengo koadroa (15. koadroa).

52 1960an 1.383 etxebizitza urbano zeuden artean, 1975ean 2.823 zeuden.
53 Proportzionalki Filipinar Huarteak eta Leturiatarren Enparantzak nabarmentzen ziren, % 137,5a eta % 115,36ko gizonezko-indizearekin, hurrenez hurren. Ibidem.
54 Gune horiek Secundino Esnaola, San Gregorio, Soraluze, Elizkale, eta Jai-Alai kaleak, Franco-ren Hiribidea, Nafarroa eta
Espainia Plazak, eta Antioko Hiribidea ziren.
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15. koadroa: Biztanleak bizilekuka eta generoka herriaren gune ezberdinetan (1975ean)
GIZONAK

EMAKUMEAK

GUZTIRA

BIZILEKUAK

BIZILEKUKA BATAZBESTEKO
PERTSONAK

Baserriak

252

226

478

99

4,828

Elizkale

54

60

114

34

3,35

Nafarroa Enparantza

61

69

130

35

3,71

General Mola Kalea

162

159

321

77

4,16

Soraluze Kalea

84

101

185

47

3,93

Espainia Enparantza

23

33

56

17

3,29

Legazpi Kalea

329

324

653

152

4,29

Zelai Arizti Zugaztia

24

20

44

11

4

Artiz Auzoa

125

110

235

64

3,61

Secundino Esnaola Kalea

207

218

425

102

4,16

Urola Kalea

275

258

533

119

4,47

Geltokiko Plaza

15

11

26

7

3,71

Euskalerria Hiribidea

154

141

295

67

4,40

San Gregorio Kalea

288

293

581

176

3,30

San Isidro Kalea

296

282

578

135

4,28

Antziña Hiribidea

119

115

234

54

4,33

Busca Sagastizabal Zugaztia

290

276

566

142

3,98

Franco-ren Hiribidea

209

245

454

101

4,49

Antioko Errepidea (txaletak)

32

61

93

19

4,89

Bidezar Kalea

346

310

656

146

4,49

Piedad Kalea

278

254

532

140

3,80
4,64

Jai Alai Kalea

58

72

130

28

Legazpi Auzunea

234

223

457

106

4,31

Urdaneta Aita-ren Hiribidea

210

205

415

99

4,19

Esteban Orbegozo Pasealekua

422

417

839

172

4,87

Filipinar Uharteak Kalea

44

32

76

16

4,75

Iñigo de Loyola Kalea

75

55

130

28

4,64

Hiri-Lorategia

96

93

189

39

4,84

Leturiatarren Enparantza

503

436

939

205

4,58

Antonino Oraa Kalea

320

230

550

121

4,54

Garicano Goñi Auzoa

231

200

431

89

4,84

Oquendo Almirante Kalea

134

128

262

65

4,03

Txurruka Kalea

230

219

439

101

4,34

Etxeberri Auzoa
Guztira

240

210

450

109

4,12

6.401

6.074

12.475

2.922

4,269

Zumarragako 1975ko etorkinen inguruko datuak biltze aldera, 7.797 dira erroldan jasotako etorkinak, biztanleria osoaren %62,5 alegia, 1960ko datuetan jaso duguna baino altuxeagoa.
15 urte lehenago gertatu bezala, etorkinen kopuru osoak gainditu egiten zuen lehenago zegoen
biztanle kopurua, 1960ko kasuan %12,49ko portzentailarekin gainditzen zuelarik.
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Dudarik gabe, urtetik-urtera jasotako etorkin kopuru handiak eragina izan zuen herriko biztanleen
izaeran. Kanpotik zetozenek lagundu egin zuen bertako betiko biztanleak irekitasunaren aldekoak
izan zitezen, batez ere inmigraziorik jaso ez duten herrietako biztanleekin alderatuta. Izan ere, aipagarria da esaterako frankismoaren azkeneko urteetan eta Transizio garaian herriko eskoletan ez
zela euskara irakasten. Hartaz, diktadorea hil ondoren, euskararen egoera herrian benetan larria
zen, gutxik baitzekiten euskaraz. Era berean, udalerrian garrantzizko izan ohi zen alderdi bat, batez
ere Gipuzkoako gainontzeko herrietan gertatzen zenarekin konparatuta, estatalista zen.
Inmigrazioari berari dagokionez, badirudi lehenengo urteetan baserrietan bizi izandako etorkin
gehienak herrigunera joan zirela behin herrian egonkortu zirenean. Baserrian lehenago ere bertan
bizi zirenak eta euren familietako hurrengo belaunaldiak gelditu ziren. 1960an gure herriko baserrietan
358 etorkin bizi ziren, 1975ean 139ra jetsi zen kopurua; gainera, gehiengoa gipuzkoarra (% 56,83a,
hain zuzen).
Herrigunean bizi zen, hortaz, etorkin gehien (zonalde urbanoan, Etxeberri auzoa barne, 7.658
biztanle ziren). Herrira etorri ziren gehienak (baserriak ere kontuan izanda) ez ziren euskal jatorrikoak
(4.394 lagun, % 56,35a). Bigarren etorkin multzo handiena etorkin gipuzkoarrek osatzen zuten
(2.490, % 31,93a). Hurrena nafarrak ziren gehiengoa (537 biztanle, % 6,88a), arabarren bigarren
(166, % 2,12a), eta azkenik bizkaitarrak (134, % 1,71a).
Lehenago adierazi bezala, atzerritik zetozenen kasuan, aipagarria da, nahiz herriko biztanleria
osoari ia ez eragin, bazirela herrian jaiotako familiak, atzerrira bizi izatera joatea erabaki zutenak.
Ondoren, hauen oinordekoek, atzerrian jaioak eurak, herrira bueltatzea erabaki zuten55.
Beste alde batetik, Gipuzkoara 1970an bizi izatera etorri zen etorkin euskaldun (Nafarroa barne)
eta ez euskaldunen datuak ikusita, Gipuzkoatik, Bizkaiatik, Nafarroatik eta Arabatik zetozenak %
21,6a osatzen zutela ikus dezakegu, euskaldunak ez ziren probintzietatik % 78,4a zetorrelarik.
Zumarragan Leturiatarren Enparantzan bizi zen etorkin gehien (enparantza horretan 708 etorkin
bizi ziren, kopuru orokorraren % 9,08a. Hala, enparantzan bizi ziren biztanleen % 75,4a etorkina
zen), Esteban Orbegozo Pasealekua zen bigarrena (587 etorkin bizi ziren bertan, herri osoan bizi ziren
etorkinen % 7,52a, eta Pasealekuko populazioaren % 73,55a).
Aitzitik, etorkin gutxien Zelai Arizti Zugaztian eta Espainia nahiz Geltokiko enparantzan, bizi zen
20, 22 eta 26, hurrenez hurren. Dena dela, biztanle kopuru baxua izanagatik ezin dugu proportzioa
ere baxua zela pentsatu, izan ere, batez besteko etorkin kopurua % 45,45koa, % 39,28koa eta
%100ekoa zen, hurrenez hurren. Azkeneko portzentai honi erreparatuta Geltokiko Plazako biztanle
oro etorkina zela dakusagu, izan ere, bertan bizi zirenak trenbideko langileak ziren.
1975ean inmigrazioa gure herrian izan zuen eragina argi ikusteko, etorkinen jatorria eta bizilekuak
adierazten dituen ondorengo koadroa (16. Koadroa):
Adinkako azterkitari ekite aldera, badirudi 1975ko populazioari erreparatuta nahikoa orekatua
zela taldekako banaketa. Erabatekoa da helduen nagusitasuna, 19 eta 60 urte artekoena (6.699
lagun eta populazioaren %53,69a), bigarren talde handiena gazteena da, 19 urtez azpikoena (4.737
biztanle, populazioaren %37,98a) eta azkenik adinekoen taldea (1.037 lagun, %8,31)
Datu hauek oinarri sendodun piramide demografikoa helarazten digute, lan egiteko garaian daudenak gai baitira gainontzekoak mantentzeko.

55 Ikusi GRANJA, José Luis de la, eta PABLO, Santiago de (koordinatzaileak), (2009) Historia del País Vasco y Navarra en el siglo
XX, Madril, Biblioteca Nueva, S.L., 155. orrian.
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16. koadroa: Etorkinak nondik etorritako eta bizi izateko erabili zuten bizilekuen arabera (1975eko udal erroldaren datu
ofizialen arabera)
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143
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7

6

107

4
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13
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8

5
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0
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0
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9

1
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4
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6

2
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San Isidro Kalea
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1

6
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1
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Antzina Hiribidea
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2

3

2
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0
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2

5
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0
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Franco-ren Hiribidea

130
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5

85

5

265

Antioko Errepidea (txaletak)

30

11

7

2
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1
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4

4
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5
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6
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2
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1

11
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2
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4

8
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1
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129
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1

1
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2
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1

3
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2
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49
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6

4
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5
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0

5
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3
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9

1
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9

6

2
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3
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Guztira

Proportzio hau orokorra den arren, ekilibrioa era berean mententzen da kale eta auzo desberdinetan
ere. Salbuespen bakarra aipa genezake, Filipinar Uharteak kalea, gazteenak gehiengoa osatzen
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baitute bertan. Zelai-Arizti Zugaztian ere gazte eta helduen kopurua parekoa da56. Dena den, datuok
ez diote biztanleria osoari gehiegi eragiten, bi auzo hauetan ez baitzen biztanle gehiegi bizi.
Beraz, eta adin-taldeei dagokienez, 1975ean helduak ziren nagusi Zumarragan. Hau, ziurrenik,
etorkin asko etorri izanaren isla da, izan ere, hauetariko gehienak lan egiteko garaian zeuden. 1960an
gertatzen zen antzera, seme-alaba kopuru egokia zuten eta adineko gutxi euren kargura. Hau zen,
batez ere, langile-auzoetako egoera: Leturiarren enparantzan edota Esteban Orbegozo Pasealekuan,
adinekoak ez zuten biztanleriaren % 3,2 gainditzen. Zonalde tradizionaletan gertatzen zena oso bestelakoa zen, bertan adinekoak biztanleriaren % 10a gainditzen zuten, batez ere Soraluze eta General
Mola-ren kaleetan. Adierazgarria da, Zelai Arizti Zugaztian (lehen esan bezala, biztanle gutxi zuen
eremua), adinekoek biztanleriaren % 22a gainditzen zutela. Hau herriko portzentairik altuena zen,
hala eta guztiz ere, ez zen esanguratsua datu orokorrak baldintzatzerakoan, biztanle gutxi zirelako
bertan bizi zirenak.
Beste alde batetik, ezin esan gabe utzi, baserri eremuan ere adin-taldeen osaera herrigunekoaren
antza hartzen hasi zen. Dena den, adinekoak % 16a baino gehiago ziren baserrietan.
Xehetasun gehiago izateko, ondorengo koadroan biztanleria adin-taldeka eta bizilekuka sailatuta
(17. koadroa).
Zumarragarrek 1975ean zeuzkaten lanbideei erreparatuz, aurrez aztertu ditugun erroldetan ikusi
bezala, emakumeek Etxeko Lanak burutzen zituzten. Etxebizitza bakoitzean kide batek izan ohi
zuen etxea atontzeko erantzukizuna, normalean familia buruaren emaztea izan ohi zen arduraduna
(hura falta bazen, hil izana izan ohi zen kausa); bestela, etxeko emakumeren bat, familia buruaren
ama edota amaginarreba zein alaba, horretarako adina beteta baleuka betiere. Ezin alboratu garaiko
gizartean gizonezkoak zirela beti erabakiak hartzeko eskubidea zeukatenak, emakumeen gainetik.
Gainontzean, eta senar-emazteen seme-alaba adingabekoei erreferentzia eginez, udal errolda
desberdinen arabera, haurrek ikasketak hasteko adina bete gabe zeukatenean Txiki (Menores) izena
izan ohi zuten. Hamalau urte bete bitartean eskola-ume bezala ziren ezagun, behin adin hori gaindituta,
ikasten jarraitzen zutenak, Ikasle ziren.
Lanbide hauek alde batera utzita, erlijioaren eremukoak, maistrak edota erizainak salbu, gutxi
ziren ezkontza-egoitzatik kanpo ordaindutako lana egiten zuten emakumeak. Hots, ez zegoen ia
Langiletzat defini genitzaken emakumerik. Apur horiek gainera, ez zuten siderometalurgintzarekin
zerikusia zuen lanik egiten, gehienek herrian zegoen orrazi lantegian egiten baitzuten lan.
Gainontzeko ogibideetan, gizonezkoek betetzen zituzten lanez ari garela, siderometalurgia esparrua
zen garrantzitsuena, bertan langileek egiten zuten lan. Dena dela, sektore honen barruan ere bazeuden
beste lan eremu batzuk; hala nola doitzaileak, argiketariak, mekanikariak eta tornulariak.
Etxetik kanpo lan egiten zuten 4.214 lagunetatik (jubilatuak, erretiratuak eta pentsiodunak alde
batera utzita), 2.122k, hots % 50,35ak, enpresa siderometalurgikoren batean egiten zuten lan (ofizio
honetan doitzaileak57, garabileak, trefilatzaileak58, eta abar). Dena dela, erroldan agertzen ziren 285
mekanikarien gehiengoak ere siderometalurgiarekin zerikusia duen lanen bat burutzen zuen. Elektrizistekin ere gauza bera gertatzen zen.

56 Filipinar Uharteak kalean erroldatuta zeuden 76 biztanletatik, 35ek oraindik ez zituzten 19 urte eta 33 helduak ziren. 8 ziren
61 urte edo gehiago zituztenak.
Beste alde batetik, Zelai Arizti Zugaztian bizi zirenen datuak apalagoak dira; izan ere, 44 lagunetik 17 gazteak ziren, 17 helduak
eta 10 adinekoak. Ibídem
57 Hizkuntzaren Errege-Akademiaren arabera, 22. edizioan, doitzailea dagoeneko eginda dauden metal-piezekin lan egiten
duena da, azkenik kokalekua atontzen diena hain zuzen.
58 Hiztegi beraren arabera, trefilatzea metal bat alanbre edo hari bihurtzea da, trefilagailu batetik pasatuz.
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Siderometalurgian ari zirenez gain, herriko langileen artean 136 lagunek eraikuntzaren sektorean
egiten zuten lan, 89k zurgintzan, 39k iturgintzan, 26 pintoreak ziren,...
17. koadroa: Biztanleria adin-taldeka eta bizilekuka 1975ean
18 URTEETARAINO
(BARNE)

19TIK 50ETARAINO
(BARNE)

51 URTE EDO
GEHIAGO

GUZTIRA

Baserriak

146

254

78

478

Elizkale

34

78

22

124

Nafarroa Enparantza

44

73

13

130

General Mola Kalea

115

149

57

321

Piedad Kalea

193

271

68

532

Soraluze Kalea

61

88

36

185

Espainia Enparantza

16

26

14

56

Legazpi Kalea

215

351

87

653

Zelai Arizti Zugaztia

17

17

10

44

Artiz Auzoa

74

136

25

235

Secundino Esnaola Kalea

160

210

55

425

Geltokiko Enparantza

11

12

3

26

San Gregorio Kalea

225

324

32

581

San Isidro Kalea

238

309

31

578

Antziña Hiribidea

87

132

15

234

Busca Sagastizabal Zugaztia

211

333

22

566

Franco-ren Hiribidea

171

257

26

454

Antioko bidea (txaletak)

13

59

21

93

Urola Kalea

223

287

23

533

Bidezar Kalea

271

354

31

656

Jai Alai Kalea

45

73

12

130

Legazpi Auzunea

125

278

54

457

Iñigo de Loyola Kalea

40

82

8

130

Urdaneta Aita-ren Hiribidea

144

229

42

415

Esteban Orbegozo Pasealekua

462

411

25

798

Hiri Lorategia

69

96

24

189

Filipinar Uharteak Kalea

35

33

8

76

Leturiarren Enparantza

408

501

30

939

Antonino Oraa Kalea

247

278

25

550

Garicano Goñi Auzoa

180

216

35

431

Euskalerria Hiribidea

117

148

30

295
449

Txurruka Kalea

182

241

26

Almirante Oquendo Kalea

105

138

19

262

Etxeberri Auzoa

165

255

30

450

4.739

6.699

1.037

12.475

Guztira
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Gainontzeko lanbideei dagokienez, 351 enplegatuk bulego-lan egiten zuten, administratibo nahiz
administrari laguntzaile bezala, hauetako batzuk instalazio siderometalurgikoetan egiten zuten lan.
151 lagunek merkataritzako lokaletan lan egiten zituzten. 19 langile nagusi edo gerente ziren enpresetan. 50 lagun erlijio-lanak burutzen zituzten apaiz zein moja ziren. 56 nekazari zeuden, batez
ere baserrietan bizi zirenak. 110 maisu-maistrak ziren herrian (Oinarrizko Hezkuntza Orokorrean,
Bigarren Hezkuntzan edo Lanbide Heziketan). 41 lagunek Osasun arloan ziharduten, medikuntzan
nahiz farmazietan lan eginez. 38 trenbide-langileak ziren (haien artean Geltokiko Enparantzan bizi
zirenak, ezkontza-egoitzatik kanpo lan egiten zutenak). Herriko 59 biztanlek mirabetzan edo neskametzan egiten zuten lan. 24 okin zeuden eta guzti horiez gain, 424 herritarrek Beste Lanbide bat
zeukaten: polizia nazionalak59, saltzaile ibiltariak, eta abar.
Horrez gain, dirudienez, krisi ekonomikoaren lehen aztarnak azaleratu ziren herrian, izan ere,
dagoeneko 25 langabe agertzen ziren udal erroldan. Lehenago ez zegoen langabeziarik herrian; erroldetan behintzat ez zen halakorik ageri.
Aipatutako lanbideak herrian kaleka edo guneka aztertzen baditugu, eremu populatuenetan langileak bizi direla ikusiko dugu: Etxeberri auzoan, Bidezar kalean, Esteban Orbegozo Pasealeku-an,
Leturiarren Enparantzan, Antonino Oraa kalean, Garicano Goñi auzoan, Txurruka kalean, San Gregorio kalean, Antziña hiribidean, Busca Sagastizabal Zugazti-an, San Isidro kalean eta Urola kalean,
hain zuzen. Gainerako kaleetan ere, langileak gehiengo ez zirenean, gutxiengo adierazgarriena ziren,
baita baserrietan ere, nekazari baina langile gehiago baitzeuden dagoeneko60.
Gutxi ziren herrian (Legazpi kalea, Antioko bidea eta Geltokiko Enparantza, hain zuzen) beste
lanbideren bat nabarmentzen zen guneak. Legazpi kalean enplegatuak edo bulegariak ziren gehiengoa,
Antioko bidean, atzera, irakasleak eta maisu-maistrak ziren nagusi. Azkenik, eta Geltokiko Enparantzan
bizi ziren guztiek trenbidean egiten zuten lan.
Aztertu berri dugun eran, 1975. urtean bazen nolabaiteko lanbideen araberako antolaketa geografiko bat herrian. Lanbidekako banaketa, banaketa sozialaren isla da inolaz ere, gizarte-klaseak
ez ziren kale berdinetan nahasten: inguru tradizionalean, hots, XVI. mendetik eraikita zegoen
eremuan, betiko Zumarragan, ez zegoen ia langilerik. Hauek erdigunetik urrunago zeuden auzoetan
bizi ohi ziren.

Jaiotza, ezkontza eta heriotzetan izandako aldaketak (1930-1975)
Orain arte udal erroldetan jasotako datu zehatzei erreparatu badiegu, atal honetan aldaketa sakon
guzti horiek Zumarragako biztanleen jarreran nola eta zertan eragin duten aztertzeari ekingo diogu.
Lehenago jaso dugun eran, jaiotza, ezkontza zein heriotza61 (haur-heriotza nagusiki) dira aztertu
beharreko aldagaiak, hauetan bil baitaitezke Zumarragan historian zehar jazotakoaren begibistako
emaitzak. Ez politikari dagozkionak soilik, izan ere, gure herriaren kasuan esaterako, XX.mendeko
50. hamarkadatik hasi eta hurrengo hamarkadetan zehar bertaratu zen etorkin kopurua izan baita
ziurrenik, garrantzia gehien izan duen gertakaria.

59 Leturiatarren Enparantza-n zegoen etxebizita batetan hamar polizia nazional bizi ziren, eta enparantza horretan 1971-1972
urte artean kokatu zen komisaldegian egiten zuten lan.
60 Baserrietan zeuden 235 lanbideetatik, 55 langileak ziren eta 48 nekazariak. Lanbide gehiago ere bazeuden, bakan batzuk
burutzen zituztenak.
61 Orokorrean egiten den antzera, jaiotza-tasa eta heriotza-tasa milakoetan emango ditut (‰).
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50. hamarkadak berebiziko garrantzia izan du Zumarragaren historian. Lehenago, XIX. mendeko
bigarren herenean62, hasi bazen ere udal lurretan garraio baliabideen sorrera, trenbidearen eraikuntzarekin (honek Zumarraga ezagun egin zuen Espainiako Iparraldean), hazkunde demografiko handia
ez zen XX. mendeko bigarren erdira arte hasi.
1936ko uztaileko estatu-kolpea ere ez zen esanguratsuegia izan, oro har, gure herrian. Gerra ostea
ere, herriko datuetan ikusi dugunez, ez zen erabakiorra izan, 1937ko udal erroldan ez da berebiziko
galerarik ageri.
Aurrekari hauek ikusita, 1930ean hasi eta 1975ra arteko jaiotza-tasaren analisiarekin has gaitezen.

Jaiotza-Tasa
1928. eta 1930. urteetan 55 eta 59 artekoa zen urteroko jaiotze kopurua. Gainera, emakume baino
gizon gehiago jaiotzen zen garai hartan63. 1930ean egindako udal erroldak jaso zuen biztanle kopurua
kontuan izanda, ‰ 22,79koa zen jaiotze-tasa , probintziako batez bestekoaren (‰ 24,1a zena)64 aldean, apalagoa.
Logikoa denez, erregimen errepublikarraren etorrerak ez zuen gure herrian jaio zirenen kopuruan
aldaketa handirik eragin. Dena den, 1931ko jaiotzetan jetsiera nabarmena jazo zen, 45 haur bakarrik
jaio baitziren.
Ez dugu jaiotze-tasa apal horren arrazoi argirik ezagutzen, nolanahi ere, posible da nazioarteko
ekonomiren hondamena izan zen 29ko crack-a deritzanaren oihartzunen bat iritsi izana Espainiara.
Dena dela, argi dago Espainian zegoen egonezin politikoak desoreka sortu zuela.
Dena dela, jaiotze-jaitsiera hori urte hartako kontua baizik ez zen izan; hamarkada hartako gainontzeko urteetan, 1936ra arte (hau barne), urtero hirurogeitik gora jaiotza jaso ziren, 1934 eta 1936
urteetan goia jo zutelarik. Azken hau hamarkada osoko urte oparoena izan zen, 80 jaiotzekin. Esan
gabe doa, urte horretan jaio zirenak gerra piztu aurretik sortu zirela; horregatik ez zuen Gerra Zibilaren
hasierak urte hartako jaiotze-tasan eraginik izan.
Ondorengo urteetan, aldiz, nabarmena da gerraren eragina. 1937tik aurrera jaiotzak era adierazgarrian jaitsi ziren: 55 jaiotze (28 mutil eta 27 neska), ‰19,22eko jaiotze-tasarekin. Dena dela, gerraren eragina are lazgarriagoa izan zen hurrengo bi urteetan: 1938an, datuek diotenez, 53 haur jaio
ziren, eta 1939. urtean 54 baino ez.
Harrez geroztik, jaiotze-tasa indarberritu egin zen apurka-apurka. Nolanahi ere, ez zuen 1936.
urtean lortutako datua berdinduko 1945. urtera arte, ‰ 21,46ko jaiotze-tasarekin lehenagoko tasa
berreskuratu zen arte. 1948. urtean, ostera, erabat gainditu zen, 85 jaiotzerekin.
1955. urtetik aurrera hasi zen etorkinen eragina nabarmentzen, urte hartan bertan 85 jaiotza
izan baziren, hurrengo urtean 103koa zen jaiotze-kopurua (% 21,1a gehiago). 1957. urtean 129 ziren
dagoeneko eta 142 urtebete beranduago. Hala, 1960. urtean 183 jaiotza jazo ziren(‰ 26,40ko

62 Madril eta Frantziako muga, Irundik, lotu zuen lehenengo trenbideak 1864ko abuztuaren 15ean bide osoa egin zuen, Zumarragatik pasatuz. Geroago, Ferrocarril de los Vascongados deritzan trenbidea jarri zen abian 1889an; eta, azkenik, Urolako
Trena, Gure Trena deritzana, 1926ko otsailean jarri zen martxan
63 Zehatz-mehatz, honakoa zen: 1928an 56 ume (33 gizon eta 23 emakume); 1929an, 55 haur (27 gizon eta 28 emakume), eta
1930an 59 ume (34 gizon eta 25 emakume). Zumarragako Erregistro Zibilean. Jaiotze-liburuetan, 19. alea. Gainontzeko urteak,
1933. urtetik 1975 urtera arte, 20. liburutik 41. libururaino.
64 GRANJA, José Luis de la, eta PABLO, Santiago de (koordinatzaileak) (2009), Historia del País Vasco y Navarra en el siglo XX,
Madril, Biblioteca Nueva, S.L., 162. orrian.

E01.qxd:Maquetación 1 16/06/14 18:10 Página 54

54 GERRA ZIBILA ETA FRANKISMOA ZUMARRAGAN

jaiotze-tasa65), eta 1962. urtetik aurrera finkatu zen hazkundea, urteko berrehun jaiotakoak gaindituz66.
Zumarragan inoiz jaso zen jaiotze kopururik handiena 1966. urtean izan zen, 321 erditzeekin. 19551966 urte artean herrian gertatutakoa benetako baby booma izan zen.
Harrez gero, nahiz urteko 300 jaiotze kopurua ez zen mantendu, esan genezake jaiotze-tasa altua
izan zela; 1975. urtera arte berrehundik gora jaiotza jazo ziren urtean. Dena dela, Zumarragan 1973.
urtetik aurrera mundua kolpatu zuen petrolio-krisialdia antzeman ez bazen ere (gure herrialdera
beranduago iritsi zen); 1960. urtearekin konparatuz, jaiotze-tasak jaitsiera esanguratsua jasan zuen,
‰ 18,99an geratu baitzen. Nahiz ez dugun jaitsiera honen arrazoi zehatzik ezagutzen, esan dezakegu,
batetik, azkeneko urtean krisialdia antzeman zela somatzen dugula, eta bestetik, garai honetan nabaritzen hasi zela biztanleriaren zahartze-prozesu naturala.

Ezkontzak
Dudarik gabe, hau da ziurrenik biztanleriaren gurak ondoen islatzen dituen aldagai demografikoa.
Kokaleku jakin batean jazotzen diren gertakizun zein gorabeherei estu lotzen zaien aldagaia da.
Erabaki eta gertaera historiko zein pertsonalek, zeinahi delarik euren uhinaren luzera, eragina dute
ezkontzengan. Esaterako, nazioarteko krisialdi ekonomikoek eragin egiten diete ezkontzei.
Zumarragan, 20. hamarkadako azkeneko urteetan hamar-hamairu ezkontza ospatzen ziren urtean.
1928tik aurrera jaitsi egin zen kopuru hau69, Errepublikaren lehenengo bi urteetan hamabina ezkontza
egon ziren, aurretik joerarekin jarraituz. 1933. urtetik 1936. urtera arte 16tik 20ra igo zen urteko
ezkontza kopurua70. 1936. urtean 19 ezkontza ospatu ziren, uztaila aurretik. Ondoren ez zen urte
osoan beste ezkontzarik ospatu, herrian bizi zen egoera lazgarriaren isla.
Ezinbestean 1937. urtean nabarmen jaitsi zen ezkontza kopurua: bost baizik ez ziren ospatu,
denak irailetik aurrera, biztanleriak gerra garaia dagoeneko igaro zela uste izan zuenean. Gogoratu
Bilbo eta kostaldeko probintziak, 1937ko ekainaren 19an nazionaleen esku gelditu zirela.
Harrez gero, ezkontza-tasa bere onera bueltatzen hasi zen, apurka-apurka. Nolanahi ere, ez zen
20. hamarkadako azkeneko urteetako zifra berreskuratu 1940. urtera arte. Urte hartan, nabarmen
gainditu zen, izan ere, behin gerra amaituta, urte gutxi haietan zintzilik gelditu ziren ezkontzak ospatu
ziren, ex novo sortu zirenekin batera. Adierazgarria da 1943 eta 1944. urteak izan zirela, Espainiako
erregimen berriarentzako onak suertatu zirenak, 40. hamarkadan ezkontza-kopuru gehien ospatu
ziren urteak. Era berean, azpimarratu nahi genuke II. Mundu Gerraren bukatu eta eta 1949. urtera
arte, nazioarteko merkataritza-blokeoaren garaian, jaitsi egin zela ezkontza kopurua.

65 Urte horretan Zumarragako jaiotze-tasak Gipuzkoako datua, ‰ 23,4koa, gainditu zuen. GRANJA, José Luis de la, eta PABLO,
Santiago de (koordinatzaileak) (2009), Historia del País Vasco y Navarra en el siglo XX, Madril, Biblioteca Nueva, S.L., 162. orrian.
66 1962. urtean 247 haur jaio ziren; 1964. urtean, 281; eta 1965. urtean 304. 1962. urteko datuak, Erregistro Zibilean, Jaiotako liburuetan, 28 eta 29. aleetan; 1964. urteko datuak, 30, 31 eta 32. aleetan; 1965. urteko datuak, 32 eta 33. aleetan.
67 Salbuespen bakarra 1973. urtean gertatu zen, 189 erditzerekin. Urte honetako datuak Erregistro Zibileko 39 eta 40. aleetan.
68 Gipuzkoa mailan jasotakoaren erako jaitsiera jasan zuen: probintziako jaiotze-tasa ‰ 18,7an geratu baitzen. GRANJA, José
Luis de la, eta PABLO, Santiago de (koordinatzaleak) (2009), Historia del País Vasco y Navarra en el siglo XX, Madril, Biblioteca
Nueva, S.L., 162. orrian.
69 1928. urtean 13 ezkontza ospatu ziren; 1929. urtean, 11; 1930. urtean 10 soilik. 1928. urtearen datuak, Erregistro Zibilean, Ezkontza-Liburuak, 3. eta 4. aleetan; 1929 eta 1930, urtetakoak, 4. alean.
70 1933. urtean hogei ospatu ziren; 1934. urtean, 16; 1935. urtean 28. 1933-1935. urtetako datuak, Erregistro Zibilean, EzkontzaLiburuak, 5. alea.
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Behin krisialdi politiko-komertziala gaindituta, elikagaien errazionamendua bukatu zenean (hurrengo gaietan aztertuko ditugu gaiok), 1953. urtetik aurrera igo egin zen berriro ere ezkontza kopurua;
22 ospatu ziren urte hartan. Guztiarekin, ez zen 1955-1956 urteetara arte goia jo. Lan egitekoadinean (hortaz, ezkontzeko adinean) zetozen etorkinen agerpenarekin, ezkontza-kopurua goieneko
mailara igo zen, urteko 30-40 ospakizun kopurua sarri gainditu zelarik. Adierazgarria, ezbairik gabe,
1975. urteko datua, biztanleen kopuruaren hazkunde garaian, 69 ezkontza ospatu ziren, 1964 eta
1974. urteetako 66 ezkontzak gaindituz.

Heriotza-tasa
Gorago aipatu den eran, hau da barne zein kanpoko eraginek gehien erakiten dioten aldagai demografikoa. Eragin hauek ez dira osasunaren eremukoak soilik (txertoak, edota 1945. urtetik aurrera,
antibiotiko edo sulfamiden erabileraren hastapena), abantailek ere zeresan handia dute (aurreekin
alderatuta, dieta eta elikaduraren hobetzea soldata igoeragatik; ongizate-estatuaren lehenengo hobekuntza71), eta ez abantailek bakarrik, baita gizarte mailan zein ekonomikoan aurki ditzakegun eragozpenek ere (40. hamarkadaren azkeneko urteetan eta 50. hamarkadaren lehenengo urteetan jasandako nazioarteko merkataritza-blokeoa); hori guztiori, esan gabe doa, gerra pairatu izanak
eragindako sufrimendu lazgarriekin batera.
Zumarragan, 1928 eta 1930. urteen artean 25 eta 33 artekoa zen hiltzen zen herritar kopurua.
Salbuespenak-salbuespen, hilkortasunak gizonak zein emakumeak antzeko eran eragiten zituen72.
1930ean, heriotza-tasa ‰ 10,13an kokatu zen.
1931n, Errepublikaren lehenengo urtean, 24 herritar baino ez ziren hil. Datu hau bereziki adierazgarria da, ondorengo urteetan, 1935 barne, heriotza-tasa nabarmen igo zelako. Nahiz eta ziurtasunarik ez dudan, susmoa dut Zumarragara 1929ko crackaren ondorioak berehala heldu izanak baduela zerikusia honekin guztiarekin. Honen lekuko, Esteban Orbegozo enpresari zarautzarrak 1930.
urtean bere lantokia Zumarragan kokatu nahi izan zuenean, udalari jakinarazi zion bere nahia, horretarako beharrezko ziren lurrak laga ziezazkion eskatuz. Udalak herriko langabeak kontratatzeko
baldintza jarri zion.
1936an, gerra garaian bete-betean, berrogei heriotzen muga gainditu zen, 42 izan baitziren hildakoak urte hartan. Zumarraga hartzeko borroka, irailaren 19koa, ez zen bereziki esanguratsua izan73.
Nolanahi ere, izan zuen zeharkako eraginik, iraila eta urrian, gerra laztu zenean, hamar herritar hil
baitziren74.
1937. urteko udal erroldako datuen arabera, 1930. urtekoarekin alderatuta, xumeki igo zen heriotza-tasa, ‰ 11,95koa izan zelarik. Dena den, aipatzekoa da urte horretako apirilaren batean he-

71 Ospitaleko arretaren hobekuntza eta osasun-arretaren estalduraren orokortzea, Gizarte Segurantza eta mutualitate pribatuen
hedadura eta instituzionalizazioaren bidez. Honekin batera higiene baldintzen hobetze nabarmena eta dietari arreta gehiago
eskaintzea, in GRANJA, José Luis de la, eta PABLO, Santiago de (koordinatzaleak) (2009), Historia del País Vasco y Navarra en
el siglo XX, Madril, Biblioteca Nueva, S.L., 161. orrian.
72 1928an gertatutakoa salbuespentzat hartu behar dugu: herrian gertatutako 25 heriotzetatik, 8 gizonezkoak izan ziren, eta
gainontzeko 17 emakumezkoenak. Urte horretatik aurrera, zifrak, generoka, parekoagoak izan ziren: honela, 1929an 33 herritar
hil ziren (18 gizon, 15 emakume), eta 1930ean, 26 (13 gizon eta 13 emakume). Erregistro Zibilean, Heriotza-Liburuetan, 15. alean.
73 Gure herria hartzeko bataila baina egun batzuk lehenago: defentsa-lanetan ari zela sabelaldean jasotako tiro baten ondorioz
Maria Elias Pascual urretxuarra hil zen Zumarragan, 1936ko uztailaren 20an. Erregistro Zibilean, Heriotzak, 15. alea, 265. orrian.
74 Bi hilabete horietako heriotzen garrantzia ikusteko, zifrak urte osora estrapolatuko bagenitu, urteko hartako hildakoak 42
izan ordez, 60 ziratekeen, aurreko urteetan izan diren hildakoak baino gehiago.
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gazkin batetik jaurtiriko bonba batek 4 pertsona hil zituela Secundino Esnaola kaleko 15. atariaren
ondoan75.
Gerra garaia igaro ondoren, jaitsi ziren heriotza kopurua. Hala izan zen etorkinen etorrerara arte,
hots, 1950. hamarkadaren erdialdera arte. Nahiz salbuespena izan, ez dugu aipatu gabe utzi nahi
bi urtetan nabarmen igo zela heriotza kopurua: 1939an 43 hildako izan ziren eta 1949an 42. 1945.eko
udal erroldaren arabera, ‰ 8,16koa izan zen urte hartako heriotza-tasa.
Espainiak jasan zuen nazioarteko blokeo ekonomikoak ez zuen eraginik izan heriotza-tasan: herritarrek jateko gutxiago zuten arren, gabezia horrek ez zuen heriotza gehiago ekarri.
Etorkinen etorreraren ondorengo urteetan heriotza-tasa bere horretan mantendu zen: lan egiteko
adinean zeuden etorkinak, helduak ziren, ez printzipioz hilkorrago izan daitezkeen (gaixotasunez)
haur edo adinekoak. Urte horietako heriotza kopurua egonkorra izan zen, apur bat igo bazen ere.
Dena dela, gorago esan den moduan, osasun baliabideen hobekuntzak, dieta eta janaren egoera
zaintzeak eta higiene pertsonalari dagozkion aurrerapenek 1960an heriotza-tasa ‰ 3,89ra jaitsi arazi
zuten.
Heriotza-tasak gora egin zuen 1970ean. Urte hartan inoiz baina biztanle gehiago bizi zen herrian
eta gainera, lehenengo etorkinak zein herritarren gehiengoa zahartzen hasi zen. Heriotza kopurua
52 eta 65en artean kokatu zen, inoizko kopuru altuenak. 1960. urtearekin alderatuta, 1975. urtean
igo egin zen heriotza-tasa % 5,05ean kokatuz.

Haur heriotza-tasa
Urtea bete aurretik hiltzen diren haurrak hartzen dira kontuan internazionalki haur heriotza-tasa
kalkulatzeko. Hau da zailtasun sozial eta ekonomikoek gehien eragiten dioten aldagai demografikoa,
bizirauteko gaitzena den bizitzako aroa baita lehenengo urtea.
Osasun arloan dauden aurrerapen zein atzerapenek zorrozki erasaten diote, baita zeharka elikagai
urritasunak eta hauen kalitate eskasak ere. Horiez gain, badira haurren heriotza-tasari buruz hari
garela kontuan izan beharreko eragile gehiago ere.
Aztertutako epealdiaren aurrekaritzat, 1921ean hasi zen hamarkadaren azkeneko hiru urteetan
zortzi haur hil ziren urtea bete aurretik. Dena dela, ez ziren denak ere berean gertatu, horrek adierazten
digu osasun-zirkunstanziak ez zirela bereziki txarrak (1929. urtean ez zen haur heriotzarik egon).
Guztiarekin, ez dakigu zehatz-mehatz zer dela eta hil ziren horrenbeste haur (bost) 1928. urtean.
Badakigu bat bizkarrezur bifidoarekin jaio zelako hil zela, baina gainontzekoak gaixotasun arrunten
ondorioz hil ziren.
1975. urtera arteko (hau barne) haur-heriotzak aztertzen hasiz, bigarren Errepublikako epealdian
haurrei dagozkien heriotzak urteko 1etik 5era bitarte izan ziren, urtean hiru batez beste. 1932. urtean
jazo zen heriotza gehien, bost alegia. 1936an lau haur hil ziren, eta horietatik, bakarra zendu zen
uztaila baino lehen. Ondorengo urteetan jaitsi egin zen batez bestekoa76. 1939. urtea salbuespen

75 Aurrerago eta zehaztasun gehiagoz gertaera honetaz hitz egingo dugu, Erregistro Zibilaren datuak batez ere kontsultatuz;
iturri ordezkatzaile bezala erabiliko dugu MENDIZABAL, Antxiñe (1996), II. Errepublika Urretxu eta Zumarragan. Gerra Zibilaren
atarian, Zumarragan, egile bera, 295. orrian.
76 1937. urtean apirilaren 3an hil zen haurra hartuko dugu kontuan. Bost egun zituen umea Elizkaleko tunelean hilik aurkitu
zuten; autopsiak zioenez elikagai-falta, etengabeko hezetasuna eta hotz handia izan zien heriotzaren kausa. Ez dakigu haurraren
gurasoak nor ziren, bertan utzi zutenak berriz ere jasotzeko asmoarekin, bestela abisatuko zuten. Hala eta guztiz ere, nabarmentzekoa da haurra inork zaindu ez zuelako hil zela, eta hori errepresioaren seiñale da. Zumarragako Erregistro Zibilean, 15.
alean, 300. orrian.
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lazgarria izan zen, hamar haur hil baitziren, horietatik lau bi hilabeteko epean zenduak. Urte hura
ekonomikoki bereziki gogorra izanak eragin zion haur heriotza-tasari.
1940. urtea ere gogorra izan zen heriotza-tasari dagokionean, gainditu egin baitzen batez bestekoa
sei heriotzekin. Harrez gero, 1954. urtera arte, heriotza-tasa ohiko mailan mantendu zen (1952an
esaterako, heriotzik ez izatea salbuespen pozgarria izan zen).
1954. urteaz geroztik, etorkinen etorrerarekin bat, hazi egin zen haurren heriotza-tasa. 1958 eta
1959. urteetan gainditu zen batez bestekoa, 7 eta 8 heriotza jazo baitziren, hurrenez hurren.
1963 eta 1964. urteetako hazkunde demografikoak (etorkinen etorrera masiboa garai hontan
izan zen) eragina izan zuen haur heriotzaren kopuru absolutuetan. Aipatutako bi urteetan bederatzi
eta hamaika herritar hil ziren; heriotza-tasa orokorraren % 19,14a eta %22a haurrak izan ziren,
hurrenez hurren. Harritzekoa da, esaterako, 1965. urtean heriotza-tasa orokorrean kopuru altuenetako
bat lortu zen arren, urte hartako haur heriotza-tasa baxuagoa izan zela aurreko bi urteetan baino (%
7,27a). Ondoren, 1967 eta 1968 urteetan haur heriotza kopurua igo bazen ere, 1968az geroztik nabarmen jaitsi zen. 1969 eta 1975. urteen artean (biak barne), urtebete baino gutxiagoko haurren artean, bost herritar hil ziren. Datuotan agerikoak dira osasunaren arloko aurrerapenak (1969, 1974
eta 1975. urteetan ez zen urte bete baina gutxiagoko haurrik hil).
Aldagai demografikoen atal honen amaiera-gisa, azaldutakoa argi ikus daiteke ondorengo taulan.
Jaiotza, ezkontza eta heriotzen jaso ditugu bertan (heriotza orokorraren barnean haur-heriotzak ere
sartu ditugu).
18. Koadroa: 1931-1975 artean izandako jaiotza, ezkontza eta heriotzak
URTEAK

JAIOTZAK

EZKONTZAK

HERIOTZAN
(PARENTESI ARTEAN HAUR-HERIOTZAK)

1931

45

12

24 (3)

1932

67

12

33 (5)

1933

67

20

38 (3)

1934

77

16

31 (3)

1935

63

20

32 (2)

1936

80

18

42 (4)

1937

55

2

34 (3)

1938

53

8

38 (4)

1939

54

10

43 (10)

1940

59

16

32 (6)

1941

66

17

36 (3)
23 (3)

1942

56

14

1943

66

20

29 (1)

1944

70

20

39 (5)

1945

71

17

27 (2)

1946

77

16

26 (4)

1947

59

16

37 (2)

1948

85

16

31 (5)

1949

78

20

42 (2)
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URTEAK

JAIOTZAK

EZKONTZAK

HERIOTZAN
(PARENTESI ARTEAN HAUR-HERIOTZAK)

1950

70

19

30 (3)

1951

75

16

40 (2)

1952

72

20

24 (0)

1953

76

22

42 (2)

1954

82

21

37 (5)

1955

85

27

37 (5)

1956

103

42

42 (4)

1957

129

27

22 (3)

1958

142

39

31 (7)

1959

150

26

43 (8)

1960

183

35

27 (5)

1961

186

54

39 (6)

1962

247

48

40 (2)

1963

227

39

47 (9)

1964

281

66

50 (11)

1965

304

52

55 (4)

1966

321

45

40 (3)

1967

258

55

48 (7)

1968

243

51

37 (5)

1969

218

53

50 (0)

1970

218

61

61 (1)

1971

218

52

54 (2)

1972

203

56

54 (1)

1973

189

60

50 (1)

1974

211

66

65 (0)

1975

237

69

63 (0)
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1931, aldaketen urtea
1931ko apirilaren 12an udal-hauteskundeak ospatu ziren Estatu espainiarrean. Hauteskunde hauek
plebiszitu bilakatu ziren erregimen monarkikoarentzat; izan ere, 1920ko hamarkadaren amaieratik
krisi larri batean murgildurik zegoen. Miguel Primo de Riverak urtebete lehenago dimisioa aurkeztu
zuen, 1930eko urtarrilaren 26an hain zuzen ere, Kapitain Generalen babesik ez zuela ohartzean.
Ordutik, monarkiak hainbat arazori aurre egin behar izan zion ohizkotasun konstituzionalera itzultzeko
eta baita errepublikarren desafioari ere, hauek gero eta gizarte babes handiagoa baitzuten1.
Nahiz eta aipatutako hausteskundeen emaitza ofizialek zinegotzi monarkikoen kopuru handiagoa
aitortzen zuten2, korronte errepublikarrak berrogeita hamar probintzia-hiriburutatik berrogeita
batetan garaile izan ziren eta baita beste zenbait hirigune garrantzitsuetan ere; hauetan kazikismoak
nekazal munduan baino eragin txikiagoa zuen. Izan ere, kontuan izan, garai honetan kazikismo sistemak hauteskunde prozesuengan eragiten zuela, modu nabarmenean, batez ere, nekazal izaerako
herrietan. Gainera, herri txiki hauetan hautagai bakarra egon ohi zen. Azpimarratzekoa da, Jesús A.
Martínezek dioen bezala, “udal-hauteskundeekin soilik ezin izango zen Errepubllika aldarrikatu.
Beharrezkoa izan zen eta baita oinarrizkoa ere [aipatutako] plebiszitu izaerak ageriko aldarrikapen
soziala izatea”3. Hala, Eibar izan zen apirilaren 14an II. Errepublika aldarrikatu zuen lehen herria.
Espainiako erregeak, Alfonso XIII.ak, hiritarrek errepublika hautatu zutela ohartu eta egun horretan
bertan Espainia utzi zuen, exiliora joz.
Gipuzkoako beste hogeita lau herrietan bezala4, Zumarragan apirilaren 12an gauzatu ziren udalhauteskundeak eta hemen herritarren partehartzea %74,46koa izan zen5.
El día6 egunkariak dioenaren arabera, Zumarragan hautagai nazionalistak7 eta errepublikarrak8
aurkeztu ziren udal hauteskundeetara. Gutxienez bi hautagai jaimista, hau da, tradizionalista ere
aurkeztu ziren, Dionisio Mendizabal eta Avelino Mendiola, hain zuzen ere. Hauek 44 eta 39 botu
lortu zituzten, hurrenez hurren9.
Udal berria osatzeko, Gobernazio Ministerioaren errege aginduaren arabera, hamar zinegotzi hautatu
behar zituzten, bost udaletxe berriaren barrutiari zegozkionak eta beste bost, aldiz, udaletxe zaharreko
barrutiari zegozkionak, garai horretan udalerriak bi mila eta hiru mila biztanle inguru baitzituen10.

1 FUSI, Juan Pablo y PALAFOX (2003), Jordi, España: 1808-1996. El desafío de la modernidad, Madrid, Espasa-Calpe, 249. orria.
2 http://www.historiaelectoral.com/e1931m.html [2013ko urriaren 23an kontsultatua]
3 MARTÍNEZ, Jesús A. (2008), “Las repúblicas de 1931. Origen y expectativas”, en BAHAMONDE, Ángel (coord.), Historia de
España, siglo XX. 1875-1939, Madrid, Cátedra, 544. orria.
4 Gipuzkoako udalerri gehienetan ez ziren hauteskundeak ospatu; izan ere, herri horietan 1907ko Hauteskunde Legearen 29.
artikulua ezarri zen. Artikulu honek “aukeratuak izan behar diren hautagaien kopurua aurkeztutako hautagaien kopurua baino
handiagoa den barrutietan hautagaien hautaketa automatikoa izango da” (letra etzana jatorrizko testuan). RODRÍGUEZ RANZ,
José Antonio (1994), Guipúzcoa y San Sebastián en las elecciones de la II República, San Sebastián, Sociedad Guipuzcoana de
Ediciones y Publicaciones, 261. orria.
5 Ibídem, 672. orria.
6 El día, 1931ko apirilaren 14.
7 Izendatutako hautagai nazionalistak eta hurrenez hurren lortutako botuak honako hauek dira: Basilio Fernández de Lecuona,
46 botu; Victoriano Sasiambarrena, 127; Antonio Ormaechea, 122; Francisco Apaolaza, 101; Juan Bautista Busca, 101; eta Julián
Zabaleta, 98. Ibidem.
8 Hauek izan ziren izendatutako hautagai errepublikarrak eta lortu zituzten botuak: Juan Zaldua, 54 botu; Baltasar Hernández,
44; Ignacio María Badiola, 57; y Pedro Iriondo 54. Ibidem.
9 Ibidem.
10 ZUA, A. Saila, 1. Arloa, I. Multzoa, 22. Liburua, 82. orria zuzen. 1930. urtean Zumarragak 2480 biztanle zituen; RODRÍGUEZ
RANZ (1994), Guipúzcoa y San Sebastián... op. cit. 39. orria.
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Años 30. Parque Zelai Arizti. Fábrica Busca. Iglesia. 30.eko hamarkada. Zelai Arizti Zuhaztia. Buscatarren
lantegia. Eliza.

Hauteskundeetako emaitzek gehiengo nazionalistari eman zioten garaipena. EAJk apirilaren
17tik aurrera, udala osatu zen egunetik, alegia, sei zinegotzi izan zituen. Bestalde, Gutxiengo Errepublikarra deiturikoa osatzen zuten kideek abantaila esanguratsua eskuratu zuten hautagai tradizionalistekiko, nahiz eta Baltasar Hernández errepublikarrak eta Dionisio Mendizabal tradizionalistak
botu kopuru bera eskuratu zuten, 44 hain zuzen ere11.
Udal berria osatu zen osoko bilkuran, lehenik eta behin “aurreko zinegotziak utzi eta udaleko
kide berriei ongietorria [eman zitzaien]”12. Bigarrenik, alkatea zein bestelako udal karguak hautatzeko
bozketak burutu ziren; hau izan zen emaitza: Basilio Fernández de Lecuona alkate izendatu zuten;
Francisco Apaolaza Aseguinolaza, lehen alkateorde; Juan Zaldua Mendizabal, bigarren alkateorde;
Juan Bautista Busca Otaegui, errejidore sindiko; Victoriano Sasianbarrena Erausquin, errejidore
kontu-hartzaile; eta Antonio Ormaechea Azarloza, Julián Zabaleta Echezarreta, Ignacio María Badiola
Beain, Pedro Iriondo Ojanguren eta Baltasar Hernández Gálvez errejidore izendatu zituzten ordena

11 El Pueblo Vascok dio “botoetan berdindua errepublikar 1 eta jaimista 1”, El Pueblo Vasco, 1931ko apirilak 4. El Día egunkaria
bat dator aurreko informazioarekin; izan ere, hauxe dio: “ikus daitekeen bezala bi zinegotzi aukeratu behar dira eta berdinketa
bat dago errepublikar eta katoliko baten artean”, El Día, 1931ko apirilak 14.
12 ZUA, A. Saila, 1. Arloa, I. Multzoa, 22. Liburua, 83. orria itzul.
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horretan13. Hurrengo egunean, apirilaren 18an, auzoetako alkateak14 izendatu eta batzorde iraunkorrak15 eratu zituzten.
Gobernu Zibilak izendatutako batzorde kudeatzaileak indarrean egon ziren garaia (1934ko urritik
1936ko otsailera arte) alde batera utzita, 1931ko apirilean hautatutako udalbatzak II. Errepublika
osoan gobernatu zuen.
Herriko gobernu berria ezarri ostean, agintariek sinboloak aldatzeari ekin zioten testuinguru
berrira eraldatu eta moldatzeko helburuarekin. Hala, kargu berriez jabetu eta hurrengo egunean,
apirilaren 18an hain zuzen ere, Apaolaza, Zabaleta, Ormaechea, Busca eta Sasianbarrena zinegotzi
nazionalistek udaleko kideen artean eztabaida txiki bat eragingo zuen proposamen bat aurkeztu
zuten osoko bilkuran. Beste zenbait gairen artean, kale eta plazen izenen aldaketa planteatu zuten:
Alfontso XIII.a Enparantzari Euskal Errepublikaren Enparatza eta Enparantza Zaharrari, Pi i Margall
Enparantza izenengatik aldatzea eta, bestalde, Geltoki kalearentzako Zumarragako musikaria zen
Secundino Esnaola izena proposatu zuten. Eztabaida Alfonso XIII.a Enparantzaren ordezko izenak
sortu zuen, hau da, Euskal Errepublikaren Enparantza izenak; izan ere, zinegotzi errepublikarrek
Errepublikaren Enparantza izan beharko zatekeela zeritzoten16. Zortzi egunetan zehar utzi zuten eztabaida mahai gainean, eta ondorengo saioan udaleko kideek Errepublikaren Enparantza izendatzea
erabaki zuten. Bestalde, Enparantza Zaharrari Sabino Arana Goiri Plaza izena ezartzea ebatzi zuten17.
Bi bilkura hauetako gertaerek ageriko kutsu politikoa izan zuten. Izan ere, aipagarria da sinbologiak
erregimen orotan izan ohi duen garrantzia, imaginario indibiduala eta kolektiboa eta komunitate
bateko kide izatearen sentimendua sortzea ahalbidetzen baitu18. Horrela izanik, II. Errepublikaren
hasierarekin batera, plaza eta kaleen izenak aldatzea erabaki zuen udalbatzak19, leku hauek erregimen
berriaren eta memoria ofizialaren zilegitasun gune bihurtuz. Hala, bai Errepublikak eta baita euskal
nazionalismoak ere izango zituzten euren memoriaren guneak20.
Ekainak 21ean, Errepublikaren Enparantzako plaka jartzeko ekitaldia ospatu zen Gutxiengo Errepublikarra buru zela. Gehiengo Nazionalista ere bertara hurbildu zen eta Basilio Fernández alkatea

13 ZUA, A. Saila, 1. Arloa, I. Multzoa, 22. Liburua, 83. orria itzul. Udaleko aktetan ez da zehazten hautagai bakoitzak eskuratutako
boto kopurua ezta hautagai gehiago egon zen; hala ere, El Día egunkariak dioenaren arabera, posible litzateke Dionisio Mendizabalek bere hautagaitza kendu izana edota zinegotzi izateko botu kopuru nahikoa lortu ez izana.
14 José Antonio Amilleta, Leturiako alkate; León Jauregui, Aranburuko alkate; Venancio Aguirrebengoa, Soraizko alkate; José
Joaquín Andueza, Elgarrestako alkate; eta José Francisco Berasategui, Eitzako alkate. ZUA, A. Saila, 1. Arloa, I. Multzoa, 22. Liburua,
85. orria itzul.
15 Festen batzordea (Antonio Ormaechea, Julián Zabaleta eta Pedro Iriondo); Lan, Ur eta Bideena (Francisco Apaolaza, Antonio
Ormaechea eta Ignacio Badiola); Polizia eta argiteria (Juan Zaldua, Julián Zabaleta eta Pedro Iriondo); Alondegia, Hornidura eta
Plaza (Francisco Apaolaza, Juan Bautista Busca eta [Baltasar] Hernández); Ogasuna (Francisco Apaolaza, Juan Zaldua eta
Baltasar Hernández); Benefizentzia (Juan Bautista Busca, Victoriano Sasianbarrena eta Ignacio Badiola); Hezkuntza eta Legazpi
Eskolen Patronatua (Francisco Apaolaza eta Juan Zaldua). Fabrika Parrokialaren Batzordeko batzorkidea ere izendatu zen (Victoriano Sasianbarrena). Ibidem.
16 ZUA, A. Saila, 1. Arloa, I. Multzoa, 22. Liburua, 87 zuzen.
17 ZUA, A. Saila, 1. Arloa, I. Multzoa, 22. Liburua, 89 zuzen. Bitxikeri gisa aipa daiteke, apirilaren 12ko udal-hauteskundeen bezperan
Alfontso XIII.aren Enparantzako plaka lapurtu zutela. Orduan alkatea zen José Urdangarinek egilea ezagutzeko eta zigorra
ezartzeko beharrezko ikerketak egin zitezen agindu zuen. Hala ere, gertaera hau ez zen argitu, ziurrenik II. Errepublika aldarrikatu
zelako. ZUA, D. Saila, 2. Arloa, 2. Liburua, 29. Espedientea.
18 RINCÓN, Aintzane (2014), Representaciones de género el cine español (1936-1982): figuras y fisuras, Madrid eta Santiago de
Compostela, CEPC et Cátedra Juana de Vega (prentsan), 19. orria.
19 Logikoki bandera nazionala ere egokitu zen. ZUA, A. Saila, 1. Arloa, I. Multzoa, 22. Liburua, 90 itzul.
20 Pierre Norak erabilitako kontzeptua, “materialak baina, batez ere, materiagabeko objektuen dimentsio gogoragarria argitzeko
balio duen nozio abstraktu bat, sinboliko hutsa” dena adierazten du. NORA, Pierre (1998), “La aventura de Les lieux de mémoires”,
Ayer, 32, 32. or.
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izan zen plakari oihala kentzeaz arduratu zena21. Bestalde, Sabino Arana Goiri Plazako plaka Ama
birginaren egunean ipini zen eta Secundino Esnaola kalekoa, berriz, San Roque egunean, biak meza
nagusiaren ondoren22.
Bestalde, aipaturiko apirilaren 18ko bilkuran aurkeztutako mozioan, “Espainiako Errepublika
Federala herriaren borondatearen adierazpen legitimo gisa” eta “Espainiako Errepublika Federalari
lotutako Euskal Gobernu Errepublikarra eratzea”23 aldarrikatu zuten nazionalistek. Udalbatzako
kideek bi puntu hauek onartzea adostu zuten. Izan ere, EAJk II. Errepublikarekiko bere a-txikimendua publikoki adierazi zuen. Rodríguez Ranzen esanetan, alderdi nazionalistak erregimen aldaketa onuragarria zela zeritzon, askapen nazionalaren asmoa erdiesteko aukera ematen baitzion
egoera berriak24.
Aldi berean, udaletxeko kideek bandera errepublikarrak erostea erabaki zuten udaletxean bertan,
herriko eskoletan25 eta baita festetan26 ere erabiltzeko asmoarekin. Garrantzitsua da, Aldizkari Ofizialean eraikin publikoetan nazionala ez zen gainontzeko edozein bandera jartzeko argitaratutako
debekuari aipamen berezia egitea27. Jarraian ikusi ahal izango denez, gai honek zeresan ugari eman
zuen udalbatzan.
1932ko irailean Francisco Apaolaza alkateordeak, “bandera euskaldun bat”, hau da, ikurrina28,
erostea proposatu zuen udaleko osoko bilkuran, “ospakizun egunetan [bandera] nazionalarekin eta
herrikoarekin batera ipintzeko” 29. Gaiak eztabaida handia piztu zuen udaletxean bilduta zeuden ordezkarien artean. Zinegotzi errepublikarrek eta EAEkoak, erosi nahi zena bandera politikoa zela zeritzoten, hau da, EAJrena soilik eta, beraz, hura erostearen aurka zeuden. Errepublikarren artean
gai honen inguruan jarrera ezberdinak zeuden arren30, Pedro Iriondo izan zen, zalantzarik gabe, zinegotzi sutsuena; izan ere, Gobernadore Zibilari helegitea aurkeztuko ziola adierazi zuen31. Dena
den, EAJko zinegotziek bandera euren alderdiarena izateaz gain euskal bandera ere bazela argudiatu
zuten. Horretarako, Durangoko udalaren aginduz Eusko Ikaskuntzak aipaturiko banderaren inguruan
eginiko txostena hartu zuten ahotan; agiri honek EAJren bandera euskal bandera ere bazela ondorioztatu zuen32. Hortaz, lehenengoek herritar guztiak ordezkatuko zituen euskal bandera eta alderdi
nazionalistaren banderaren artean ezberdintasuna zegoela adierazten zuten bitartean, bigarrenek,
euren alderdi politikoaren banderak euskal hiritar guztiak ordezkatzen zituela zeritzoten. Azkenean,
bozkatu eta hura erostea adostu zuten.

21 ZUA, A. Saila, 1. Arloa, I. Multzoa, 22. Liburua, 106 zuzen.
22 ZUA, A. Saila, 1. Arloa, I. Multzoa, 23. Liburua, 10 itzul.
23 ZUA, A. Saila, 1. Arloa, I. Multzoa, 22. Liburua, 87 zuzen. Mozio berdinean “Alcalá Zamora Jaunari, behin-behineko Presidenteari
eta Maciá Jaunari agur eta kolaborazio sutsuko telegramak bidaltzea” adostu zuen udalbatzak.
24 RODRÍGUEZ RANZ (1994), Guipúzcoa y San Sebastián..., op. cit., 185. orria.
25 ZUA, A. Saila, 1. Arloa, I. Multzoa, 22. Liburua, 90 itzul.
26 ZUA, A. Saila, 1. Arloa, I. Multzoa, 22. Liburua, 96 zuzen.
27 ZUA, A. Saila, 1. Arloa, I. Multzoa, 23. Liburua, 1. Orria itzul.
28 Ikurrina beranduago legeztatu zen, 1936an Autonomia Estatutua onartu zenean; orduan bihurtu zen Euzkadiko sinbolo ofizial.
29 ZUA, A. Saila, 1. Arloa, I. Multzoa, 23. Liburua, 105. Orria zuzen.
30 Adibidez, Zaldua eta Badiola zinegotziek euskal bandera izanez gero, erostearen alde agertu ziren eta, bandera politikoa
izanez gero, kontra. Hernández, aldiz, euskal bandera izanez gero, abstenitu egingo zen eta, aurrekoek bezala, kontra bozkatuko
zuen bandera politikoa balitz. ZUA, A. Saila, 1. Arloa, I. Multzoa, 24. Liburua, 4. Orria
31 Ibidem.
32 Ibidem.
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Dena den, ez zen hori izan eztabaidaren amaiera. 1932ko abenduaren 12an, Iriondo zinegotziak
aurkezturiko helegiteari erantzunez, Gipuzkoako Gobernadore Zibilak “Euskal bandera” udaletxeko
balkoietan ipintzea debekatu zuen33. Horrez gain, 1933ko maiatzean, ikurrinarekin lotura zuten
udaletxeko kontu batzuk onartzeko garaian, eztabaida sutsua piztu zen Gehiengo Nazionalista eta
Gutxiengo Errepublikarraren artean. Azken hauek, “aipatutako bandera erregionalista ez dela, baizik
eta kutsu separatistako alderdi politiko batena dela ulertzeagatik” fakturak gaitseztea eta ez gainditzeaz
gain, legezkanpokotzat jo zituzten kontu haien aurka egin zuten, “[aurrekontuan] ez baitzen inolako
kontusailik esleitu aipaturiko banderaren erosketarako” 34. Argudioa aldatu ez arren, jarrera gogorragoa
nabari zen. Gainera, bozketa hastear zela Hernández zinegotziak aretotik alde egin zuen. Hala eta
guztiz ere, Gehiengo Nazionalistaren eskutik, kontuak onartu zituzten.

Egoera politikoa
II. Errepublikan hainbat alderdi politikok presentzia nabaria izan zuten herrian. Gainera, oso alderdi
edo talde politiko emankor eta dinamikoak izan ziren eta horren adibide da Errepublika garai osoan
zehar antolatu ziren ekitaldi eta hitzaldi kopuru handia.

EAJ
Aro errepublikarraren hasieran nabarmen hazi zen Eusko Alderdi Jeltzalearen bazkide kopurua35,
batez ere, taldeak burututako lan propagandistiko handiaren ondorioz36. Zumarragako udal artxiboan
alderdi honen inguruan dokumentazio urri dagoen arren, gure herrian jarraitzaile ugari zituela baiezta
dezakegu, EAJko zinegotziek 1931ko hauteskendeetan Gutxiengo Errepublikarra erraz gainditu
baitzuten lortutako boto kopuru handiari esker.
Iada errepublikar garaian murgildurik, 1933ko abuztuaren 27an, gure herriko hirugarren37 batzokia
zabaldu zen. Egun horretarako nazionalistek hamaika ekintza antolatu zituzten, hala nola, mitin eta
hitzaldiak; inaugurazioa festa giroan egin zen “Batzokiko atarian ezpatadantzarien desfilea eta Alardea”38
antolatuz.
Herriko gainontzeko alderdien antzera, EAJk ere ekitaldi asko antolatu zituen; hauen artean,
Manuel Irujo39 eta Juan Antonio Kareaga40 diputatuek partehartu zutenak nabarmendu daitezke.
Halaber, aipagarriak dira San Inazio egunez Antion egiten zituzten txangoak; bertan batzokiko kideek
meza, jan-edana eta festa bat antolatzen zituzten41.

33 ZUA, A. Saila, 1. Arloa, I. Multzoa, 24. Liburua, 84. Orria.
34 Ibidem.
35 RODRÍGUEZ RANZ, Guipúzcoa y San Sebastián..., op. cit., 81. orria.
36 BARRUSO, Pedro (2005), “II República, Guerra Civil y Primer Franquismo”, BARRUSO, Pedro eta LEMA, José Ángel (koord.),
Historia del País Vasco. Edad Contemporánea, Donostia, Hiria, 224. orria.
37 MENDIZABAL, Antxiñe (1996), Bigarren Errepublika Urretxu eta Zumarragan (1931-1936): gerra zibilaren atarian, 84. orria.
38 ZUA, E. Saila, 7. Arloa, IV. Multzoa, 1. Liburua, 3. Espedientea.
39 ZUA, E. Saila, 7. Arloa, IV. Multzoa, 1. Liburua, 5. Espedientea.
40 Ibidem.
41 Ibidem. ZUA, E. Saila, 7. Arloa, IV. Multzoa, 1. Liburua, 3. Espedientea.
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Errepublikarrak
Udal artxiboko dokumentazioaren arabera, talde dinamikoenetarikoa izan zen Zentru Errepublikarra42.
Sentsibilitate errepublikar ezberdinak batzen zituen elkarte hau 1931ko uztailaren 21ean inauguratu
zen ofizialki43. Herriko bandak girotu zuen ekitaldia eta udaletxeko balkoiak ikur errepublikarrez
apaindu eta bandera nazionala ipini zuten44.
Erregimen berriaren hasieran, Zumarragako Zentru Errepublikarrak 85 bazkide zituen45. Elkarte
honek bere herri izaera, bateratua eta autonomoa mantendu zuen, hau da, bere baitan pentsamolde
errepublikar desberdina izan zezaketen bazkideak egon zitezkeen. Sentsibilitate errepublikar ezberdinak biltzearen ondorioz, maiz sortzen ziren desadostasun eta eztabaidak46, bazkide kopuruaren
beherakada eraginez47.
Bestalde, aipatzekoa da Elkarte Errepublikarrak udal gobernuaren gaien inguruan azaldutako inplikazioa. Izan ere, bertako bazkideak izan ziren udaleko zinegotziak izateko hautagaiak proposatu
eta aukeratu zituztenak, hautatutako zinegotziek “elkarteko bazkideen eta, azken batean, hauen ordezkari errepublikarren eskubideen inteprete eta defendatzaile izan zitezen” 48.

Tradizionalistak
Nahiz eta, nazionalismoaren atzetik, Euskal Herriko bigarren botere politikoa izan, Zumarragako
tradizionalistek ez zuten udaletxean ordezkaritza izateko behar beste boto eskuratu 1931ko hauteskundeetan. Hala ere, 1934ko urrian Gobernadore Zibilak izendaturiko udaletxeko batzorde kudeatzailea tradizionalistek osatu zuten; neurri batean, erakunde honen antolaketa-mailaren adierazle
da hau, gure herriko gobernuan sufragio bidezko ordezkapenik lortu ez bazuen ere.
Tradizionalismo gipuzkoarrak suspertze esanguratsua izan zuen 30.eko hamarkadaren lehen erdialdean. Izan ere, urte haietan lan propagandistiko handia burutu zuten, probintzia osoan zehar
ekitaldi eta hitzaldi ugari antolatuz. Gure herrian tradizionalismoa errotuta zegoen eta horren erakusle
da euren egoitza, Zirkulo Tradizionalista49, alegia, XX. mendearen hasierako urteetakoa izatea50.
Zirkulo honek kutsu politikoko makina bat ekitaldi antolatu zituen errepublika garaian. Hauen
artean 1933ko ekainaren 11n ospaturiko “Egun Tradizionalista Handia” nabarmentzen da51. Avelino
Mendiola Zirkuloko presidentearen azalpenen arabera, “Nafarroa, Bizkaia, Araba eta Gipuzkoako
biltzar probintzial tradizionalistek” antolatutako ospakizun honetan, “lau lurraldeetako tradizionalisten
eta gainontzeko eskualdeetako erakunde tradizionalisten” etorrera espero zen52. Idatzi berean, “apar-

42 Elkarte Errepublikanoa izenez ere ezagutzen zen.
43 ZUA, A. Saila, 1. Arloa, I. Multzoa, 22. Liburua, 94. Orria zuzen.
44 Ibidem.
45 RODRÍGUEZ RANZ (1994), Guipúzcoa y San Sebastián..., op. cit., 131. orria.
46 ZUA, E. Saila, 7. Arloa, IV. Multzoa, 1. Liburua, 21. Espedientea.
47 Ibidem. ZUA, E. Saila, 7. Arloa, IV. Multzoa, 1. Liburua, 20. Espedientea.
48 ZUA, E. Saila, 7. Arloa, IV. Multzoa, 1. Liburua, 21. Espedientea.
49 Errepublikar garaian bi izan ziren Zirkulu Tradizionalistaren buruak: Bonifacio Querejeta Usarralde eta, geroago, Avelino
Mendiola. ZUA, E. Saila, 7. Arloa, IV. Multzoa, 1. Liburua, 3. Espedientea eta ZUA, A. Saila, 1. Arloa, I. Multzoa, 24. Liburua, 99. orria.
50 MENDIZABAL (1996), Bigarren Errepublika... op. cit., 105. orria.
51 ZUA, E. Saila, 7. Arloa, IV. Multzoa, 1. Liburua, 3. Espedientea.
52 Ibidem.
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teko jendetza etorriko d[ela] eta honek gure herriko merkataritza eta industriari etekin positiboak
dakarzkio[la]” 53 azpimarratu zuen Mendiolak. Ikusmin honen aurrean, herritar askok postuak jarri
ahal izateko baimena eskatu zion udalari; Sebastian Unanue izan zen hauetako bat; Zubiaurre plazan
edari postu bat jartzeko baimena eskatu zuen54. Egun hartarako “Eliza kanpoan meza, Iparragirre
koblakari gipuzkoarrari omenaldi jaia eta udal pilotalekuan hitzaldia” 55 antolatu zituzten tradizionalistek.

Estatutua
Autonomia Estatutua euskal politikaren ardatz nagusietako bat izan zen II. Errepublikan. Proiektu
honen bultzatzaile nagusia EAJ izan bazen ere, prozesu autonomikoak sektore ezkertiarren babesa
ere jaso zuen hau, modu koherente eta uniformean izan ez bazen ere. Ondorengo orrialdeetan prozesu
honen nondik norakoa azalduko ditut, baita horrek Zumarragako udalbatzan izan zuen eragina ere.
II. Errepublikaren aldarrikapenak sektore politiko bakoitzari era desberdinean heldu zien. Erregimen berriaren ezarpena EAJrentzako subiranotasun asmoak gauzatzeko abagunea izan zen. Izan
ere, apirilaren 14an, Jose Antonio Aguirrek, Getxoko alkateak, urte batzuk beranduago lehen Lehendakaria izango zenak, “Espainiar Errepublika federalari lotutako Euskal Errepublika” 56 aldarrikatu
zuen. Baina Katalunian jazotakoaren ostean57, helburu hau baztertu eta EAJk bere politika estatutuaren bidera gidatu zuen58. Apirilaren 14aren ondorengo egunetan, alderdi nazionalistak bizkaitar
alkateen mugimendua bultzatu zuen; pixkanaka beste euskal lurraldeetako udal karguak gehitzen
joan ziren, Alkateen Mugimendua edo Udaleen Mugimendua sortuz.
Aguirreren ekimenez, eta prozesu autonomikoa bultzatzeko asmoz, lehen uneetan Andoaingo,
Azpeitiako, Bermeoko, Getxoko eta Llodioko alkateek, besteak beste, osatzen zuten Udaleen Mugimenduak Eusko Ikaskuntzari Estatutu proiektua burutzeko eskatu zion 1931ko maiatzaren 9an.
Proiektuak hegoaldeko lau euskal probintziak barneratzen zituen. Eusko Ikaskuntzaren Batzorde
Iraunkorrak proiektu hau maiatzaren 31n onetsi zuen. Hala ere, maiatzaren 9an bertan, Zumarragako
Udalak, osoko bilkuran, Azpeitia, Bergara, Zumaia eta Andoaingo Alkateek egindako eskakizunei
bat egitea adostu zuen. Eskakizun horietan estatutu proiektua idazteak “Udaleen konpetentzia esklusiboa eta pribatiboa izan behar”59 zuela baieztatzen zuten, egun batzuk lehenago Gipuzkoako Diputazioko Batzorde Kudeatzaileak autonomiaren alde egindako adierazpen aipamenari erantzunez.

53 Ibidem.
54 ZUA, A. Saila, 1. Arloa, I. Multzoa, 24. Liburua, 93. orria.
55 ZUA, E. Saila, 7. Arloa, IV. Multzoa, 1. Liburua, 3. Espedientea.
56 José Antonio Aguirreren hitzak, liburu honetan aipatuak: GRANJA, José Luis de la (1998), “Cinco años de República en
Euskadi”, Historia Contemporánea, 1, 97. orria.
57 Apirilaren 14an Francesc Maciàk Kataluniako Errepublika Federala aldarrikatu zuen. Behin-behineko gobernuak Fernando
de los Ríos, Marcelino Domingo eta Nicolau D’Olwer ministroak bidali zituen Maciàrekin bil zitezen. Azken honek Kataluniako
Errepublikari uko egin zion, Generalitatearen ezarpenaren trukean.
58 RODRÍGUEZ RANZ (1994), Guipúzcoa y San Sebastián..., op. cit., 186. orria.
59 ZUA, A Saila, 1. Arloa, I. Multzoa, 22. Liburua, 94. orria zuzen. Bilkura horretan udaleko kideek ondoko gaiak adostu zituzten:
“Gipuzkoar udalerrien asanbladara batzea (...), Euskal Herriko Udal guztien Asanblada Orokorrera [batzea] (...), Batzar iraunkor
ofiziala osatzea adostu arte aurretiko lanaz arduratzen den Alkateen Batzarrari atxikimendua adieraztea [eta] Basilio Fernández
Alkate Jauna Gipuzkoako Biltzar Orokorrerako eta Udalen Asanblada Orokorrerako prokuradore izendatzea, eta edozein arrazoi
dela eta joatea ezinezkoa egiten bazaio Francisco Apaolaza Aseguinolaza Alkateorde Jaunak ordezka dezala”.
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Euskal kultura politiko bakoitzak osatzen zuen eremu diskurtsibo desberdinak proiektu bikoitzean
irudikatu ziren. Hala, aipatutako erakundeak, Eusko Ikaskuntzak alegia, aurkeztutako estatutu
proiektua bai Ezkerrek (bloke errepublikar sozialistak) 60 baita Udal Mugimendua osatzen zuten Eskuinek (EAJ eta CT) ere zuzendu zuten, erabat desberdinak ziren bi bloke eratuz eta, hala, bi proiektu
desberdin sortuz61. Azken batean, Eskuinen blokeak (Lizarrako blokea ere deitua), Estatutu katoliko
baten eta ordena sozialaren defentsa zuen ezaugarri nagusi. Ezkerreko blokearen estatutua, bere
aldetik, bere laikotasunagatik eta izaera antimonarkikoagatik bereizi zen.
Bikoiztasun hau gure herriko gobernuan ere agerian geratu zen, gai honen inguruan sortutako eztabaiden eskutik, hain zuzen ere. “Euskal Estatutua”, hau da, “Lizarrako Estatutu” Madrilera eramateaz
arduratuko zen udaletxeko ordezkaria hautatzerako orduan eztabaida piztu zen udaleko kideen artean.
Normala denez, Gehiengo Nazionalistako zinegotziek Basilio Fernandezen izendapenaren alde
bozkatu zuten; Gutxiengo Errepublikarrak, aldiz, aurka bozkatu zuten62, “Lizarrako Estatutua”
Madrilgo Gorteetara eramatea ekintza politikoa zela uste baitzuten eta, ondorioz, bidaiak sortutako
kostuak ez zituen udalak ordaindu beharko63. Aurrerago ikusiko den bezala, errepublikar-sozialisten
blokea Udal Mugimenduak bultzatutako proiektu autonomikoaren aurka sendo agertu zen.
Eskuinak egindako zuzenketa esanguratsuenak, 1931ko ekainaren 11n Azpeitiako Asambladan
gauzatu ziren. Zuzenketa hauek Euskal Herrian bizi izaten hamar urte baino gutxiago zeramaten
herritarrei eskubide politikoen murrizketa eta etorkizunean sortuko zen Eusko Gobernuari Vatikanoarekin konkordatu bat burutzeko eskumena, zuzenketa erlijiosoa deiturikoa, alegia, zekarten64.
Indalecio Prieto ministro sozialistaren aburuz Euskal Herrian Gibraltar Vaticanista delako bat sortzeko
saiakera bat zen. Zentzu honetan, “Lizarrako Estatuta” izenez ezagutzen den proiektua, koalizio
abertzale-tradizionalistak Azpeitiako Asanbladan lortutako akordioen emaitza izan zen. 1931ko ekainaren 14an Lizarrako Asanbladan bildutako Hego Euskal Herriko udaleen hiru laurdenak Azpeitian
adostutako testua onartu zuen. Dena den, lau hiriburuetako eta beste zenbait herri nagusienetako
alkateek uko egin zioten testuari65. Zumarragako Udalak, bere aldetik, 1931ko iraileko osoko bilkuran
“Lizarrako Estatutura” batzea adostu zuen66. 1931ko irailaren 22an, laurehun alkatetik gora joan
ziren Madrilera, euren artean Basilio Fernandez, Estatutua Gorteetan entregatzera.
Ezkerreko indarrek ere, beren aldetik, Estatutuaren aldeko joera adierazi zuten eta zenbait zuzenketa proposatu zituzten Eusko Ikaskuntzak prestatutako Estatutu proiektuari67. Euskal eta Nafar
Federazio Sozialistak eta Alderdi Errepublikarrak aurkeztu zituzten zuzenketak ekainaren 14 eta

60 Errepublikarren, PSEO eta EAEk osatzen zuten bloke hau.
61 AIZPURU, Mikel (zuz.) (2007), 1936ko udazkena Gipuzkoan: Hernaniko fusilatzeak, Irun, Alberdania, 44. orria.
62 ZUA, A Saila, 1. Arloa, I. Multzoa, 23. Liburua, 14. orria zuzen.
63 Alkateak konturik pasa ez zela ziurtatu zuen, baina horretarako eskubidea zuela uste zuen, udal gobernuak emate hura
adostu baitzuen. Ibidem.
64 Aipatutako bi zuzenketez gain, euskararen erabilera hezkuntzan eta Estatuari eman ez ziren arazoetan Euskal Herriaren
subiranotasunaren inguruko gaiak ere konpondu ziren. RODRÍGUEZ RANZ (1994), Guipúzcoa y San Sebastián..., op. cit., 186-187.
orriak.
65 Udalerri hauek lau euskal probintzien biztanleriaren erdia zuten gutxi gorabehera, GRANJA, José Luis de la, “La II República
y la Guerra Civil”, GRANJA, José Luis de la y PABLO, Santiago de (koord.) (2009), Historia del País Vasco y Navarra, Madrid,
Biblioteca Nueva, 68. orria.
66 ZUA, E Saila, 2. Arloa, III. Multzoa, 1. Liburua, 13. Espedientea.
67 Zuzenketa hauek “proportzionaltasun irizpideen ezarpenekin, zeharkako sufragioaren deuseztapenarekin eta erreferendumaren ospakizunarekin, Euskal Estatuaren justizia erreserba eta Estatuaren onurarako geratuko ziren ekarpenen zehaztasun
zehatzen” ingurukoak ziren; RODRÍGUEZ RANZ (1994), Guipúzcoa y San Sebastián..., op. cit., 211. orria.
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18an Gipuzkoako Diputazioaren jauregian ospatutako asanblada banatan onartu zituzten68. Bilera
hauetan, batez ere, sozialistek eta errepublikarrek osatutako probintziako udal gutxiengoek hartu
zuten parte. Ezkerren Estatutu proiektua 1931ko ekainaren 21ean onartu zen69, eta Donostiako alkateak, Fernando Sasiain Brau errepublikar-federalak, 1931ko uztailaren 30ean Madrilen aurkezteko
arduradun hautatu zuten.
Azpimarratzekoa da ezkerreko indarrek Udal Mugimenduak bultzatutako estatutu proiektuari
kontra egin ziotela baina ez, ordea, prozesu autonomikoari, nahiz eta egia izan haientzako autonomiaren arazoa ez zela lehentasunezko gaia. Horregatik, bloke honek bultzatutako ekimenak Rodriguez
Ranzen hitzetan “barreiatuak, koordinatu gabekoak, partzialak eta kontraesankorrak ziren eta zenbaitetan ez zuten berezko proiektu autonomiko sendo eta bidegarri bat artikulatzeko balio, planifikatu
gabeko eta koherentziarik” 70 gabeak zirelako. Autore honen ustez “estatuaren aldeko errepublikarsozialista [joerak] ez ditu bere erroak asmo partekatu batean hondoratzen eta ez da oinarriek sakonki
sentitutako asmoa, baizik eta hainbat agintariek defendatutako estatutuaren aldeko postulatuen
eragina baizik” 71. Gainera, une honetan, Estatutuaren onespenak nazionalismoaren menperatze
politikoa ekar zezakeela uste zuten72. Faktore hauek guztiak baliagarriak izan daitezke Zumarragako
udalbatza osatzen zuten zinegotzi errepublikarren jarrera ulertzeko.
Rodriguez Ranzen ikerketari jarraituz73, prozesu autonomikoak bere etenaldira arte iraun zuen
bitartean, hau da, 1932 eta 1933 urteen artean, errepublikarrek estatutuaren aurrean izandako jarreraren inguruan zalantza izan zuten. Proiektuaren alde bazeuden ere, estatutu-bidea ez zuten
modu zehatz eta sendo batekin babestu. Jarrera zalantzati hau Zumarragako udaleko kide errepublikarren artean ere aurki dezakegu. Izan ere, badirudi EAJ eta Ezkerrak estatutuaren inguruan izandako liskarrak etengabeak izan zirela Gipuzkoan74 eta baita gure udalean ere. 1936ko otsailera arte
ez zen aldatu errepublikarrek estatutuarekiko zuten jarrera neurriduna.
Edonola ere, 1931ko irailean Gorteetan “Lizarrako Estatutuaren” proiektua aurkeztu ostean,
testua konstituzioaren kontrakoa zela nabarmen geratu zen bai “Ezkerren Estatutua” ere; izan ere,
Konstituzioa idazteaz arduratzen zen batzordeak Estatu eredu integralaren alde egin zuen eta ez
eredu federalaren alde, eta erabaki honek bi estatutu proposamenetan planteatzen zenarekin bateraezina egiten zuen. Bi sektore politikoen proiektuak konstituzioaren aurkakoa zelako eta, EAJk Gorteetatik alde egin zuenez75, berriro ere eman behar izan zitzaion hasiera prozesu autonomikoari.
Azañaren Gobernuak abenduaren 8an Autonomia Estatutuaren onarpenak jarraitu beharreko
prozedura zehaztu zuen agindu bat plazaratu zuen. Bigarren proiektu hau “Gestoreen Estatutua”

68 Asanblada hauek Gipuzkoako Batzorde Kudeatzaileek deitu zituzten. Ibidem, 206. orria eta ondorengoak.
69 Gutxiengo Errepublikarrak zirkular bat bidali zion Gipuzkoako Diputazioko Batzorde Kudeatzaileei, “aldaketarik edota zuzenketarik egin beharrik ez [zutela], beraz, adostasun osoz onarpena ahobatez eman [ziotela]” adieraziz. ZUA, E Saila, 2. Arloa,
III. Multzoa, 1. Liburua, 13. Espedientea.
70 RODRÍGUEZ RANZ (1994), Guipúzcoa y San Sebastián..., op. cit., 208. orria.
71 Errepublikar erradikal donostiarra zen Tomás Carasaren hitzen arabera bloke honen oinarriak, oro har, “hemen nagusi diren
sentimendu autonomistekin bat egin ez duten [Euskal] Herriko kanpoko pertsonek (salbuespen errespetagarri gutxi batzuk
izan ezik)” izango ziratekeen. Hitz hauek El Día egunkarian plazaratu ziren, 1932ko irailaren 22an, Ibidem, 225. orrian aipatuta.
72 Ibidem.
73 Ibidem, 215. orriak eta ondorengoak.
74 AIZPURU (zuz.) (2007), 1936ko udazkena Gipuzkoan..., op. cit., 45. orria.
75 Jesusen Konpainia deuseztatu eta Elizari negatiboki eragiten zizkion hainbat neurri hartzen zituen Konstituzioaren 26.
artikulu eztabaidatuarengatik protesta bezala, EAJ Kongresutik erretiratu zen urriaren 15ean eta, hala, bere diputatuek ez zuten
Konstituzioaren testua bozkatu abenduaren 9an.
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izenez ezagutu zen eta ezkerraren esku zeuden Diputazioak arduratu ziren hori idazteaz76. Lehenik
eta behin, estatutua Euskal Alkateen Asanbladak onartu behar zuen; bigarrenik, erreferendum bidez
herritarrek euren adostasuna azaldu behar zuten; eta azkenik, Gorteek berronetsi behar zuten.
Jarraian ikusiko den bezala, bi urte behar izan ziren bide hau burutzeko.
Ezkerrekoek bultzatutako prozesu honetan nazionalistek parte hartu zuten; ez, ordea, tradizionalistek, eskuineko bi taldeen arteko haustura sortuz, Nafarroako udalak Iruñean 1932ko ekainaren
19an ospatutako asanbladatik erretiratu ostean. Uzte honen aurrean, Batzorde Kudeatzaileek euren
egitekoa mantsotu zuten: estatutu-testua egoera politiko berrira moldatzeko urtebete baino gehiago
behar izan zuten.
Atzerapen hau zela eta, Bilboko udalak, 1933ko maiatzean, eskakizun bat luzatu zien gainontzeko
euskal udalei: udalek estatutua onartu ahal izateko, Batzorde Kudeatzaileek proiektua plazaratu zezaten eskatzea adostea, hain zuzen ere77. Bilbotik egindako eskari honek eztabaida interesgarria
sortu zuen Zumarragako udalean; izan ere, herriko gobernuan ordezkatutako sektore politiko bakoitzaren ikuspuntua aztertzeko aukera uzten digu. Zalantzarik gabe, aurretik aipatutako eskuinaren
eta ezkerraren estatutuaren inguruko egitasmoen gaineko ikuspuntu anitzek gure herriko udalbatzan
oihartzuna izan zuten.
1933ko ekainaren 3ko bilkuran Bilboko udalaren eskakizuna bozkatu zuten. Zumarragako udalean,
Gutxiengo Errepublikarrak batzorde kudeatzaileei estatutuaren egitasmoa aurkez zezaten eskatzearen
aurka azaldu ziren, “ez [zinegotzi errepublikarrak Batzordeen egitasmoaren] aurka zeudelako, baizik
eta nazionalistek Errepublikarekiko azaldutako jarrera kaskarra zelako; estatutuaren aldekoak diren
arren, ordezkatzen dugun jendea interpretatzeaz gain eta gure alderdiak ezarritako jarrera izanda
ere, oraingoz bozkatzea kaltegarria dela deritzogu” 78. Basilio Fernándezek hitza hartu zuen orduan
eta estatutu autonomikoak “Euskal Herriari onura handiak ekarriko lizkioke[ela]” baieztatu zuen.
Hala, Gehiengo Nazionalistak eta EAEko zinegotziak aldeko botoa eman zuten79.
Ekainaren 3ko aktan jasotako Gutxiengo Errepublikarreko kideen hitzek, errepublikarrek estatutuaren egitasmoaren inguruan zuten jarrera anbiguoa adierazten dute. Izan ere, Batzordeen Estatutua izenez ezagutzen den garaian, hau da, 1932 eta 1933 bitartean, EAJ eta EAEk egitasmoarekiko
jarrera sendoa izaten jarraitu zuten. Baina “ezkerreko errepublikar eta sozialistek –Rodríguez Ranzen
hitzetan– ez zuten oraindik estatutuaren testua idaztearen eta onartzearen aldeko jarrera sendo eta
erabakigarria (...). Estatutuaren aldeko jarrera teorikoa ez zen arazo autonomikoaren konponketa
azkar eta behin betikoaren aldeko neurrien hartzean bihurtu” 80. Zentzu honetan 1933ko ekainaren
3ko bilkurako eztabaida aipatutakoaren adibide da.
Edonola ere, Batzorde Kudeatzaileen estatutu egitasmoa gainontzeko udalen gehiengoak berronetsi
zuen 1933ko abuztuaren 6an Gasteizen burututako udal asanbladan. Ekitaldi honetarako Zuma-

76 Diputazioak Gobernuak aukeratutako pertsonek osatzen zituztela izan behar da kontutan. AIZPURU (zuz.) (2007), 1936ko
udazkena Gipuzkoan..., op. cit., 44. orria. Aipatutako aginduaren arabera, batzorde kudeatzaileak “aipatutako probintzietan gaur
egun indarrean dauden eskumen autonomikoak areagotzeko, egingo diren estatutu egitasmo lana edo lanak, betiere Konstituzioaren araberakoak, zuzentzeaz” arduratu ziren erakundeak ziren. RODRÍGUEZ RANZ (1994), Guipúzcoa y San Sebastián...,
op. cit., 203. orrian aipatuta.
77 ZUA, A Saila, 1. Arloa, I. Multzoa, 24 Liburua, 91. orria. Bilboko udaleko gutxiengo nazionalistak aurkeztu zuen batzorde kudeatzaileei estatutuaren egitasmo berriaren kudeaketa arintzeko eskakizun-mozioa. RODRÍGUEZ RANZ (1994), Guipúzcoa y San
Sebastián..., op. cit., 201. orria.
78 ZUA, A Saila, 1. Arloa, I. Multzoa, 24. Liburua, 97. orria.
79 Ibidem.
80 RODRIGUEZ RANZ (1994), Guipúzcoa y San Sebastián..., op. cit., 225. orria.
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rragako udalak Basilio Fernández batzorkide hautatu zuen81. 1933ko azaroaren 5ean, aldiz, erreferenduma ospatu zen. Gipuzkoan (hautesle erroldaren %89’5l) eta Bizkaian (%88’4) onartu zen;
Araban (%46), ordea, abstentzioa esanguratsua izan zen82.
Gipuzkoan nahiz Bizkaian izandako parte-hartze handia zela eta, iruzur zurrumurruak ez ziren
falta izan83. Gainera, Zumarragan jazotako bozketan iruzurra gertatu izanaren zantzuak daude. Feliciano Retegui errepublikarrak, 1933ko azaroaren 6an Zumarraga eta Urretxuko Elkarte Errepublikarreko presidenteari igorritako idazki batean, Elkartea uzten zuela adierazi zuen. Reteguik honela
azaldu zituen uzte horren arrazoiak:
“5eko plebiszitu-bozketan izandako desengainuan ikusi zen sufragioaren garbitasuna zaindu
behar duten horien arteko konplizitatea noraino iristen den; eta hautestontzien gardentasunean
txerriak politikan iraulkatzen diren lohia ikustea eragin zuen, hiritarren kontzientziak uzten
diren kutxa sakratua izan behar zuen lekuan!” 84 [sic].
Hitz hauen bidez Reteguik plebiszitu egunean erabili ziren iruzurrak salatu zituen Elkarte Errepublikarreko kideen aurrean. Nolanahi ere, Reteguirena ez zen Elkarte horretako uzte bakarra izan;
izan ere, Eugenio Mendizabalek, besteak beste, “Euskal Estatutuaren iruzur handia” argudiatuz
1933ko azaroaren 11n elkartea utzi zuen85.
Erreferenduma onartu eta aste gutxitara, Gorteetako legegintzarako hauteskundeak ospatu ziren;
hauetan eskuina nagusitu zen. Batzorde kudeatzaileek estatutuaren egitasmoa abenduan aurkeztu
zuten Kongresuan. Estatutu zalea ez zen azaroko hauteskundeetan nagusitu zen CEDA koalizioak ez
zuen testu autonomikoa onartu bi urteko legealdian. Izan ere, estatutuaren egitasmoaren onarpen
prozesua eten egin zen CEDAk eta, batez ere, Oriol diputatu tradizionalistak Estatutua Araban onartu
ez zela argudiatu eta, ondorioz, probintzia hori autonomia prozesutik ateratzeko eskatu zutenean.
Asmo honek aurrera egin ez zuen arren, arazo autonomikoa ez zen bigarren biurtekoan onartu.
1933ko abenduan Madrilgo Gorteetan ospatutako Batzordeen Estatutuaren egitasmoaren inguruko eztabaidaren ondoren, EAJkoak konturatu ziren eskuinekoek eta zentrokoek autonomia ez
zutela onartuko. Hori dela eta, nazionalistek ezkerren aldera jo zuten86.
1934 eta 1935. urteetan nazionalisten autonomia aldarrikapena bere momenturik baxuenean
zegoen. Hori dela eta, 1936ko legegintzarako hauteskunde kanpainan alderdi honek ia ez zuen estatutuaren aldeko defentsarik egin. Hala ere, hauteskundeen bigarren itzulian jarrera aldatu zuen,
Parlamentua gehiengo ezkertiarrak osatu baitzuen. Gainera, 1936ko otsailean Fronte Popularrean
bildutako ezker alderdiak Gobernura iristean, egoera nabarmen aldatu zen: Indalecio Prietok, Estatutuen Batzordeko buruak, eta Jose Antonio Aguirrek, aipatutako Batzordeko idazkariak, Estatuaren
onarpenari bultzada bat ematea adostu zuten. Aipatutako agintariek testua 1936ko udaberrian idatzi
zuten eta 1936ko uztailerako onarpenerako prest zegoen.

81 Apaolaza, Zaldua, Busca, Sasianbarrena, Ormaecheak eta Fernándezel aldeko botoak eman zituzten. Badiola eta Iriondo
abstenitu egin ziren. Bozketa 1933ko uztailaren 29an egin zen. ZUA, A Saila, 1. Arloa, I. Multzoa, 24. Liburua, 115. orria.
82 Adierazitako portzentaiak aldeko botoei dagozkie. AIZPURU (zuz.) (2007), 1936ko udazkena Gipuzkoan..., op. cit., 45. orria.
83 BARRUSO (2005), “II República, Guerra Civil...”, op. cit., 224. orria.
84 ZUA, E Saila, 7. Arloa, IV. Multzoa, 1. Liburua, 21. Espedientea. Aldi berean, Feliciano Reteguiren idazkiak, errepublikarren artean
estatutuaren inguruan zeuden desadostasunak azaltzen ditu; izan ere, zera adierazten du: “politikan gertatutako ekintzak ideal
berak dituzten anaien arteko borroka fratizida eragiten du errepublikarren artean”.
85 Ibidem.
86 GRANJA (2009), “La II República...”, op. cit., 69. orria.

E02.qxd:Maquetación 1 16/06/14 18:11 Página 73

Bizitza politikoa 73

Estatutuaren testua murriztu egin zen; izan ere, soilik hamalau atal zituen eta euskal lurraldeari
izen juridikoa eman zion, Euzkadiko lurralde autonomikoa sortuz. José Luis de la Granjak dioenez,
testu honetan, Prietoren eta ezkerreko alderdien ideiak agertu ziren batez ere, eta ez EAJrenak;
azken honek eragin handiagoa izan zuen aurreko bi proiektuetan87. Autonomia Estatutua 1936ko
urriaren 1ean onartu zuten, behin gerra zibila hasita. Hori dela eta, estatutuak ez zuen Gipuzkoako
lurralde gehienean eraginik izan, soilik Eibar eta Elgetan; izan ere, Molaren tropak, ikusiko dugun
bezala, 1936ko abuztua eta iraila bitartean Gipuzkoako lurralde gehiena bereganatu zuen.

Ardoaren Estatutua
Euskal Udalen Matxinada, Ardoaren Gerra izenarekin ere ezagutzen dena, Zumarragako bizitza politikoko gertaera esanguratsuenetako bat izan zen. Prozesu hau autonomia arazoarekin hertsiki
loturik dago. Pedro Barrusoren hitzetan, 1934ko udako arazoa “eskuin-zentroko gobernuari egindako
eraso-estrategia zabalago baten barruan” ulertu beharko litzateke eta “ekintzak garatu ahala saio autonomiko bilakatu zen” 88.
1934ko urtean ez zen arazorik falta izan. Hala, zenbait faktoreren bat-egiteak eragin zuen Ardoaren
Gerra. Lehenik eta behin, gogora ekarri behar da, lehen aipatu bezala, autonomia arazoa Parlamentuan
etenda zegoela. Gainera, azpimarratzekoa dira EAJk, Estatutu proiektua idazteko arduradunekin,
euskal Diputazioetako Batzorde Kudeatzaileekin, alegia, zituen desadostasunak. Estatuko Gobernuak
izendatu zituen batzorde hauek eta bertan ez zegoen EAJko kiderik89. Aipatutako bi faktore hauez
gain, beharrezkoa da beste gai bati erreferentzia egitea, Ardoaren Gerra kokatzen den testuinguru
korapilatsua ulertu ahal izateko.
Gorteetako EAJko diputatuak, 1933ko azaroko legegintza-hauteskundeez geroztik, bost izatetik
hamahiru izatera igaro ziren. Diputatu hauek, Esquerra Republicana de Catalunya alderdiarekin
elkartasuna adierazi nahian, Kongresutik alde egitea erabaki zuten, 1934ko ekainaren 12an90,
Ardoaren Gerra hasi zen egunean hain zuzen ere. Diputatu nazionalistak 1934ko urriaren 1ean
itzuli ziren Gorteetara, Esquerra Republicana eta Samperen Gobernua akordio batetara iritsi ostean;
hau da, lau hilabetez legebiltzarreko kudeaketatik baztertuta egon ostean.
Ardoaren Gerra Ardogintzaren Gutxiengoa deiturikoak (Gorteetako 140 diputatuk), Gobernuari
alkohol edarien gaineko zerga-arintzea ekarriko zuen Ardoaren Estatutua indarrean sartzeko eskatu
zion. Lege honen sustatzaile gehienak ekoizpen guneetatik zetozen eta Frantziako ardoekin lehiatu
ahal izatea espero zuten; izan ere, Frantziakoak espainiarrak baino kalitate handiagokoak eta merkeagoak ziren91.
Diputatu nazionalistek agindu honekiko zuten desadostasuna adierazi zuten, ardoaren gaineko
zergak Euskal Herriko udalerrietan diru-sarrera garrantzitsuak ematen baitzituen. Zentzu honetan,

87 GRANJA, Jose Luis de la (2007), “Nacimiento Euskadi. Estatuto de 1936 y el Primer Gobierno Vasco”, Historia Contemporánea,
35, 432. orria.
88 BARRUSO, Pedro (1995), “El intento autonómico del verano de 1934. La actitud del Ayuntamiento de San Sebastián”, Cuadernos
de Sección. Historia-Geografía, 23, 379. orria.
89 1933ra arte, Gobernuko koalizioa osatzen zuten alderdikideek eratu zituzten Batzorde Kudeatzaileak. Data horretatik aurrera,
ordea, batez ere, errepublikar erraldikalek osatu zituzten. Ibidem, 382. orria.
90 Esquerra Republicanako kideek Kongresuk joatea erabaki zuten, Berme Konstituzionaleetarako Tribunalak Laborantza
Kontratuen legea Konstituzioaren aurkakoa zela esan zuelako protesta seinale gisa.
91 BARRUSO (1995), “El intento autonómico...”, op. cit., 383. orria.
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1931n ardotik zetozen sarrerak Zumarragako Udalaren diru-sarrera guztien %27a zen92. Barrusoren
aburuz, “zerga honen ezarpenak, gipuzkoar ogasunari, bai probintzia mailan baita udal mailan ere,
galera handia ekarriko zion, diru sarreren murrizketa eraginez”93. Hala ere, kalte ekonomikoaz
haratago, EAJk Estatutu hau Kontzertu Ekonomikoaren urraketa bezala ulertu zuen.
Ardoaren Estatutua indarrean sartuz gero sortuko ziren ondorioek larriturik, Gipuzkoako Diputazioak
1934ko ekainaren 12rako bilera deitu zuen. Bilera honetara Bizkaia eta Arabako Batzorde Kudeatzaileak
eta euskal hiriburuetako alkateak joan ziren. Bertan bildutako agintariek Batzordeetako kideek zein
alkateek osatutako batzar misto bat eratzea erabaki zuten, Madrilera joan eta Samperrekin, Gobernuko
presidentearekin, elkarrizketatzeko asmoz. Samperrek eta Marraco Ogasun ministroak aipatutako
zerga indarrean jartzeko asmoa jakinarazi zien batzar mistoko kideei. Gobernuaren jarreraren sendotasuna ikusirik, batzordeetako ordezkarien eta alkateen arteko lehendabiziko desadostasunak sortu
ziren94. Egoera berria aztertzeko helburuarekin, Gipuzkoako Batzorde Kudeatzaileek udal asanblada
deitu zuen uztailaren 5erako. Hala eta guztiz ere, kontutan izan behar da probintzietako batzorde kudeatzaileak Alderdi Erradikaleko kideen esku zeudela, nahiz eta Euskal Herrian errotze txikia izan95.
Hori dela eta, EAJk probintzietako Batzorde Kudeatzaileek Euskal Herriaren interesak defendatzeko
ahalmenik ez zutela zeritzoten96. Interpretazio honen aurrean, Kontzertu Ekonomikoaren alde nazionalistek, ezkerreko errepublikarrek eta sozialistek osatutako udal mugimendu bat sortu zen, nahiz
eta euren helburuak desberdinak izan97. De la Granjak, Madrilgo Gobernuaren jarrera zorrotzak nazionalisten eta errepublikar-sozialisten arteko gerturatzea mesedetu zuela azpimarratu zuen98.
Udal mugimendu honek euskal alkateak deitu zituen Bilbon uztailaren 5ean bertan burutuko
zen udal asanblada batera. Nabarmentzekoa da Madrilgo Gobernuak aurreko egunean, uztailaren
4an, Ardoaren Estatutua indarrean sartuko ez zela azaldu zuela. Hala ere, udal asanbladak beren
zereginarekin jarraitzea erabaki zuen. Bilera honetara, Gipuzkoako udal guztietako ordezkariak joan
ziren eta Kontzertu Ekonomikoa defendatuko zuen batzorde bat sortzeko hauteskundeak deitzea
erabaki zuten. Barrusoren aburuz udalen asanbladak “probintziako errealitate politikoarekin bat zetorren probintzia ordezkaritza [azaleratuko zuen] estaliko probintzia hauteskundeen ospakizuna”
proposatu zuen, “Madrilgo indarren orekaren isla [izango zen] lurralde ordezkaritza ekidi[teko]” 99
asmoz. Behin betiko batzordearen hautaketa abuztuaren 12an burutu zen. Udalek azaldutako jarrera
honen aurrean, Salazar Alonso Gobernazio ministroak hauteskundeak debekatu zituen: legez kan-

92 Urte horretako hilabete bakoitzean ardo mota desberdinen (ardo arrunta, ardo txuria, ardo garratza, ardo oparoa, botilako
ardo arrunta eta Vermouth) alondegiko diru-sarrerak banan-banan gehituz, 1931ko aurrekontu arruntaren kitapenean, ardoarengandik lortutako diru-sarrera 48.364 pezeta eta 58 zentimokoa zen (ardo arruntaren diru-sarrerak, oro har, ardoaren dirusarrera osoen %90 baino handiagoa zen, oro har). Honek esan nahi du, kitapen orokor horretan bildutako 178.689,82 pezetatik,
%27 ardo salmentetatik lortzen zela. Alondegiko ardo mota guztien diru-sarrerak ikusteko: ZUA, C Saila, 2. Arloa, 13. Liburua, 5.
Espediente; aipatutako urteko kitapen orokorraren emaitzak ikusteko, bai sarrerak baita gastuak, ZUA, C Saila, 2. Arloa, 13. Liburua,
23. Espedientea.
93 BARRUSO (1995), “El intento autonómico...”, op. cit., 385. orria.
94 Ibidem, 387. orria.
95 II. Errepublika zehar ez ziren Diputazio Probintzialerako hauteskundeak deitu eta, hori dela eta, Diputazioak batzorde kudeatzaileen esku egon ziren. Lehenengo biurteko errepublikar-sozialistan, Madrilgo Gobernuko kideek erakunde horiek nazionalisten edota Errepublikaren aurkakoen esku geratuko zirela uste zuten. Eskuinak, 1933an Gobernura iristean, politika
honekin jarraitu zuen, euskal lurraldeetan babesik ez zuelako. Ibidem, 382 eta 396. orriak.
96 Ibidem, 382. orria.
97 Ibidem, 388. orria.
98 GRANJA, José Luis de la (1998), “Cinco años de República en Euskadi”, Historia Contemporánea, 1, 106. orria.
99 BARRUSO (1995), “El intento autonómico...”, op. cit., 389. orria.
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pokotzat jo zituen100. Gainera, agintariek egindako ohartarazpenak ez ziren falta izan, horien artean
Gipuzkoako Gobernadoreak egindakoak, Emeterio Mugak, alegia.
Aipatutako ekintzak ekar zitzakeen ondorioen arren, hauteskundeak adierazitako egunean ospatu
ziren. Parte hartzea desberdina izan zen Gipuzkoako herrietan. Zumarragan Guardia Zibilak101 udaletxea hartu bazuen ere, ez zen oztopoa izan hauteskundeak burutzeko. “Guardia zibilak Udaletxea
hartua zuela” 102 ikustean zinegotziek, Pedro Iriondok izan ezik, aipatutako bilkura alkatearen etxe
partikularrean gauzatzea erabaki zuten, nahiz eta Pedro Aranzadi idazkariak legez kontra zihoazela
ohartarazi103. Aipatutako bileran, udaleko kideek “Kontzertu Ekonomikoaren Defentsa eta Udal Autonomiarako behin betiko Batzordea” 104 hautatzeko bozketa egin zuten. Hautaketa honetatik Bergarako barrutiko konpromisarioak aterako ziren eta horietako bat Fernández bera izan zen105.
Bozketa egin eta gero, zinegotziak Udaletxerantz abiatu ziren. Garaiko prentsak dioenaren arabera,
herriko biztanleen artean ikusmin handia zabaldu zen: “Udaletxearen inguruan bildutako ikusle
ugarik zinegotziak Udaletxera hurbiltzen ari ziren heinean gogo biziz txalotu zituzten”106. Basilio Fernández iritsi eta gutxira Guardia Zibilak atxilotu egin zuen eta “Bergarako Instrukzioko epailearen
esku [geratu zen]. Fernández jaunak, udal epailearekin batera Bergararantz abiatu zen, hango agintariaren aurrean deklaratzeko helburuz” 107. Beste hainbat herritan gertatu zen legez, hauteskunde
haien ondorioz Zumarragako alkatea, Basilio Fernández, kargutik kendu zuten. Egoera honen aurrean
zinegotziek protestatzea erabaki zuten eta alkatearen itzulera eskatu zuten uztailak 17ko bilkuran108.
Pedro Iriondo zinegotzi errepublikarra Basilio Fernándezen etxean burutu zen bilerara joan ez
izanaren arrazoia azaltzen duen lekukotasunik aurkitu ez den arren, bertan egon ez izanak gure
herriko sektore politiko jakin batzuk sumindu zituen. Antonio Castillejok gutun bat bidali zuen
Elkarte Errepublikarrera “[abuztuaren 17an] gure lagun Iriondok jasandako eraso basatia” salatuz.
Elkarteko zuzendaritzari “Probintziako gobernadore jaunaren aurrean protesta adieraztea eta dagokigun gertakizuna indarrez gaitzetsiz prentsan ohar bat idaztea [proposatu zuen], nahiz eta horrek
ez duen gure lagun Iriondok garatutako politikaren solidarizatzea” esan nahi 109. Castillejok ez zuen
esplizituki adierazi nortzuk ziren Iriondok jasandako erasoaren erantzuleak; hala ere, erasoaren
egiletza “elementu nazionalistei” leporatzen zaien Elkarte Errepublikarraren akta-liburuan110. Elkarte
horretan abuztuaren 18an ospatutako bilkuran “Gobernadorearen aurrean” protesta egitea adostu
zuten eta, aldi berean, prentsara oharrik ez bidaltzea erabaki zuten111.

100 El pueblo Vasco, 1934ko abuztuak 8. http://liburutegidigitala.donostiakultura.com/Liburutegiak/catalogo_archivo
_ficha.php?dp_id=133&fecha=1934-8-8&y=1934&m=8&y=1934&m=8 [2013ko azaroaren 5ean kontsultatua]
101 ZUA, A. Saila, 1. Arloa, I. Multzoa, 24. Liburua, 198. orria.
102 Ibidem.
103 ZUA, A Saila, 1. Arloa, I. Multzoa, 24. Liburua, 196. orria.
104 Ibidem.
105 BARRUSO (1995), “El intento autonómico...”, op. cit., 393. orria eta ondorengoa. Bozketa honen emaitza hau izan zen: Ignacio
Zubizarreta (Bergarako alkatea), 6 boto; Juan de los Toyos (Eibarko zinegotzia), 8 boto; Eulogio Gárate (Eibarko zinegotzia), 7
boto; eta, Basilio Fernández (Zumarragako alkatea), 6 boto. ZUA, A Saila, 1. Arloa, I Multzoa, 24. Liburua, 196. orria
106 El Día, 1934ko abuztuak 14.
107 Ibidem.
108 ZUA, A Saila, 1. Arloa, I. Multzoa, 24. Liburua, 199. orria.
109 ZUA, E Saila, 7. Arloa, IV Multzoa, 1. Liburua, 21 Espedientea.
110 ZUA, E Saila, 7. Arloa, IV Multzoa, 4. Liburua, 86. orria zuzen.
111 Ibidem.
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Hala ere, Ardoraren Gerraren auziak bere bidea jarraitu zuen, probintziako batzorde exekutiboaren
hautaketa burutu behar baitzen. Horretarako agintariek Gipuzkoako batzordea abuztuaren 21erako
deitu zuten Donostian. Segurtasun indarrek batzordeko kideei udaletxera sartzea debekatu zieten.
Kide horietako zenbait atxilotu egin zituzten, horien artean Basilio Fernández zegoen112. Picavea,
Monzón eta Careaga diputatu nazionalisten parte-hartzeari esker atxilotuak askatu egin zituzten
eta asanblada arratsaldean burutu ahal izan zuten.
Azkenik, probintzietako batzorde exekutiboek, Gobernuaren aurrean aurkeztuko zuten ebazpen
bat egiteko asmoz, irailaren 2an Zumarragan udal asanblada aurrera eramatea adostu zuten. Asanblada
honetara hainbat euskal diputatu joan ziren; baita une hartan Euskal Herrian zeuden zenbait diputatu
katalan ere. Gobernuko agintariek hartutako segurtasun neurriak, batez ere karabineroen presentzia,
esanguratsuak izan ziren. Deitutako ordezkari askok ezin izan zuen ekitaldira agertu Zumarragara
iritsi aurretik zenbait kontroletan atxilotu baitzituzten. Oztopoak-oztopo, bertaratutako agintariek
Udaletxean sartu113 eta asanblada gauzatu ahal izan zuten, nahiz eta ez zen akordio esanguratsurik
hartu.
Nahiz eta aipatu izan den asanblada honek garrantzia handirik ez zuela izan, gure herrian, beste
zenbait herritan bezala, ondorio aipagarriak izan zituen.
Ardoaren Estatutuak sor zitzakeen arazo ekonomikoen eta aurretik azaldutako izaera politikoko
arazoen baturak euskal udalerrietako alkate eta zinegotzi kopuru handi baten dimisio kolektiboa
eragin zuten. Euskal udaletako batzorde exekutiboek dimisio kolektiboa aurkeztea erabaki baitzuten.
Fernando Sasiainek, Donostiako alkateak akordio hau jakitera eman zuenerako, Zumarragako zinegotziek, Iriondo eta Hernández izan ezik (aurretik egin baitzuten), irailaren 7an dimisio idazkia
igortzea adostu zuten. Pedro Aranzadi idazkariak beren jarrera alde batera uzteko aholkatu zien arren,
legez kontrakoa zela adieraziz, zinegotziek adostutakoa berronetsi zuten114.
Udala Antonio Díaz Atauri Komandante Militarraren kontrolpean egon zen urriaren 24era arte115.
Egun horretan udalbatza berria izendatu zuten. Gobernadoreak izendatutako batzorde kudeatzaile
batek demokratikoki hautatutako zinegotziak ordezkatu zituen Zumarragako udalean. Karlistek
osatzen zuten batzorde hura, Gobernuan ordezkatutako indarren kideek, hain zuzen ere.
Aipatutako Díaz Atauri Komandante Militarrak zinegotzi bakoitza zegokion karguan izendatu
zuen. Hala, herriko gobernu berria ondoko moduan eratu zen: Juan Dorronsoro Escoriaza izendatu
zuten alkate; lehen alkateorde Santiago Mendia; bigarren alkateorde Canuto Aparicio; Pablo Querejeta
errejidore sindiko; Francisco Uribesalgo errejidore kontu-hartzaile; eta, azkenik, gainontzeko errejidoreak ordena honetan: Gregorio Tellería, Nicolás Antía, Pedro Iriondo116, Juan Mendizabal eta
Pedro Antía.

112 El Pueblo Vasco, 1934ko abuztuak 22.
113 Zumarragara etorri ziren agintarien artean, besteak beste, ondoko hauek nabarmentzen dira: Indalecio Prieto, diputatu sozialistak, Batzorde Exekutiboko kideak eta Urretxu, Bergara, Zumaia eta Andoaingo alkateak. BARRUSO (1995), “El intento autonómico...“, op. cit., 397. orria. Urmeneta eta Markezen arabera, Donostiako alkate eta Kontzertu Ekonomiko-Administrazioaren
Defentsarako eta Udalen Autonomiarako Udalerri arteko Batzordeko presidentea zen Fernando Sasiain Brauk deitu zuen bilera.
Esan bezala, auzipetutako udalen aldeko bilerara EAJko eta PSOEko (Prieto buru zela) diputatu batzuk eta baita diputatu katalan
batzuk joan ziren. Elkartasuna aldarrikapena egin zuten. URMENETA, Xabier, y MARKEZ, Iñaki (2013), Fernando Sasiain Brau,
Donostiako Alkate errepublikanoa: Historiaren Ahanztura, Bilbao, Ekimen, 108. orria.
114 ZUA, A Saila, 1. Arloa, I. Multzoa, 24. Liburua, 199. orria.
115 ZUA, A Saila, 1. Arloa, I. Multzoa, 25. Liburua, 1. orria.
116 Pedro Iriondo zinegotzia izan zen aurreko udalbatzan eta ez zen kargu hartzearen ekitaldira joan. ZUA, A Saila, 1. Arloa, I
Multzoa, 25. Liburua, 1. orria.
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Komandante Militarrak hitza hartu eta bertan zeudenei ohartarazi zien alde batera uzteko “jarrera
alderdikoiak” eta “bizitza administratiboan eta udalerriaren ongizatearen alde lan egiteko, gure euskal
herria maite honen eta espainiar Nazioaren gorespenerako” 117.
Juan Dorronsororen kargu-hartzeko hitzaldia aztertuz, udal mugimenduaren eta Ardoaren Estatutuaren inguruan gertatutakoaz gain, Urriko Iraultza ere gogoan zuela ikus daiteke. Dorronsorok
Díaz Atauri kapitainari eskerrak eman zizkion, baita Ayala eta Cobos tenienteei ere, eta “oro har,
bere berotasun eta leialtasunarekin gure aberrian hainbeste odol eta hainbeste hondamen sortu
duen iragandako mugimendu sobietarra garaitu eta zapaldu zuen armada guztiari” 118. Bestalde, Dorronsorok bertan zeudenei zera azaldu zien:
“alderdiko sentimendu guztiak kalean [utzi], hemen adorea eman behar duen [sentimendu
bakarra] egon dadin: herriko arazo moral eta materialekiko interesen handiena, Baskoniaren
musika dena eta gure Espainia maitearen gorespenerako laguntzea” 119.
Hitz hauekin, Dorronsorok aurreko agintariek burututako praktika politikotik urrundu nahi izan
zuen, herriko administrazioaren gestioaren inguruan zuen pertzepzioa argi utziz.
Komandantzia Militarrak udaletxea okupatu zuen denbora bitartean, Karitate Mertzedariatarren
komentuko serorek armadari laguntza eman zion “troparen ostaturako koltxoiak eta gainerakoak
emanez” 120.
Udal batzorde kudeatzailea administrazio-kontuez arduratu zen urte eta erdian, ekintza politikoa
nabarmen murriztu zen gure herrian, agintariek bizitza politikoaren eta publikoaren gainean ezarritako
kontrol zorrotza zela eta. Hala, Zumarragako udalera Gipuzkoako Diputaziotik bidalitako makina
bat zirkular iritsi ziren “manifestazio, mitin, [eta] hitzaldia, euren kutsu politikoa edota soziala edozein
izanda ere” 121 [sic] debekatuz. Debeku gehienak ministerio krisiekin batera gertatzen ziren. Bestalde,
ekitaldi publikoen ospakizuna baimentzen zirenean Diputaziotik alkateei delegatuak bidal zitzaten
agintzen zieten, ondoko helburu honekin:
“aitzakiarik gabe [ekitaldia] eteteari ekin, edozein hizlarik delituzko kontzeptuak igortzen
dituen unean bertan, [edota] ekintza kriminalen apologia [egitean], aberriaren edota haren segurtasunaren aurkako erasoak jaurtitzean, edota Errepublikaren nahiz bere oinarrizko erakundeen
aurka erasotzean, luzatu gabe beharrezko argitea bideratuz gehiegikerian erori den hizlariari,
atxilotua eta berehala agintari judizialen aurrera bidali beharko dira” 122 [sic].
1936ko otsailaren 16ko Gorteetarako hauteskundeetan, ezkerreko alderdiak barnean hartzen
zituen Fronte Popularraren koalizioa atera zen garaile; Eskuina eta Zentroa, aldiz, ez ziren elkarrekin
aurkeztu. Azañak otsailaren 19an osatu zuen bere gobernua eta 21ean amnistia, birgaitzea eta euren
lanetan hartzeko eskubidea aitortu zien 1934ko urrian jazotako gertaeretan atxilotutakoei eta kanporatuak izan ziren funtzionarioei. Gipuzkoako Gobernadore Zibilak telefonema bat bidali zuen Zu-

117 Ibidem.
118 ZUA, A Saila, 1. Arloa, I. Multzoa, 25. Liburua, 2. orria.
119 Ibidem.
120 Ibidem.
121 ZUA, E Saila, 7. Arloa, IV. Multzoa, 1. Liburua, 5. Espedientea.
122 Ibidem.
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marragako udaletxera “herriak aukeratutako zinegotzi guztiak, gaur hogeitabitik, euren postuetara
itzul daitezke[ela] eta gaitasungabetze zigorra zutenei amnistia eman zaie[la]” 123 jakinaraziz.
Hala, otsailaren 23ko osoko bilkuran 1931ko hauteskundeetan hautatutako zinegotziak euren
karguetara itzuli ziren124. Berriki itzulitako alkateak, Basilio Fernándezek, lehenik eta behin probintzietako diputazioko kideak herriak hautatuak izan zitezen eta ez Gobernuak izendatuak; eta bigarrenik agintariei Estatutua lehenbailehen onar zezaten eskatzeko aprobetxatu zuen ekitaldia125.
Hurrengo hilabeteetan udalbatza berriak Batzorde Kudeatzaileek burututako jarduerak aztertu
zituen126. Zentzu honetan, martxoan Donostiako alkatetzak egindako proposamena onartzea erabaki
zuten. Proposamen honetan “Botere Publikoari, Batzorde Kudeatzaileen akordio guztiak” baliogabetzeko ahalmena eskatzea luzatu zuten “betiere udaleko gehiengoaren ustez bizilagunen interesentzako kaltegarriak badira” 127. Bestalde, berrezarritako udalbatzak Estatutuaren eta Kontzertu
Ekonomikoaren inguruko hitzarmenak onartu zituen berriro.

123 ZUA, A Saila, 1. Arloa, I. Multzoa, 26. Liburua, 1. orria zuzen.
124 Pedro Iriondo ez zen bilkuran agertu “izan ere bere familiak negozio bidaia batean zegoen, atzerrian”, Ibidem.
125 Ibidem.
126 ZUA, A Saila, 1. Arloa, I. Multzoa, 26. Liburua, 4. orria zuzen.
127 ZUA, A Saila, 1. Arloa, I. Multzoa, 26. Liburua, 6. orria itzul.
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Garai honi dagozkion aurrekontu arruntek murrizketa itzela jasan zuten: 1931 urteko aurrekontua
190.000 pezetakoa izan bazen, kopuru hau 127.500 pezetara jaitsi zen 1936an. Esan beharra dago,
garai historiko hau krisi ekonomikoak markatu zuela; izan ere, Wall Streeteko Crackarekin (1929)
hasi zen nazioarteko krisiaren ondorioez gain, Estatu espainiarrak Primo de Riveraren diktaduraaldiko politika ekonomikoen ondorioak pairatu zituen eta erregimen aldaketak eragindako mesfidantzari aurre egin behar izan zion.
Dena den, aipagarria da aro errepublikarrean zehar Zumarragako udal kontuek urtea superabitarekin amaitu zutela beti. 1933an 12.000 pezetako superabita izatera iritsi zen1, izan ere, oro har,
aurrekontuak errespetatu egin zituzten.
Diru-sarrerei dagokienez, lehen lau urteetan 168.085 eta 180.323 pezeta bitartean sartu zirela
azpimarratu behar da. Kopuru hauek nabarmen jaitsi ziren Errepublika garaiko azken bi urteetan,
127.151 pezetara 1935ean eta 107.047 pezetara 1936ean, hain zuzen ere. Bestalde, 1932tik 1934ra
bitartean izandako sarrerek aurrekontuan zenbatetsitakoa gainditu zuten. Ez zen halakorik gertatu
1931, 1935 eta 1936 urteetan. Hala ere, aurrez aipatu bezala, diru-sarrerak gastuak baino handiagoak
izan ziren beti, udalak udal-kutxan eginiko kudeaketa arduratsuaren adierazgarri.
Udalak kontsumora zuzendutako artikuluen gaineko arielen bidez lortzen zituen diru-sarrera
handienak, hau da, alondegian egiten zen bilketatik. Biltegi hau udaletxe zaharraren etxebehean
zegoen kokatuta, orduan Sabino Arana Goiriren Enparantza zenean, eta guztira jasotakoaren %39,69
(1934ean) eta %74,60 (1936ean) bitartean egon zen bertan bildutako kopurua. Nolanahi ere, bilketa
hau 1936an gutxitu zen gehien, gerraren eragina zela eta ez zen 80.000 pezetara iritsi. Bigarrenik,
udalaren etxe eta lokalen alokairua zen diru gehien ematen zuen atala. Udal kutxarentzat, batez ere,
20.eko hamarkadan eraiki berriak ziren Legazpi kaleko azken lau atarietako etxebizitzen alokairuak
izan ziren emankorrenak, 1931 eta 1934 bitartean urtero, bataz beste, 30.000 pezeta emanez2;
osoaren bosten bat, alegia. Udalekotutako zerbitzuek eragindako sarrerak ere nabarmentzekoak
dira; hots, etxebizitzak urez hornitzetik eta Norteko trenbidetik jasotakoa, 1931 eta 1934 bitartean
jasotako guztiaren %10a izan zen, hain zuzen3. Gainontzeko sarrerak aurreikusigabeak eta ezohikoak
izan ohi ziren,txakurrei edota postu publikoei (batik bat igande goizetan ospatzen zen udal azokari)
zegozkien zergekin, kontzesio bereziekin eta ondorioekin osatzen baitziren.
Bestalde, gastuei zegokienean berriz, atal honetan azterturiko garaian, zenbatekoak aldaketa nabarmenak jasan zituen. Aro errepublikarraren hasieran adibidez, gastu osoa 173.821,38 pezetakoa
zen eta 1936an, aldiz, 107.049,98 pezetakoa. Gastu handiena 1934. urtekoa izan zen, 176.823,26
pezetako kostuarekin.
Diruaren irteeraren analisi zehatzagoa eginez, zorraren interesei zegozkien gastuen, kintoen,
harpidetzen, barrutiko kartzelaren, etab.en inguruko gastuak barne hartzen zituen Obligazio Orokorraren atalari aurrekontu osoaren zati handi bat zegokion, nahiz eta 1935 eta 1936. urteen artean
zenbatekoak beherakada itzela jasan zuen. Lehenengo lau urteetan gastu hauetara bideratzen zen

1 ZUA, C Saila, 2. Arloa, 15. Liburua, 19. Espedientea. 1932ko superabita ere nabarmentzako da; hau 10.499,96 pezetakoa zen.
ZUA, C Saila, 2. Arloa, 14. Liburua, 22. Espediente. Gainontzeko urteetan 3.500 eta 5.600 ingurukoa zen soberan geratutako kopurua.
2 1935 eta 1936ko Udal kontuen laburpen liburuetan ez ziren 1. atalari zegozkion diru-sarrerak adierazi, hau da, “errentei, zuzenbide
pribatuko sarrerei, ondasun eta kapitalen errentei” zegozkionak, alegia. ZUA, C Saila, 2. Arloa, 17. Liburua, 21. Espedientea, eta
ZUA, C Saila, 2. Arloa, 18. Liburua, 21. Espedientea, hurrenez hurren. Gainera, bi urte horiei zegozkien aurrekontuetan 500 pezeta
esleitu zituzten, urte banatan. ZUA, C Saila, 1. Arloa, 2. Liburua, 10. Espedientea eta ZUA, C Saila, 1. Arlo, 2. Liburua, 12 Espediente
12, hurrenez hurren.
3 1935 eta 1936. urteetan ur horniketa edo salmentagatik eskuratutako diru-sarrerak ez dira adierazten. Edonola ere, lehenengo
lau urteetan diru-sarrerak 20.000 pezeta ingurukoak ziren.
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zenbatekoa osoaren %50aren bueltan kokatzen zen, azken bi urteetan ordea %20a baino gutxiagora
murriztu zen.
Udal langileen soldata barneratzen zuen langileei eta bulegoko materialari zegokion atalak osatzen
du bigarren atal handiena; izan ere, guztiaren %13 eta %25a bitartean bertara zuzendu zen. Hezkuntza,
festak eta obrak dira beste atalburu aipagarri batzuk.
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Lanbide Ezberdinak
Hurrengo paragrafoetan, Bigarren Errepublikan Zumarragan aberastasuna eskuratzeko erabilitako
ekonomia-jarduerak azalduko ditugu, onndoren, azterketa egindakoan, herrian hiru sektoreek presentzia handia izan zutela baieztatuko dugu.
Hasteko, hiribilduan errekurtso naturalak eskuratzeko ardura zuen lehenengo sektorea aztertuko
dugu, hau da, nekazaritza eta abeltzaintzari dagokiena. Ondoren, produktuak eraldatzen zituen bigarren sektorea, industria, aipatuko dugu. Dudarik gabe, trenbidea sortu zenetik, denborak aurrera
egin ahala, industria izan zen gehien garatu zena, hau baitzen herriko ekonomiaren bultzatzailea.
Hori horrela izanik ere, industriaren hazkunde nabarmenena diktadura frankistan jazo zen. Azkenik,
hirugarren sektoreari buruz hitz egingo dugu, komertzioari buruz hain zuzen.
Ezer baino lehen, aipatzekoa da herriko baliabide ekonomiko nagusiena baserria zela. Ikertutako
garaian, laurogeita hamar baserri zeuden Zumarragan1. Basetxeetan hainbat lan egiten zituzten: laborantza eta baso lanak besteak beste. Datuak aztertuta ikus daiteke minifundioa zela nagusi Zumarragan; hau da, lur-sail gehienak ez ziren hektarea batera iristen. Bestalde, azpimarratzekoa da
jabetza gehienak baserriko nagusiek lantzen zituztela, horregatik guztiagatik jornalariek2 kasu
batzuetan soilik egiten zuten lan; hortaz, 1931. urtean, bostehun eta hamazazpi pertsonakoa zen
nekazal-biztanleria 3.
Horrez gain, emakume jornalarien soldata gizonezkoena baino baxuagoa zen, baita nekazari mutilena ere. Honekin esan nahi duguna zera da, lan berbera eginda emakumeek diru gutxiago jasotzen
zutela ordainetan.
Bestalde, urtean behin, Udalak, Diputazioak eskatuta, herrian produzitutako izakinei buruzko
informazioa bidaltzen zuen. 1931ko4 eta 1933ko5 estatistikak aztertuta, Errepublika garaian datuak
ia ez zirela aldatu antzematen da. Horrela izanik, 1931tik 1936 arteko produkzioa antzekoa izan zela
baiezta dezakegu.
Estatistika probintzialak egiten 1932ko otsailean Gariaren Merkatu Nazionalean prezioeekiko
hainbat kexa egon zirelako hasi ziren. Horregatik guztiagatik, Diputazioak erregistro erreal bat osatzea
erabaki zuen “ aurrerapen eta babes neurriak ezin zirelako aurrera atera, ez bazuten babestu eta
bultzatu behar zen kantitate zehatza ezagutzen” 6.
Era berean, gari eta irin klandestinoa edukitzea debekatu zuten. 1932ko irailaren 14ko Dekretuaren
lehenengo artikuluak jasotzen zuen bezala7, probintziako nekazariek zinpeko aitortza bat aurkeztu
behar zuten, zein produktu zituzten baieztatu ahal izateko. Informe horietan guztietan hainbat datu

1 Iparreko Kuartelean, berrogeita bederatzi; Ekialdeko Kuartelean, hogeitabat; Hegoaldeko Kuartelean. hamar; eta, Mendebaldeko
Kuartelean, hamar. ZUA, B Saila, 5. Arloa, I. Multzoa, 10. Espedientea.
2 1931. urtean nekazari jornalarien soldata honakoa zen: morroiek, gehienez, 7 pezeta irabazten zituzten; jornalariek 6,5 pezeta;nekazari mutilek, 5,5 pezeta, eta emakumeek, 5 pezeta. ZUA, B Saila, 6. Negoziatua, I. Multzoa, 4. Liburua, 6. Espedientea.
3 Auzotar jabeak 70 ziren eta nekazari jabeak 55. Jabegoa ez zuten nekazariak, aldiz, 33; kanpoko jabeak 18, nekazariak 12 eta
langileak 7. Ibidem. Populazioaren gaian ikusi den bezala, 1930eko abenduaren 31n baserrietako biztanleak 598 ziren. ZUA, B
Saila, 6. Arloa, II. Multzoa, 1. Liburua, 10. Espedientea.
4 ZUA, B Saila, 6. Arloa, I. Multzoa, 4. Liburua, 6. Espedientea.
5 ZUA, B Saila, 6. Arloa, I. Multzoa, 4. Liburua, 7. Espedientea.
6 Ibidem.
7 1932. urtean hirurogeita lau nekazariek aurkeztu zituzten zinpeko aitortzak. Gari gehien zutenak honakoak ziren: Nicolas
Antiak, 1.500 kilo; Clemente Irizar, 1.300 kilo; eta Pablo Albisua, 1.100 kilo. Ibidem. 1935. urtean, ordea, hirurogeita hamabi zinpeko
aitortza agertzen dira. Beraz, datuak ia ez zirela aldatu baieztatu dezakegu.
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biltzen ziren: uztaren kantitatea, data hartan jabe bakoitzak zuena, garia nondik zetorren8, landatzeko
zenbat erreserbatzen zen, baserri bakoitzaren beharra eta salmentarako gordetzen zena9 hain zuzen.
Beraz, probintziako populazioa hornitu ahal izateko, gariaren produkzioa kontrolatu behar izaten
zen. Behin datuak aztertuta, ez da zaila pentsatzea nekazari gehienek produzitzen zuten oro ez zutela
aitortzen. Horren adibide zuzena zera da: Zumarragako datuetan ez dela salmentarako kantitaterik
agertzen. Horregatik guztiagatik, eskuratzen zenaren gehiengoa familiarentzako gorde ohi zen, aitortzen ez zena, aldiz, klandestinoki saltzeko uzten zuten.
Garai hartan, garia oso preziatua zen. Hori dela eta, 1932ko martxoan, Nekazaritza, Industria
eta Komertzio Ministerioak hainbat probintzietan zereala eskuratzeko arazoak zeudela ikusita, ekoizleek aleen salmentarako eskaintza bereziak aurkeztu beharko zituztela adierazi zuen, ehun kiloak
berrogeita hamahiru pezeta baino garestiago saldu gabe10, betiere.
Halaber, Olio Existentzia eta Produkzioaren Estatistikarako araudiaren arabera, 1932ko otsailaren
23an, oliba olio jangai, erabilera industriala eta oliba patsaren olioaren aitorpena egin behar zuten.
Bigarren Errepublikan, zerealen produkzio nagusiena gariarena eta artoarena zen11. Lekaleen artean, gehien eskuratzen ziren produktuak babak eta babarrunak ziren, tuberkuluen artean, aldiz,
bazkarako erremolatxa, patata, tipula, baratxuria eta arbia. Era berean, beste hainbat barazki ere
lortu ohi zituzten: uraza, tomatea, aza, marrubiak edota azalorea12. Azkenik, zuhainen artean batez
ere, alpapa, hirusta bioleta eta hirusta makurtua landatzen zituzten.
Gure inguruko larre eta mendi oparoetan ugari ziren otalur iraunkorrak, segatu beharreko lurrak,
hariztiak, gaztainadiak eta pagadiak. Hori horrela izanik ere, zuhaitz mota nagusiena gaztainondoa
zen, sagarrondo eta garagardoa egiteko sagarrondoekin batera. Aipatu berri ditugunez gain, almendrondoak ere bazeuden13.
Industriarako landareen estatistikan, zumadia beste guztien gainetik nabarmendu zen, landarea
eskuratzeko 23.950 metro karratuko lur eremua baitzegoen. Adierazgarria da 1932an aurreko urtean
baino %20 gehiago zegoela, hori dela eta, eskariak gora egin ahala, produkzioak ere gora egin zuela
ondorioztatu dezakegu.
Aipatu den bezala, Zumarragako familiek ustiatzen zuten nekazaritza-azala minifundioez osatua
zegoen. Horregatik guztiagatik, makinerian laiak ziren nagusi, baita golde eta lurra lantzeko makina
handiak ere. Lantze lanetan esku-erremintak ere sarri erabili ohi ziren, kontuan izanik euren lursailak eremu txikiak edo baratzak zirela.
Bukatzeko, lurra lantzeko ongarri erabiliena ukuiluko simaurra zen, baina Thomas eskoriak eta
superfosfatoak ere maneiatzen zituzten. Badirudi, ezbairik gabe, herrian usadiozko nekazaritza zela
ohikoa eta horregatik produktu naturalak erabiltzen zituztela.
Horrez gain, adierazgarria da nekazariek ere diru-laguntzak jasotzen zituztela, adibide gisa Probintzia
Batzordeak “lurrak hobetzeko kareharria erabiltzen zuten nekazariei” 14 ematen zutena aipatu behar

8 Zumarragako guztiak baserrietatik datoz.
9 ZUA, B Saila, 5. Arloa, 1. Liburua, 15. Espedientea.
10 ZUA, B Saila, 6. Arloa, I. Multzoa, 4. Liburua, 7. Espedientea.
11 Adibidez, 1931an jasotakoa eta aitortutakoa 191,50 kintal metriko izan ziren. Ibidem.
12 1936ko otsailaren 15eko estatistikak baieztatzen du.
13 1931. urtean 4.757 gaztainondo zeuden, 1.018 sagarrondo eta 511 sagardorako sagarrondo. ZUA, B Saila, 6. Arloa, I. Multzoa,
4. Liburua, 6 Espedientea. Nahiz eta Errepublikan gaztainondoen eta sagarrondoen datuak mantendu ziren, 1936. urterako sagardorako erabiltzen ziren sagarrondoen zenbakia bikoiztu zen, 1.690 arte. ZUA, B Saila, 6. Arloa, I. Multzoa, 4. Liburua, 10 Espedientea.
14 Kareharria karobietan egiten zuten nekazariei diru kantitate ezberdinak ematen zizkieten: 18 eta 22 tona eskuratzen bazituzten
ehun pezeta; 22 eta 26 tona baziren, ehun eta hogeitabost eta kantitateak handiagoak baziren, ehun eta berrogeita hamar
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dugu. Hori eskuratzeko, hainbat baldintza bete behar zituzten: baserria zuritu eta ukuiluetan erabiltzen
zenaz aparte, kareharria egiten zuten lur-sailetan soilik erabili zezaketen eta debekatua zegoen industrialei saltzea.
Aurretik aipatutakoa kontuan hartuz, 1934ko eta 1935eko abuztuan, Oyaun-handi baserriko
Juan Jose Beristainek, batetik, eta Urruti baserriko Pablo Igartuak eta Adrian Arangurenek, bestetik,
ehun eta berrogeita hamar pezetatako subentzioa eskatu zuten15. Urtero, euren etxeetako lurrak ongarriztatzeko, Juan Joseren karobian hogeita hamar tona kare prestatzen baitzituzten.
Guztiarekin, Nekazaritza Ministerioaren abenduaren 13ko Dekretuari erreparatu nahi genioke,
nabarmentzekoa baita horren bitartez “nekazal erreformaren legea zela eta, nekazarien zentsu bat
egin eta herri batzordeak eratzeko” 16 agindua jaso zutela. Batzarra herriko alkateak, idazkariak eta
hiru mahaikideek osatu behar zuten: horietako bat nekazari eta abeltzain langileek proposatua;
bestea, jabeek eta azkena, aldiz, errentariek. Bukatzeko, guztiek udal-epailearen onespena izan behar
zuten izendapena gauza zedin.
Jarraian, 1935eko urtarrilaren 1ean epaileak Zumarragako Nekazarien Herri Batzordea osatu
behar zutenak izendatu zituen17. Behin eratua, 1935. urtean laurogeita hamar pertsonaz osatutako
nekazarien errolda egin zuten. Erregistroan hainbat datu jaso behar ziren: izen abizenak, adina,
egoera zibila eta bakoitzaren famili egoera.
Abereei dagokionez, herrian ardiak, arkumeak eta behiak ziren nagusi18, baita lanerako idiak,
oiloak eta txitak ere. Horiekin guztiekin batera, baserritarrek zaldiak, ahuntzak, txerriak eta kapoiak
zituzten. Antza denez, urtero 323.000 arrautza ekoizten zituzten eta argizaria eta eztia lortzeko hemezortzi erlauntz zeuden.
Laburbilduz, Errepublikako datu estatistiko guztiak ikusita, Zumarragako abelburu kantitatea ia
ez zela aldatu baiezta daiteke19. Komeni da adieraztea behi esnea ugaria zela20. Zehatzago esanda,
ekoiztutakoaren ia %100 kontsumorako zen eta % 0,5a gazta eta gurina egiteko erabiltzen zuten.
Gauzak horrela, garaian, esne litroak berrogeita bost zentimo inguruko kostea zuen.
1934ko abuztuan, Gipuzkoako Diputazioak, kalitateko esnea egiaztatzeko Schwyz eta Pirenaica
arrazak erregistratzeko agindua luzatu zuen21. Baserritarrek behien izenak eman eta horiek markatzen
zituzten, hala ez zeukaten probintziako zergak ordaindu beharrik22. Behi bakoitzak produzitzen zuen
esnea neurtu ondoren, dokumentu bat bete behar izaten zuten jabeek. Dena den, ez zen behien
gaineko kontua soilik, izan ere, txekorrak ere markatzen zituzten; honela bada, belarrian botoi genealogiko bat ipintzen zieten. Esan gabe doa zerbitzu horiek guztiak doakoak zirela.
Jakin badakigunez, behiak ernaltzeko zezen hazientzako geraldiak zeuden23. Zerbitzua hori erabili
ahal izateko abeltzainek kuota bat ordaintzen zioten Diputazioari. Praktika hori, baina, zonaldeka

pezeta. ZUA, B Saila, 5. Arloa, 1. Liburua, 14. Espedientea.
15 Ibidem.
16 ZUA, B Saila, 7. Arloa, 1. Liburua, 16. Espedientea.
17 Juan Dorronsoro, alkatea; Juan Beristain, zergapeko handia; Juan Echeverri, nekazaria; Isidoro Aranburu, langilea eta Calisto
Ormazabal, jabea, izendatu zituzten.
18 1931. urtean 896 ardi eta 303 behi zeuden. ZUA, B Saila, 7. Arloa, 1. Liburua, 16. Espedientea.
19 Horri buruzko informazio gehiago: ZUA, B Saila, 6. Arloa, I. Multzoa, 4. Liburua, 6, 9 eta 10 Espedienteak.
20 Behiak, urtero, 328.500 litro ematen zituzten; ardiak, 32.400 eta ahuntzak 1.285. Adierazitako datu horiek guztiak 1931.urtekoak
dira. Dena den, Bigarren Errepublikan datuak ez ziren aldatu.
21 ZUA, B Saila, 5. Arloa, 7. Liburua, 24. Espedientea.
22 “ Zerga ez ordaintzea ezin da partziala izan, urte osokoa baizik. Beraz, abere zerga animalia erregistroan sartu edo ateratzen
den urtean ordainduko da”. Ibidem.
23 ZUA, B Saila, 5. Arloa, 1. Liburua, 12. Espedientea.
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egiten zuten; herrian geraldiak, Bustintza, Kaminpe, Etxeberri eta Antion zueden. Bestalde, armadak
eraman zezakeen abereen errolda ere bazegoen. 1931ko eta 1936ko24 estatistikak ikusita, hamar
bat zaldi zikiratu, behor, mando eta asto zeuden. Hori horrela izanik ere, idien presentzia nabarmenagoa zen, hirurogeita hamar buru baitzeuden.
Horrez gain, Abeltzaintza Zuzendatitza Nagusiak bultzatutako larruazalen galera ekiditeko kanpaina
aipatu behar dugu, 1933ko ekainaren 24ko Ordena hain zuzen. Normalean, abereen azalak puntekin
edo suaz markatzen zituzten. Era berean, oker burututako larrutzeak eta Idi hipodermosisen25 erruz
kaltetu egiten ziren animalien azalak.
Aipatutako Ordenaren helburu nagusia, produktua esportatzeko larru-akatsak ekiditea zen. Azken
batean, larru gehienak okerrak zituztenez, soilik zapata zoruak egiteko balio izan ohi zuten eta
ondorioz, larrua inportatu egin behar izaten zen. Horregatik guztiagatik, larrugintzak galerarik izan
ez zezan beharrezkoa zen, abeltzainak kontzientziatzea. Nolanahi ere, ez zen erraza kontua, Ministerioak jakin bazekien oztopoak izango zituela “nekazariek euren idiak eztenaz jo ez eta abeltzainek
txahalak zigortu ez zitzaten” 26.
Horrekin guztiarekin batera, gure herrialdearen mugetan ohikoa zen abelburuen kontrabandoa
ekiditeko neurriak ere hartu zituzten. “Baldintza horietan guztietan Estatuaren bermea zerga bilketarekin bat zetorren. Gipuzkoako alkate guztiez osaturiko Aberen Erregistro berezi bat egin behar
izan zuten”27. Mugatik hamar kilometrotara zeuden animaliek alkateak sinatutako ziurtagiri bat
eraman behar izaten zuten.
1924ko martxoaren 27ko Errege Ordenaren arabera abelburuen udal erregistro bat egin behar
zuten, hots, hamabost egun pasa baino lehen, edozein aberere jaio-berriren izen ematea burutzeko
agindua zeukaten. Txerriei zegokienean, aldiz, hilabeteko epea zuten eta hiru hilabetekoa ardi eta
ahuntzen kasuan. Animalia erosi edo trukatzen bazen, kontratuaren hurrengo egunean izena eman
beharra zegoen eta heriotzarik jazo bazen, hamabost egunekoa zen epea. Horrek guztiorrek herriko
haragi inspektorearen edo albaitariaren ziurtagiria izan behar zuen.
Horrez aparte, nahiz eta debekaturik egon, mendietan ahuntzak bazkan egoten ziren28, hori dela
eta, baserritarrek abereak beste toki batzuetara eraman behar izaten zituzten. Hala, Mendi Ordenantzen 119. artikulua betetzen ez bazuten, ahuntzak ehizatu egin zitezkeen. Ondorioz, basozain,
Mikelete zein ehiztariek akabatu eta eurentzat gorde zitzaketen.
Errepublika garaian, udal-hiltegi bat eraiki zuten Zumarragan. Hori dela eta, Udalak 1932ko
otsailaren 6an, urtero bi mila pezeta ematea erabaki zuen29. Edozein modutan ere, aurretik zegoen
eraikuntzak garbitasun baldintzak betetzen ez zituenez, Zubiaurre kaleko Jose Espillaren Bildurtzan
lantegia hamar mila pezetatan erosi zuten30. Lokalak argitasuna, isur-bideak eta haize-bideak zituen
eta gainera, hedadura handikoa zen. Hiltegia eraikitzeko dirua eskuratzeko Gipuzkoako Aurrezki
Kutxari kreditu bat eskatu zioten. Hura lortuta, Juan Dorronsorok eta Pablo Kerejetak salmenta
agiria sinatu eta gero, Domingo Agirrebengoa arkitektoak proiektua egin zuen.

24 ZUA, B Saila, 6. Arloa, I. Multzoa, 4. Liburua, 37, 38, 39 eta 40 Espedienteak.
25 Idi hipodermosisa: batzuetan animaliek gerrialdean noduluak dituzte. Bertan har batek larbak ipintzen ditu. Gaixotasun
horrek sektorean galerak zekarren. Hori dela eta, gomendagarri zen animaliak bero handia egiten zuen orduetan ukuilutik
kanpo ez ateratzea eta larbak kentzea.
26 ZUA, B Saila, 5. Arloa, 7. Liburua, 24. Espedientea.
27 Ibidem.
28 Ibidem.
29 ZUA, A Saila, 1. Arloa, I. Multzoa, 23. Espedientea, 63. orria zuzen.
30 ZUA, A Saila, 1. Arloa, I. Multzoa, 25. Espedientea, 19. orria zuzen eta 22, orria itzul.
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Hala eta guztiz ere, Zumarragako eta Urretxuko Eusko Necazarien Bazcuneko presidenteak,
1934ko ekainaren 25etik aurrera hiltegiaren araudia bete behar zela31 eta, herriko harakinei32 araudi
berria zein zen jakinarazi behar zitzaiela adierazi zuen. Nahiz eta bertan eskualde kanpoko abelburuak
hiltzea debekatzea proposatu, Udalak ez zuen baimendu harakinek abelburuak edozein tokitan
erosten baitzituzten. Gainera, ez zuten beste proposamen bat ere onartu; txerriak etxerako hiltzeagatik
zergarik ez ordaintzeko aldarrikatzen zuena hain zuzen33.
Komeni da esatea, Bigarren Errepublikan industria nagusitzen hasi zela herrian, izan ere, “1930.urtean Gipuzkoako industria Espainako indartsuena zen34”.
Zumarragan zumea eta saskigintzan ziharduten ohiko enpresez aparte, aipatzekoa da, Errepublikan
orotariko industriak ireki zituztela egoera apur bat aldatuz, hau da, 1935ean zeuden hogeitabi fabriketatik seitan soilik egiten ziren otarreak: Hijos de J.B. Busca, Legorburu eta Cia., Nicolas Mendia,
Juan Y. Otaegui, Rufino Mendizabal eta Badiola Anaien fabriketan hain zuzen.
Edonola ere, Zumarragako fabrikarik nagusiena Esteban Orbegozo zen, langile gehien zituena
baitzen. Azkenik, Rojo, Zaldua eta Cia eta Miguel Ugalderen enpresak ere aipatu beharrekoak dira.
Errepublikako Urretxuko eta Zumarragako Lanbide Profesionalen Sindikatuaren araudiari buruzko
dokumentazioa aztertuta, elkartea 1931ko uztailaren 2an sortu zela ikusi dugu, horrek “behargin
izaera zuen, beraz, ideia politikoak zein erlijiosoak baztertzen zituen eta bere helburua bi herrietako
langileak batzea zen, erresistentzia elkarteak sortzeko”35. Legazpi kaleko bosgarren zenbakian
kokaturik zegoen eta sartzeko onespena zuzendaritzari eskatu behar zitzaion36. Bertako kide izateko,
langileek hainbat baldintza bete behar zituzten: portaera ona izatea, greba mugimenduak ez boikoteatzea, sindikatuko dirua ez lapurtzea edo lan baldintzei buruz adostutakoa betetzea. Langileek
hamasei urte bazituzten eta greba egiten bazuten, egunero, hiru pezeta kobratzen zuten, emakumeek
bai adingabeek, aldiz, pezeta bat eta laurogei zentimo eskuratzen zituzten. Kasu horretan, baina,
emakumezkoak mutil gazteekin parekatzen zituzten.
Aipatu dugunez, araudian gai politikoak zein erlijiosoak aipatzea debekatua zegoen, horregatik
guztiagatik, ideologia ezberdinak zituztenek bertan sartzeko aukera zuten. Elkartea Langile Batasun
Orokorraren barnean zegoen eta, desegiten bazen, bertako fondoak aipatutako sindikatuarentzat
izango ziren.
Bestalde, langabezia arazo larria zen, hots, “Bigarren Errepublikako langileen arazorik larrienetako
bat desenplegua zen” 37. 1931ko azaroaren 27ko Langile Enplegu Legeak azaltzen zuenez: “aitzakirik
ez zegoen udal, probintzia edo eskualde korporazioek legea bete zezaten”38. Egoera ikusita, beharrezkoa
zen une hartan udalek langabezia ekiditeko bulego bat sortzea.

31 ZUA, A Saila, 1. Arloa, I. Multzoa, 24. Espedientea, 184. orria zuzen.
32 Jose Antonio Amilleta, Jose Maria Alberdi, Juan Jose Beristain, Adrian Aranguren, Juan Telleria eta Jose Joaquin Andueza.
33 ZUA, A Saila, 1. Arloa, I. Multzoa, 25. Espedientea, 16. orria itzul.
34 BARRUSO, Pedro (1996), El Movimiento Obrero en Gipuzkoa durante la II República. Organizaciones obreras y dinámica
sindical (1931-1936), Donostia, Gipuzkoako Foru Alduldia, 45. orria.
35 ZUA, E Saila, 7. Arloa, IV. Multzoa, 9. Liburua, 13. Espedientea.
44. artikuluak zioenez: “gutxienez edozein lanbideko hogei pertsona beharrezkoak ziren erresistentzia elkartea sortzeko”.
36 Kide izateko kuota bat ordaindu beharra zegoen: heldua bazen, hamabost egunean behin berroita hamar zentimo ordaintzen
zituzten; adingabeek eta emakumeek, ordea, hogeita hamar zentimo. Gaixoek eta langabetuek ez zuten kuotarik ordaindu
behar.
37 BARRUSO, Pedro (1996), El Movimiento Obrero en Gipuzkoa … op. cit., 68. orria.
38 ZUA, E Saila, 1. Arloa, IV. Multzoa, 10. Liburua, 2. Espedientea.
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1934ko urtarrilean, Gipuzkoako Lan Eskuordetzak, Langile Enpleguaren eta Langabeziaren Aurkako Zerbitzuak udalek langabetuen erregistro bat egin behar zutela agindu zuten39. Gainera, bulegoa
Udalaren esku eta nagusien elkarteen zein langileen kideek osatu behar zuten, eta komisioa osatzeko
hiru nagusi eta hiru langile izendatzen zituzten.
Esanak esan, 1931. urtean Diputazioak langabezia zerga bat sortu zuen. Nolanahi ere, Zumarragan
arazoa oso garrantzitsua ez zenez, Udalak ez zuen horren inguruko erabakirik hartu40 eta langabetuei
ere ez zieten obra publikoetan lanik eman41.
Zalantzarik gabe, Zumarragako langabezi tasa kalkulatzea zaila da, baita Errepublikan hori nola
garatu zen ziurtatzea ere, datu batzuk besterik baititugu. Une jakin bateko langabetu kopurua bakarrik
aipa genezake, esaterako 1932. urteko uztailekoa, Diputazioak datu horren berri izan nahi zuela helarazi baitzion Udalari42. Bestalde, 1935eko uztailaren 5ean herrian hogeita lau langabetu zeuden43.
Aipatzekoa da, urte horretan Zumarragako fabriketan berrehun eta laurogeita zortzi gizon eta laurogeita
bost emakume zeudela lanean, eta berrogei gizon eta berrogei emakumek euren etxeetan egiten
zutela lan.
1936.urtean, langabeziak gora egin zuen, alkateak gobernadore zibilarari bidalitako mezu batean,
guztira hogeita hemezortzi zirela azaldu baitzion. Zehazki, langabetuak hogeitabat gizon eta hamasei
emakume ziren44.
Industria gehienetan emakumeak ez zuen presentziarik, beste batzuetan, aldiz, gizonek nahiz
emakumeek lanerako aukera bera zuten, Hijos de J.B Buscaren, Alfonso eta Olanoren, Pedro Linazasororen eta Nicolas Mendiaren fabriketan hain zuzen. Legorburu eta Cia saskigintza enpresan,
aldiz, handiagoa zen emakumeen kopurua. Zalantzarik gabe, emakume langileek eskulanak egiten
zituzten industrietan agertzen ziren gehien. Aipatutakoak “ probintziako enpresatan emakumearen
presentzia eskasa zela adierazten du, femeninotzat jotzen ziren lanbideetan izan ezik” 45.
Horrekin guztiarekin batera, emakumeen soldata ere baxuagoa zen eta langabezi tasa ere, gizonezkoena baino altuagoa zen. Esan genezake “1931ko oinarrietan irudiztatua gelditzen den bezala,
diferentzia horiek guztiak kontsultatzen den edozein lan oinarrietan antzeman daiteke” 46.
1931ko azaroaren 30ean Lan Kontseilu Ordezkaritzak bidalitako txosten batean herriko saskigintza
batzuetan adingabeek lan egiten zutela eta emakumeen nahiz umeen lan baldintzak oso txarrak
zirela baieztatzen zuen, horregatik guztiagatik enpresariak zigortuak izan ziren47.
Hori horrela izanik ere, 1935eko ekainaren 25ean Langabeziaren Kontrako Legeak, herrian obrak
egiteko hainbat diru-laguntza eman zituen48. 1925ean sortutako Espainiako Herri Kreditu Bankuak
zera proposatzen zuen: “korritu tasaren beherapenak, udalbatzei aukera ematen die kredituak eskatzeko”49.

39 Ibidem.
40 ZUA, A Saila, 1. Arloa, I. Multzoa, 23. Espedientea, 37. orria itzul.
41 Ibidem. 30. orria zuzen.
42 Ibidem. 92. orria itzul.
43 ZUA, E Saila, 7. Arloa, IV. Multzoa, 10. Liburua, 4. Espedientea.
44 Ibidem.
45 BARRUSO, Pedro (1996), El Movimiento Obrero en Gipuzkoa… op. cit., 57. orria.
46 Ibidem.
47 ZUA, E Saila, 7. Arloa, IV. Multzoa, 9. Liburua, 25. Espedientea.
48 ZUA, E Saila, 1. Arloa, IV. Multzoa, 10. Liburua, 2. Espedientea.
49 Ibidem.
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Bide beretik, 1936ko ekainean, postetxeko administrariak Udalari Errepublikako Gobernuak
langabezia ekiditeko mila milioi pezeta bideratu behar zituela jakinarazi zion50: Udalak lokala ematen
bazuen, diru kantitate horren zati bat postetxe berriak eraikitzeko erabiliko zuten.
Horri dagokionez, El Diario Vascoko 1935eko abuztuaren 2ko kronika bat jaso dugu, non “Gipuzkoa
ez da langabezia jasaten ari den zonaldea. Nekazaritzan ez da arazorik existitzen” 51 adierazten den.
Horrekin, laburtze aldera, probintziako langabezi arazoa oso handia ez zela baiezta dezakegu.
Zumarragako industriaren arazorik larriena ihiaren eta zumearen eskulanari zegokion. Antza
denez, garai hartan, atzerritik ekartzen zuten eta herriko ekoizleek produktua saltzeko arazo larriak
izaten zituzten. Konponbide bat topatzeko intentzioarekin, Hijos de Juan Bautista Busca enpresak,
Nekazaritza Ministerioari kanpoko enpresen muga-zergak igo zitzala eskatu zion. Dirudienez, ez
zen posible izan proposamen hura aurrera eramatea. Guztiarekin, Zumarragan produkzioa garatzeko
zailtasun handiak zeuden52.
Arazoa konpontzen ez zela ikusita, 1933ko abuztuaren 29an, alkateak Egurraren Batzordeko presidenteari gutun bat bidali zion honakoa esanez: “ ihi manipulazioan diharduten industriak eta zume
produktuak egoera larrian daude53”. Hitz gutxitan, beste herrialdeetatik ekarritako produkzioak
bertako industriaren porrota zekarren. Hori ikusita, alkateak konponbide bat proposatu zuen: sei
hilabetez material horien inportazioa debekatzea. Edozein modutan ere, presidenteak soluzio bat
bilatzen ari zela eta aurretik dekretu bat onartu behar zuela adierazi zion. Marcelino Domingo Ministroak proiektua egina zeukan, baina, hori onesten ez zen bitartean, ezin zuen ezer ez egin.
1936. urtean lan gatazkak egon ziren bai probintzian54 eta baita herrian ere. Bigarren Errepublikan
burututako greba izugarria izan zen herrian, “langileek patroiekiko presioa egiteko zuten modu
bakarra zen. Era horretan, euren lan baldintzen hobekuntza lor zezaketen” 55. 1936ko ekainaren
12an alkateak gobernadore zibilari saskigintza eta altzariak egiten zituzten berrehun bat langile
greban zeudela adierazi zion56. Hortaz, geltokiko nagusiari grebara bultzatzen zuten kartelak kentzea
eta trenetan errotuluak ez egotea zaindu behar zuela bidali zion57.
Ekainaren 18an gobernadore zibilak probintziako liskarra 16an bukatu zela adierazi zuen, baina
Zumarragako langileek greban jarraitzen zuten. Hori dela eta, 19an arratsaldeko hiruetan udaletxera
joateko deitu zituzten, bertan berehala lanean hasi behar zutela esan eta euren lanak galtzeko aukerarekin mehatxatu zituzten. Hori ikusita, Badiola enpresako hogeitabat langileek, batzarrean, hurrengo astelenehean lanera bueltatzea erabaki zuten, Busca fabrikako hogeita hamaika langileek,
ordea, lanuztearekin jarraitu zuten. Nolanahi ere, egoerak ez zuen hobera egin, altzarigintzan ziharduten langileek istiluak sorrarazi baitzituzten. Iskanbilen ostean, ekainaren 19an, Guardia Zibilari,
Mikeleteei eta Karabinariei ordena manten zezaten eskatu zien alkateak, Elizkale eta Eitzan batik

50 ZUA, A Saila, 1. Arloa, I. Multzoa, 26. Espedientea, 19. orria itzul.
51 ZUA, E Saila, 7. Arloa, IV. Multzoa, 10. Liburua, 2. Espedientea.
52 Memoria Historikoaren Dokumentazio Zentrua (Lehen Agiritegi Historiko Nazionala- Gerra Zibil Saila) P.S. Madrid, 2404/77.
53 ZUA, B Saila, 5. Arloa, 8. Liburua, 11. Espedientea.
54 Gipuzkoako lan gatazka Fronte Popularrak hauteskundeak irabazi zituenetik handitu zen. Arrazoi nagusiena 1929. urteko
krisi ekonomikoa izan zen, baina baita patronatu eta sindikalisten harreman eza ere. Hortaz, hauteskundeetatik aurrera, lau hilabetetan, aurreko lau urteetan baino greba gehiago egin zituzten. Batez ere, bi faktore nabarmendu ditzakegu: batetik, probintziako etxegintza sektoreak maiatzaren 4tik aurrera bultzatutako greba (UGTek eta CNTek berrogei orduko lanaldia eskatzen
zuten) eta bestetik, Euskal Herriko Langileen Elkartasunak aipatutakoei emandako atxikimendua. BARRUSO BARÉS, Pedro
(2006), La Guerra Civil en Gipuzkoa (Julio-Septiembre de 1936), Donostia, Hiria, 45-47 orriak.
55 BARRUSO, Pedro (1996), El Movimiento Obrero en Gipuzkoa… op. cit., 77. orria.
56 ZUA, E Saila, 7. Arloa, IV. Multzoa, 10. Liburua, 7. Espedientea.
57 BARRUSO BARÉS, Pedro (2006), La Guerra Civil en Gipuzkoa…op. cit., 45-47 orriak.
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bat, Rufino Mendizabal enpresariak bertan mihia zuritzen ari ziren langileak babesteko eskatu baitzuen58.
Hala eta guztiz ere, Zumarragako langileek grebarekin segitu zuten, baita gerra garaian eta diktaduran ere. Egoera ikusita, Udalak hainbat erabaki hartu zituen, nahiz eta datu fidagarririk ez
dugun, badirudi grebaren ondorioz lan-baldintza hobeak eskuratu zituztela.
Merkataritzari dagokionez, merkatal gune nagusiena herriko erdigunean zegoen: Soraluce, Secundino Esnaola, Legazpi eta Errepublikako Plazan. Guztira hamazazpi denda zeuden59 eta horietan
elikagaiak, arropak eta oihalak saltzen zituzten nagusiki. Horiez gain, bazeuden negozio gehiago ere,
mertzeriak, bitxi denda bat, josteko tailer bat eta burdindegia esaterako. Asteroko azoka herriko
plazan egiten zuten igandero.
Aipagarria da garai hartan garrantzitsua zela oso igandeko atsedenaldia, hain zen garrantzitsua
ezen 1931ko azaroaren 30ean Lan Kontseilu Ordezkaritzak Merkataritza Lanaldi Legeak agintzen
zuen Igandeko Atsedenaldia bete behar zela gogoratu baitzuen. Horrekin guztiarekin batera, 1932ko
urtarrilaren 13an Gipuzkoako Aldizkari Ofizialak denda guztien irekiera eta itxiera ordutegia ezarri
zuen60: saltokiak astelehenetik larunbatera zortzi orduz ireki behar zituzten eta bazkaltzeko bi ordu
itxi61.
Hori dela eta, 1932ko apirilean, alkateak merkataritzarako honako ordutegia ezarri zuen: astelehenetik ostiralera ireki behar zuten; goizez, zortzietatik hamabi eta erdiak arte eta arratsaldez, ordu
bi eta erdietatik zortziak arte62.
Gainera, 1932ko apirilaren 23an, igandeetan merkatua egin ahal izateko salbuespen espediente
bat egitea onartu zuten63, hori dela eta, herriko nagusi, langile eta erakunde politikoei laguntza eskatu
zieten. Aipatutato txostena aztertzeko, alkate, arkateordea, Zabaleta eta Iriondo zinegotziak osatzen
zuten komisio bat sortu zen64. Dirudienez, 1934ko martxoan espediente eratua ez zegoenez, lan inspektoreak hori prestatu eta berehala Lan Ministeriora helarazteko agindua eman zuen65. Horri erantzunez, Juan Dorronsorok, Canuto Apariciok eta Pedro Iriondok osatzen zuten komisioa Madrilera
joan zen gaiari irtenbidea emateko helburuarekin.
Esanak esan, Zumarragako saltoki gehienek igandeetan irekitzeko ohitura zuten, batik bat herritarrek euren erosketak egun horretan egiten zituztelako. Hori dela eta, Gipuzkoako Lan Ordezkaritza
Probintzialak isunak ezarri zizkien herriko zenbait dendariei66, 1925eko ekainaren 8ko Igande
Atsedenaldirako Legearen lehenengo artikulua bete ez zutelako67, 1934ko uztailaren 14ko eta azaroaren 18ko igande goizeetan denda batzuk ireki baitzituzten. Ondorioz, bakoitzari hogeita bost pezetatako isuna ipini zioten eta dirua Institutu Nazionalera entregatu behar izan zuten.

58 Ibidem.
59 Horri buruzko informazio gehiago: in MENDIZABAL ARANBURU, Antxiñe (1996), II. Errepublika Urretxu eta Zumarragan:
Gerra Zibilaren Atarian, Zumarraga, egileak argitaratua, 51 orria.
60 ZUA, E Saila, 7. Arloa, IV. Multzoa, 9. Liburua, 25. Espedientea.
61 Ibidem.
62 Ibidem.
63 ZUA, A Saila, 1. Arloa, I. Multzoa, 23. Espedientea, 80. orria itzul.
64 Ibidem. 79. orria itzul.
65 ZUA, A Saila, 1. Arloa, I. Multzoa, 24. Espedientea, 161. orria zuzen.
66 Uztailaren 14an irekitzeagatik honako hauei isuna ipini zieten: Cristina Aguirrebengoari, Amador Castillori, Kontsumo Kooperatibari, Tomas Aizpuruari, Pedro Beñarani, Juan Dorronsorori, Hilario de la Torreri eta Diego Urdangarini. Bestade, uztailaren
18aren kasuan, honako hauei zigortu zieten: Ignacio Gonzalezi, Jose Jauregiri, Jose Urdangarini, Pascual Arrazolari, Luciano
Balenciagari, Martin Arangureni, Cristina Aguirrebengoari, Felix Arcelusi eta Diego Urdangarini.
67 ZUA, E Saila, 7. Arloa, IV. Multzoa, 10. Liburua, 5. Espedientea.
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Herri Merkataritza Instrukzioa zeritzan araudiari erreparatuz, igandeetan dendak itxi behar
zituzten eta mota bereko negozioak ordutegi berbera izan behar zuten. Bestalde, bazeuden zenbait
salbuespen, aipatzekoak dira: estankoak, gozotegiak, farmaziak eta tabernak, igande osoan zehar
irekitzeko baimena zuten. Harategiak, okindegiak eta esne-dendak, aldiz, goizeetan soilik zabal zitezkeen lau orduz eta tabernak gaueko hamabietan itxi behar zituzten.
Udalaren ardurei dagokienez, aipatzekoa da eurena zela elikagaien kalitatearen kontrolaren ardura,
eragotzi egin behar baitzuten herritarrek ogia pisatzerakoan egin ohi zituzten iruzurrak. Kasu bat aipatzearren, araututakoa ez betetzeagatik Eusebio Ormazabal okinari, 1933ko urtarrilean isun bat
ezarri zioten68.
Era berean, esnearen kalitatea ere eurek zaindu behar zuten, saltzeko ura botatzen baitzioten
sarri. 1933ko otsailean, Gabiriako Jose Goyari eta Ezkioko Mendizabal baserriko Blas Zabalori bost
pezetatako isuna jarri zieten. Jose Ignacio Zalduak, Clemente Irizarrek eta Gregorio Aguirrek ere
hamabost pezeta ordaindu behar izan zituzten eta beranduago, 1935eko azaroan, Jose Izaguirreri,
Bernardino Oyarzabali, Casto Echeverriari eta Jose Lizarraldiri ere isunak jarri zizkieten, saldu zuten
esnea ez zelako kontsumorako ona 69.
Horiek horrela, Manuela Otegui, Antonia Echeverria, Casimira Iglesias eta Adela Serrano arrainsaltzaileak kanpokotik zetozenek ordaintzen zuten kuotaz kexu ziren70. Horregatik guztiagatik, arrainsaltzaileek pezeta bat pagatu behar zutela akordatu zuten, kamioiek, aldiz, hiru eta kaletik saski
batekin zihoazenak pezeta bat eta berrogeita hamar zentimo ordaindu behar zituzten. Autoa zeramatenek, atzera, pertsonako ordaindu behar zuten, eta, gainera, debekatu egin zuten goizeko trenetan
arraina merkatura eramatea.
Aipatutako sektorean emakumeak ziren denak baina harategietan, ordea, aldatu egiten zen egoera,
gizonekoak baitziren harakin gehienak. Badirudi, lanbideak generoari zeharo lotuta zeudela.
Amaitzeko, ezin esan gabe utzi haragi salmentak izugarrizko garrantzia zuela, eta beraz, beste
herri batetik ekarritako haragiaren ordainetan Udalari zerga bat ordaindu behar zitzaiola; adibidez,
1935ean Zumarragako harakinek eta Kontsumo Kooperatibak Urretxukoek zerga ordaintzen ez bazuten haragia herrira ez sartzeko eskatu zuten71. Kasu horretan, Alondegi, Elikagai eta Plaza Komisioa
izan zen gaiari irtenbidea eman ziona.

Hezkuntza
Errepublikako Gobernuak hezkuntzari izugarrizko garrantzia eman zion, herritar guztiek ikasteko
aukera izan zezaten lortu nahi baitzuen; bide batez, eskola euren pentsamenduak zabaltzeko bide
aproposa zelako. Estatuak debaldeko eskola publikoa eta laikotasuna bultzatu zituen, nahiz horrek
ez zuen “hezkuntzaren estatu monopolioa ezta ere hezkuntza pribatuarena” 72 bideratzen.

68 ZUA, A Saila, 1. Arloa, I. Multzoa, 24. Espedientea, 48. orria zuzen.
69 ZUA, A Saila, 1. Arloa, I. Multzoa, 25. Espedientea, 80. orria itzul.
70 Ibidem, 31. orria zuzen.
71 Ibidem, 54. orria itzul.
72 PUELLES BENÍTEZ, Manuel de (1991), “El sistema educativo republicano: un proyecto frustrado”, Revista de Historia Contemporánea, 6.zk, 163. orria.
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Kostituzio berriak ikasleen adierazpen askatasuna babestu zuen, hots, 48. artikuluak zioenez:
“katedra askatasuna aitortua eta bermatua zegoen”. Eskola publikoetatik sinbolo erlijioso eta erlijio
ikasgaiak ere kendu egin zituzten.
Gauzak horrela, lehenengo hezkuntzari aparteko garrantzia eman zitzaion. Gobernuak metodologia
pedagogiko berriak ezarri zituen, ikasleek gai ezberdinak ikas zitzaten, esaterako hezkuntza morala,
gaztelania, euskara, matematika, geografia, historia, artea, fisika eta kimika, natura, higiene-ekintzak,
soinketa, kantua, eskulanak eta etxe-ekintzak aipatu ditzakegu.
Nolanahi ere hezkuntza diferentziala bultzatu zuten, hau da, emakumeak etxekoandre izateko
edota euren generoarekin loturik zeuden lanbideetan aritzeko prestatzen zuten. Gizonezkoak, ordea,
fabriketako ofizialak izatera bideratzen zituzten. Guztiak gazte-garaian hasten ziren lan egiten, beti
bakoitzaren generoari zegokion lanbidean.
Hala, Udalak gelak materialez hornitzeaz gain, herri eskolaren aldeko apustua egin zuen. Horregatik
guztiagatik, bistakoa da “udalbatzek estatuko hezkuntza-politikaren hedapena erraztu edo galarazi
zutela” 73, hauek subentzio asko eman baitzizkieten bai ikastetxe publikoei bai erlijiosoei eta pribatuei.
Zumarragan hainbat eskola zeuden: Eskola Nazionala, neska eta mutilei zuzendua, non irakasleak
Juan Maria Inchausti eta Julia Concepcion Esteban ziren eta eskola pribatuak: Kristau Eskoletako
Anaien ikastetxea eta Gurutze Alabetako mojen eskola. Horiez gain, Josefa Beitia Leturiondo landaeskola ere aitatuko dugu74. Ume gehienek eskola pribatuetan ikasten zuten, badirudi herritarrek
ikastetxe erlijiosoak era berezian estimatzen zituztela, hezkuntza hobeagoa eskaintzen zutela pentsatzen baitzuten.
Behin eskolak aipatuta, Erlijio Kongregazio Legearen promulgazioari heldu beharrean gaude,
bertan erlijiosoei irakaskuntzan aritzea debekatu baitzitzaien. Legeak ez zuen Espainian esperotako
efektua izan “zentru erlijioso gehienetan tituludun izateari utzi zioten eta euren zereginetan jarraitu
zuten”75. 1933an, eskuineko Gobernu berriak botera eskuratu zuenean, lege hori indargabetu egin
zuten.
Udalak eskainitako subentzioei dagokionez, 1931ko azaroaren 14an Legazpi- La Salle ikastetxeari
hiru mila pezetatako laguntza ematea erabaki zuten. Mojei, aldiz, bostehun pezeta eta Leturiondo
eta Aginagako eskolei berrehun eta berrogeita hamar pezeta bakoitzari 76.
Errepublikan, Legazpi ikastetxeari ematen zizkieten diru-laguntzak ez ziren deuseztu, nahiz eta
praktika ilegala izan, urtero Udalak kantitate bat horretarako bideratzen zuen. Badirudi, laburtze
aldera, Estatuak agindutako guztia ez zeukala Udalak zertan bete.

73 GARCÍA SALMERON, Mª Pilar (2004), “La política y las realizaciones educativas de la Segunda República, a la luz de los
estudios locales”, Sarmiento, 8.zk., 104. orria.
74 1933. urteko estatistikan agertzen denez, eskola errolda 284 mutil eta 271 neska osatzen zuten. Mutilen Eskola Nazionalera
43 joaten ziren eta Nesken Eskola Nazionalera 40; Legazpi eskolara 195 mutil joaten ziren; Gurutzeetako Alaben eskolara, aldiz,
73 neska eta 86 eskolaurreko ume; azkenik, Leturiondoko eskolara 32 mutil eta neska joaten ziren. ZUA, B Saila, 1. Arloa, III.
Multzoa, 1. Liburua, 29. Espedientea eta B Saila, 7. Arloa, III. Multzoa, 1. Liburua, 21. Espedientea.
1936. urtean datuak ez ziren ia aldatu, Zumarragako eskoletara 251 mutil eta 238 neska joan baitziren. Eslolaurreko umeak,
ordea, 89 mutil eta 82 neska ziren.
75 GARCÍA SALMERON, Mª Pilar (2004), “La política y las realizaciones educativas … op. cit,, 111. orria.
76 ZUA, A Saila, 1. Arloa, I. Multzoa, 23. Espedientea, 32. orria itzul.
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Erlijiosoek gobernatutako ikastetxeak
Antza denez, La salle-Legazpi eskola herriko garrantzitsuena zen, Lehen Hezkuntza eman ez ezik,
Arte eta Lanbide-eskola ere bertan zeuden. 1931ko abenduaren 22ko udalaren osoko bilkuran
Eskola Kontseiluak ikastetxearen arazoak konpondu behar zirela adostu zuen77. Eskola horretan
gerora herriko enpresatan lan egiteko prestatzen zituzten mutilak, hots, 1932ko apirilean Kontseiluak
Zumarragako78, Urretxuko eta Legazpiko udalekin eta herriko industrialekin bilera bat antolatu
zuen, ikasleak etorkizunerako prestatzeko ikasketek orientazio zehatz bat izan behar zutelako, kasu
horretan, lan industriala burutzeko prestatu behar zituzten79.
Are gehiago, ikasleei zuzeneko hezibidea ematen zieten eskualdeko esku-lana eurek buru zezaten,
hala, inguruko fabrikek profesional prestatu eta lanerako egokiak prest izango zituzten. Bukatzeko,
Udalak Kristau Eskoletako Anaiak herrira ekarri zituenean ez zuen intelektual belaunaldi bat sortu
nahi, helburu bakarra gazteak herrian lan egiteko prestatzea zen. Urte hartako abenduan, Arte eta
Lanbide-eskolan bi tailer berri egiteko subentzio berri bat eskatu zuten80.
Esanak esan, udalean Ezker Errepublikarreko zinegotziek laikotasunaren alde egin zuten, eskola
pribatuei emandako diru-laguntzen kontra baitzeuden. Zehatzago esanda, 1932ko azaroan, Udalak
hamabi umek Legazpi eskolan doan ikas zezaten eskatzen zuen akordioaren aurka egin zuten, Eskola
Nazionalaren kalterako baitzen81. Dena den, horiek ez ziren ikastetxera doan joaten ziren bakarrak,
burdinbideetako enplegatuen eta diputazioko langileen semeek ere hala egiten baitzuten. Guztira,
berrogeita hamar ume ziren.
Subentzioei dagokionez, udal osoko bilkuran hainbat liskar egon ziren, urtero, Legazpi Eskolei
hiru mila pezeta ematen zizkietelako. 1932ko azaroan, horren inguruan luze eztabaidatu eta gero,
Errepublikarrek akordioa Konstituzioaren kontrakoa zela argudiatu zuten82. Alkateak, bere erabakia
justifikatu nahian, dirua kontseiluari ematen zitzaiola adierazi zuen eta ez eskola erlijosoari.
Horren ostean, 1933an, Gipuzkoako Auzitegi Ekonomikoak, urteko aurrekontua aztertu ondoren,
hiru mila pezetako diru-laguntza baliogabetu zuen Konstituzioaren 26. artikuluaren kontrakoa baitzen83,
Udalaren erabakiaren aurkako helegitea paratuz84. Zinegotzi Errepublikarrek, aldiz, alkatearen aurka
egin zuten85. Guztiarekin, adierazgarria da abenduan hainbat zinegotzik Legazpi Eskolako Kontseiluaren
kontrako erasoak egin izana, euren helburua herriaren ongizatearen alde egitea zen arren86.
Edonola ere, udalean zeuden kide gehienek ez zuten begi onez ikusi Arte eta Lanbide-eskolari
diru-laguntza ukatzea, eskolaren jarraipena arriskuan ipintzen zuelako87. Herriak gainera, lehen hezkuntzaz aparte, beste ikasketa batzuk eskaintzen zituen eskola baten beharra zuen.
Hori dela eta, 1934ko maiatzean, Administrazio Auzi Tribunalak emandako epaia Zumarragako
Udalaren alde agertu zen, ondorioz, Gipuzkoako Auzitegi Ekonomikoak bidalitakoa ezeztatu zuen.

77 ZUA, A Saila, 1. Arloa, I. Multzoa, 23. Espedientea, 46. orria zuzen.
78 Zumarragako udalbatzatik alkateordeak, presidentea, eta Badiola zinegotzia joan ziren. Ibidem, 77. orria zuzen.
79 ZUA, B Saila, 7. Arloa, IV. Multzoa, 1. Liburua, 9. Espedientea.
80 Dirulaguntza seiehun pezetatakoa zen, hirurogei pezeta ikasleko. ZUA, A Saila, 1. Arloa, I. Multzoa, 24. Espedientea, 44. orria.
81 Ibidem, 28. orria.
82 Ibidem. 27. Orria.
83 “Estatuak, eskualdeek, probintziek eta herriek ez dute ekonomikoki Eliza edo Elkarte erlijiosoak sostenganatuko”.
84 ZUA, A Saila, 1. Arloa, I Multzoa, 24. Espedientea, 72. orria zuzen.
85 Ibidem, 73. orria zuzen eta 75. orria zuzen.
86 ZUA, B saila, 7. Arloa, IV. Multzoa, 1. Liburua, 9. Espedientea.
87 Ibidem.
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Hasiera batean, Tribunalak aurrekontua onartu zuen, baina hogeita hamar egun pasatu ziren Zumarragako eta Urretxuko Errepublikarrek errekurtsoa bidali baino lehen 88. Bestalde, Udalaren abokatuak, Jose Mugicak, Legazpi Eskolako ardura ez zela Kristau Eskoletako Anaiena argudiatu zuen89.
1935. urteko abuztuan, gaia konpondu ondoren eta kontseiluak eskatuta, Udalak ikasleak saritzeko
subentzio berri bat eman zuen90. Ohikoa zenez, Iriondo zinegotzia akordio horren kontra agertu zen,
ilegala zela uste izanda, Udalak ezin baitzizkion, bere aburuz, ehun eta hogeita bost pezeta eman
Kontseiluari.
Gauzak horrela, urrian, Legazpi Eskolako Patronatuak Udalari Diputazioak ematen zizkion mila
bostehun pezeta berreskuratzea eskatu zion91. 1931. urtetik Arte eta Lanbide-eskolak ez zuen dirulaguntzarik jaso eta egoera hartan zaila zitzaien behar ekonomikoak nahiz maileguak ordaintzea.
Kristau Eskoletako Anaiei dagokienez, solfeo eta euskara klaseak doan ematen zituzten. Hori
dela eta, 1933ko azaroan ikasgaiak emateko, liburuak erosteko eta irakasleei ordaintzeko dirulaguntza eskatu zuten. Beraz, abenduaren 9ko osoko bilkuran irakasleei urtero mila pezeta ematea,
behar zen materiala erostea eta Eskola Nazionalean zeuden umeak abisatzea erabaki zuten92. Esan
gabe doa Errepublikarrek, berriz ere, emandako laguntzaren kontra agertu zirela93.
Oro har, San Jose eskola ikastetxe erlijiosoa zen eta bertan mojek klase ematen zuten, herriko
neska gehienak zein eskolaurreko umeak bertara joaten baitziren. Ikastetxea bi kaleren lokunean
kokatua zegoen, Piedad kalearen eta Iparragirre etorbidearen artean hain zuzen.
Eskolaren inguruan egondako liskarrik nabarmenena diru-laguntzen inguruko eztabaidengatik
jazo zen. 1935eko urrian, Elisa Linazasoro eta Maria Arcelus ikasle ohiek subentzio bat eskatu zuten.
Eskakizunean, herriak 1929. urtetik neska behartsuei ikasteko urtero bostehun pezeta ematen zizkietela adierazi zuten94, dena den, 1931ko azaroan Udalak aipatutako laguntza deuseztatu zuen. Aipatutakoek diru-laguntzaren berrezarpena eskatu zuten, instituzioak kuotetako dirua soilik baitzuen.
Tamalez, 1935eko azaroaren 6ko osoko bilkuran proposamena ezeztu zuten, Konstituzioaren kontrakoa zelako95.
Horiek gorabehera, Legazpi eskolako subentzioa mantendu zuten bitartean, mojei kendu egin
zitzaien. Ez dago dudarik, Udalak La Salle eskola munizipaltzat jotzen zuela eta Gurutze Alabetako
mojen eskola, aldiz, zentro pribatu eta erlijiosotzat zeukala. Arestian esan bezala, mutilen eskolak
etorkizuneko langileak prestatzen zituen eta beraz, Udalak eskola horri zegozkion pribilegio bereziak
mantendu zituen: Legazpi Eskolen “aldeko udal apustuak ez zuen eragozten Udalak eskola publikoaren alde ere egitea” 96.

88 Aurrekontuaren sarrera 1933ko otsailaren 2an egin zuten. Erreklamazioa, aldiz, abenduaren 17an jarri zuten. ZUA, D Saila,
1. Arloa, 2. Liburua, 19. Espedientea.
89 Ibidem. Eskola Elkarteen 1887ko ekainaren 30eko Legearen 4. artikuluaren baitan antolatuta zeuden. Horregatik guztiagatik
ezin zen 1933ko ekainaren 2ko Kongregazio Erlijiosoen Legearen 10. artikulua aplikatu, Kode Zibilaren 3. artikuluak azaltzen
zuen atzera eragina delakoaren printzipioaren inguru.
90 ZUA, A Saila, 1. Arloa, I Multzoa, 25. Espedientea, 65. orria zuzen.
91 ZUA, B Saila, 7. Arloa, IV Multzoa, 1. Liburua, 11. Espedientea.
92 ZUA, A Saila, 1. Arloa, I Multzoa, 24. Espedientea, 140. orria zuzen.
93 Ibidem, 144. orria zuzen.
94 Hogeita sei neska joaten ziren. ZUA, B Saila, 7. Arloa, V. Multzoa, 3. Liburua, 4. Espedientea.
95 Konstituzioaren 26. artikuluak adierazten duenez. “udalbatzek ez dute ekonomikoki ez eliza ezta elkarte erlijiosoak mentenduko.
Horregatik guztiagatik, zuzen edo zeharka emandako edozein dirulaguntza guztiz debekatua dago”.
96 PRADA SANTAMARÍA, Antonio (2005), Kristau Eskoletako Anaien ikastetxeen historia Zumarragan, Zumarraga, La Salle
Legazpi Ikastetxea, 96. orria.
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Herriko gainerako eskolak
Eskola Nazionalei dagokionez, Udalak Estatuarekin batera materiala, irakasleen soldata eta euren
etxeetako alokairua ordaintzen zituen.
1931ko urriaren 6an Justo Arce San Martinek diru-laguntza bat eskatu zuen, Estatutik soilik
ehun eta hirurogeita bi pezeta eta hiru zentimo ematen baitzizkion. Zalantzarik gabe, bere klasera
joan ohi ziren hogeita zazpi ikasleei materiala doan emateko diru kopuru oso eskasa zen97.
Errepublikan, baina, eskola publikoari zegozkion hainbat aldaketa sustatu zituzten. Esate baterako,
1931ko azaroaren 11an Lehen Hezkuntza Kontseilu Probintzialak eskolen mailakatzea egitea eskatu
zuen98. Ildo beretik, Errepublikanoek generoen arteko berdintasuna bultzatzeko, neska zein mutilen
eskoletako graduazioa ere eskatu zuten. Ondorioz, 1931ko urriaren 14an Udalak 1932ko aurrekontutik
bi mila pezeta helburu hori betetzera bideratu zituen99. Era berean, 1932ko azaroaren 19an Udalak
Hezkuntza Publiko eta Arte Eder Ministerioari nesken eskolak mailakatzea egitea eskatu zion100.
1933ko azaroaren 15ean Jose Luis Jaime, probintziako inspektoreak, herriko eskolen mailakatzea
egiteko beharrezkoa zen materiala eskatu zuen101, ondoren, 1933ko azaroaren 19an mutilen eskolen
mailakatzea burutu zuten102.
Edozein modutan ere, Errepublikako pentsamenduak ez zeuden guztiz garatuta. 1931ko urrian
zinegotzi Errepublikarrek, gazteek kultura maila handiagoa eskura zezaten, Bigarren Hezkuntzarako
zentro bat eraikitzea eskatu zuten, herriko familia gehienei zaila egiten baitzitzaien euren semeak
batxilergoa ikasteko hiriburura bidaltzea103. Nahiz eta eskariak ez zuen aurrera egin, zinegotziek
Errepublikako Gobernuak hezkuntzari zegokionean garatu nahi zuena herrian abiaraztea lortu zuten,
klase bereizketa ez sustatzea alegia.
Aipatutako urte horietan guztietan ere, eskoletan hainbat atontze-lan egin zituzten, hau da,
fatxada zein barrualdeak konpondu eta pabiloi berriak eraiki zituzten. Lanak lehiaketa publikora
atera ostean, 1932ko urrian, Esteban Uribesalgori esleitu zitzaizkion, 1.229,48 pezetatako aurrekontuan %15aren beherapena eskaini zuelako. Hala, eskolako egiturak hobetzeko, hargintza, arotz
lan, pintura, burdin lan eta iturgintza lanak egin zituzten.
1932ko irailaren 16ko Legeak, Kultura Plan Nazionalean, eskoletan azpiegitura lanak egiteko
dirua eman behar zela adierazi zuen. 1933ko urtarrilaren 5eko dekretuak, haatik, horiek Udalaren
aurrekontuarekin proportzionalak izan behar zirela eskatu zuen. Gainera, 1934ko ekainaren 15eko
Dekretuak, Udalek Lehen Hezkuntzarako beharrezkoak ziren eraikuntzak eraiki eta materialez
hornitu behar zituztela adierazten zuen. Hortaz, 1935. urtean nesken eskolarako hogei mahai erosteko
diru-laguntza eman zuten.
Aipatu bezala, kasu gehienetan mutikoen heziketari garrantzi handiagoa ematen zitzaion, izan
ere, 1936ko otsailean nesken eskolako maistrek104 aurreko aurrekontuan nesken kalterako zen Di-

97 ZUA, B Saila, 7. Arloa, II. Multzoa, 2. Liburua, 32. Espedientea.
98 ZUA, B Saila, 7. Arloa, IV. Multzoa, 1. Liburua, 15. Espedientea.
99 ZUA, A Saila, 1. Arloa, I. Multzoa, 23. Espedientea, 30. orria itzul.
100 1930eko irailaren 10eko Errege Ordenak Nesken Eskola Publikoei bi maila gehiago ezarten zien. Aipatautako urtean ez
zen mailakatzea egin, aurrekontuan dirurik ez zegoelako. ZUA, A Saila, 1. Arloa, I. Seriea, 24. Espedientea, 26. orria zuzen.
101 Ibidem, 134. orria.
102 Ibidem, 27. orria
103 ZUA, B Saila, 7. Arloa, V. Multzoa, 1. Liburua, 16. Espedientea.
104 Julia Concepción Esteban, Josefa Iraeta eta Agustina Villanueva.
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putazioaren subentzioa mutilen eskolerari soilik eman izana arbuiatu zuten. Hala, hurrengo dirulaguntza eurentzat izan behar zela eskatu zuten, Errepublikak sustatzen zuen heziketa modernoak
emakumeen prestakuntza bultzatzen baitzuen105. Jakin badakigunez eskakizuna deuseztatu egin
zuten, hitz gutxitan, andereñoek euren ikasleek mutilek zituzten aukera berdinak lortzea nahi zuten.
Dena den, hori guztia ez zen aurrera eraman eta Zumarragako neskatoek euren heziketarako baliabideen urritzea pairatu behar izan zuten.
Era berean, ezin esan gabe utzi emakumeei irakasten zizkieten gaiek generoarekin lotura zuzena
zutela, batez ere, eskulanak, marrazkia, moldatze, soinekogintza eta mekanografia erakusten baitzizkieten. Ez dago dudarik, Lehen Hezkuntzatik bertatik mutilei eta neskei heziketa euren generaoren
araberakoa zela, ez baitzitzaien euren gaitasun intelektuakei erreparatzen.
Hori ikusi eta gero, Errepublika garaian landa eskolei emandako garrantzia azpimarratuko dugu.
Garcia Salmeronek oso ondo aipatzen duenez, hainbat ikerketa lokalek “adierazten dute, udalek
landa-eskoletan Gobernuak eskatutako eskola berrien sorrera guztiz garatu zutela106”.
Zumarragan landa-eskola bakarra zegoen, Leturia auzokoa hain zuzen. Hasiera batean, Julita
Aranda zen bertako andereñoa, baina dirudierez, aukokideak ez zeuden konforme bere lanarekin
eta 1935eko urrian Udalari Josefa Beitialarrangoitia maistra berriz ere kontratatu zezan eskatu zioten107.
Hala eta guztiz ere, 1935eko urtarrilean, auzo batzorde batek eskolarako Jose Antonio Amiletak
hamar pezeta eman behar zituela eta beste auzikideek berrogei pezeta ordaindu behar zituztela
adierazi zuen. Bestetik, Udalak hamar pezetatan igo zuen diru-laguntza108 eta Diputazioak sei mahai
eskaini zizkien euren eskolarako.
Eraikuntzari dagokionez, 1936ko apirilean probintziako Hezkuntza Komisioak, landa eremuan
hezkuntza bultzatzeko intentzioarekin, Gipuzkoako Udalek estatistika bat egin zezatela eskatu zuen,
eskola berrientzako plan berri bat sortzeko eta probintziako kultura sustatzeko helburuarekin109.
Hori dela eta, Aramburu zein Leturia landa auzoetako umeen heziketari garrantzia emateko intentzioarekin, 1936ko ekainaren 15eko udal osoko bilkuran landa-eskola berri bat eraikitzea erabaki
zuten. Aurrekoa, Leturiondo baserriko ganbaran zegoena, oso txikia zen eta ez zituen higiene eta
osasungarritasun baldintza minimoak betetzen. Aipatzekoa da auzoko ikasleen kopurua gutxi gorabehera hirurogeita lau ikaslekoa zela. Bukatzeko, ezin esan gabe utzi, 1936ko ekainaren 4an, Basilio
Fernandez de Lecuona alkateak Diputazioari Leturiondoko eskola eraiki zezala eskatu zion110.
Diputazioak, horrez gain, errekurtso gutxiko ikasleek batxilergoa ikas zezaten bost beka ematen
zituen111, beraz, hori jaso ahal izateko udal idazkariak eskatzaileek jabegorik ez zutela baietsi behar
zuen. Gainera, gaiari amaiera emateko, adierazgarria da Errepublika garaian euskarari izugarrizko
garrantzia eman zitzaiola, adibidez, aipatutako beka eskuratzeko bete behar zen baldintzetako bat
euskara menperatzea baitzen.

105 ZUA, B Saila, 1. Arloa, IV. Multzoa, 1. Liburua, 24. Espedientea.
106 GARCÍA SALMERON, Mª Pilar (2004), “La política y las realizaciones educativas… op. cit., 105. orria.
107 ZUA, B Saila, 7. Arloa, IV. Multzoa, 1. Liburua, 17. Espedientea.
108 Ibidem.
109 ZUA, D Saila, 3. Arloa, 2. Liburua, 9. Espedientea.
110 Domingo Aguirrebengoak egindako aurrekontuaren totala 905,41 pezetatakoa izan zen.
111 ZUA, B Saila, 7. Arloa, V. Multzoa, 3. Liburua, 4. Espedientea.
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Gizarte Gaiak
Errepublika garaian, beste ezeri erreparatu aurretik, baliabiderik ez zutenei laguntzen zien Udalak.
Hori dela eta, diru-laguntzak egun berezietan ematen zituzten, hots, Gabon gauean, Errege Egunean
nahiz festa egunetan. Kasu bat aipatzearren, Errepublika Aldarrikatze egunean, urtero, ongintzako
txiroei dirua ematen zieten.
Urtero ere, dirurik ez zeukatenek osasun publikoa izan zezaten, dohako farmazia-mediku zerrenda
egiten zuten eta herriko gainerako biztanleek medikuaren bisita bakoitzeko diru kantitate bat ordaintzen
zuten. 1932ko behartsuen zerrendan zazpi familia eta hiru umezurtz erroldaturik zeuden112.
Kasu bat aipatzeko, 1931ko uztailean, Pedro Beñaranek, urte betez langabezian eta gaixo zegoela, bizi zen etxeko aloikarua ordaintzeko dirua eskatu zuen113, hori dela eta, aurreko zerrendan
sartu zuten.
Horrez gain, Zumarragako Ongintza Etxean ere herritarrei laguntza eskaintzen zieten. Zentro
hori, gainera, 1910.urtean sortu zen eta, beraz, errepublika garaian bete zuen 25. urteurrena, 1935eko
maiatzaren 31an hain zuzen114. Egun hartan ongileen omenezko plaka bat ipini eta gero, propagandarako domina bat banatu eta behartsuei bazkari berezi bat eman zieten esku-dirutan. Horrekin
guztiarekin batera, garai hartan udalak Antion zegoen baxera ongintzari eman zion.
Beste hainbat zentroetan ere ematen zitzaien txiroei laguntza. Adibidez, Donostiako San Antonio
Abad Ospitalean deboraldi bat igarotzekotan, herriko alkatetzak horren berri izan behar zuen115,
Zumarragako Udala gaixoen egonaldiak ordaintzeaz arduratzen baitzen116. Esate baterako, 1933ko
apirilaren 8an, Federiko Ruiz Errazuren gastuak bere gain hartzea erabaki zuen Udalbatzak117. Horrekin batera, Zumarragako mediku zen Ignacio Arteche izan zen, hark apendizitisa zuela eta bere
guraso Lucio Ruiz eta Leonarda Errazu behartsuak zirela adierazi zuena. 1935. urtean Maria Teresa
Beldarrainen Madrilgo erietxe psikiatrikoko egonaldia ere Udalak ordaindu zuen bere familia dirurik
ez zuelako118.
Esanak esan, diru-laguntzak eskuratzeko gaixoek baldintza batzuk bete behar zituzten, eta horiek
konplitu ezean, ez zuten laguntzarik jasoko. Horren lekuko 1934ko abenduaren 5eko osoko bilkuran
Maria San Saturnino Floresen egonaldia ordaintzeari uko egin izana, hark ez baitzituen dagoeneko
bi urte pasa herrian bizi izaten119. Juana Guridiren Donostiako Ospitaleko estantzia ere ez zuten ordaindu120. Dena den, gaixo hori herriko ongintza etxean ingresatu zuten.
Bestalde, Udalak txiroak Santa Ageda Erietxe Psikiatrikoan egon zitezen diruz laguntzen zuen.
1932ko azaroan Gipuzkoako Diputazio kudeaketa-batzordeak, egonaldiengatik egunero hiru pezeta
eta hogeitabost zentimo ordaindu behar zirela berri eman zuen121. Horregatik guztiagatik, Udalak

112 ZUA, A Saila, 1. Arloa, I. Multzoa, 23. Espedientea. 56. orria zuzen.
113 Ibidem, 2. orria itzul.
114 ZUA, A Saila, 1. Arloa, I. Multzoa, 25. Espedientea, 45. orria zuzen.
115 ZUA, A Saila, 1. Arloa, I. Multzoa, 23. Espedientea, 47. orria itzul.
116 Horren adibide gisa: 1932ko otsailaren 13an Elena Crespori emandako laguntza adierazi dezakegu. Ibidem, 65. orria zuzen.
Era berean 1933ko ekainaren 22an Dionisio Beñararin ere laguntza eman zioten. Ibidem, 90. orria zuzen.
117 ZUA, A Saila, 1. Arloa, I. Multzoa, 24. Espedientea, 74. orria zuzen.
118 ZUA, A Saila, 1.Arloa, I. Multzoa, 25. Espedientea, 53. orria zuzen.
119 Ibidem, 9. orria itzul.
120 Ibidem, 68. orria itzul.
121 ZUA, A Saila, 1. Arloa, I. Multzoa, 24. Espedientea, 25. orria zuzen.
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urteko aurrekontua prestatzean diru kantitate hori kontuan izan behar zuen. Adibide gisa, aipatutako
zentroan Maria Osinalderi emandako diru-laguntza aipa genezake122.
Horrekin guztiarekin batera, Martin Goenagak egindako eskaria ere aipatzekoa da, Udalak atzera
bota baitzuen herriko biztanlea ez zelako.
Horrez gain, Udalak eskaini ohi zituen diru-laguntzekin jarraitze aldera, aipatzekoa da eguraldi
txarrarengatik herritar kaltetuak laguntzeko ohitura zuela. 1933ko ekainean, denborale batek hainbat
kalte material zein inmaterial erakarri zituen herrira eta horri erantzuna emateko, probintziako Kudeaketa Batzordeak eta gobernadore zibilak herrian diru bilketa bat egitea proposatu zuten. Hau
ikusirik, Udalak kaltetuentzako bostehun pezeta bideratu zituen, bizilagunen artean harpidetza bat
ireki zuen123 eta Atxibitako zubia betoiez berreraikitzea erabaki zuten.
Gainera, antzinan gertatu bezala, Udalak etxea erretzen zitzaien herritarrei diru-laguntza ematen
zien. Horren lekuko, Leon Epelderi ehun eta hogeita bost pezeta eman zizkioten Piedad kaleko 9.
zenbakian zegoen etxea konpon zezan.

Osasun zerbitzuak
Aipatu dugun bezala, zumarragarrek euren beharretarako mediku bat zuten. Errepublika garaian,
baina, liskar bat egon zen mediku lanpostuen inguruan, 1934ko urtarrilean, Udalak Osasun Ministerioko zuzendari nagusiari bigarren mailako bi mediku herrira bildaltzea zentzugabekeria hutsa zela
jakinarazi zionean124, batekin nahikoa zutela uste izanda. Gainera, momentura arte herrian lan egin
zuten Sabel Aranzadiren zein Ignacio Artecheren eskubideak errespetatu behar zituzten, eta hori
adieraziz Herri-Osasun Batzordeak Ministerioari informe bat helarazi zion.
Bestalde, 1934ko ekainean Gipuzkoako gobernadore zibilak Udalei erizain postuak bete zitzatela
eskatu zien125. Kasu horretan, baina, herrian ez zen erizain ez emagin plazarik atera, pobreen zein
ahurdunen zerbitzua bermatua baitzegoen. Hori horrela izanik ere, 1935eko martxoan, medikuaren
kontua Madrilen konpontzeko nahiarekin udal komisio bat eratu zuten126.
Aipatzekoa da, medikuen egoerari helduz, Udalak euren langileei eta beren alargunei pentsioa
ordaintzen ziela. 1935eko urtarrilean, hain zuzen, Bonifacia Lasari urtero zazpiehun eta laurogeita
zazpi eta berrogeita hamar zentimoko pentsioa ematea adostu zuen127, bere senarra zen Sabel Aranzadik hogeitabost urtez mediku lan egin zuelako.
Zumarragako historiari erreparatzen badiogu, hainbat herri-ongile egon direla ikusiko genuke,
hau da, hainbat herritarrek beharra zutenei laguntzeko diru-laguntzak eman izan dituzte. Zalantzarik
gabe, Bigarren Errepublikan ere diru aportazio ugari egon ziren, esate baterako, 1935eko ekainean
Wenceslao Aguirrebengoak Ongintza Etxeko XXV. urteurrena ospatzeko bostehun pezeta eskaini
zituen128.

122 Ibidem, 167. orria zuzen.
123 Ibidem, 107. orria zuzen.
124 Gaceta de Madrilen Gipuzkoako mediku partiduen sailkapena argitaratu zen. Bertan, Zumarragari bigarren mailako bi
mediku egokitu zitzaizkion. Ibidem, 152. orria zuzen.
125 Ibidem, 179. orria zuzen.
126 Komisioa honako persona hauek osatu zuten: Juan Dorronsoro, alkatea, eta Canuto Aparicio eta Pedro Iriondo zinegotziak.
Horrekin guztiarekin batera, albaitariaren eta igandeko merkatuaren inguruko gaiak ere eztabaidatu zituzten.
127 ZUA, A Saila, 1. Arloa, I. Multzoa, 25. Espedientea, 21. orria zuzen.
128 Ibidem, 51. orria itzul.
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Aipatutako familiak, mendeetan zehar partikular nahiz udal instituzioari sarri eman izan dizkio
diru-laguntzak. Are gehiago, 1935ko abuztuaren 14ean Carlos Aguirrebenboak bere testamentuan
herriko ospitalari hamabost mila pezeta eta hainbat lokal utzi zizkion. Horretaz aparte, Francisca
Oyarzabalek bere etxearengatik hilean hamabost pezeta soilik ordain zitzala agindu zuen zuen129.
Urte berean, gainera, Polonia Jaureguik, bere anaia Franciscoren izenean, Ongitza Etxeari bi mila
pezeta utzi zizkion130.

Hirigintza
Urbanismoa herriaren espazioaren antolakuntza da. Hori dela eta, etxeen planifikazio on batek gizartearen ongizatea dakar.
Zumarragan XIX. mendearen bukaeran hasi ziren hainbat kale berri agertzen, Elizkale, Piedad
edo Zubiaurre kalea besteak beste. Horrekin batera, 1860. urtean Jose Ignacio Zabalo arkitektoak
hirigintza plan bat eratu zuen, geltoki berriaren zonaldea eta herrigunea lotzeko asmoz. Ondorioz,
kale berriak eraiki zituzten Soraluce, Legazpi, Secundino Esnaola, Herriko Plaza eta udaletxe berria.
Laburbilduz, herriko lehen zabalgunea jazo zen.
Bertan, trenbidearen inguruan, herriko lehenengo fabrikak eraiki zituzten. Lehenengoa 1873.
urtean Justo de Artizek sortu zuen. Ondoren, XX. mendean, beste batzuk: Rojo Zaldua eta Esteban
Orbegozoren, Fumisteria del Norte, hain zuzen.
Errepublikan eta diktadura frankistan, aldiz, herriko bigarren zabalgunea egin zuten, Elgarresta
auzoko zonaldean, gaur egun Artiz Auzoa den inguruan, ondorioz, eraikuntza berriak egiten hasi ziren.
Plano berri hori guztiz geometriko eta razionalista zen eta ardatz simetriaren printzipioak jarraitzen
zituen. Hasieran, herri zentroa eta geltokia lotzeko etorbidea aurreikusi zuten. Gainera, osasungarritasun eta higiene baldintza egokiei aparteko garrantzia eman zioten. Zehatzago esanda, Errepublikan
eraikuntza berriak egin zituzten eta zeudenak handitu. Azken batean, guztiz arrazionala zen urbanismo
planaren helburu nagusia Artiz auzoa eratzea izan zen.
Zonalde berriaren hirigintza aurrera eraman ahal izateko, hainbat lur-sail erosi zituen Udalak.
Artizek salduta, kalte-ordainak jaso ondoren, eremuaren erabileraren gaineko baldintzak ipini behar
zituztela adierazi zuen.
Bestalde, 1935eko ekainean Juan Dorronsoro, alkateak, Gipuzkoako Probintziako Komisioari
biztanleak arriskuan zeudela adierazi zion, herrian maila-bereko pasagune asko zeudelako131. Esate
baterako, zabalgune berria trenbidearen beste aldean zegoen, eta hala, oztopo ugari zeuden. Proiektua
Elizkaletik futbol zelairaino egin behar zenez, trabak kentzea proposatu zuen. Azkenik, Diputazioak
horiek kendu eta zonaldean errepide bat eraikitzea erabaki zuen.
Nolanahi ere, zabalkuntze proiektua era zuzenean egiteko, Mertzedarien Loidi iturriaren inguruko
lur eremuen itxierari ekin zioten, herriko zonalde berriak sarbide bat izan zezan.
Hori horrela izanik ere, Errepublikan egin ziren obren artean, 1936an Elizkalen Hijos J.B Buscak
eraikitako fabrika berria izan zen garrantzitsuenetako bat132. Otsailean bertan, Santiago Madariaga

129 Ondasunen gozamena bere arreba Maria Cruz Aguirrebngoari utzi zizkion eta Zumarragako Ongintza Ospitalari jabetza
soilean. Ibidem, 65. orria zuzen. Bere arreba hiltzean Ospitalak jabetza osoa eskuratuko zuen.
130 Ibidem, 82. orria zuzen.
131 Ibidem.
132 Ondoren, 1940.urtean fabrikako lehenengo pisua eraiki zuten.
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peritoak aipatutakoen lur-sail bat neurtu zuen133. Lurra, baina, frontoiaren atzealdean zegoen eta
Udalak bide publiko bat egiteko erosi zuen.
Rojo, Zaldua eta Cia enpresak, aldiz, bere lantegia handitu zuen, eta bi pabiloi berri eraiki zituen
alboan. Aipatutako kasuan, Udalak bertako gerentea zen Juan Zalduari baldintza bat ezarri zion:
“herrigunearen erreforma egiten denean soilik lur-sailaren balioaren kalte-ordaina jasoko zuen” 134.
Antza denez, herria hazten ari zelako, zabaltze horren ondorioz, beste zenbait proiektu bertan
behera gelditu ziren, esaterako Nicolás Elgueak etxea eta fabrika bat eraiki nahi zituen, baina Udalak
eskaerari uko egin zion lur sailean kale bat egin behar zutelako135.
Bigarren Zabalkunde honi dagokionez, kale argiteriaren garrantzia aipatu behar dugu136. Esteban
Orbegozok eskatuta, 1932. urtean Artiz auzoa argiztatu zuten, Alberto Artizen fabrikatik futbol zelairaino hain zuzen.
Horrekin guztiarekin batera, Eitzako alkateak, Esteban Echeverriak eta auzoko komisioaren ordezkariak, Jose Berasategik, 1935eko maiatzean San Gregorio ermitako portikoa berriztatzeko bostehun pezetako dirulaguntza eskatu zuen. Finean, adingabeek pelotan jolasteko leku apropos bat
izatea nahi zuten137. Kasu horretan, udal komisio kudeatzaileak lanak ordaintzeari uko egin zion,
portikoa elizarena baitzen. Hitz gutxitan, Errepublikan elizarekiko atxikimendua gutxitu egin zen,
horregatik guztiagatik hasiera batean, ez zuten eskatutakoari erreparatu. Azkenik, 1936ko apirilaren
2an, lanak egiteko laguntza eskaini zitzaien.
Lan publikoez gain, garai hartan herrian hainbat aldaketa partikular ere egin zituzten. Eraikuntzaren
tipologiari dagokionez, obrarik esanguratsuena Maria Pilar Oyarzabalen Zubiaurre 19.zenbakiko
etxearen berreraikuntza izan zen, beheko pisuak Gipuzkoako XVI.mendeko etxe tipologia mantentzen
baitzuen138. Hori horrela ondoriozta dezakegu, 1935ean egindako berreraiketa lanak seguruenik Aro
Modernoko antzinako etxe hartan egin zirelako. Eraikina ez zen planoen arabera egin Domingo de
Aguirrebengoa arkitektoak udal arautegia guztiz betetzen ez zuela aipatu zuelako139, pisuen altuera
ez zen aproposa.
Aipatu den bezala, osasun eta higiene baldintzak ezinbestekoak ziren. Hori ikusita, herriko
hainbat zonaldetan ur-hobiak sartzeari ekin zioten. 1931ko maiatzean Eitzako bizilagun batzuk140
euren etxeetan komun zein harraskak ipintzeko prest zeudela adierazi zuten141, baina ez zutela ez
estolda sistemarik ezta isurbiderik ere. Hori dela eta, Udalak kaleko eskuinealdeko obrak egiteari
ekin zion. Ezkerraldekoak, aldiz, hurrengo urterako utzi zituzten, lan guztiak burutzeko aurrekonturik
ez baitzuten. Gainera, kontuan izan beharrekoa da Eitzako biztanleek auzolanean lur erretenak egin
zituztela.
Osasungarritasun baldintzei zegokionez, Viuda J.Artiz e hijos fabrikako bizilagunen etxeak kondizio
txarretan zeudenez, egoera hobetzeko hainbat neurri har zitzan eskatu zioten Udalari142. Nahiz eta

133 ZUA, A Saila, 1. Arloa, I Multzoa, 25. Espedientea, 92. orria itzul.
134 Ibidem, 47. orria zuzen.
135 Ibidem, 81. orria zuzen.
136 Zumarragako kale argiritegia 1896ko apirilean hasi ziren ipintzen, otsailaren 4ko osoko bilkuran onartutakoaren arabera.
ZUA, A Saila, 1. Arloa, II. Multzoa, 1. Liburua, 47. orria zuzen.
137 Ibidem. 47. orria itzul.
138 Tipologia hori Erdi Arotik dator, horren adibide garbia Urretxuko Galdos etxea da.
139 ZUA, D Saila, 4. Arloa, 2. Liburua, 28. Espedientea.
140 Luis Echaniz, Domingo Tellería, Juan Guridi eta Antonio Ormaechea.
141 ZUA, A Saila, 1. Arloa, I Multzoa, 22. Espedientea, 93. orria itzul.
142 ZUA, D Saila, 4. Arloa, 2. Liburua, 14. Espedientea.
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udal ikuskariak osasun publikorako arriskurik ez ikusi, Francisco Pompeyok bere etxeko paretak
atondu, garbiketa orokorra egin eta komun eta hodien konponketa burutu behar izan zuen. Finean,
Udalak herriko etxe guztien biziegokitasuna zaindu behar zuen.
Aipatzekoa da baita ere, Roque Pagolak Zumarragako Semeen izenez eskatuta, Udalak 1934ko
ekainaren 15ean Antion iturri publiko bat ipini zuen143.
Amaitzeko, ezin esan gabe utzi mendi bideen atontzea ere beharrezkoa zela Zumarraga nekazaritzari
zein abeltzaintzari lotua zegoelako. Udalak auzoetako biztanleei diru kantitate bat ematen zien auzolanean
bideak konpondu zitzaten, eurek, berriz, harginen errazioak eta kartutxoak ordaintzen zituzten.
Atala amaitze aldera, esan Zumarragaren eta Urretxuren arteko muga beti izan dela eztabaida
garrantzitsua, hala, 1936ko ekainean, guda piztu baino lehen, bi herrietako eta trenbideko hainbat
ordezkarik, Urola ibaia estali zen puntuan, udal barrutien mugatzeari ekin zioten.

Eliza
Ezer baino lehen, erregimen berriak erijioarekiko kezka zuela adieraztea ezinbestekoa da. Hori dela
eta, boterea eskuratu ondoren eta balore Errepublikanoak hedatzeko, izaera laikoa zuten hainbat
aldaketa bultzatu zituzten, ondoren jasoko ditugunak alegia.
Gotzainak Konstituzio berriaren kontra agertu ziren, Lege-Nagusiak Estatuaren laikotasuna, Dibortzio Legea, ezkontza zibila eta hezkuntza laikoa bultzatzen baitzituen. Era berean, Errepublikarrek
Jesusen Lagundia eta Kongregazio Erlijiosoak deuseztatzea hobetsi zuten, baita azken horiei guztiei
hezkuntzan aritzea debekatzea ere. Hortaz, “Errepublika ezartzeak, elizak estatuak emadako babesa
galtzea ekarri zuen. Ondorioz, katolikotasunaren sendotasuna eta uniformetasuna deuseztu eta
gero, pluralagoa zen errealitate berri bat sortu zuten”144.
Azken batean, Errepublikarrek bultzatutako politika erlijiosoa erreforma arras polemikoa izan
zen. Dena den, bai partidu politikoentzat eta baita elkarte kontserbadoreentzat ere eliza eta erlijoa
orden sozialaren oinarriak ziren145.
Aipatutako aldaketa horien guztien helburu nagusia Estatua eta Eliza banatzea zen. Beraz, “elizaren
gaia klabe nagusienetako bat izango da prozesu sozialen, ekonomikoen, kulturalen eta politikoen
eboluzioa interpretatzeko”146.
Euskal Herrian, Gipuzkoan eta baita Zumarragan ere, erlijioak aparteko garrantzia zuen. Hori
horrela izanik ere, “Euskal Herriko biztanle gehienak, Errepublikarrak ez zirenez, erregimen berria
susmo txarrez ikusten zuten. Batik bat, antiklerikalismoak eta iraultza sozialak zekarren Euskal
Herriko katolikotasun eta kontserbatismoaren kontrako ideien beldur zirelako” 147.
Horrekin guztiarekin batera, katolikoen espiritualtasuna eta Udalak izandako jarreraren ondorioz,
lege laikoak ez zuen horrenbesteko eraginik izan herrian, are gehiago, “herri-botereak aparteko ahalmena izan zuen, goi organismoek hobetsitakoa interpretatu, manipulatu eta hausteko” 148.

143 ZUA, A Saila, 1. Arloa, I. Multzoa, 24. Espedientea, 179. orria.
144 MORENO SECO, Mónica (2003), “La política religiosa y la educación laica en la Segunda República”, Pasado y Memoria.
Revista de Historia Contemporánea, 2. zk., 29. orria.
145 Ibidem. 18. orria.
146 RODRIGUEZ LAGO, José Ramón (2013), “La Iglesia católica y la II República española. Resistencias, progresos y retos pendientes”, Hispania Nova, Revista de Historia Contemporánea 11.zk., 8.orria.
147 GRANJA SÁINZ, José Luis de (1988), “Cinco años de República en Euskadi”, Historia Contemporánea, 1. zk., 96. orria.
148 RODRIGUEZ LAGO, José Ramón (2013), “La Iglesia católica…op. cit., 22. orria.
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Aipatu dugunez, aldaketa nabarmen bat Dibortzio Legearen aldarrikapena izan zen149. Bertan,
Gorteek zera adierazi zuten: “tribunal zibilek sententzia bidez dekretatutako dibortzioak, edozein
data edo formako ezkontzak deuseztatzen ditu” 150. Ezkon-legediari dagokionez, lehen aldiz Dibortzio
Lege bat aprobatu zen. Aurreko medeetan, senar-emazteak banandu zitezkeen, baina ez zuten erabateko dibortzioa eskuratzeko edo epaitegian ostera ere ezkontzeko aukerarik izaten. Finean, legearen
ezartzeak gizarte modernoago eta irekiago bat sortu zuen. Erregimen frankistak legea deuzestatu
zuen ondoren, dena den historiaren beste kapitulu batean jasoko dugu hori guztiori.
Zumarragako gertaerei helduz, aipatzekoa da kanposatuaren sekularizazioa. Konstituzioaren 27.
artikuluak agintzen zuenez: “hilerriek udal jurisdikzioa izango dute eta horietan guztietan ezingo da
erlijio arrazoiengatik zonalde banaketarik egon”.
Era berean, 1932ko urtarrilaren 30eko Legeari erreparatu behar diogu, otsailaren 6an Gaceta de
Madriden (geroago Estatuko Aldizkari Ofiziala) argitaratu zenari hain zuzen. Bertan adierazten
zutenez: “Espainiako kanposantuak biztanle guztientzat berberak izango dira, arrazoi konfesionalengatik diferentziarik egon gabe”. Beste hainbeste aginduren artean, sarreran herri-kanposatua zela
adierazten zuen inskripzio bat ipini behar izan zuten, hileta errituak hilobian bertan egin behar
zituzten eta hilerri zibila eta katolikoa banatzen zuen hesi-horma kendu. Horregatik guztiagatik,
1932ko irailaren 3ko osoko bilkuran151 Errepublikarrek, ehorzketa zibilak egin ahal izateko, hilerria
konfiskatu behar zela adierazi zuten. Horrez gain, herriko kanposantuan berreraikitze lanak egiteko
beharra ere adierazi zuten.
Horren ostean, gobernadore zibilak hilerriaren konfiskatzea bidali zuen. Nahiz eta gaiaren inguruan
eztabaida politiko sutsua egon, eskatutakoa bete eta urriaren 8an notario agiria sinatu zuten152, beraz,
erretoreari kanposatuko giltzak eskatu zizkioten.
Guztiarekin, eraikinaren sekularizaziori ekin zioten153; bi aldeak banantzen zituen pareta eta gurutzea bota eta aipatutako errotulua ipini zuten. 1934ko ekainean, ostera, erreforma lan batzuk egin
zituzten, goikaldean ate altu bat eta kaperan leiho bat ipini zituzten. Hurrengo urtean, pareten eta
hesi hormen egoera zela eta, nitxo berriak eraikitzea onartu zuten.
Bestalde, Santiago Mendia eta Fructuoso Badiola zumarragarrek, famili hilobi bat eraikitzeko
intentzioarekin, Garin senideen panteoiaren iparraldeko lur zatiaren zesio-eskaera egin zuten. Eskaerari erantzunez, 1935eko maiatzaren 29ko osoko bilkuran lurra Badiolari ematea erabaki zuten
eta Mendiarentzat, ordea, kanposantuaren eskuinaldeko lehen lur eremua izango zen154.
Hori horrela izanik ere, 1936ko apirilean, zinegotzi Errepublikar bat kaperan egiten zituzten hil
otoitzen aurka agertu zen, bere sektore politikoa mintzeko zela pentsatzen baitzuen155. Ziur aski,
helburua ez zen aipatutakoa, praktika horiek guztiak biztanleen artean sustraituta baitzeuden eta
herritarrek bat-batean ez baitzieten euren usadioei uko egingo.
Dena den, nahiz eta Errepublikako Gobernuak gizarte laiko bat eraikitzea nahi zuen, lege berriek
ez zuten herrietan esperotako eraginik izan. Esate baterako, Errepublikaren lehenengo urtean, udal
agintariek elizkizun guztietara joan ziren, Maria Txit Garbiaren eta Luis Gonzaga Deunaren Laguntaldeak adibidez, euren patroiaren oroitzapen ospakizunera gonbidatu zituen. Era berean, Corpus

149 1932ko maiatzaren 23ko, 36. ZK., Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratua.
150 ZUA, E Saila, 4. Arloa, IV Multzoa, 1. Liburua, 42. Espedientea.
151 ZUA, A Saila, 1. Arloa, I Multzoa, 23. Espedientea, 101. orria itzul.
152 ZUA, A Saila, 1. Arloa, I. Multzoa, 24. Espedientea, 8. orria zuzen.
153 Ibidem, 12. orria zuzen.
154 ZUA, A Saila, 1. Arloa, I Multzoa, 25. Espedientea, 50. orria zuzen.
155 ZUA, A Saila, 1. Arloa, I Multzoa, 26. Espedientea, 9. orria itzul.
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Chisti jaieguna ospatu eta Aste Santuko, Pazko Eguneko eta Ama Birjinaren zein San Pedro Nolaskoren
jaiokundeko mezetara ere joaten ziren. Udalbatzak elizkizunetara joaten jarraitu zuen eta beraz,
Elizaren eta herri agintarien arteko erlazioa Errepublika aldarrikatu aurretik zenaren antzerakoa zen.
Hitz gutxitan esateko, nahiz eta zinegotziek euren ohiturak ez zituzten aldatu, Errepublikarrek
lege laikoak bete zitzatela eskatu zieten. Hori dela eta, mozioak aurkeztu zituzten hainbatetan eta
osoko bilkuretan ere hainbat erabakiren aurka agertu ziren. Kasu bat aipatzeko, 1932. urtean, herri
agintari batek Eitzako elizkizun batera joateagatik protestatu zutenekoa, adierazi zutenez, ekintza
horiek guztiak Konstituzio berriaren aurkakoak ziren, dekretu batek udal zinegotziei elizkizunetara
joatea debekatzen baitzien. Beraz, herrietan benetan gertatzen zena ez zetorren bat goi-erakundeek
agindutakoarekin.
1932ko otsailean Errepublikarrek herriko bandak igande eta jaiegunetan jo zezan eskatu zuten,
baita garizuma aldian ere156. Horrekin guztiarekin batera, hainbat gaztek eskari bera egin eta aipatutako
egunetan Jazz-Bandak jo zezakeela adierazi zuten. Proposamena botoetara eraman ondoren, ez zen
onartu, Garizuma errepestatu behar zelako. Argi ikus daiteke, beraz, herrian usadioek aparteko garrantzia zutela, zinegotzien gehiengoa Eusko Alderdi Jeltzalekoa baitzen.
Esan genezake “EAJak jarduera ambiguoa izan zuela, erlijioaren defentsan eta Autonomia Estatutua
lortzeko itxaropenaren artean baitzegoen157”. Karlistek, aldiz, politika laiko guztien kontra egin zuten,
gizarte ordena eta ohiturak arriskuan ikusten baitzituzten.
Bestalde, 1931ko abuztuan, Probintziako Estatistika Nagusiak Zumarragan zeuden erlijiosoen
zerrenda egitea bidali zuen. Kongregazio nagusiena, mojen kopurua kontuan izanda158, Mertzadarien
Alabena zen, zeinak 1910. urtetik Ongintza Etxean gaixoei laguntza ematen zieten. Era berean,
neska txiroen hezkuntzaz ere horiek arduratzen ziren.
Eskola Kristauen Anaien Kongregazioa ere garrantzitsua zen oso, horiek 1914ko azarotik herriko
mutilen hezkuntzaz arduratzen ziren. Lehenengo San Jose eskolan, gero, 1930. urtetik aurrera,
Legazpi eskolan. Bestalde, Gurutze Alaben Kongregazioa zegoen herrian, horiek ere 1903. urtetik
aurrera gaixoak zaintzeaz gain, nesken hezkuntzaz arduratu ziren.
Dena den, ez dugu eliza soilik gai erlijiosoekin lotu behar, izan ere 1931. urtean parrokia “helburu
kultural eta jolas elkartea zen159”, Itzalon zinema ireki baitzuten. Elizak, nolabait, kultura bultzatu
nahi zuen.
Lehenago esan bezala, Bigarren Errepublikan hainbat ekimen laiko bultzatu ziren, 1932ko apirilean, Gipuzkoako Herri Tribunal Ekonomikoko presidenteak Konstituzioaren 26. artikulua bete
behar zela gogoratu baitzuen: “debekatua dago, baina, udalbatzak eliza edo instituzio erlijiosoei laguntza ematea160”. Hau da, elizari eta kongregazio erlijiosoei emandako zerbitzuengatik bakarrik
ordain ziezaieketen. Hala, Ezker Errepublikarreko zinegotziek Elizari eta eskolei ematen zitzaien
dirulaguntzak ezeztatzea eskatu zuten. Hori horrela izanik ere, Udalaren gehiengoak erlijioarekiko
sentimendu sutsua zuenez, 1932ko apirilaren 9ko udalbatzan emandako aginduaren aurka agertu
ziren161, hortaz, subentzioak ematen jarraitu zuten. Zigorrak ezartzen bazizkieten, alkateak bera
izango zen arduradun nagusia.

156 ZUA, A Saila, 1. Arloa, I Multzoa, 23. Espedientea, 66. orria zuzen.
157 MORENO SECO, Mónica (2003), “La política religiosa…op. cit., 22. orria.
158 39 moja, 17 mojagai eta 4 lego zeuden. Eskola Kristauetako Anaietan, aldiz, 5 fraide, 17 fraidegai eta 4 lego. Azkenik, Gurutze
Alabetako mojetan 5 moja, 17 mojagai eta 4 lego zeuden. ZUA, E Saila, 4. Arloa, III. Multzoa, 1. Liburua, 32. Espedientea.
159 ZUA, E Saila, 4. Arloa, IV. Multzoa, 1. Liburua, 12. Espedientea.
160 ZUA, E Saila, 4. Arloa, IV. Multzoa, 1. Liburua, 41. Espedientea.
161 ZUA, A Saila, 1. Arloa, I. Multzoa, 23. Espedientea, 77. orria itzul.
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Bukatzeko, Udalak Apezpikutzarekin izandako auzia azalduko dugu, Antioko seroretxearen
jabetzari buruzkoa hain zuzen. Hasiera batean, gotzaiak jabetza-erregistroan eraikina Elizari zegokiola
eta Udalak lekua erabili zezakeela adierazi zuen. Udalbatzak, berriz, jabetza berea zela mantendu
zuen. Gauzak horrela, Udalak Donostiako Jose Mugica abokatua kontratatu zuten. Azkenik, gotzaiari
arrazoia eman behar izan zioten, 1931ko elizen ondasunen erregistroak162 elizaren inguruan zegoen
lur-saila eta seroretxea elizarena zela egiaztatu baitzuen.
Amai dezagun esanez, “1936ko estatu kolpeak eta franquismoaren ezartzeak elizaren eta Estatuaren
banatzea aurrera ateratzea eragotzi zuela” 163.

Jaiak eta Kultura
Hasteko, Errepublika garaian Zumarragan burutu ziren ekintza kultural nabarmenak ikertuko ditugu.
Lehenik, garai hartan soilik ospatutako festak, usadioetatik zetozenak eta gaur egun arte iraun
dutenak azalduko ditugu. Bigarrenik, herriko hainbat elkarte apolitiko aipatuko ditugu eta eurek
antolatu zituzten ekitaldiak bereizi. Azkenik, urte horietan guztientan euskal kultura nola bultzatu
zen aztertuko dugu.
Bigarren Errepublikan, urtero, demokrazia berriaren oroitzapen ospakizuna burutzen zuten, Gobernuak 1932. urtean apirilaren 14a nazio festa izan behar zela adierazi baitzuen164. Hori dela eta,
Zumarragako eta Urretxuko Elkarte Errepublikarrak, bi udalbatzen laguntzarekin, hainbat ekitaldi
antolatu zituen, gainera, Zumarragako Jai Komisioa gai horietaz guztietaz arduratzen zen.
Urtemuga baino lehenagoko gauean, bandak herriko plazan jo zuen eta Ongintza Etxeko pobreei
bazkari bat eman zitzaien165. Horrekin guztiarekin batera, bandak kalejira egin, Eibarko La Romeral
taldeak Errepublikako Plaza berrian kontzertua eman, ume jokoak antolatu eta pelota partidak jokatu
zituzten166. Gero, elkarteak euren kide zirentzako jatordua prestatu zuen167.
Urteak aurrera egin ahala, festa garrantzia hartzen joan zen heinean, Gobernuak apirilaren 14a,
15a eta 16a festa-egun izendatu zituen. Dena den, herriko ospakizunak antzekoak izaten jarraitu
zuten, herritarrek bandako kontzertura joaten, boloetan jolasten eta aipatutako behartsuei bazkaria
prestatzen jarraitu baitzuten168.
Errepublika garaian, haatik, protokolo ospakizunak ere egin zituzten, adibide gisa, herriko Errepublikako Zentroaren inaugurazioa aipa genezake, 1931ko ekainaren 21ean herriko bandak bertan
jo baitzuen. Egun horretan ere, Udaletxeko balkoiak nazio banderarekin atondu zituzten.
Bestalde, 1932ko irailean bertan, Udalak eta bandak169, herri bandera hartuta, Alcala Zamora
Errepublikako presidentea estazioan agurtu zuten, hura trenez Donostiara zihoala170. Egun hartan

162 ZUA, E Saila, 4. Arloa, II. Multzoa, 1. Liburua, 50. Espedientea.
163 MORENO SECO, Mónica (2003), “La política religiosa…op. cit., 16. orria.
164 Lan Ministerioak apirilaren 14a igandetzat hartu behar zela adierazi zuen.
165 ZUA, A Saila, 1. Arloa, I. Multzoa, 23. Espedientea, 74. orria itzul.
166 Errepublika aldarrikatze egunean jokatutako pilota partidaren likidazioan hiruregaitabost pezetatako deficita egon zen.
Ibidem, 79. orria itzul.
167 ZUA, B Saila, 4. Arloa, 1.Liburua, 1. Espedientea.
168 ZUA, A Saila, 1. Arloa, I. Multzoa, 24. Espedientea, 164. orria zuzen.
169 Egun horretan musikariek jasotako ordainsaria 49,65 pezetatakoa izan zen.
170 ZUA, A Saila, 1. Arloa, I. Multzoa, 23. Espedientea, 101. orria itzul.
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enpresariek langilei opor-orduak eman zizkieten, nahi zuenak bertara gerturatzeko. Ekitaldia garrantzitsua izan zen oso, gobernadore zibilak udalbatza eta “ Estatuko nagusiaren omenaldian parte
hartu zuten erakunde guztiak” zoriondu baitzituen171. Herriko Errepublika zentroko kideek eta zinegotziek Udalaren elkarlana eskertu zuten.
1933ko ekainean, Nafarroako, Bizkaiako, Arabako eta Gipuzkoako Batzar Tradizionalistak Zumarragan Egun Tradizionalista ospatu zuten, eta horretarako subentzio bat eta herri frontoiaren
itxiera eskatu zuten172.
Horrez gain, herriko pertsonai ospetsuen omenez ere oroitzapen ospakizunak antolatu zituzten.
Kasu bat aipatzearren, 1936ko uztailaren 19an Madrileko Euskal Etxean Ignacio Busca Sagastizabal
musikari eta konpositoreari eginikoa adierazi behar dugu.
Horrekin guztiarekin batera, Euzko Gaztedi Kiroltzaleak elkartearen inaugurazioa ospatzeko,
1935eko abuztuaren 24an eta 25ean hainbat ekitaldi prestatu zituzten. Txistularien kalejira, Teodoro
Hernandok emandako kirol konferentziak, elizkizuna eta txirrindu lasterketa bat antolatu zituzten
besteak beste. Horren ostean, Zelai Aristi parkean altetismoko probak egin ziren: pisu jaurtiketa,
jauzia, lauroi metroko lasterketa, sokatira, pilota partida eta harrijasotzaileen erakustaldiak hain
zuzen. Aditzera eman behar da, ekintza progama euskaraz eta gazteleraz egin zutela. Hori dela eta,
Errepublikak euskarari aparteko garrantzia ematen ziola soma dezakegu.
Garai horretan ere, abuztuaren 15ean eta 16an, Ama Birjinaren omenezko herriko jaiak ospatzen
zituzten, baita uztailaren 2ko Antion Santa Mariaren Ikustaldi festa ere. Horiek guztiak herri festak
ziren, herritarrek urtero ospatzen zituztenak. Ospakizunak direla eta, Urretxurekiko erlazio nahitaezkoa
zen; alde batetik, bertako bandak gure festetan parte hartzen zuelako eta Udalbatza, Legazpikoarekin
batera, Santa Isabel eguneko bazkarira gonbidatzen zutelako. Janaldi horretara, Zumarragako udaleko
kargu zein langile guztiak joaten ziren173. Festa hartan, bertako usadioenganako loturarengatik ziurrenik, abere lehiaketa, sokatira eta idi proba ospatzen zituzten. Dena den, ondoren azalduko dugun
bezala, nahiz eta Zumarragan ospatzen jarraitu ziren, aipatutako ekintzetako batzuk debekatu egin
zituzten.
Festa bezperan, Antioko herri lokaletan prestatutako hamarretakoa egiten zuten, normalean, bai
janari bai edari zerbitzua enkantean jartzen zuten. 1935. urtean, esaterako, Jose Francisco Echanizen
esku geratu zen.
Jakin badakigunez, Zumarragan XIX. mendetik aurrera egiten zen Santa Lutzi feria ospatzeko
ohitura zegoen. Gaur egun bezala, Errepublika garaian ere kapoi, sagar, aizkolari eta abere lehiaketak
egiten zituzten. Bertan ohikoak ziren herriko bandaren eta Jazz-Bandaren ikuskizunak.
Horiek gorabehera, 1936ko uztailaren 4an, 5ean eta 6an, auzokideek eskatuta, Geltokiko lehenengo jaiak antolatu ziren, bertan Banda eta Jazz-Banda jotzeaz gain, ume jolasak, sokamuturra eta
erraldoien zein buruhandien ikuskizuna antolatu zituzten174.
Era berean, San Antonioren omenezko kalebarren auzoko festak ere antolatzen zituzten. Zubiaurreko
auzotarrek galde eginda, eginkizunetan txistularien eta herriko bandaren presentzia ezinbestekoa zen.

171 Ibidem, 104. orria itzul.
172 ZUA, A Saila, 1. Arloa, I. Multzoa, 24. Espedientea, 99. orria zuzen.
173 1932ko uztailaren 2ko Antioko Bazkaria Mordo-Enea Jatetxeak eman zuen, 12 pezetatako menuan.
Pasadizo bat aipatzekotan, emandako menua honakoa izan zen: zizka-mizkak, barazki kontsomea, otarraina olio-ozpin saltsarekin
edo maionesarekin, udaberri oilasko barazki eltzekaria, azpizuna, entsalada. Postre bezala: banillazko izozkia edo moka tarta,
xerez ardo eta fruituekin. Edariak: errioxako ardoak, Palacios, Heredias Bodegas eta Astigarragako Sagardoa. Azkenik, kafea
eta Domecq, Byass, Mono eta Cadenas kopak eman zituzten. ZUA, B Saila, 4. Arloa, 1.Liburua, 10. Espedientea.
174 ZUA, B Saila, 4. Arloa, 1.Liburua, 15. Espedientea.
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Azkenik, festez gain, kultura zein kirolari loturiko eraikinak ere bazuden herrian, adibide gisa,
Elizkale 8. zenbakiko Itzalon Zinema edo Zelai Aristi parkean zeuden herri frontoia eta boletako
jokoa aipa ditzakegu.
Bestalde, Errepublika garaian, Zumarragan bazeuden apolitikoak ziren hainbat kultur-elkarte. Nagusienetako bat, Luistar-gazteria zen, Soraluze kaleko 6. zenbakian zegoena, “bere helburua, gazteen
ilustrazio eta kultura bultzatzea zen” 175. Horregatik guztiagatik, bertan kurtsoak, konferentziak edo
ikasketa zirkuluak antolatzen zituzten. Euren araudiaren 9. artikuluari erreparatzen badiogu: “elkartearen jomuga guztiz kulturala zen, ondorioz, gorabehera politikoak alde batera uzten zituzten176”.
Beste adibide bat ematekotan, Zumarragako Kasinoa ere aipatu beharrekoa da. 1902. urtean
sortua; “aisialdirako elkartea zen, ideia politiko zein erlijiosoekin zerikusirik ez zuena” 177. Bere
araudiak gai horien gaineko eztabaidak eta galarazita zeuden jokoetan aritzea debekatzen zuen.
Horrekin guztiarekin batera, beste kideenganako errespetu eza eta hitz itsusiak esatea eragozten
zuten. Bazkide izateko, hemezortzi urte izan eta hilabetero bi pezetatako kuota ordaindu behar
ziren. Kide berri bat onartzeko, beste bik proposatu behar zuten eta gainera, aipatzekoa da, ez zituztela emakumeak elkartean onartzen. Hortaz, herri eta aisialdi ekintzetan bere presentzia isilarazia
izan zen.
Horiez gain, Mariaren Ikustaldiaren festan plater tiroketa egin ahal izateko dirulaguntzak jasotzen
zituen, Zumarragako eta Urretxuko Ehiza eta Arrantza Elkartea zegoen.
Azkenik, lehenago aurkeztu dugun eran, ez genuke esan gabe utzi nahi Errepublikan euskararen
erabilerari bai euskal kulturari emandako garrantzia, batez ere kontuan izanda: “espainiar estatuko
politikan gorabeheraz jositako hamarkada batzuk igaro ondoren, euskara hasia zen gizarte mailan
onarpena lortzen; itxaropen garaia zen” 178.
Zumarragako Udalak, 1918. urtean sortutako Eusko Ikaskuntzako Euskaltzaleak elkarteari dirulaguntza ugari eman zizkion. Elkarte hori guztiz kulturala zen, alderdi politikoekin loturarik ez zuena:
euskal kultura zein hizkuntzaren hedapena zen bere xede nagusia. Udalbatza elkarteak antolatzen
zituen ekitaldietara joaten zen, adibide gisa, Euskal Poesiaren Eguna aipatu genezake, bertan hainbat
euskaldunei omenaldia egiten baitzitzaien: Jose Maria Aguirreri (Xabier Lizardi), Eusebio de Azkueri
eta bere seme zen Resurreccion Maria de Azkueri edo Iparraguirreri besteak beste179.
Elkargoak euskararen eguna, ume euskaldunaren eguna, antzerki eguna edo bertsolarien eguna
antolatzen zituen, baita emakume euskaldunaren omenaldia egiten zuten. Aipatutakoa garrantzitsua
da oso, batik bat emakumezkoei nabarmentasuna ematen zietelako.
Eusko Ikaskuntza Elkarteak, gainera, hezkuntzarenganako kezka agertu zuen. Horregatik guztiagatik, pedagogi kongresuak antolatzen zituen eta baita horietarako liburuak argitaratu ere, “adingabeek ikasi behar zituzten euskarako hiru mailatan behar adinako jakintza eskura zezaten180”.
Euskara eskola berriak irekitzeko eta eskoletan bi hizkuntzatan ikasteko saiakerak garatu zituzten,
euskal kultura eta hizkuntza sustatzeko hainbat liburu argitaratuta.

175 ZUA, B Saila, 4. Arloa, 2.Liburua, 40. Espedientea.
176 Ibidem.
177 ZUA, B Saila, 4. Arloa, 2.Liburua, 25. Espedientea.
178 YOLDI, Pilar (2011), Euskara, Bertan, 24. zk., Donostia, Gipuzkoako Foru Aldundia, 26. orria.
179 1933ko uztailaren 16an Urretxun Euskal Poesiaren IV. Batzaldia antolatu zuten, Iparraguirreren omenez. Euskal Poesiaren
4. Liburukia argitaratu zuten. Horregatik guztiagatik, 1933ko uztailaren 29an Udalak liburukiaren hamabi ale eta Iparraguirreren
kanta bilduma erostea erabaki zuen.
180 ZUA, B Saila, 4. Arloa, 2. Liburua, 27. Espedientea.
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Euskarari dagokiona alboratuta, garaiko ekitaldi kulturalen azterketarekin jarraituz, 1933. urtean
Batzorde Probintzialak antzerkiei zegokion ikuskizun zerga murriztea erabaiki zuen181, sarreraren
%10a hain zuzen. Errepublikako Gobernuak kultura bultatzeko hartutako erabaki bat izan zen,
kultura errekurtso gutxiko biztanleei eskuragarri egiteko. Urtero, adierazitako ekimenekin bildutako
dirua gizarte zerbitzuei igortzen zieten; %2a Madrilgo Adingabeen Kontseju Gorenera bidaltzen
zuten, %20a, Adingabeen Auzitegiaren Batzorde Probintzialera eta beste diru-kopuru bat herriko
umezurtzeentzat gordetzen zuten.
Gobernadore Zibilak zirkulo eta kafeetako apustuak debekatu zituen. Era berean, 1932. urtean,
“idi proben debekua soilik abereak gaizki zaintzen edo apustuak egiten bazituzten galarazita zegoela”
adierazi zuen182. Nahiz eta hasiera batean apustuak bakarrik deuseztatu ziren, 1935.urtean idi probak
eta ahari borrokak ere debekatu zituzten183. Hala, ekimenak antolatzen zituztenei eta abereen jabeei
isunak igortzen zizkieten. Dena den, galarazita egoteak ez zituen praktikak desagertarazi, ohiturakohitura, inguruko herri askok ez zuten agindutakoa bete. 1936ko ekainaren 19an Zumarragako
udalean bilera bat egin zuten, eragotzitako ekitaldiak egiten jarraitu nahi zuten alkateekin. Ondorio
gisa, atalari amaiera emateko, baiezta dezakegu agindu horiek guztiek Bigarren Errepublikak gerora
zabaldu diren ideia ekologistak aurreratu zituela.

181 Talde horren barnean honakoak zeuden: operak, operetak, zarzuelak, kontzertuak, komediak, dramak eta saineteak.
Varietes deituriko ikuskizunak ez ziren horien barruan sartzen.
182 ZUA, B Saila, 4. Arloa, 2. Liburua, 16. Espedientea.
183 Ibidem.
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1936ko uztailaren 16an, Basilio Fernández Lecuona1 alkate burua bertan zen Zumarragako udalaren
osoko bilkuran, inork gutxi espero zezakeen uztailaren 18ko eguerdian Franco Jenerala Gandoko
aireportutik, Kanarietako Komandante Militar zena2, Marokoko protektoratuan zegoen soldadutaldearengana joango zenik. Hala hasi zen estatu kolpea, hasieran aurreko otsailaren 16an hausteskundeak irabazi zituen gobernua deusezteko ahaleginean huts egin bazuen ere, historian zehar
oinaze latzena eragin duen gerra zibila sorrarazi zuen.
Espainiako lurralde desberdinetan, altxamendu militarraren ondorioz, zein egoera bizi zen azaletik
bada ere aztertze aldera, parekotasuna bizi zela esan genezake. Errepublikarrak ziren nagusi Madrilen,
Katalunian, Valentzian, orain Gaztela Mantxa den lurretan, Ekialdeko Andaluzian eta Euskal Herriko
kostaldean, Santander eta Asturiasekin batera. Matxinatuak ostera, Gaztela eta Leonen, Mendebal
Andaluzian, Aragoin, Galizian, Nafarroan, Araban eta irletan.
Bestetik, militarren artean, aireko indar armatuak eta abiazioa, oro har, errepublikarren aldekoak
ziren. Lurreko ejerzitoko ofizial eta buruak, ordea, banatu egin ziren: Afrika Iparraldean borrokatu
zutenak, esperientziadunak, matxinatuen alde egin zuten. Hartara hauek, hasiera batean, abantaila
hura zeukaten, horregatik saiatu ziren ahal bezain azkar lur errepublikarren aurka gogor egiten militar
andana borrokara bidalita.
Nolanahi ere, egoera ez zuten alde izan lehenengo hilabetean, Franco Marokon gelditu baitzen
geldi, penintsulara joan ezinda, abuztuaren 5era arte. Azkenean italiar eta alemaniarrekin elkarrizketa
diplomatiko bihurriak izan ondoren lortu zuen.
Hain zuzen, Marokon geldi egon zen denbora tartean, laguntza internazionalaren bitartez bakarrik
konpondu ahal izan zuen egoera, Francok bere iparraldeko lagun zen Emilio Mola jeneralak leiha
irabaziko zion beldurra zuen, honek Madril bereganatu baitzezakeen matxinadaren lehenengo egunetan. Dena den, azkenean Francok zortea izan zuen eta Molak ezin izan zuen helburua bete; hala
Francorentzat izan zen lehenengo aste haietan izandako lorpenen ohorezko onura, Cabanellas eta
Queipo de Llanoren gainetik.
Politikara bueltatuz, Madrileko liskarraren aurreneko momentuetan, bando errepublikarrean,
kaos sentsazioa zen nagusi ekintzen gainetik (Casares Quiroga Gobernu buruaren dimisioa urte
hartako uztailaren 18an; bere oinordeko Martínez Barrioren dimisioa hurrengo egunean, militarrek
adostasunik nahi ez zutela ikusita; eta Giralen izendatzea, zeinak, aurrekoek egin ez bezala, armak
eman zizkien miliziarrei)3. Matxinatuek, Molak hein handi batean, buruzagi izango zen Sanjurjoren

1 Udalbatza ondorengoek osatzen zuten: Francisco Apaolaza Aseguinolaza (alkateordea), Juan Bautista Busca Otaegui (Zinegotzi
Sindikoa), Victoriano Sasiambarrena Erausquin (Zinegotzi Kontu-hartzailea), Antonio Ormaechea Azarloza (lehen zinegotzia)
eta Julián Zabaleta Echezarreta (bigarren zinegotzia), denak Eusko Alderdi Jeltzalekoak. Horiez gain, Ignacio Badiola Beain
(Errepublikar Federala- hirugarren zinegotzia), Pedro Iriondo Ojanguren (Abertzale Ezkertiar Radikalekoa- laugarren zinegotzia)
eta Baltasar Hernánde Gálvez (Errepublikarra- bosgarren zinegotzia), Izquierda Republicana-ko zerrendako partaideak zirenak.
Azkenik, Juan Zaldua Mendizabal, Euskal Abertzaleen Ekintzako kidea, Bigarren alkateordea zena. Haiek guztiak 1936ko
maiatzaren 16an udalbatzaren parte ziren. In ZUA, A Sekzioa, 4 Negoziatua, 1 Liburua, 17. Espedientea.
Partaideak ikusita, argi dago abertzaleen artean hitzarmen bat zegoela zinegotzi Ezkertiar Errepublikarrak Batzordeen buruzagitzarik gabe uzteko. Juan Zaldua ian zen Polizia eta Argiteriaren batzarraren buru kargua zuena, EAJren gidaritzapean. In
ZUA, A Sekzioa, 1 Negoziatua, 1 Seriea, 22 Liburua, 86 zuzena eta itzulia.
2 Gobernuak bertara bidali zuen 1936ko martxoaren 9an jeneralen artean mugimentu arraroak somatu zituztelako eta estatu
kolpearen zurrumurrua zabaltzen ari zelako azken egunetan, batik bat martxoaren 8an, Madrilen ondoren altxamendua aurrera
eramango zuten militar buruak elkartu zirenean.
Gainontzean, estatu kolpea uztailaren 18ko goizeko lehen orduetan burutzea zegoen aurreikusia; baina, salaketa baten ondorioz,
Melillako militar-taldeak ordu batzuk aurreratu behar izan zuen. Hori dela eta, Francoren bidaia ere aurreratu egin zen, ere
uztailaren 18an joan baitzen Marokora.
3 Julio Arosteguirentzat, lehenengo bi buru errepublikarrek milizianoei armak utzi ez izana matxinatuen garaipenaren arrazoi
nagusia izan zen Sevilla, Granadan edota Avilan. Horrek, oro har, eragina izan zuen matxinoengan. In ARÓSTEGUI, Julio, y GODICHEAU, François (editores), 2006, Guerra Civil: mito y memoria, Madrid, Marcial Pons Historia.
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Gernika. Casto Ormazabal eta bere anaia Kandido. Andoni Ormazabal-ek utzitako argazkia.
Casto Ormazabal y su hermano Cándido. Fotografía cedida por Andoni Ormazabal.

E05.qxd:Maquetación 1 16/06/14 18:19 Página 114

114 GERRA ZIBILA ETA FRANKISMOA ZUMARRAGAN

hil ondoren, egitura militarreko indar antolaketa ezarri zuen, Defentsa Nazionalerako Batzarra (Junta
de Defensa Nacional)4 ororen buru jarriz. Cabanellas Ferrer5 jeneral zahar eta gradu altuenekoa buru
zuela, berehala hasi zen matxinatuen garaipenerako bitarteko legalak ezartzen6.
Uztailaren 18an, Zumarragara bueltatuz, iritsi ziren berrien aurrean, defentsa egitura pseudomilitarra antolatzeko erabakia hartu zuten. Hartan ezkertiarrak ziren nagusi, Eusko Alderdi Jeltzaleak
gehiengoa bazuen ere, bazterrarazia izan zen.
Egitura berri honek ez zuen herriko administrazio burokratiko estuarekin zerikusirik, aurreneko
mugimenduak Comité de Frente Popular alderdiaren aurkakoak izan zirelarik. Egun hartan bertan
hainbatek izena eman zuen Errepublikako Herri-Miliziaren zerrendetan.
Ondoren, defentsarako bitartekoak antolatuta zeudenean, herrian nahiz eskualde zein estatu
mailan, administrazio paralelo bat sortu zen, militarra, betidaniko udal eta diputazioak betebeharrik
gabe utzi zituena. Bizkitartean, gainontzeko alderdi politikoak herriko eraikin esanguratsuak bereganatzeari ekin zioten, bertan euren kuartel jeneralak kokatzeko: Eusko Alderdi Jeltzaleak Gurutzearen
Alaben eraikina hartu zuen kontrolpean, bide batez eurak ere babesteko; sozialistak eta errepublikar
ezkertiarrak Legazpi Eskola bereganatu zuten, eta Euskal Abertzaleen Ekintza Linazasororen egoitza
hartu zuen, Euzko Izarra zeritzan egoitza, Secundino Esnaola kalean zegoena7.
Zumarraga-Urretxun Herri-Defentsarako Batzarra sortu zen (Junta de Defensa Local). Hasieran
bi herrietan kokatu zena, azkenean inguruko herrietako mugimenduen zentro bilakatu zen (Legazpi,
Gabiria, Ormaiztegi)8. Gainera, beste herri batzuetan ere ekintza orokorragoak aurrera eramateko
eskubidea zuen, Itsason esaterako9.
Gure Herri-Defentsarako Batzarrean, hasiera batean, alderdi politiko nahiz udalek lekua zuten,
bigarren hauek indar gutxiago zuten, betiere10. Guztiarekin, udaletako hainbat ordezkarik tokia izan
zuten batzarraren buruzagitzan, alkate eta zinegotziak esaterako batzorde-buru izan zirelarik11. Hau
izan zen herria matxinatuek bereganatu artean bizirik zegoen instituzio garrantzitsuena. Constantino
Salinas mediku sozialista altsasuarra zen presidentea12.

4 1936ko uztailaren 23an izan zen iragarria, 1936ko uztailaren 24ko 1. dekretuan ezarria, 1936ko irailaren 29an Franco indarrean
jarri arte iraun zuena. Hark Estatuko Batzar Teknikoa sortu zuen hura ordezkatzeko.
5 Egoera aktiboan zeuden 21 dibisio- jeneraletatik 4 errebelatu ziren Gobernuaren aurka: Franco, Goded, Cabanellas eta Queipo
de Llano. In PRESTON, Paul (1993), Franco, Caudillo de España, Madrid, Grijalbo Mondadori, 189. orrian.
6 Batzarrean onartutako 1. dekretuarengatik Estatuako botere osoa berari zegokion, bera izanik atzerrian Estatuaren ordezkari.
In Boletín Oficial de la Junta de Defensa Nacional de España, Burgosen 1936ko utzailaren 25ean argitaratua.
7 Luis Mari Garini zor diot ekarpen hau.
8 Zumarragako milizianoek Azkoitiako Guardia Zibilaren kuartela setiatu zuten, bertako komandantea (bertako requetéen buruarekin
bat) herritik ihes egitera behartuz. 11 karlista atxilotu zituzten, prozesatuak izan zirenak. In BARRUSO BARÉS, Pedro (2006) La
Guerra Civil en Gipuzkoa (julio-septiembre de 1936), San Sebastián, Hiria, 123. orrian, eta autore beraren 2005ko, Violencia política
y represión en Guipúzcoa durante la Guerra Civil y el primer franquismo (1936-1945), San Sebastián, Hiria, 597. orria
9 Horren adibide, Itsasoko alkateak, José Iraztorzak Defentsarako Batzarrari 1936ko irailaren 9an egin zuen bide-konponketarako
eskaria. Mandubia-Zelaiatik Basojandegira eta Mandubia-Zelaiatik Galarregirako bideena hain zuzen. Ikusi AHN, Gerra Zibilaren
sekzioa, P.S. Bilbao 254/27.
10 Zumarraga-Urretxuko Ezker Errepublikarra, Sozialisten alderdia, UGT, EAE, EAJ, ELA herri-federazioa eta Zelula Komunista.
In BARRUSO BARÉS, Pedro (2006) La Guerra Civil en Gipuzkoa..., 123-124 orriak. Infomazioa AGGC, P.S., Bilbao, 117 kaxa, 8 espedientean. Ibídem, 363. orrian, eta ZUA, 1705-7n.
11 Basilio Fernández zen Hornidura Batzorde burua, Ignacio María Badiola eta Francisco Apaolaza Garraio eta Finantza buru
ziren, hurrenez hurren. Horiez gain, Federico Lizarralde zen Gerra Batzorde buru. Artxibo HIstoriko Nazionaleko, Gerra Zibilaren
Sekzioan, Centro Documental de la Memoria Histórica, P.S., Bilbao, 254 kaxa, 27. espedientean, egun ZUA, 1705n kopia batean
gordetzen dena
12 Ángel GARCÍA-SANZ MARCOTEGUI irakaslea izan da hobekien aztertu duena. Horren lekuko 2003ko Constantino Salinas
(1886-1966): un médico navarro comprometido con el socialismo democrático lana, Iruña, Universidad Pública de Navarrak
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Garai korapilatsua zen; herriaren defentsa batzarrekoek bertako etsaiak estu lotu nahi zituzten.
Hala, interesatuen gehiengoak aurrez eskatuta, altxamenduaren aldekoak izan zitezkeen 36 lagun
zaintzen eta atxilotzen hasi ziren. Atxilotuak Legazpi eskolako dorrean13 gorde zituzten, Ordena Publikoaren Komisaria (Comisaría de Orden Público)14 zeritzanak zuen zaintzeko erantzukizuna. Etengabeko zaintza ezarri zitzaien, 20 lagunez osaturiko jagole-taldearen ardurapean, herria hustu behar
izan zuten arte, hots irailaren 19ra arte15.
Denborak aurrera egin ahala gatazka gogortzen hasi zen, horregatik, hasieran aurpegia eman zutenetariko askok atzera egin zuten eta mugimenduaren aurrealdea ideologizatuagoek bete zuten.
Bien bitartean, sindikatuetako kideak ere sartu ziren bertan, batik bat UGT sozialista eta CNT
anarkistako kideak. Horren ondorioz, abuztuaren azken egunetan, Herri-defentsarako Batzarreko
kideen baitan aldaketa sakona gertatzeaz gain, lehenago aipatu Batzordeak Komisaria bihurtu ziren16.
Hauek ere Herri-Defentsarako Batzarraren mende zeuden. Komisaria horietan azpimarragarriena
Gerra komisaria17 zen, Antonio Castillejo buru zuena. Hau herriko Ezker Errepublikarreko liderra
zen; gatazkak aurrera egin zuenean, Gerra Zibilaren ondorioz kalte gehien jasan zuenetako herritarra
izan zen18.

argitara emana. Harrigarria denez, Salinas Alcalá Zamora presidentearen aitaginarrebakidea izan zen, Julián Besteiroren jarraitzailea eta Indalecio Prietorekin ondo konpontzen zena. Buenos Airesen hil zen.
Altxamentuak Nafarroa bereganatu zuenean Gipuzkoara jo zuen, Errepublikaren alde egiteko.
13 Honi dagokionez, Gerra Batzordeak euren egoitzan atxilo hartzea onartu zuen, 20 zaindariek beste zeregin batzuk bete zitzatzen. ZUA, 1705-7.
14 Pedro Bengoecheak, esaterako, etxetik eramaten zioten jana jasotzen zuen. Datu hau eman izana eskertu nahi nioke Luis
Mari Garini.
15 Manuel de Zaldua frantziskanoak dioenez, 1937ko urriaren 10ean Arantzazun esan zuenagatik, Zumarragako apaizak politika
frankistaren alde egiten zuen, antinazionalista zelarik. In GAMBOA, José María de, y LARRONDE, Jean Claude (presentadores)
(2005), La Guerra Civil en Euzkadi, 136 testimonios inéditos recogidos por José Miguel de Barandiaran, Milafranga - Villefranque
(Lapurdi), ed. Bidasoa, 341. orrian.
Mendizabalek dioenez, Angel Kruz Jakak igorritako datuen arabera, Basilio Fernández de Lecuona alkateak, ardura zuten gainontzeko kideekin batera, baita atxilotuekin ere, ihes egin behar bazuten nola jokatu adostu zuen. Haiekin emigratzea izan zen
aukera, Markina, Saturraran eta Debara joan zirelarik. Han, atxilotuak askatu zituzten eta Zumarragara itzuli ziren. In MENDIZABAL
ARANBURU, Antxiñe (1996), II.Errepublika Urretxu eta Zumarragan. Gerra zibilaren atarian, Zumarraga, ed. el propio autor, 228229. orrietan.
Behin herrian, atxilotuta egon zirenek Mertzedarien Elizan oroigarri bat jartzea erabaki zuten, oraindik ikus daitekeena. Ondoren
argiago azalduko den eran, hauek ez ziren atxilotu gisa egon, gordeta baino.
16 Izan ere, Gerra Komisariaren funtzionamendu arrunta abuztuaren 24ean hasi zen, egun hartan Luis Igarzabal izendatu zen
idazkari nagusi. In ZUA, 1705-7.
17 Gatazkaren lehen lerroarekin zuen hurbiltasunagatik, Komisaria honek berebiziko garrantzia izan zuen, zenbait negoziatu bere
baitan izanda, zeinen ordezkariak hainbat herritar ziren: Mariano García eta Tomás Mugica Milizien buru ziren; Armen ordezkari
Federico Lizarralde eta Moisés Mazmela; Arma, hornidura eta fronteko ordezkari Antonio Castillejo zen (Komisario burua);
osasunaren erantzukizuna Manuel Elizaldek zuen; eta Higienearena Ignacio Chinchurreta eta Marcos Lizarralde abertzaleek zuten.
In BARRUSO BARÉS, Pedro (2006) La Guerra Civil en Gipuzkoa (julio-septiembre de 1936), San Sebastián, Hiria, 124.orrian.
Hornidura Komisaria, Ordena Publikoarena (atxilotuak zaintzeko ardura zuena), Garraio komisaria, Finantza komisaria eta Lan
Komisaria ere sortu ziren. Adibidetzat, Juan Baustista Busca zen Finantza Komisariaren diruzaina eta hau zen soldatak ordaintzeko
eta diru-kontuak zaintzeko ardura zuena (diru-sarrerak zerga, gastu etab.etatik zetozen). Herritik kanpo izandako diru-sarrera
eta gastuen likidazioan, Herri-Defentsa Batzarraren aldeko 26.008,80 pezetako kopurua eta 51.373,45 pezetako zorra jaso zen.
Hortaz, zorra 25.364,65 pezetakoa zen. Dokumentazioa Memoria Historikoko Zentroan dago (lehen Artxibo Historiko Nazionala
zenean, Gerra Zibilaren sekzioak) PS. Santander, Legajo 5/1.
Gerra Komisariak lanean jardun zuen irailean, armak eta gerrako taktika nola maneiatu behar zen irakatsi behar baitzitzaien
milizianoei. Hala, 20 gizonek osatzen zuten Cuerpo de Zapadores Minadores delako sortu zuten. In ZUA, 1705-7.
18 1936ko uztailaren 18an zerrendan izena eman zuena, Marcillan jaio zen 1905eko azaroaren 6an eta Euzkadiko Ejerzitoko
67. Batailoian kapitain izan zen. 1937ko ekainaren 5ean Gerra Ministeritzan Estatuko Ejerzitoan sartzeko baimena eskatu zuen,
urte hartako otsailaren 13ko dekretuak buru, ofizial eta milizianoek egin behar zuten eran. Oinezko soldadu izan nahi zuen.
A.H.N.n, Gerra Zibilaren sekzioan, P.S. Santander L-292.
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Egun haiek bereziki eraginkorrak izan ziren herriko zaindarien baitan, Gerra Komisariaren Mobilizazio Zerbitzuak (Negociado de Movilización del Comisariado de Guerra) eta alderdi politikoek
defentsa lanetarako boluntarioak zerrendara ekartzen jardun baitzuten19.
Edonola ere, gure Herri-Defentsarako Batzarra Gipuzkoako Defentsa Batzarraren20 mende zegoen
eta hura izan zen abuztuan sozialisten aldeko Eibarko Defentsa Batzarrari Zumaia eta Zumarraga21
arteko lurraldea zain zezan eskatu ziona. Elkarlana eraginkorra izan zedin, Eibarko Batzarrera ordezkari
bat bidaltzen zuen gure herriak, Salinas presidenteak berak ardura hori hartu zuelarik gure herriko
Gerra Komisariak 1936ko abuztuaren 24an erabaki bezala.
Herrian, zumarragarrak eta UGT zein CNTko milizianoak gelditu ziren22. Azken horiek defentsarako
aurreneko lerroan borrokatzeko deitu zituzten, eta borrokarako zain zeuden denbora-tarte horretan,
haiek kuarteleratzen saiatu ziren, baina haiek ez zuten halakorik nahi izan. UGTko milizianoek agindua
onartu zuten artean, Gerra Komisariaren mende zeudelako; anarkistek 10eko taldetan eta ordezkari
batekin, ere ez zuten Komisariaren agindua onartu. Herriko eskolan23 gune bat izateko aukera baino
ez zuten nahi, hortaz, gauak bertan pasa ahal izateko.
Lehenago aipatu eran, burutu zen aginduetako bat miliziarrei armak nola erabili eta taktika militarrak irakastea izan zen; erakusteko ardura José Cárdenas kaboak zuen. Era berean, Gerra Komisaria
zegoen egoitzarako sarbidea ibilgailuei errazteko, Zaldua zerrategian hasten zen bidea (egungo Urdaneta hiribidea, 2), José Aparicioren ortu albotik pasatzen zena, berritzea onartu zen. Horrez gain,

19 Mobilizazio Zerbitzuetan PNVko alkate zen Fernández de Lecuonaz gain, Alderdi Komunistako, ANVko, Alderdi Sozialistako,
Ezker Errepublikarreko zein sindikatuetako jendea zegoen. Fitxetan frontean zeuden ala ez eta euren adina jasota dado In ZUA,
E Sekzioa, 7 Negoziatua, IV Seriea, 2 Liburua, 15 Espedientea.
Bestetik, Ezker Errepublikarren alderdiak abuztuaren 23an euren aldekoei eta ANVkoei milizietan izena emateko aukera (Legazpi
Kaleko egoitzan) luzatu zieten. Errepublikaren alde egiteaz gain, zerrendetan izena emateak lasaitze ekonomikoa zekarren,
oroit bedi garai gogorra zela lanerako, greba garai luzearen ondorioz. Izena ematean 10 pezeta eta jantzia (buzoa eta botak)
ematen zitzaien zaintzan egin zitzaten. 24 lagunek erantzun zioten deialdiari. Horiez gain, Altsasutik trenbide langileak ere etorri
ziren. Gazte asko dagoeneko borrokan zeuden. In ZUA, E Sekzio, 7 Negoziatua, IV Seriea, 3 Liburua 6 Espedientea, eta Antxiñe
Mendizabal, II. Errepublika Urretxu eta Zumarragan, 227-228 orrietan.
Jakina, zaintza ardura zutenek ezin zioten baimenik ez zuen inori pasatzen utzi. Herriko kokagune estrategikoetan jarri ziren.
Luis Mari Garinen hitzetan, Urretxuko irteeran trenbideak zuen langan jarri zuten zaindari bat. 36ko udan Jauregiko urtegira
bainua hartzera joan nahi zutenek (Zumarragako errota zaharra), baimenik ezean, izugarrizko buelta eman behar izaten zuten.
Harrigarria denez, falangistek ere 10 pezeta ematen zituzten egunean, baita pistola bat ere, euren alde egiten zuen orori.
20 Probintzia mailako erakunde iraultzailea, 1936ko uztailaren 27an sortu zen, legez kanpo, lehenagoko Autoritate Batzordearen
ordezkoa zen (uztailaren 18an errepublikarren defentsarako sortu zena probintzia mailan). Gobernadore Zibilak zuzendu zuen,
Artola Goicoecheak, mikelete eta karabineroen laguntzaz, nahiz Fronte Popularrekoak ere bertan zeuden.
Sortzez Gipuzkoako Defentsa Batzarrak lehenago probintzian zeuden erakundeen ordezko izateko izaera zuen. Hala, Gobernadore zibila eta Probintziako Komandante Militarra zaindu zituen. Miguel Amilibia Gorteetako ordezkari sozialista zenaren
aginduetara 7 komisaria sortu ziren: Gerra (Jesús Larrañaga, Alderdi Komunistako ordezkaria); Hornidura (Sergio Echeverria,
Alderdi Sozialistako ordezkaria); Garraioa (José Aguado Ezker-Errepublikakoa); Ordena Publikoa (Telesforo Monzón, EAJ); Komunikazio, Informazio eta Propaganda (CNT, Miguel Gómez Inestal); Finantza (José Imaz, EAE); azkenik osasun eta gizartezaintza (Julio Rodríguez Mana). In BARRUSO BARÉS, Pedro (1996), “La política de Justicia de la Junta de Defensa de Guipúzcoa”,
Sancho el Sabio; Revista de Cultura e Investigación Vasca, ISSN 1131-5350, nº 6, 155-186 orriak, autore berarena eta urte berean,
Verano y Revolución, La Guerra Civil en Gipuzkoa (julio-septiembre de 1936), San Sebastián, Haranburu - R&B ediciones, 118-119
orriak eta GAMBOA, José María de, eta LARRONDE, Jean Claude (presentadores) (2005), La Guerra Civil en Euzkadi, 136 testimonios inéditos recogidos por José Miguel de Barandiaran, Milafranga - Villefranque (Lapurdi), ed. Bidasoa, 205-207 orriak.
21 Lurraldea antolatzeaz gain, Defentsa Batzarrak, Juan de Toyos buru zela, Gipuzkoako Defentsa Batzarra elikagai eta armaz
hornitzea zen euren helburua.
22 Gipuzkoaraino anarkista eta sozialista asko iritsi ziren Asturias eta Galiziatik, justu bertako errepublikazaleak nazionalen
aurka lehian ari zirenean.
23 Eskolak betekizun honetarako erabili zirenez, irakasleek ezin izan zuten euren lana ohiko eran bete. Irailaren 1ean Defentsa
Batzordera eskolak eskatzera joan zirenean, ezin izan zituzten lortu, erabilera berria garrantzitsuagoa baizen. In ZUA, 1705-7.
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aipatu abuztuaren 25ean, azken neurri hauek hartu zirenean, milizianoak hainbat lekutara eramateko
Garraio Komisariari kamioi bat eta autobus bat eskatzea onartu zela24.
Iraileko lehenengo hamabostaldia igarota, Donostia galduta, nazionalak Zumarragara noiz helduko
zain zeuden denak. Defentsa prestatzeko, herrian 8 rifle baizik ez zeudela ikusita, Eibarri arma eta
munizioa eskatu zitzaizkion. Herriko egoera ez zen onena, horren isla Herri-Defentsarako Batzarreko
presidenteak (Constantino Salinasek) Eibarren egin behar zuten Batzar desberdinen bilerarako
(irailaren 15ean izan zen) idatzi zuen informea. Informe osoa 1. eranskinean jaso dugu.
Gerra herrira iritsi zenean, arma eta munizioa izanda ere25, beldurrak antolakuntza ito zuen,
birtualki deseginez26, izan ere, defentsako partaide askok, hainbat herritarrekin batera, Bizkaiara
eta nazionalek oraino bereganatu gabeko lurretara ihes egin zuten; nola luze iraun zedin nahi zuten
erbestera, hala Errepublikaren aldeko defentsa armatura.

Udalaren jarduera eskasa
Udalari dagokionera itzuliz, eguneroko gora-beherarik gabeko kontuak27 albora utziz (horiei buruz
aritu ziren osoko bilkuran 1936ko uztailaren 18an baino lehen), erakunde hau bigarren plano batean
egon zen ez baitzuen botere antolamendu berrian lekurik. Horren isla, azpimarragarria da lehenengo
osoko bilkura altxamendu militarraren ondoren gauzatu zela. Uztailaren 26an izan zen, era ezohikoan
burutu zen deialdia eta gai bakarrari buruz aritu ziren: herriko lantegietan28 lan egiten zuten beharginen
egoera larria, aurreko ekainaren 12an29 hasitako grebaz geroztik ez baitzuten oinarrizko gastuei aurre
egiteko baliabiderik.

24 In ZUA, 1705-7.
25 Hauek urritasuna zela eta, irailaren 12an Zumarragan 8 rifle baino ez zeuden, Eibarri laguntza eskatu zitzaion, 50 arma eta
munizio dezente jasoz. ZUA 1705-7.
26 Behar bezela burutu zena familien ebakuazioa izan zen; irailaren 16an hasi baitziren, azken orduko larritasunak eragozteko.
Bergarako Batzarraren aholkuari jarraituz, herritar ahuletan Valentziara joan ziren, Frantziatik. Ibidem.
27 Adibidetzat, aipatu dugun 1936ko uztailaren 16ko osoko bilkura non hezkuntzaren gaineko zenbait fakturari buruz eztabaidatu
zuten. Haurrentzat eskola mailakatua behar zen, baita egokitutako lokal bai txikienek Lehen Hezkuntza Amaierako Agiria lor
zezaten. Horrez gain, Ordizian antolatutako Gipuzkoako Bizikleta Birari buruz ere hitz egin zuten, kreditu bat eskatu behar
baitzen urte hartako beharrei erantzuna emateko, horretarako urteko aurrekontua aldatu behar zelarik. Honen diru-sarrera
nahiz gastu orokorra 1.250.000 pezetakoa zen. Bestetik, Hiruhilean behin Ogasun Probintzialetik kobratu beharreko gasoilaren
zerga; hurrengo abuztuaren 1ean herriko gazteek egin beharreko zerbitzu militarraz; Urolako trenaren eskaeraz (60 haurreko
bi talde Zumaiara dohan joateko eskaera); auzo-bideen atontzeaz; uztailaren 3en emandako sariei buruz; Madrilgo Euskal
Etxeak Busca Sagastizabali egin behar zion omenaldiaz etab. eztabaidatu zuten. In ZUA, A Sekzioa, 1 Negoziatua, 1 Seriea, 26
Liburua, 21. orri zuzena, 24a atzetik.
28 Mikel Aizpuruk dioenez “altxamendu militarraren ondorioz lantoki asko itxi ziren eta beraz, langabezia izugarria zen. Horregatik
hainbatek izena eman zuten zerrendetan, Gobernuaren diru-saria jasotzeko. “ In AIZPURU, Mikel (director) (2007), El otoño de
1936 en Guipúzcoa. Los fusilamientos de Hernani, Irún, Alberdania, 306. orria.
Bestetik, udal korporazioko idazkariak igorritako jakinarazpenean, datuak egun hartan bertan Gobernadore Zibilari bidaltzeko
zeuden prest; herriko otarregile eta altzarigileak bakarrik: 100 ziren Hijos de J.B. Busca-n, 18 Legorburun, 16 Nicolás Elguean eta
23 Badiola Hermanosen. Horrez gain, Mendizabal, Uribesalgo, Tellería eta Urreta lantegietako langileak zeuden. In ZUA, E Sekzioa,
7 Negoziatua, IV Seriea, 10 Liburua, 7 Espedientea. Nolanahi ere, herrian baziren beste eginkizun batzuk betetzen zituzten
enpresak ere, metalgintzan esaterako.
29 Erreferentzia egiten zaio aktan bertan 40 egunetik gora zeramatzatela greban, Alkateak Gobernadore Zibilari jakinarazi
zionez. In ZUA, E Sekzioa, 7 Negoziatua, IV Seriea, 10 Liburua, 7 Espedientea.
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Egoera honen aurrean Alkateak bertara hurbildu zirenei esan zien Euskal Langile eta Beharginen
Elkartasun Batzorde Orokorreko (Unión General de Trabajadores y de Solidaridad de Obreros Vascos)30
buruekin bildu zela esan zien, helaraziz Udala prest zegoela euren nahiak betetzeko. Hala, astebeteko
soldata aurreratu zien, betiere langileek hitz ematen bazuten agiria jaso zutela eta behin lanera bueltatzean itzuli egingo zutela (hamabosteko soldataren ehuneko hamarra ordaindu behar zuten hura
jasotakoan), Udalarekiko zorra kitatuz. Gaia eztabaidatu ostean, alkatearekin adostu zen erabakia31.
Erabakia hartuta, Udalak martxan jarri zuen prozesua, herriko Banco Guipuzcoano eta Banco
de San Sebastián-en sukurtsaletan dirua aurreratzeko agindua emanaz. Ondoren, aipatu berri dugun
legez, dirua bueltatu behar izango zuten.
Ezinbestekoa da neurri honen eragina jasan zuten langileen kopurua azaltzea, izan ere, herriko
ia lantoki guztietan jazo zen: Esteban Orbegozo S.A.ko32 125 langile, Rufino Mendizabaleko 4, Urreta
Hermanoseko 4, Ugaldeko 23, Badiola Hermanoseko 22, Rojo, Zaldua y Cíako 25, Legorburu y Compañíako 20, Hijos de S. Idigoraseko 6, Nicolás Elgueako 18, Francisco Apaolazako 6, Sucesor de la
Viuda de Artizeko 8 eta Gregorio Telleriako langile bakarra.
Haiei guztiei emandako diru kopurua, abuztuaren 1ean, Udaleko datuen arabera betiere, 14.905,32
pezetakoa33 izan zen. Bankuek dirua enpresa buruei luzatu zieten, haiek langileei eman ziezaieten34.
Ondoren, bankuak diru hori berreskuratzen saiatu ziren, eurek, Udalaren onespenarekin, aurreratu
zuten dirua. Egiari zor, ez zuten berehalakoan jaso ahal izan. Izan ere, Erregimenaren Udalak 1936ko
urriaren 8an Banco Guipuzcoanok igorritako eskutitzari erantzun zion, Udal errepublikarrak abuztuaren
31an onartu zuen 3.552,55 pezetako zorrari ezin ziola aurre egin (José Luis Aparicio, Jaca Hermanos
y Cía, eta Pedro Gabilondori emandakoa), izan ere, Kodigo Zibileko 1830. artikuluak dioenez, bermea
ematen duena ezin da hartzaileari ordaintzera behartu zordunaren ondasunen-eskusioa gauzatu gabe35.
Edonola ere, 1936ko azaroaren 20an Udalak aurreratutako kopurua likidatzea onartu zuen36.
Garaiotan lehenago garrantzitsua zen instituzioak zeukan balio apurraren lekuko, hurrengo
bilera abuztuaren 17an izan zen eta beste behin, hizketa-gaia langileen egoera zen, greban jarraitzen
baitzuten. Dena den, oraingoan alkateak matxinadari buruz zuen iritzia helarazi zuen; “iraultza kriminal edo altxamendu militar faxista”37.
Gainontzean, langileen egoerari dagokionez, familia batzuk dagoeneko inolako baliabiderik gabe
zeudenez, alkateak egoera konpontzeko Udalak zerbait egin behar zuela uste izan zuen. Horregatik,
jantoki ekonomiko bat ezartzea aukera egokia izan zitekeela iradoki zuen. Gainontzeko udalbatza

30 Alkateak bilera hau jazo izana adierazi ez bazuen ere, lehenago, Fronte Popularrak eskatuta (udalaren inplikazioa eskatu
zuen), enpresa buruekin bildu zen. Hizketalditik sindikatu buruekin bilera berri bat egiteko hautua jaso zen; alkateak helarazi
eran. Ibidem.
31 ZUA A Sekzioa, 1 Negoziatua, 1 Seriea, 26 Liburua, 25 Orria.
32 125 horietatik 4 ziren emakumeak. In ZUA, E Sekzioa, 7 Negoziatua, IV Seriea, 10 Liburua, 8 Espedientea.
33 Banco Guipuzcoanok 10.218,27 pezeta eman zizkien ondorengo enpresei: Legorburu y Cía, Srtas. Ugalde, Florencio Idigoras,
Nicolás Elguea, Urreta Hermanos; Rojo, Zaldua y Cía; eta Esteban Orbegozo, S.A.. Banco de San Sebastiánek 4.678,05 pezeta
igorri zizkien Pedro Linazasoro, Sucesores de Artiz, Hijos de J.B. Busca, Francisco Apaolaza, Badiola Hermanos, Rufino Mendizabal
eta Gregorio Telleria enpresei. Lehen aipatutako espedientean kopuru horiek daude.
34 In ZUA, 511-36.
35 In ZUA, E Sekzioa, 7 Negoziatua, IV Seriea, 10 Liburua, 8 Espedientea
36 In ZUA, A Sekzioa, 1 Negoziatua, 1 Seriea, 27 Liburua, 12 Orria, atzetik. Akorduaren gainean, 1940ko urtarrilaren 24an orduan
alkate zen Martín de Arangurenek, Fronte Popularraren bortxapean ordaindu zietela 15 eguneko soldata langileei. In ZUA, 511-29.
37 In ZUA, A Sekzioa, 1 Negoziatua, 1 Seriea, 26 Liburua, 25 Orrian.
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kidek bat egin zuten alkatearekin. Hortaz, Ongintzaren lokala Fronte Popularreko milizianoek zeukatenez, Legazpi Eskoletan kokatu zen jantokia38.
Bizkitartean, 1936ko irailaren 3an, udalbatzak ere aldaketak jasan zituen. Lehendabizi, HerriDefentsa Batzarrak iradokita, Gobernadore Zibilak Pedro Iriondo zinegotzia kargutik erauzi zuen,
Juan Esain Esparza errepublikarra (Ezker Errepublikarreko eta Herri-Defentsa Batzordeko Hornidura
Batzordeko kide ere bazen) jarriz bere postuan39. Orduan, Beasain nazionalek aurreko uztailaren
27an bereganatu bazuten ere, Zumarragako alkateak ez zuen somatzen ondoren gerta zitekeena,
izan ere, egun hartan bertan, Esain Udalera joan zenean “urte on asko” opa zizkion (Udalean lan
egin zezan)40. Iritsi berriak eskerrak eman zizkion.
Hau ez zen izan udal politikan jazo zen aldaketa bakarra, izan ere, ideologia berekoa zen Baltasar
Hernándezek utzi egin zuen bere alderdi ohia, Ezker Errepublikarra. Alkateak osoko bilkuraren aurretik arrazoiak idatziz helarazteko eskatu zionean, zinegotziak alderdi barruko arazoren bat zela
erantzun zion “bere ustez ez baitzen behar bezalako demokrazia eta zuzentasunarekin jokatu”41(sic),
adieraziz, nolanahi ere, bere ideiak beti berea izan zuen alderdikoak zirela oraindik ere.
Esparru pertsonaleko ekintza politikoak albo batera utzita, aipatu alkateak, inork hari buruz jardun
nahi ez bazuen ere, bete beharreko kontu bat jakinarazi zuen: aurreko abuztuaren 12an, Aldizkari
Ofizialean, Gobernadore Zibilak Errepublikaren alde ez zegoen udal-langile oro bere lanetik erauzteko
agindua eman zuen.
Hari buruz eztabaidan hasita, Juan Zaldua zinegotziak, ANVkoa bera, esan zuen langile bat erauzteko ez zela derrigorrezkoa hura afiliatua izatea, Errepublikaren aurka aktiboki lan egin zuen edonor
erauzi zitekeela argudiatuz. Udalak, nolanahi ere, Gobernadore Zibilak esandakoari men eginez,
egoera jakin hura kontuan hartuta, afiliatuak ez ziren haiek ere erauzteko agindua ere kontuan,
zenbait udal-langile kaleratzea adostu zuen. Hauek ez zuten Udaletxeko bulegoetan lan egiten42.
Gainerakoan, Udalak, beste hainbat kontuz gain43, egoera okerrera joan zitekeela pentsatuta, gaueko
zaintza areagotzea erabaki zuen zuen, 2 gau-zaintzaile behin-behinean kontratatuz. Alkateak zeukan
adostutakoa aurrera eramateko ardura. Hauexek izan ziren Udal errepublikarraren azken erabakiak.

38 Urretxun ere ipini zen jantoki bat. Hala ere, bertan eskaintzen zen jana ez zegoen egoera onenean, ez behintzat Urretxuko
jantokikoa. Hargatik, UGTko zenbait kidek Defentsa Batzordeari Zumarraga-Urretxuko aberatsenei dirua bahi ziezaieten eskatu
zioten; diru harekin langileei ordaintzeko, hala ez baitzeukaten jantokira joan beharrik. In ZUA, 1705-7.
39 Azken datu hau AHNn, Gerra Zibilaren sekzioan, P.S. Bilbao 254/27.
40 Ibidem, 27. orrian. Zuzena.
41 Ibidem, 27 orrian. Atzetik.
42 Antxiñe Mendizabalek bere II. Errepublika Urretxu eta Zumarragan. Gerra zibilaren atarian, ez zuen kasu honetan trebetasun
handiz jokatu, 245. orrian dionaren karietara, ez zen Udalean 1936ko azaroaren 29an bilerarik gauzatu eta, bigarrenik, ez zen
lehen Udal nazionalean Martín de Aranguren farmazialaria, Zoilo Mendizabal praktikantea, Mariano Gabiondo alguazila, Antonio
Segurola kale-garbitzailea eta Pascual Ocariz danbor-jotzaileak kaleratu. Hauek, zumarragatar askoren eran, Karlistak ziren
(inoiz zigortzeko moduko ezer egin ez zutenak). Gainera, lehenago esan bezala, hauek 1936ko irailaren 3ko azken errepublikaren
aldeko Udalak kaleratu zituen. In ZUA, A Sekzioa, 1 Negoziatua, 1 Seriea, 26. Liburua.
Mendizabalek esandakoaren kontra, 1936ko urriaren 29ko Udal nazionalean gertatu zena aipatutako langilek ostera euren
kargua hartzeko adostea izan zen. In ZUA, A Sekzioa, 1 Negoziatua, 1 Seriea, 27 Liburua. 10. orria. Nolanahi ere, 1940ko otsailaren
3an alkate zen Martín Arangurenek esan zuenez, erauzia izandakoa zena, hauetako inork ez zuen kalte materialik pairatu, kalte
moralak bakarrik. In ZUA 516-17. Erauzteari dagokionez, Lan eta Osasun Komisariak Herri-defentsaren Batzarrari farmazialariaren
eta praktikantearen kaleratzea helarazi zion 1936ko irailaren 16an. In AHN, Gerra Zibileko sekzioa, P.S. Bilbao 254/27.
43 Julián Zabaleta zinegotziak, edadetua izanik ere egiten zuen lanaren errekonozimendua eta Egibiderako bidearen konponketak. Ibidem, 28. orria zuzena.
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Gerrako Frontea Zumarragan: 1936ko irailaren 19-20a
Irailean dagoeneko, Beasainen galeraren ondoren denbora dezente pasa zenez44, (nazionalek nahiago
izan zuten Ordizia bereganatu lehendabizi eta Tolosa ondoren, abuztuaren 11n) ekintza militarrak
baretuta, herrian zer gertatuko esperoan zeuden.
Probintziako hiriburua irailaren 13an erori ondoren45, matxinatuen tropak46 berrantolatzen ari
zirenez, gure eskualdeak su-eten labur bat izan zuen. Are gehiago, nazionalek Azpeitia47 eta Eibar,
Deba garaian, bereganatu nahi zituztela aurrena, haiek baitziren defentsaren (EAJ eta ezkerreko alderdiek osatua, azken hauek sozialisten gidaritzapean) erdigune. Bizkaiatik bostehun miliziano etorri
baziren ere, baretasuna lehertu egin zen, supituki, Ormaiztegi eta Gabiria irailaren 17an galdu zirenean.
Nazionalek 18 goizean Ordiziara eraman zuten erasoaldirako buruzagitza osoa. Hortaz, egun
hartan bertan, mehatxupean eta biztanleria zibilak erdi-utzia48 zuen Zumarragan, azken kudeaketak
gauzatu ziren: alkateak Udal-Kaxako dirua jaso zuen, ondoren ikusiko dugunez, herria eroriz gero,
bere asmoa Bizkaiako erbestetik bere kargua betetzea zen. 15ean idatzitako informe errepublikarraren
arabera, herriak zuen defentsa bakarra egurrezko gotorleku mugikor txiki batzuk ziren, Beloki eta
Irimon eraiki zirenak49.
Bestalde, herriko ebakuazioa aurreikusiz, hainbat miliziano armatuk herriko dendak (Félix Arcelus
eta Diego Urdangarinenak) garbitu zituzten eta joan nahi ez zuten hainbat joatera derrigortu zituzten50.
19an, Rafael Tejero Regimiento de América 23ko kapitainak, Gipuzkoako zonalde hau bereganatzeko agindua zuenak, Saleta Komandantearen tropekin kontaktatu ezinik Legazpiko postu bat
utzita, Zumarragaren konkista izan zuen helburu.

44 Gipuzkoa barneko hiri industrial honetan jazo zen babes-ezak ez zuen matxinatuengan errukirik sorrarazi. Are gehiago,
hogeita hamar lagun fusilatu zituzten eta requetéek harrapaketak burutu zituzten. Egun beltza izan zen. Barrusok “Requete
ilarek okupatutako herrietara heltzean gerrako lehen erdian gauzatzen zuten kontrolik gabeko errepresioa” aipatzen du. In BARRUSO BARÉS, Pedro (1996) Verano y Revolución. La Guerra Civil en Gipuzkoa (julio-septiembre de 1936), San Sebastián, Haranburu, 224. orrian.
45 Julián de Toyosek ordezkari donostiarrei azalpenak eskatu zizkien, 1936ko irailaren 15ean Zumaian bildu ziren probintzian
zeuden defentsa batzarrean. Haiek erantzun zioten hiria hustu zutela galdu baino 4 egun lehenago, ez zutelako Nazioko Gobernuari eskatutako materialik jaso. Gabezia horrez gain, munizio falta zeukaten eta gainera, milizianoak ere erabat desmoralizatuta
zeuden.
Oro har, desmoralizazioa eragozteko eta milizianoen disziplina berresteko, tropei “justizia militar kodigoa” irakurrarazi zieten.
Hori guztiori AHN, Gerra Zibilaren Sekzioa, P.S. Bilbao, 254/27.
46 Beorlegi Zutabearen berrantolaketa da adibide bat, Molak gure probintzian zuen indar iturburu handiena. Irailaren 14 eta
16 artean Los Arcosera pasa zen buruzagitza. Hain zuzen Beorlegi Huescara zihoan bitartean, Los Arcos-ek Gipuzkoa bereganatu
zuen, bere tropak izanik oraino errepublikarrak ziren herri gipuzkoar gehien hartu zituenak, eta bide batez, soldadu gehien
ekarri zituena.
47 Herri hontan berebiziko indarra zuen EAJk errepublikaren alde sortu zuen erakundeak, Euzko Gudarostea izenez ezaguna,
1936ko abuztuaren lehenengo egunetan sortu zen Defentsa Abertzalearen Batzarraren inguruan. Cándido Saseta kapitainaren
eta EAJko diputatuen (Irujo, Lasarte eta Monzon) agindupean egon ziren. In VARGAS ALONSO, Francisco Manuel, http://www.errenteria.net/es/ficheros/40_4939es.pdf.
48 Nahiz ez daukagun ebakuazio agindua baiesteko iturririk, defentsa batzarrek Donostia, Irun, Errenteria eta Tolosa galdu
aurreko egunetan ebakuatzeko agindua luzatu izanak soma arazten digu gure herrian ere hala izan zela. Nolanahi ere, herritarren
gehiengoa joana zen irailaren 19rako. In BARRUSO BARÉS, Pedro (1999), “El difícil regreso. La política del Nuevo Estado ante el
exilio guipuzcoano en Francia (1936-1939)”, en Sancho el Sabio: Revista de Cultura e Investigación vasca, ISSN 1131-5350, nº 11,
101-142 orrietan.
49 In BARRUSO BARÉS, La Guerra Civil en Guipúzcoa, 252-253 orrietan. Gainera, abuztuaren erdialdetik bertako babesleak,
hainbat lanen artean, Beloki mendiko lubakiak eraiki zituzten, Zumarraga, Urretxu eta Ezkio babesteko helburuarekin. In AGMACGG 44/2/67. Recogido en BARRUSO, La Guerra Civil en Guipúzcoa, 383. orria.
50 ES.20059.GAHP/1.3.7//3611. Esp. 63
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Gure herria lortzeko gerratea prest zegoen, Azpeitiaren aurka irailaren 19an gauzatu zen ofentsibarekin hasi zen. Gure herriaren aurka ere egin zuten egun hartan.
Tejeroren tropak, aginte-tokia Ezkion kokatuta, Ormaiztegi eta Legazpitik gure herrirako errepideen
arteko mendietan barrena iritsi ziren etxerik ez dagoen Eitzako ingurura. Handik, Belokira bideko
pistetatik aurrera segi zuten, “Belokiko gurutzearen mendi-lepoan”51 erresistentzia topatu arte.
Bertan zenbait lubaki borrokatuta bereganatu behar izan zituzten. Nazionalen artean 5 zauritu jazo
ziren, erresistentzian, atzera, 5 hildako eta 9 gatibu52.
Bere tropek zonalde hau bereganatu bitartean, beste batzuk, Saleta komandantearen buruzagitzapean Brinkola eta Telleriarte aldera jo zuten, Legazpia gurutzatuz, bertan Tejeroren tropekin
elkartu zirelarik.
Hala, egun hartan bertan Zumarragan Herri-Defentsarako Batzarrak, gertakizunei erantzuna
ematearren53, hainbat lagun teniente eta kapitain izendatu zituen54. Horrez gain, ahal zen neurrian,
nazionalen aurrerapena oztopatzeko, zubiak deuseztu ziren.
Nazionalak gure herria bereganatzeko herrira jaisten hasi ziren, nagusiki Antioko Baselizatik, Elizalde, Insausti eta Urrutia baserriak igarotzen dituen bidetik, Eitzatik herrira helduz. Nolanahi ere,
ez zuten bide erreza izan, herria defendatu zutenek 200 metro bide lehertarazi baitzituzten, goranzkoan
eta auzoko etxeetatik. Hala, kamioi blindatuei ez zieten pasatzen utzi eta tropek ez zuten hauen
babesik izan herriaren zonalde honetan (hau zen erabili zuten bide nagusia).
Dena den, zumarragatarren hitzetan, nazionalak mendian behera jaitsi ziren olio orban bat bailiran,
Beloki aldeko herrigune guztira, Urtubiatik Eitzaraino, Elizkaletik. Azken kale honetako etxeetan,
milizianoek babesten zituztenez, tiroteo latza jazo zen.
Nolanahi ere, gehienak Beloki aldetik etorri baziren ere, izan zen Legazpiatik sartu zenik ere,
herria hainbat frontetatik hartu nahi izan zuten ezbairik gabe55. Egunaren amaieran, zibil askok
egin zuen ihes herritik eta soldaduak bertan56 gelditu ziren, Los Arcos-ko Zutabe-buruak bere egu-

51 Ibidem. 254. orrian, Antxiñe Mendizabalek esana bermatuz, II. Errepublika Urretxu eta Zumarragan, 230-232 orriak.
52 In Diario de Operaciones de la Columna del Coronel Los Arcos, Irailaren 11tik 20ra bitartean (biak barne). In AGMA, CGG, Leg.
458, Car. 20ª, Arm. 10.
Luis Mari Garinek dio hildako bat Urretxun bizi zen Emiliano Valverde mutrikuarra zela, Serafin eta Mariaren semea. Zoritxarrez,
ez da bere heriotzaren lekukotasunik bi herriotako Erregistro Zibilean agertzen.
53 Zumarraga-Villarrealeko herri-defentsa batzarrak egun hartan izendatu zituenen artean, Antonio Castillejo kapitaina (urriaren
6an Azaña batailoiko komandanteak berretsia, egun hartan bertan batailoiaren buruzagitza ere eman zitzaion. Horren ondoren
UGT eta mizilia sozialisten gerra komisioan ere berretsia izan zen).
Era berean, irailaren 19an teniente izendatu zuten Baltasar González Lozano. Castillejo bezala, hau ere berretsia izan zen. Biak
1937ko ekainaren 11an Guillermo Torrijos batailoiaren buru-komandanteak igorritako onespenean, 67.a Euzkadiko Ejerzitoko 7.
Brigadaren barne zegoena. González 1936ko urriaren 6an Azaña bataloiaren konpainiako 1. teniente ere izendatu zuten. AHN
– Gerra Zibilaren Sekzioa, P.S. Santander M-4, eta AHN, Gerra Zibilaren sekzioa P.S. Santander L-303
54 Hauetariko batzuk, herriaren galeraren ondoren eta ofizialen ejerzitoko postuen berrestearekin, Euskal Ejerzitoan postu
berriak izan zituzten. Ondoren, Ipar Errepublikako ejerzito orokorrekoak izango zirenak, nahiz ezinbestekoa den, Bilbo eta Bizkaiaren galeraren ondoren, Euskal Ejerzitoaren zati handi bat desegin egin zela, haietariko batzuk borrokatzera Santander eta
Asturiasera joan zirelarik.
55 Barrusoren lanaz gain, zenbaitek lagundu didate ikusitakoa kontatuz: Ignacio Zaldua eta Luis Mari Garin. Eskertu nahi nieke
hau egiterakoan eskainitako laguntza.
56 1936ko urriaz geroztik egin ziren zerrendetan, 1936 eta lehenagoko urteetako Zerbitzu Militarreko deialdietan zeudenak
ikusita, badirudi batzuk 19an herritik ihes egin zutela (bakarrik nahiz familiarekin) eta beste batzuk, aldiz, ejerzito nazionalaren
tropetan zeudela dagoeneko.
Beste kasu batzutan, dagoeneko ejerzitoan zeudenak, esaterako Flandeseko 5. Mendi-batailoian zeudenak eta Arapiles -eko 1.
Mendi-batailoian zeudenak, Artileria arinean zeudenak, San Marcial Infanteriako Erregimentuan zeudenak etab. uztailetik udako
baimenarekin zeuden. Hauek euren postuetara itzul zitezen eskatu zuten, baina asko dagoeneko Fronte Popularreko zerrendetan
zeuden.
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nerokoan57 dioenez. Frontea Ernio, Errezil, Goiatz, Mandubia, Belokiko gurutzea, Eitzako gaina,
Legazpia eta Zegaman gelditu zen; Zumarraga irla errepublikarra58 zelarik, ziurrenik jazo ziren borroka latzengatik Eitzatik behera jaitsi ezinda gelditu zirelako. Bestetik, erraz zeukaten Azkoitia
eta Azpeitiarako bidea, eta beraz, Deba bailararakoa ere bai.
Gauez gure herria defenditzen zihardutenek hau utzi zuten irabazteko aukera gehiago zegoen zonaldeetara joateko (Antzuola, Bergara, Azpeitia (Loiola)). Hortaz, Tejerok erresistentziarik gabe bereganatu zituen Zumarraga eta Urretxu hurrengo egunean, irailaren 20an59. Berehala, gure herrian
behar baina denbora gehiago igaro gabe60, Deskargarantz jo zuten, hau arratsaldeko 5etan eta Irimo
2 ordu beranduago bereganatuz. Bergara hurrengo egunean erori zen.
Informazio gehiago nahi izanda, jaso berri dugunak Zumarragarentzat duen garrantzia kontuan,
2. eranskin bat gehitu dugu Diario de Operaciones de la Columna del Coronel Los Arcosen Zumarragari
erreferentzia egiten dion zatia jasoz.
Nahiz ez daukagun, nazionalak Zumarragara61 iritsi zireneko lekukotasun zientifikorik, testigantzaren
bat baino ez, Bergaran hurrengo egunean gertatutakoak ondo isla lezake gure herrian jazo zena. Garrantzitsua iritzita, ondorengoa:
“Elizako dorrea gailentzen den Bergara honetan biztanle gutxi. Ihes egin du gehiengoan,
arerio izanagatik, edo ezkutuan daude euren etxeetan. Herriko kale iskinei bakardade ikaragarria
darie. Hainbat tokitan beldur isiltasun itoak burrunbatu egiten ditu gerra gizonen pausuak,

Harrigarria denez, errepublikarren alde borrokan zebiltzanetako batzuk, euren familia non zegoen galdegin zietenean, Fronte
Popularrak indarrez eraman zituztela erantzuten zuten. Kontua da irailaren 20an, tropa nazionalak herrira iritsi zirenean, herritar
asko ihes eginda zeudela. Honi buruz in ZUA E Sekzioa, 5 Negoziatua, II Seriea, 2 Liburua, 16 Espedientea.
57 AGMA-CGG 10/458/20A. Diario de Operaciones de la Columna Los Arcos, 1936ko irailaren 20a.
58 In BARRUSO BARÉS, Verano y revolución…pp. 262-263, eta egile beraren liburuan La Guerra Civil en Gipuzkoa…, 254-255
orrietan.
Beharrezkoa da Zumarraga estrategikoki zein garrantzitsua zen azpimarratzea. Eibarko defentsa batzarra horren jakitun zen,
bazekiten irailaren erdialdetik nazionalek trenbidea bereganatu zutela Ormaiztegitik mugaraino eta Brinkolatik penintsularen
erdiguneraino. Zumarraga bereganatu ezean, ezin zituzten bi bideak batu. Horregatik tunelak ixtea, bideak oztopatzea, Ormaiztegiko zubia deuseztea etab. erabaki zen. Ezin izan zen burutu leherkaririk ez zegoelako, soplete bidez moztu zen. Ibidem,
383 orrian.
Gainera, herri-defentsa batzarrak adierazi eran, Zumarraga bereziki garrantzitsua izan zitekeen, ondoren baieztatu zenez, etorkizuneko erasoan antolatzerakoan. Horren lekuko, Ederrena frontoia (Urretxun) eta Legazpi Eskola biltegi izan ziren intendentziarentzat.
59 Mendizabalek ez du asmatzen puntu honetan, Tejerok irailaren 25ean udal-kide berriak izendatu zituela dioenean. Ez zen
egun hartan izan, ez zen Tejero komandantea (Kapitaina zen, Capitán de las Fuerzas de Operaciones de Guipúzcoa, y Jefe de
la Columna del Regimiento de América, nº 23 hain justu). Mendizabalen hitzak MENDIZABAL, II. Errepublika Urretxu eta Zumarragan…, 241 orrian. Tejeroren graduazioa, in ZUA, A Sekzioa, 1 Negoziatua, 1 Seriea, 27 Liburua, 1 orrian.
60 Defentsa errepublikarrak Irimo menditik egindako tiro batzuk eragotzi ahal izan zituen, hauek trenbide inguruan zeuden
soldadu batzuk zauritu zituzten (mendira iritsi zirenerako, errepublikarrak joanda zeuden). Astia izan zuen erregistro eta
atxiloketak burutzeko eta baita Zumarragako udalbatzako kide berriei zinegotzi karguak izendatzeko. Hauen izenak, ia ziurtasun
osoz, probintzian matxinatuen aldeko autoritateek helarazi zizkioten. Guztiarekin, José Luis Aparicio Aldanondo izendatu zuten
alkate, Pablo Querejeta Usarralde alkateorde, eta zinegotzi Santos Aguirre Zabaleta, Miguel Álvarez Domínguez eta Alfonso
Mendizabal Iturbe.
Hauen joera politikoak azaltze aldera, ezin dugu ahantzi uste osoko karlistak zaintzapean zeudela, Luis Mari Garinek dioenaren
arabera, erabat eskuindarra izanda ere José Luis Aparicio (herria utzi eta berriz itzulia zena tropa militarrekin) eta aurrez
aipatutako guztiak ez zirela karlistak, monarkiko alfonsinoak baizik.
Ondoren, irailaren 25ean, erabat osatu zen udalbatza herrira itzuli ahal izan zutenekin. In ZUA, A Sekzioa, 1 Negoziatua, 1 Seriea,
27 Liburua.
61 Lehenago aipatutako Antxiñe Mendizabal, II. Errepublika Urretxu eta Zumarragan, 230-233 orrialdeetan ikus daiteke.
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etxez-etxe atzematen ari derela. Udaletxea kuartel jeneral bihurtuta. Tejero Kapitaina plazako
nagusia da.”62
Zumarragaren galerak, beste hainbat gauzen artean, Azpeitiako Komandantziaren erortzea eta
Loiolako Kuartelen ebakuazioa eragin zituen; hala egin ezean arerioen esku geldituko baitziren. Instalazio hauek Saturraranera eraman zituzten aurrena eta Lekeitiora ondoren. Guztiarekin, biztanleria
zibilaren ebakuazioa hasi zen, sarri atzerrira. Bilbo, Santander eta Xixon galtzean areagotu egin zen
ebakuazio hori. Bizkitartean, Zumarraga galdu ondoren, Telesforo Monzonek Europa erdialdetik
ekarritako gerra kargamentuarekin baizik ezin izan zen Eibar eta Elgeta arteko defentsa gunea ezarri.
Berehala, Bizkaia sendotu zenean, José Antonio de Aguirre, lehen euskal lehendakariak kargua hartu
zuen Gernikan63.
Azkenik, lehenago iragarri eran, herriko zenbait kargudunek ihes egin zutenez, posible izan zen
Bilbon gure Udala eraikitzea. Bertan, Zumarragaz gain, hainbat udalerri gipuzkoarrek ere euren
Udala izan zuten64.
Bilbon, Basilio Fernández de Lecuonak Gobernuak beste zeregin batzuk zeuzkanez, Francisco
Apaolaza Aseguinolaza, lehenago alkateorde zena, izendatu zuten alkate.
Tropek Bizkaia bereganatu zutenean, Apaolaza Santanderrera joan zen aurrena, eta Frantziara
bertatik. 1940ko ekainaren 10ean bueltatu zen65.

62 BARRUSO BARÉS en Verano y revolución…, 264-265 orriak eta La Guerra Civil en Gipuzkoa…, 256. orrian.
63 Manuel de Irujoren testigantza in GAMBOA, José María de, y LARRONDE, Jean Claude (presentadores) (2005), La Guerra
Civil en Euzkadi, 136 testimonios inéditos recogidos por José Miguel de Barandiaran, Milafranga - Villefranque (Lapurdi), ed.
Bidasoa, 217-218. orrietan.
64 Bilbon, Urretxu, Andoain, Alza, Getaria, Errenteria eta Urnietako Udalak sortu ziren. Algortan Beasain eta Mutrikukoak. Mundakan Bergarakoa, eta Elorrion Arrasatekoa. Balmasedan Azpeitiakoa. In BARRUSO BARÉS “El difícil regreso. La política del
Nuevo Estado…pp. 136-142.
65 En BARRUSO, Violencia política y represión en Guipúzcoa…, 424. orrian.
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Lehenago aipatuta bezala, irailaren 20an Tejeroren tropek Zumarraga bereganatu aurretik, nahasmena
zegoen herriko milizien artean.
Tropa nafarrak iritsi aurretik, miliziano errepublikar eta gudari askok, herriko zenbait bizilagunek
bezala, segurtasun bila, Bizkaira lekualdatzea erabaki zuten1. Bestalde, batez ere soldadutzan aritzeko
adina zuten hainbat gaztek Loiolara joatea erabaki zuten bertan baitzegoen Euskal milizien, hau da,
Euzko Gudarostearen basea2. Gainera, Lino Lazcanoren agintepean zegoen Euzko Gudarostearen
18. batailoiaren barnean, Loyola izenez ere ezagutzen zenaren barnean, Zumarraga deituriko 4. Konpainia zegoen3. Talde hau, oro har, herriko gudariek osatzen zuten, José Alberdi Insaustik, Ramón
Esnaola Lascurainek, Eustaquio Arrieta Zabaletak, Juan Ormaechea Mendizabalek, Gaspar Zabalo
Alzolak eta José Madina Urquiolak, besteak beste4. Aipatzekoa da, José María Fernández de Lekuona
Cortés, Basilio Fernándezen semea, Euzko Guradosteko kapitain gradua zuen ofiziala izatera iritsi
zela eta Cándido Sasetaren laguntzaile izan zela.
Loyola batailoia Bizkaiko fronte desberdinetan egon zen, abuztuaren 23an Laredorantz mugitu
zen arte. Batailoi honetako gudariak etsita zeuden Bilbo galdu ostean eta abuztuaren 26an Italiako
Corpo Truppe Volontarie aurrean, Limpiasen, amore eman zuten.
Era berean, errepublikar milizietan izena eman zutenak ere baziren herrian. Horietako batzuk,
esaterako, Unión Republicanako miliziei batu zitzaien Eugenio Beguiristain Ocariz5; ELAren San
Andrés batailoiko kidea izan zen José Beristain Urquiola6; Pontoneros delako Sailean aritu zen Agapito
Marroquín Urquiola7; edota Castillejo Errejimentuko kidea izan zen Enrique Salamero Ruiz8 izan
ziren.
Dena den, hauetako batzuk Zumarraga defendatzen geratu ziren, aurretik aipatu bezala, Tejeroren
tropek erresistentzia aurkitu baitzuten, batez ere, Belokiko hegaletan.
Zumarraga bereganatu eta egun batzuk beranduago, 1936ko irailaren 24an, hain zuzen ere, Buenaventura Alegría Ezcurrak, herriko plazako Komandante Militarrak, 1933, 1934 eta 1935eko deialdietako mutilak “soldadutza egin dutenei eta ez duten[ei]” zuzendutako bando bat plazaratu zuen
“dagokien lekuetara bidaltzeko (...) lehenbailehen norbere txartel militarrarekin komandantzia honetan” 9 aurkez zitezen eskatuz.
Urriko lehen egunetarako, tropa nafarrek Gipuzkoako lurralde gehiena konkistatuta zuten. Ekintza
militarrak egon baziren ere, une haietan Bizkaiko mugatik gertu zegoen frontea egonkortu egin zen
1937ko udaberrira arte. Izan ere, Molaren troparen zati handi bat Madril hartzera joan zen. Zentzu

1 ZUA, 512-40. “Armada Nazional Loriatsuaren etorrerarekin bizilagun ugari joan egin dir[ela] eta euren logelak hutsik utzi
dituzte[ela]” ikusirik, Udalak, 1936ko azaroaren 20an, gela horiek konfiskatzea erabaki zuen. Lehenik eta behin miatu egin
zituzten. Helburu hori betetzeko, Mendizabal eta Recalde zinegotziak izendatu zituzten. Hauek Buenaventura Alegriaren, herriko
Komandantzia Militarraren buru zenaren, esanetara zeuden. Buenaventura Alegria lehen gipuzkoar herrien konkista zela eta
egin zen ezaguna, 1936ko irailaren 20an Ordiziako Komandantzia Militarra okupatu zuen, esaterako. Gure herri konkistatu
ostean, aipatutako kargua izan zuen. Ordiziari buruz esandako: La Voz de España, 1936ko irailaren 20a. Zumarragako etxebizitzen
konfiskaketarako: ZUA, A. Saila, 1. Arloa, I. Multzoa, 27. Liburua, 12. orria.
2 Bestalde, Eibarren Fronte Popularraren Komisaritzak nazionalista ugariren mobilizazioa kudeatu zuen. Horien artean 18 emakumea zeuden. VARGAS ALONSO, Francisco Manuel, “Gudaris Guipuzcoanos en el “Euzko Gudarostea” (1936-1937), 195. orria.
http://www.errenteria.net/es/ficheros/40_4939es.pdf [2014ko urtarrilaren 24an kontsultatua].
3 Ibidem, 203. orria.
4 ZUA 514-1 eta ZUA, 515-1.
5 ZUA, 512-40.
6 ZUA, 515-1.
7 ZUA, 514-2.
8 Ibidem.
9 ZUA, E Saila, 5. Arloa, II. Multzoa, 3. Liburua, 10. Espedientea.
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honetan, estatu kolpearen ondorengo lehen uneetan Molaren Madril hartzeko ahaleginak porrot
egin ondoren, matxinatutako agintari militar nafarrek gatazka gunea penintsularen iparraldera
bideratu zuten, Iparraldeko kanpainari hasiera emanez.
Iparraldean burututako eraso hau gerra luze baten berezitasunei erantzuten zion estrategia
aldaketa baten ondorio izan zen. Iparraldeko zerrenda Espainiako gainontzeko lurraldeetatik isolatuta
zegoen eta itsasoa zen irteera bakarra. Milaka pertsona, bai militarrak eta baita zibilak ere, Molaren
tropek inguratuta geratu ziren bertan. Hau horrela izanik, gune honetako operazioen bigarren fasean,
Iparraldeko armadak bere esku zegoen oro egin zuen okupatu gabeko Euskal Herria, Santander eta
Asturias konkistatzeko helburuz. Tropa matxinoek 1937ko martxoaren 31an ekin zioten bizkaitar
lurraldearen behin betiko erasoari.
Miliziano eta soldadu errepublikarrek nahiz gudariek egindako gerra-ahaleginek eta erresistentziak
matxinatuen aurreratzea moteltzen zuen arren, errepublikar sentsibilitate politiko desberdinen
arteko elkartasun ezak eta soldadu zein gerrarako materialen gutxiagotasunak, lurralde honen konkista
erraztu zien matxinatuei. Gainera, errebeldeek euren asmoa betetzeko Kondor Legio alemaniarren
eta Abiazio Legionario italiarren laguntza izan zutela aipatu behar da.
Hala, tropa nazionalen aurreratzea zela eta, tropa errepublikarrak mendebalderantz lekualdatzen
hasi ziren, ez ordea haiei aurre egin gabe: lehenik, Bilborantz10, gero Santanderrerantz eta, azkenik,
Asturiaserantz. Hilabete gutxitan Iparraldeko frontea matxinatuen esku gelditu zen: 1937ko ekainaren
18 eta 19an Bilbo erori ostean, euskal gudari eta miliziano errepublikarrek Santanderrerantz jo zuten.
Iparraldean sakabanatutako armada errepublikarra gaizki armatuta zegoen, ia ez zuen abiazioaren
laguntzarik eta ez zuen defentsa antiaereorik. Abuztuan, tropa nazionalek, Corpo Truppe Volontarie
italiarren laguntzarekin, Santanderreko erasoaldiari ekin zioten, hilaren lehen erdian probintzia horretako hainbat gune esanguratsu hartu zituztelarik. Hiriburua abuztuaren 26an erori zen. Pixkanaka,
baina etenik gabe, oraindik abian zen Iparraldeko frontea matxinatuen eskuetan erori zen. Frontea
1937ko urriaren 21ean desagertu zen, Gijon konkistatu zutenean.

1937ko apirilarean 1ean eroritako bonbaren ondorioz hildakoak
1937ko apirilaren 1ean bonba bat lehertu zen Zumarragako Secundino Esnaola kalean11. Nahita
botata edo ez12, jaurtigaiak lau pertsona hil zituen eta bosgarren bat zauritu zuen. Garaiko prentsak
ez zuen gauzatutakoaren berri eman eta dokumentu ofizialetan ere jazotakoa ezkutatzen saiatu ziren,
hildakoen heriotzaren arrazoia estaliz, adibidez. Izan ere, pertsona hauen heriotza-agirietan “shock
traumatikoa”, “erraietako kommozio bortitza” edota “gogorra” zein “anemia bizia eta (...) barne hemorragia” ageri dira euren heriotzaren arrazoi bezala. Eztandaren ondorioz hildakoak hauek izan ziren:
Juan Echeberria Puertas: Secundino Esnaola kaleko 13. atarian bizi zen eta bost urte zituen.
Apirilaren 2an hil zen, goizaldeko ordubietan, “berehalako anemia bizi eta oinarrizko barne hemorragiaren” ondorioz13.ek

10 1937ko urtarrilean, Eusko Jaurlaritzako Defentsa Sailak agindu bat plazaratu zuen. Agindu honen helburua, ahal zen neurrian,
18 eta 45 urte bitarteko gizonezkoak euskal milizietan izena ematea zen. Hala, José Elgarresta Beainek Zamudion izen eman
zuen eta Bizkaiako aipatutako herri horretako kontrol militarrerako erregistrotik pasa zen 1937ko otsailaren 20an. Bizkaiko Foru
Artxiboa. Zamudio Fondoa, C/20 kaxa. Informazio hau Amagoia Guezuraga ikerlariari zor diogu.
11 ZUA, A Saila, 1. Arloa, I. Multzoa, 27. Liburua, 39. Orria zuzen.
12 MENDIZABAL (1996), II. Errepublika... op. cit., p. 295.
13 Zumarragako Erregistro Zibileko Liburua, 15. Liburukia, 296. Orria, 11. Zenbakia.
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Juan María Lizarralde Amuchastegui: 1937ko apirilaren 2an hil zen. 32 urte zituen eta Aizarnakoa zen. Zapataria zen ogibidez eta Secundino Esnaola kaleko 15. atariko etxabean bizi zen.
Arratsaldeko zortzietan hil zen Benefizentzia Etxeko zaurituak zaintzeko gelan, “shock traumatiko
eta (...) erraietako kommozio gogor[raren]” ondorioz14.
Facundo Osinalde Ormazabal: Aizarnakoa zen eta 42 urte zituen. Benefizentzia Etxean bizi
zen. Apirilaren 1eko arratsaldean hil zen Benefizentzia etxean. “Erraietako kommozio bortitza”
adierazi zuten heriotzaren kausa bezala15.
María Concepción Oyarzabal Cenecorta: Zumarragakoa zen eta 1914ko abenduaren 4an jaio
zen. Legazpiko Ospitale Militarrean hil zen apirilaren 2ko gauean, “metraila zauri ugarik eragindako
shock traumatikoa[ren]” ondorioz16 hamahiru urte zituela.
Bestalde, zaurituetako bat Santiago Garcho Berastegui izan zen. Lakuntzakoa zen eta esnea saltzen
ari zen jaurtigaia lehertu zenean. Kirurgia ebakuntza egin behar izan zioten eta hanka ebaki zioten.
Udalari laguntza ekonomikoa eskatu zion gomazko hanka bat erosi ahal izateko; udalak horretarako
harpidetza bat zabaltzea erabaki zuen.
Bestalde, herrian gutxienez beste bonba batek ere eztanda egin izanaren ebidentzia dago. Lehergai
honek 1936ko abenduan egin zuen eztanda, gaur egungo Euskadi Enparantzan zeuden baratzaren
atzean17. Bonba honek ez zuen pertsonarik hil (astoak bai), baina Jesusa Alberdi zauritu zuen.
Jesusari Donostiako San Antonio Abad Ospitalean ebakuntza egin behar izan zioten “aireko bonba
baten metrailak” eragindako zauriak zirela eta. Zauriek lanerako gaitasuna mugatzen zioten “nerbio
erradialaren paralisia” eragin zioten18. Hori dela eta, Ignacio Arteche medikuak, 1937ko maiatzaren
26an, Gipuzkoako hiriburuko erietxeko egonaldiaren gastuak udal kutxatik ordain zitzan eskatu zion
udalari. Udalbatzak eskaria onartu zuen.

Parte trasera iglesia - Elizaren atzekaldea

14 Zumarragako Erregistro Zibileko Liburua, 15. Liburukia, 297. Orria, 12. Zenbakia.
15 Zumarragako Erregistro Zibileko Liburua, 15. Liburukia, 298. Orria, 13. Zenbakia.
16 ZUA, 518-25.
17 ZUA, A Saila, 1. Arloa, I. Multzoa, 27. Liburua, 37. Orria itzul.
18 Ibidem.
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Erregimen frankistak bere izaera politikoaren arabera arautu zuen udalbatzen osaera eta kudeaketa.
Hurrengo orrietan azalduko dudan bezala, diktaduran zehar udalen eskumenak erabat murriztu
ziren. Hala ere, azpimarratzekoa da “herriko instituzioek (...), kontrol erakunde gisa, eginkizun garrantzitsua bete zute[la] funtzionario eta hiritarrak diktaduraren araupean jarriz” 1.
Edonola ere, Estatuko hiriburutik gauzatutako politikek udalerrien bilakaera historikoan eragin
garrantzitsua izan zuten. Horren adibide dugu, 50. hamarkadaren erdialdetik aurrera erregimenaren
norabide aldaketak ekarritako politika ekonomiko berria. Opus Deiko teknokratak gobernuan
sartzean, klase politikoa berritu zen eta ordura arte izandako arrakasta ekonomiko eskasa aldatzea
lortu zuten gauzatutako eredu desarrollistaren bitartez; hala, kostaldeko euskal probintzietan, Katalunian eta Madrilen izugarria izan zen hazkunde ekonomikoa. Biztanleriaren atalean ikusi bezala,
immigrazioa izan zen aipatutako eredu ekonomikoa martxan jartzearen ondorioetako bat; gure herriaren garapenean eragin handia izan zuen fenomenoa, alegia.

Udal Batzorde Kudeatzaileak
Gerra zibilean zehar, Errepublikari leial mantendu ziren lurraldeak menperatu heinean, agintari berriek, batez ere militarrek, herrietan Batzorde Kudeatzaileak ezartzen joan ziren. Batzorde hauen
eginkizuna udal politika kontrolatzea zen. Lehenengo batzordeak ezarri eta gero, erakunde hauek
eratu eta deuseztatzeko eskumena gobernadore zibilen esku gelditu zen eta, horien bitartez, azken
batean, Gobernuaren esku. Hala, batzorde hauen kideak hautatzerako orduan aipatutako agintari
probintzialak, herriko Guardia Zibilaren eta FET eta JONSen buruari entzun ostean, txosten bat
egiten zuen, bere aburuz, batzordea eratzeko pertsona egokiak proposatuz. Informazio hau Gobernuari
bidaltzen zitzaion, hura baitzen, azken finean, batzordeetarako proposatutako hautagaiak ontzat
eman behar zituena.
Zentzu honetan, 1936ko urriaren 1eko Legeak batzorde kudeatzaileetako kideek “landa, industria,
abere eta onurei zegozkien zergadun handiak” izan behar zutela aurreikusten zuen, betiere “apolitizismo
eta eraginkortasun ezaugarriak betetzen dituzten neurrian” 2. Hala ere, udal karguak izendatzerako
orduan agintari frankistek hainbat herritarren garrantzia ere izaten zuten kontutan, baita hauek Mugimendu Nazionalarekiko zuten atxikimendua ere. Beraz, aberastasun eta ideologia irizpideak izaten
zituzten gogoan izendapen hauek gauzatzerakoan3. Izan ere, batzorde kudeatzaileak osatzen zituzten
kideen izendapen zuzena gobernadore zibilaren eta, azken baten, Gobernuaren eskuan egonda,
herriko agintariak erregimen berriari leial izango zitzaizkiola ziurtatzen zuten. Zentzu honetan, beraz,
gobernadore zibilaren oinarrizko betebeharra udaletarako eta diputazioetarako hautatutako agintariak
Mugimendu Nazionalaren zale amorratuak eta zergadun handienak izatea bermatzea zen4.

1 NICOLAS MARÍN, Encarna (2005), La libertad encadenada. España en la dictadura franquista. 1939-1975, Madril, Alianza Editorial,
47-48 orriak.
2 1936ko urriaren 1eko Legea, MARTÍNEZ MARÍN, Antonio (1989), La representatividad municipal española: historia legislativa
y régimen vigente, Murcia, Universidad de Murcia, 98. orrian aipatuta.
3 Gainera, bi irizpide hauek 1937ko urriaren 30eko aginduan berretsi ziren. Bertan udalak “Mugimendu Nazionalaren aldeko
pertsona izateaz gain, beharrezkoa dira [mugimendua] sakon sentitzen dutenak izatea eta hark [mugimenduak] behar duena
alde eta indar guztiekin emango dutenak, eta horregatik bete gabeko karguak eta ordezkapenak berme horiek betetzen
dituzten pertsonek soilik” gobernatu behar zutela baieztatzen zen; hau da, Fronte Popularreko kideak izan ez zirenak. Ibidem,
98. orrian aipatua.
4 RIQUER I PERMANYER, Borja (2010), La dictadura de Franco, Bartzelona, Crítica; Madril, Marcial Pons, 72. orria.
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Batzorde kudeatzaileen sistemak 1948ra arte amaierara arte iraun zuen, 1945eko Erregimen Lokaleko Oinarri-Legea indarrean sartu zen arte, alegia. 1936ko irailaren 30eko Aginduak sortu zituen,
errepublikar udalak ordezkatzeko. Egun batzuk beranduago, 1936ko urriaren 5ean, hain zuzen ere,
batzorde horien zereginak arautzen zituen agindu berri bat jarri zuten abian. Batzorde hauek, lehenengo uneetan, alkateak eta alkateordeek osatzen zituzten, udaleko kudeaketa lagun gutxiren esku
utziz. Edonola ere, hurrengo urteetan, batez ere batzorde kudeatzaileen osaketa eta izendapenak
arautzeko helburuz, hainbat agindu argitaratu zituzten.
Guda amaitu ostean, udalbatza kopuru handi bat berritu beharra ikusirik, agintariek 1939ko
ekainaren 21eko Agindua plazaratu zuten. Agindu honen bitartez gobernadore zibilen esku utzi
zuten barruti judizialeko buru ez ziren eta hiru mila biztanle baino gutxiago zituzten udalerrietako
zinegotzien hautaketa. Baina 1942ko uztailaren 11ko aginduak Gobernazio Ministerioari bueltatu
zion zinegotziak izendatzeko eskumena. Honek, azken finean, udaleko kideen izendapena Gobernuaren ardurapean adierazten zuen. Gobernuak, gobernadore zibilek egindako proposamenak aztertu
ostean, batzorde kudeatzaileak izendatuko zituen. Azken batean, agindu hau diktadurak ezarritako
zentralizazio politiko eta administratiboaren sinonimo izan zen5.
Hasiera batean, batez ere gerra zibila eta gerraosteko lehen urteetako testuinguruan, batzorde
kudeatzaileek udal zerbitzuen berrezarpen lanei ekin zieten. Bestalde, behar-beharrezko arrazionatutako elikagaiak emateaz eta estraperlistei segika ibiltzeaz ere arduratu ziren. Baina, zalantzarik
gabe, euren zeregin garrantzitsuena biztanleriaren kontrol politikoan oinarritu zen.

Gerra zibil garaian Zumarragako udalean eratutako Batzorde
Kudeatzaileak
Behin Zumarraga bereganatuta, Rafael Tejero kapitainak behin-behineko udalbatza berria eratu zuen.
Behin-behineko izaera zuen herriko lehen batzorde kudeatzailea, 1936ko irailaren 20an bertan osatu
zen. Rafael Tejerok, Gipuzkoako Indar Operazioetako Zutabeen Kapitain Burua eta 23. Amerika Erregimentuko kideak, lehen batzorde kudeatzaile hau osatzeko hautatutako gestoreak izendatu zituen.
Hala, José Luis Aparicio Aldanondo alkate; Pablo Querejeta Usarralde, alkateorde; eta zinegotzi Santos
Aguirre Zabaleta, Miguel Álvarez Domínguez6 eta Alfonso Mendizabal Iturbe7 izendatu zituen.
Hala ere, irailaren 25ean eratu zen herriko behin-betiko lehendabiziko batzorde kudeatzailea.
Buenaventura Alegríak, Zumarragako plazaren arduraduna zen Komandante Militarrak, komunikatu
bat bidali zuen eraketa hura baimenduz; izan ere “Markinako kartzelatik etorritako atxilotuekin
nahikoa lagun [ziren]”8. Hala, batzorde kudeatzailea honela eratu zen: alkate, José Luis Aparicio Aldanondo; alkateorde, Pablo Querejeta Usarralde; eta zinegotziak, Santos Aguirre Zabaleta, Alfonso
Mendizabal Iturbe, Pedro Alberdi Iturbe, Segundo Igartua Alustiza, Martín Errecalde Legorburu
eta Julián Eguiguren Echave izendatu zituen.
Oro har, batzorde kudeatzaile hauek, behin-behineko izaera zuten eta sarri berritzen zituzten9.
Hala, Zumarragako batzorde kudeatzaileak maiz aldatu zituzten: gerra zibilaren testuinguruan lau

5 GARCÍA RAMOS, Domingo (2003), Instituciones y vida política durante la Guerra Civil y el Franquismo. Palencia (1936-1975), UNED,
262-263. orriak. Hemen kontsultatua: http://e-spacio.uned.es/fez/eserv.php?pid=tesisuned:CiencPolSoc-Dgarcia&dsID=Documento.pdf
[2014ko otsailaren 8an].
6 Miguel Álvarezek bere kargua utzi zuen egun batzuk beranduago, irailaren 25ean behin betiko batzordea ezarri aurretik.
7 ZUA, A. Saila, 1. Arloa, I. Multzoa, 27. Liburua, 1. orria zuzen.
8 ZUA, A. Saila, 1. Arloa, I. Multzoa, 27. Liburua, 2. orria itzul.
9 RIQUER (2010), La dictadura..., op. cit, 66. orria.
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batzorde kudeatzaile eratu ziren; ordutik 1949an lehen udal hauteskunde batzuen ostean eratu zen
lehen udalbatzara arte, beste hainbeste batzorde kudeatzaile eratu ziren.
1937ko urtarrilaren 20an, lehen batzordea eratu eta hiru hilabetetara hain zuzen ere, Gobernadore
Zibilaren aginduz beste batzorde bat osatu zen. Ignacio Urquijo, Gobernadore Zibilaren ordezkaria
izan zen ekitaldiaren buru. Probintziako agintariak, gainera, “zinegotzi bakoitzaren kidetza
politikoa[aren]” 10 inguruko datuak bidaltzeko agindu zuen.
Eskaera honen bitartez dakigu gure herriko udalean egon ziren udalbatza desberdinen osaera politikoa nolakoa izan zen. Gerra zibiletik 40.eko hamarkada bitartean, behintzat, batzorde desberdinetarako izendatutako alkate eta zinegotzi gehienak karlismotik zetozen. Gestoreen jatorria ez da
harritzekoa Mugimenduko gainontzeko familiekin alderatuz, Elkarte Tradizionalistak gure herrian
eta, oro har, Gipuzkoan zuen eragina ikusirik. Hala ere, FET eta JONSeko11 kide zen bakarren bat
eta independenteren12 bat ere izendatu zituzten, nahiz eta hauek gutxiengoa izan.
Ondorengo batzordea, boterean denbora gehien egon zena, 1937ko apirilaren 1ean ezarri zuten.
Eraketa ekitaldiaren ospakizunetara erregimenaren figura probintzial aipagarrienak etorri ziren Zumarragako udaletxera; horien artean ekitaldiaren buru izan zen Gipuzkoako Gobernadore Zibila,
José María Arellano Igea, alegia; Zumarragako plazako Komandante Militarra, Alberto Ruiz Moriones;
eta, baita Urretxu eta Zumarragako buru tradizionalista eta falangistak 13 ere izan ziren bertan.
Udal kargu berriak izendatu aurretik, José María Arellanok hitza hartu eta zera adierazi zuen:
“guztiok dugu ideal bakarra, aberri bakarra eta kaudillo bakarra, Franco Generelisimoa. Aurreko udala eta bere presidentea, Dorronsoro jauna, ideal españolistari leialak izan dira eta
horrela jasota gera dadila nahi dut, baina [Dorronsorok] ez du agintaritza Militarrarekin ez eta
Falange Espainolarekin ere elkar ulertzeko zortea izan”14.
Ekitaldi honetan Arellanok adierazitako hitzetatik ondoriozta daitekeenaren arabera, batzordea
uzten zutenak eta, batez ere buruak, Dorronsoro alkateak alegia, batzorde kudeatzaileetarako ezarritako
aginduak ez zituzten zorroztasunez bete; hau da, ez ziren herriko gainontzeko erakundeekin elkarlanean
aritu. Arellanok udal agintariei “erakunde desberdinen aldekoan inguruan norberak izan ditzakeen
aurreiritziak” albo batera utz zitzaten agindu zien “horiek [erakundeak] sakratuak baitira”15. Azpimarratzekoa da hitz hauen garrantzia, izan ere, Bateratze Agindua plazaratu eta egun batera adierazitako
hitzak dira. Agindu honen bitartez zonalde nazionaleko alderdi politikoak deuseztatu eta alderdi bakar
batean bildu zituzten, FET eta JONSean, alegia. Honek, beraz, altxamenduaren alde zeuden hainbat
familia biltzen zituen barnean, horien artean karlista. Hala, nahiz eta batzorde kudeatzaileen osaera
nahiko homogeneoa izan, herrian zeuden erregimenaren gainontzeko erakundeen jatorri politikoa
anitza zen eta, ondorioz, hainbat gatazka sortu ziren batzuen eta besteen artean.
Aldi berean, Arellanoren hitzaldiak argi uzten du zona nazionalean ezartzen hasi ziren erakunde
berriengan gerrak izan zuen eragina. Zentzu honetan Arellanok zera adierazi zuen:

10 ZUA, A. Saila, 1. Arloa, I. Multzoa, 27. Liburua, 16. orria zuzen.
11 Adibidez Antonio López Sánchez, ZUA, A. Saila, 1. Arloa, I. Multzoa, 27. Liburua, 17. orria itzul eta Julián Eguiguren Echave; azken
hau herriko Falangearen buru izan zen urte batzuk beranduago, ZUA, 339.68 itzul.
12 Daniel Paternain Garateren kasua da, ZUA, A. Saila, 1. Arloa, I. Multzoa, 27. Liburua, 17. orria itzul.
13 ZUA, A. Saila, 1. Arloa, I. Multzoa, 27. Liburua, 28. orria zuzen.
14 Ibidem.
15 Ibidem.
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“Udalek, udal-atribuzioez gain oinarrizko zeregin bat dute, agintari militarren deiri erantzutea,
izan ere, guztiok gara armadaren laguntzaile, hau baita, miliziekin batera, Espainia eratzen ari
dena”16.
Arellanok, bere hitzaldiaren ostean, udal gestore berriak izendatu zituen; batzorde kudeatzailea
horrela eratu zen: alkatea, Nicolás Mendia Gurrutxaga; lehenengo alkateordea, Francisco Uribesalgo
Lasa; bigarren alkateordea, Segundo Igartua Galdos; errejidore sindikoa, Daniel Paternain Gárate;
eta errejidoreak, Esteban Echeverria Apaolaza, Antonio López Sánchez eta Juan Pedro Maidagan
Arrue17.
Bukatzeko, gerra garaiko azken batzorde kudeatzailea 1938ko irailaren 12an ezarri zuten. Miguel
Sasianbarrena, herriko FET eta JONSen buruzagia izan zen batzorde berri honen sorrera ekitaldiaren
buru. Udalbatza berria osatzeko ondoko herritar hauek izendatu zituzten: alkate, Martín Aranguren
Irala; lehenengo alkateorde, Julián Eguiguren Echave; bigarren alkateorde, José Luis Aparicio Aldanondo; eta zinegotzi Daniel Paternain Garate, Javier Mendizabal Baztarrica, Dionisio Mendizabal
Pildain, Martín Errecalde Legorburu, Santos Aguirre Zabaleta eta Francisco Irizar Araiztegui18.

Batzorde Kudeatzaileen osoko bilkurak
Batzorde kudeatzaileen funtzioak izugarri murriztu ziren. Hauek ezarri ziren lehen unean, erakunde
hau ohiko hiriko zerbitzu eta komisioak berrezartzeaz arduratu zen19. Horrez gainera, gudarekin zerikusi zuzena zuten zenbait komisio ere sortu zituzten. Zentzu honetan, adibidez, 1936ko irailaren
28an, udalbatzak ikuskatze eta garbiketa txostenei zegozkien kudeaketez arduratuko zen Komisio
Laguntzailea sortu zuen20 eta 1936ko azaroaren 20an Mendizabal eta Errecalde zinegotziek osatutako
beste komisio bat ere eratu zuten21. Bigarren komisio hau Nafarroatik zetozen tropek herria hartzearen
ondorioz bertatik ihes egin zutenen inguruko informazioa biltzeko helburuarekin sortu zuten. Hala
ere, komisio ezberdinen zeregina ez zen atsegina izan kide guztientzat. Zentzu honetan, 1937ko urtarrilaren 28an, Avelino Mendiola tradizionalistak bere dimisioa aurkeztu zuen ikuskatze eta txostenen
komisioan; izan ere, bere aburuz, “ikuskatze horiek ez ziren inpartzialtasunez egiten” 22.
1939ko maiatzera arte batzorde kudeatzaile desberdinek hartutako erabaki politikoek eta eztabaidatutako gaiek gudarekin eta erregimen berriak ezarritako ordenari egokitzearekin zerikusia izan
zuten halabeharrez. Agintari nazionalek aipatutako erregimenaren ezarpenari ekin zioten errepresio
eta eguneroko bizitzaren militarizazioaren bitartez. Hori dela eta, gizartearen errepresio eta garbiketarekin lotutako gaiez aparte, gerrak iraun zuen ia hiru urteetan kudeatutako arazoak, oro har, gai
hutsalen ingurukoak izan ziren; hala, batzorde hauek jarraitutako ildoa argi uzten zuten. Adibidez,
ejertzitoarentzako harpidetza zabaltzea, Francori, italiar eta alemaniar kontsulei eta Nafarroako tertzioari bidalitako zorion-gutunak bidaltzea edota plaza zein kaleen izenak aldatzea aipa daitezke.

16 Ibidem.
17 ZUA, A. Saila, 1. Arloa, I. Multzoa, 27. Liburua, 28. orria itzul.
18 ZUA, A. Saila, 1. Arloa, I. Multzoa, 27. Liburua, 81. orria itzul. Batzorde kudeatzaile hauen osaera ezagutzeko ikusi 9. eranskina.
19 Komisioak hauek izan ziren: Lanak, bideak eta urak; polizia eta argiak; ogasuna; alondegia; hornidura-azoka; benefizentzia
eta hilerria; sustapena; parrokia-biltzarreko kidea; Legazpi Eskoletako Patronatuaren biltzarkideak; hezkuntzako herri biltzarra;
eta biltzar administratiboa.
20 ZUA, A. Saila, 1. Arloa, I. Multzoa, 27. Liburua, 4. orria itzul.
21 ZUA, A. Saila, 1. Arloa, I. Multzoa, 27. Liburua, 12. orria zuzen.
22 ZUA, A. Saila, 1. Arloa, I. Multzoa, 27. Liburua, 19. orria zuzen.
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Hala, udal agintariek guda iraun zuen hiru urteetan gauzatutako hainbat izapide gerrak matxinoen
bandoan sortutako gastuak ordaintzeko harpidetzarekin zerikusi izan zuten. Harpidetza hauetako
bat 1936ko irailaren 25eko bilkuran erabaki zen, lehenengo behin betiko batzordea eratu zen egunean
bertan, hain zuzen ere. Bilkura honetan “harpidetza bat zabaltzea” agindu zuten “armadarentzako
eta Espainiaren borondatezko salbatzaileentzako izan dadila” 23 adostuz. Gainera, beste harpidetza
bat ere zabaldu zuten “egungo egoerak familiei sortzen zien sakrifizioa” 24 arintzeko; eta hirugarren
bat Calvo Soteloren omenezko oroigarri bat egiteko (udalak hogeita bost pezeta eman zituen zeregin
horretarako)25.
Bestalde, aipatu bezala, ez ziren falta izan Burgosko Gobernuari, besteak beste, bidalitako zorion-gutunak, Mugimendu Nazionalari “bizilagunen eta udalaren atxikimendua” adieraziz26; baita
italiar eta alemaniar kontsulei bidalitakoak ere “euren nazioek Franco Jeneralaren Gobernua” 27
aintzat hartu baitzuten.
Edonola ere, lehen batzorde kudeatzaileak hartutako erabaki goiztiarrenetako batek, irailaren
20an bertan hartutakoa, bizilagunei euren eraikin eta etxeak kolore nazionaleko (...) bandera eta
oihal zintzilikariekin” 28 apain zitzaten agintzen zuen. Era berean, irailaren 28an udal agintari berriek
hainbat plaza eta kale-izen aldatzea erabaki zuten. Aurrerantzean Errepublikaren Enparantzak, Zelai
Arizti Zuhaiztia eta Sabino Aranaren Enparantzak, Espainiako Enparantza, Nafarroako Zuhaiztia eta
Foruen Enparantza izenak izango zituzten, hurrenez hurren29. Aurrerago, Emilio Molari, 1937ko
ekainaren 3an hegazkin istripuan hil ostean, Zumarragako udalbatzak kale bat eskaintzea erabaki
zuen, Zubiaurre kaleari Don Emilio Mola izena ezarriz30.
Bestalde, errepresioa ez zen guda zibilaren garaira mugatu, baizik eta behin hura irabazita, agintari
berriek biztanleriak izan zitzakeen ardura posibleak garbitzeko eginkizunarekin zerraien. Hala,
1936ko irailaren amaieratik aurrera eta baita gerraostean ere burutu ziren bilkuretan eztabaidatutako
gaiek, beste atal batean adierazi bezala, biztanleriaren garbiketarekin, udal langileen aurrekarien
inguruko txostenen irekiarekin eta ideia abertzale eta marxistak zituzten udal langileak kargutik
kentzearekin zerikusia izan zuten. Txosten hauek ez ziren udal langileen aurkakoak bakarrik izan;
izan ere, 1939ko udan herriko FET eta JONSen buruzagiak bizilagunek kausa nazionalaren mesetan
egindako ekarpenen inguruko ikerketa bat egin zuen31, patriota onak nortzuk ziren agerian uzteko
helburuarekin.
Nolanahi ere, erregimen frankistak iraun zuen denboran Zumarragako batzorde kudeatzaile desberdinek eta baita ondorengo udal gobernuek ere hartutako erabaki gehienek herriko hirigintza-garapenarekin, hezkuntzarekin, udal ogasunarekin, eta gai sozial nahiz ospakizunekin zerikusia izan
zuten batez ere. Zentzu honetan, erregimen frankistaren sendotzearekin batera, arazo politikoak bigarren maila batera igaro ziren.

23 ZUA, A. Saila, 1. Arloa, I. Multzoa, 27. Liburua, 3. orria itzul. Egun batzuk beranduago udalbatzako kideek 1.500 pezeta ematea
erabaki zuten. ZUA, A. Saila, 1. Arloa, I. Multzoa, 27. Liburua, 5. orria zuzen.
24 ZUA, A. Saila, 1. Arloa, I. Multzoa, 27. Liburua, 2. orria zuzen.
25 ZUA, A. Saila, 1. Arloa, I. Multzoa, 27. Liburua, 55. orria itzul.
26 ZUA, A. Saila, 1. Arloa, I. Multzoa, 27. Liburua, 4. orria zuzen.
27 ZUA, A. Saila, 1. Arloa, I. Multzoa, 27. Liburua, 12. orria itzul.
28 ZUA, A. Saila, 1. Arloa, I. Multzoa, 27. Liburua, 2. orria zuzen.
29 ZUA, A. Saila, 1. Arloa, I. Multzoa, 27. Liburua, 4. orria zuzen. Festen atalean aurrerago ikusiko dugun bezala, 1937ko irailean
hainbat izen aldatu zituzten.
30 ZUA, A. Saila, 1. Arloa, I. Multzoa, 27. Liburua, 44. orria zuzen.
31 ZUA, 339.10 zuzen. Aipatutako dohaintzak soldaduen omenaldiaren gastuak ordaintzeko helburuz egin ziren eta dirulaguntzak eman zituzten pertsonen izenak FET eta JONSen lokalean argitaratu zituzten. ZUA, 339. 9 itzul.

E07.qxd:Maquetación 1 16/06/14 18:25 Página 137

Zumarragako udalbatza frankismoan 137

Bestalde, aipatzekoa da udalbatzetako kideen artean aukeratzen zirela diputatu probintzialak
hautatzeko ardura izango zuten konpromisarioak. Zentzu honetan, Diputazio probintzialerako hauteskunde desberdinetan zinegotziek aipatatutako konpromisarioa hautatzen zuten. Gorteetako ahaldunak hautatzeko konpromisarioak ere izendatzen zituzten.
DIPUTATU PROBINTZIALAK HAUTATZEKO
IZENDATUTAKO KONPROMISARIOAK

GORTEETAKO PROKURADOREAK HAUTATZEKO
IZENDATUTAKO KONPROMISARIOAK

1949ko martxoak 13:

Juan Unanue Andueza

Juan Unanue Andueza

1949ko apirilak 3

1952ko martxoak 16

Juan Unanue Andueza

Juan Unanue Andueza

1952ko apirilak 2

1955ko martxoak 13

Marcos Urtaran Martínez

1958ko martxoak 23

Alberto Artiz

11961eko martxoak 19
1964ko maiatzak 22

1967ko martxoak 19

Félix Peciña López de Maturana
Eugenio Altuna Jauregui

Jesús María Mendia Echaniz

Alberto Artiz32
Alberto Artiz

1971ko otsailak 20

Víctor Bueno Mendia
Carlos Adrián Echaide

1958ko martxoak 23

Félix Peciña López de Maturana

1961ko martxoak 19

Eugenio Altuna Jauregui

1964ko maiatzak 22

Eugenio Altuna Jauregui33

1966ko abuztuak 29

Rafael Zarco Caballero
Eugenio Altuna Jauregui

1974ko martxoak 3

1955ko martxoak 24

Cruz María Uribesalgo
Dionisio de la Hera Valbuena

1967ko irailak 24
1969ko urtarrilak 5
1971ko irailak 23
1974ko apirilak 30

Erregimen Lokaleko Oinarri-Legea
Sasi-demokratizazio jarduera batean, erregimenaren instituzionalizazioan aurrera pausu bat gehiago
emanez, 1945ko uztailaren 17an Gorte frankistek Erregimen Lokaleko Oinarri-Legea onetsi zuten.
Onarpen hau erregimenaren kanpoko zein barruko zilegitasuna eskuratzeko estrategia zen. Zentzu
honetan, lege honek udalak gidatzeko beharrezko arauak ezarri zituen, botere zentralaren kopia gisa;
herritarren parte-hartzeak nolakoa izan behar zuen ere arautu zuen.
Herri ordezkaritzaren hautaketarako lege honek ezarritako sistemak, alde batetik, erregimenak
abiarazitako demokrazia organikoa jarraitzen zuen eta, bestalde, udal administrazioa kontrolatu eta
zentralizatu egiten zuen. Horren adibide da gobernadore zibilak hautagaiak izendatzeko boterea
zuela oraindik ere, udalen kontrolerako lan garrantzitsua betez. Bestalde, hauteskundeak, gai burokratiko soila bihurturik, goitik antolatutako fikzioa baizik ez ziren izan.
Era berean, legeak honek erregimenak batzorde kudeatzaileekiko zuen kontrola udalbatza berrienganaino luzatu zuen. Izan ere, lege honek udalen eskumenak erabat murriztu zituen, udalbatzako
kideei autonomia, erabakitzeko ahalmena eta ohiko jarduera politikoak kendu baitzizkien. Gainera,
lege-xedapenak udalen baliabide ekonomikoek kudeatzeko ahalmena murriztu zituen, udalbatzen
erabakitzeko gaitasuna are gehiago txikiagotuz. Beraz, euren funtzioak udal arazoen kudeaketa administratibora mugatu zen.
Bestalde, boto eskubidea zuten herritarrak zeintzuk ziren zehazten zituen sistema oso murriztailea
zen; izan ere, frankismoan zehar buruturako udal-hauteskunde gehienak sufragioa neozentsitarioaren

32 1955eko martxoan Alberto Artiz Diputatu probintzial izendatu zuten, ZUA, 341.191 zuzen.
33 Eugenio Altuna Gorteetarako prokuradore hautatu zuten, Gipuzkoako herrien ordezkari gisa, 1966ko irailean. ZUA, 342.183
zuzen.
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arabera ospatu zen. Honek, azken finean, biztanleriaren gehiengoak sufragio eskubiderik ez zuela
esan nahi zuen. Gainera, ordezkaritza korporatiboa zen eta Estatuak hauteskunde-prozesua gogor
kontrolatzen zuen. Hala, erregimenaren agintariek begi onez ikusten ez zituzten herritarrek botere
karguak izan ez zitzaten bermatzen zuten.
Aipatu bezala, Erregimen Lokaleko Legeak tertzio korporatiboen araberako ordezkaritza ezarri
zuen. Honek udalbatzaren herena familia tertzioari edo familiaburuari zegokiola esan nahi zuen;
eta bigarren herena, aldiz, herriko erakunde sindikalek izendatzen zutela. Bi tertzio hauetako zinegotziek, beren aldetik, azken tertzioko zinegotziak hautatzen zituzten. Azken honetako zinegotziak
ezin ziren Sindikatu Bertikaleko kide izan, eta herriko kide ekonomiko, profesional edota kulturalen
artetik aukeratzen zituzten; gobernadore zibilak ere zuzenean proposatutako prestigio handiko bizilagunak izan zitezkeen.
Nahiz eta Erregimen Lokaleko Oinarri-Legea 1945. urtean onartu zuten hiru urte igaro ziren lehenengo udal hauteskundeak deitu ziren arte. Denbora-tarte hau, nazioartean ezarritako ordena
berria zela eta, erregimen frankista sendotzeko erabakigarria izan zen. Diktadurak kanpora begira
hainbat keinu egin behar izan zituen zilegitasuna lortzeko34 eta, hala, benetako plebiszitu bezala erabili
zituen hainbat lege-xedapen atera zituen erregimenak, kanpo zein barruko legitimazioa lortzeko35.

Alkateak
Hamar mila biztanletik beherako herrietan (eta hau izan zen Zumarragako kasua ia frankismo osoan
zehar), gobernadore zibilek zuzenean hautatzen zituzten alkateak36. Alkate izateko beharrezkoa zen
25 urte baino gehiago izatea eta zehaztugabe eta subjektiboak ziren “egokitasun, gaitasun eta errotze”
baldintzak betetzea. Hala ere, azken zehaztapen hauek, praktikan, euren izaera zehaztugabea zela
eta, ez ziren murriztatzaileak izan.
Karguaren iraupena zehaztugabea zen eta gobernadore zibilaren esku zegoen kargu-uztearen erabakia. Teorian ordaindu gabeko eta derrigorrezko betekizuna zen baina, de facto, udalbatzak eskumena
zuen konpentsazio erregimenean edo kalte-ordain gisa kopuru bat proposatzeko; kopurua gobernadore
zibilak onartu behar zuen eta ezin zen hilabete edo urteroko kopuru finkoa izan37.
Udal ordezkaritzaren inguruan egindako ikerketan, Martínez Marínek adierazi du gobernu erabakiak hartzeko alkateek, zinegotziekin alderatuz, botere handia zutela eta, oro har, euren asmoa
izan ohi zen nagusitzen zena38.
1949tik aurrera izendatutako alkateak hauek izan ziren: Juan Unanue Andueza (1947-1952), Alberto de Artiz (1952-1963), Eugenio Altuna (1963-1970) eta Cruz María Uribesalgo (1970-1978).

34 Lege neurri hauen artea 1945eko urriaren 22ko Erreferendum Legea edota erreferendumean onartutako 1946ko uztailaren
6ko Ondorengotza Legea aipa daitezke
35 GARCÍA RAMOS (2003), Instituciones y vida política…, op. cit., 273. orria.
36 Aipatutako kopurua gainditzen zuten herrietan alkateak Gobernazio ministroak izendatzen zituen.
37 10.000 biztanle baino gehiagoko herrietan kopuru finko bat ezar zitekeen, betiere ohiko aurrekontuaren %1a baina txikiagoa
zena.
38 MARTÍNEZ MARÍN (1989), La representatividad municipal..., op. cit., 107. orria.
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Zinegotziak
Demokrazia organikoa izenez ezagutzen den sistemaren arabera egiten ziren udal ordezkariak hautatzeko hauteskunde-bozketak. Udal ordezkaritza hautatzeko bide organiko hau aipatutako tertzioen
arabera egiten zen: familia, sindikatuak eta orotarikoak (azken hauek erakunde ekonomiko, kultural
edota profesionalen ordezkariak ziren). Tertzioak berritzeko bakoitzari zegokion prozedura jarraitzen
zen eta hauteskundeen deialdiak agindu bidez egiten ziren. Hauek ere derrigorrezko eta debaldeko
karguak ziren.

Familien ordezkarien tertziorako zinegotziak
Legearen arabera, familien tertziorako hautagaiak erroldatuta zegoen herritarra, 23 urtetik gorakoa
eta familiaburua39 izan behar zuen eta irakurtzen eta idazten jakin behar zuen. Legeak, ordea, ez
zuen zehazten familiaburuaren figura40; kontzeptu honek, salbuespenak-salbuespen, kontuan hartzen
zituen etxebizitzaren jabetza zuen adinez nagusi ziren ezkondutako gizonak, alargunak edota ezkongabeak eta baita emakume alargun edota ezkongabeak ere, adin eta etxebizitzaren baldintza betetzen
zuten neurrian41.
Familia ordezkaritzaren tertzioari zegozkion zinegotziak, teorian, familiaburu ziren bizilagunek
hautatzen zituzten42. Honek esan nahi du, figura honen inguruan aipatu denaren arabera, emakume
eta gazte gehienei boto eskubidea ukatzen zitzaiela. Bestalde, legeak botoa derrigorrezkoa bihurtu
bazuen ere43, hau da, hautesleak hautestontzian euren botoa uztera behartuta zeuden, izan ere,
legeak hainbat zigor aurreikusten zuten (izenaren argitaratzea edo soldataren jaitsiera, esaterako),
abstentzioa handia izan zen, batez ere 60.eko hamarkadatik aurrera.
Tertzio honetako hautagai izan nahi zutenek beste ordezkarien babesa behar zuten, adibidez diputatu probintzialena edota udaleko zinegotziena. Babes hori izanez gero, euren hautagaitza aldarrikatzea eska ziezaiokeen Udal Errolda Biltzarrari; izan ere, hau baitzen, azken finean, behin betiko
hautagaiak aukeratzeko arduraduna. Gutxienez urtebetez zinegotzi izandakoek ez zuten inoren
babesik behar. Azkenik, familiaburuen hautesleek hautagai bat proposa zezaketen, baina hautesle
guztien ehuneko hogeiaren babesa izan behar zuen. Azken batean, honek familiaburuen ordezkariak
hautatzeko indarrean zeuden xedapenek erregimenaren babesa zuten herritarrei laguntzen ziela eta
aurretik aukeratutako zinegotzien jarraipenaren mesede zirela adierazten zuen.

Ordezkari sindikalen tertziorako zinegotziak
Eskakizun orokorrez gain44, hautagai sindikalek herriko erakunde sindikal bateko kide izan behar
zuten, profesionaltasun eta lege zein moral egokitasuna bete behar zuten; bestalde, sindikatuen or-

39 Martínez Marínek dio familiaburu izenaren ordez bizilekuko buru izena izan behar zuela; izan ere etxe berean familia bat
baino gehiago biziz gero familiaburu bakarra egongo zen. Ikus MARTÍNEZ MARÍN (1989), La representatividad municipal... op.
cit., 108. orria.
40 GARCÍA RAMOS (2003), Instituciones y vida política..., op. cit., 274. orria.
41 Gai honen inguruan aurrerago argitaratutako xedapenetan figura honen izaera aldatu zen. Ikus MARTÍNEZ MARÍN (1989),
La representatividad municipal... op. cit., 108. orria.
42 Garai hartan familiaburu zen pertsona bati galdetuta, botatzeko aukeratik eman ez zitzaiola aipatzen du.
43 “Hirurogeita hamar urte baino zaharragoek, fisikoki ezinduak, apaiz eta elizgizonek, epaile eta notarioek” ez zuten behar
hau bete beharrik”, GARCÍA RAMOS (2003), Instituciones y vida política..., op. cit., 275. orria.
44 23 urte baino gehiago izatea eta irakurtzen eta idazten jakitea.
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dezkaria Gorteetarako prokuradore edo prokuradore ohiek edo herriko bi batzorde sindikalek proposatu behar zuten, edota, hautazko kargu sindikal bat izan behar zuen. Azkenik, aurkezteko beste
aukera bat, zegokion erakundeko afiliatuen ehuneko hogeiak haren alde egitea zen.
Hautagaien izendapena agintari sindikalen kontrol zorrotzaren menpe zegoen; Sindikatuen Ordezkaritza Probintzialaren kontrolpean eta erakunde sindikaleetako kide garrantzitsuenen artean
gauzatzen zen.
Edonola ere, herriko erakunde sindikaletako batzordekideek aukeratutako konpromisarioek hautatzen zituzten hautagai sindikalak. Konpromisario bakoitzak bere txartelean hautatu beharreko zinegotzi kopurua adieraz zezakeen.

Erakunde ekonomiko, kultural eta profesionalen ordezkariak
Tertzio honi zegozkion ordezkarien izendapenen bidez, erregimeneko agintariek gobernuko ordezkariak
zinegotzi izatea bermatzen zuten45. Aurretik aipatutako baldintza orokorrez gain, zinegotzi hauek
herriko erakunde ekonomiko, kultural edo profesional bateko kide izan behar zuten. Tertzio honetako
aulkiak betetzeko nahikoa kide egongo ez balitz, gobernadore zibilek herriko ospe handiko bizilagunen
artean hautatzen zituzten. Kontrol zorrotz baten menpe zegoen prozesua zen hau ere46.
Zinegotzi hauek hautatzearen arduradunak aurretik aipatutako bi tertzioko kideak ziren eta beharrezkoak ziren hautagai guztiak izenda zitzaketen.

Udalbatzak 1949tik aurrera
Irailaren 30eko aginduaren bitartez udal-hauteskundeak iragarri zituzten lehen aldiz diktadura ezarri
zenetik; eta Estatuko Aldizkari Ofizialean, 1948ko urriaren 7an, horien berri eman zuten agindu
honek azaroaren 21 eta 28rako eta abenduaren 5erako iragartzen zituen aipatutako hauteskundeak,
tertzio bakoitzeko bana, alegia.
Tertzioak, oro har, hiru urtetik behin berritu zituzten. Udalbatzako kide berriek euren karguez
jabetzean, ondokoa adierazten zuten zin egiterakoan:
“Zin egiten dut Espainia fidelki zerbitzatuko dudala, Estatutako Buruari leialtasuna izango
diodala, legeak bete eta betearaziko ditudala, herriaren interesak defendatu eta sustatu, eskumenak
mantendu eta karguaren duintasunaren araberakoa izango dela nire jokabidea”47.
Oro har, diktadura luzean zehar gure herrian ezarritako udalbatzek48 ez zuten eragin handiko
erabaki politikorik hartu. Zentzu honetan, eztabaidatutako gai gehienak eta hartutako erabakiak
urte horietan burutu ziren, eta beste atal batean aipatzen diren udal eraikuntza-lanen (uren, bideen
eta obra partikularrei zegozkien baimenen ingurukoak, etab.) ingurukoak izan ziren. Bestalde, hezkuntza izan zen udalean eztabaidatutako beste gai nagusietako bat. Gainera, udal kontuak gainditu

45 MARTÍNEZ MARÍN, (1989), La representatividad municipal... op. cit., 116. orria eta GARCÍA RAMOS (2003), Instituciones y vida
política… op. cit., 278. orria.
46 “Kontsolamendurako tertzioa” izenez ere ezagutzen da; izan ere, beste tertzioetarako aukeratuak izan ez zitezkeen pertsonak
izaten baitziren; “gobernadorearen tertzio” izena ere jarri zitzaion, hautatzeko sistema zela eta.
47 ZUA, 341.132 itzul.
48 1949tik aurrerako udalbatzen osaera ezagutzeko ikusi 9. eranskina.
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Visita Gobernador Civil 1961. Gobernadore Zibilaren ikustaldia.
Al fondo, placa caídos - Atzean hildakoen plaka

eta udaleko langileen soldata eta eskupekoen eta baita gai sozialen zein festen inguruko erabakiak
ere hartu zituzten.
Gainera, aipatzekoa da, udalbatzek, batzuetan, akordioak atzeratu behar izan zituztela, zinegotziak
ez baitziren bilkuretara agertzen49.

Gertakizun bitxi bat: 1966-1967ko Zumarraga eta Urretxuren
bateratze saiaketa50
1966an Zumarragako eta Urretxuko udal agintariek, zerbitzuen bikoiztasunak eragiten zuen bi herrietako baliabideen gastu handia zela eta, herrien bateratzea irtenbide hoberena izango zela ondorioztatu zuten. Izan ere, biztanleria-hazkunde handiak behar berriak sortu zituen, bakoitzak bere
aldetik nekez ase zitzaketenak. Gainera, bi herrietako bizilagun gehienak euren eguneroko bizitza
Zumarragan nahiz Urretxun burutzen zuten: herri batean bizi eta bestean lan egin, medikuarengana
joan, ikasi edota erosketak egin zitzaketen. Bazirudien, logikari erreparatuz, bateratzea mesederako
izango zela.

49 ZUA, 341.142 itzul; ZUA, 343.113 zuzen; ZUA, 344.159 zuzen.
50 Azpiatal hau testu zabalago baten laburpena da. Informazio gehiagorako ikus: “El intento de fusión de las villas de Zumarraga
y Urretxu en 1966-1967”, http://www.zumarraga.net/es/html/47/1821.shtml [2014eko martxoaren 3an kontsultatua]
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Hala, bi herrietako udal agintariek bateratze posible bat aztertuko zuen batzordea eratzea adostu
zuten. Gainera, hasiera batean ez zuten deuseztatu eskualde mailako bateratze bat egitearen ideia
nahiz eta, azkenean, egitasmo hau ez zen aurrera atera.
Hala ere, egitasmoa aurrera zihoan eta batzordea, bateratzearen proiektuak aurrera egin zezan
asmoz, biltzen jarraitu zen. Formalagoa izan zen bigarren fase honetako bileretara Gobernu zibilaren
ordezkari bat joan zen. Bere zereginak batzordeari aholkuak ematea eta adostutakoa gogoan hartzea
ziren. Batzordeak lan garrantzitsua egin zuen; beharrezkoak izan ziren txostenak eskatu eta bateratzearen
oinarriak idatzi zituzten. Urretxu eta Zumarragako agintariak gehien kezkatzen zituen arazoetako bat
bi herrietako udal zorrak eta diru-sarrerak ziren. Ordainarazpenak bi herrietan antzekoak zirela ikusirik,
“bi herrien aurrekontuak herri erakunde berriak hartuko zituela” erabaki zuten.
Bileretatik jasotako emaitzak erruz egokiak izan ziren; hala izanik, azkenean, bat-egitearen oinarriak
ezarri ziren txostena idatzi zuten.
Edonola ere, aipatutako herrietako biztanle guztiek ez zuten begi onez ikusi bi herrien bat-egitea.
Herritarrek proiektuaren inguruan izan zitzaketen eragozpenak zirela eta, fusioaren nondik norako
guztiak ezagutarazteko helburuz, Urretxuko alkateak hainbat txosten bidali zituen herriko etxe guztietara. Bateratzearen aurka zeuden hainbat urretxuarrek euren bizilagunen iritzien inguruko informazioa bildu eta manifestazio bat antolatu zuten egitasmoa salatzeko. Honen guztiaren ondorioz
Urretxuko alkateak dimisioa aurkeztu zuen eta aipatutako proiektua bertan behera gelditu zen.
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Sarrera
Gai honi heltzerakoan gauza bat izan behar dugu kontuan: ez dago errepresiorik gabeko gizarterik.
Lehenengo Paleolitikotik, norbanakoa gizartean bizi izaten hasi zenetik, berea zena babesteko beharra
izan du. Arriskuak eragozteko zaintza joera horrek errepresioa dakar halabeharrez, xumeki bada ere.
Denborak aurrera egin ahala, areagotu egin zen ondasunen babesaren sofistikazio eta konplexutasuna. Buruzagien boterea hazten joan eran, babes, kontrol eta defentsa sistema bat ezarri zen zainketarako.
Babestu beharreko objetu edo elementuak aldatu egin dira denboran zehar: gizaki primitiboek
zeuzkaten ezinbesteko osagaietatik (elikagaiak, ura, erropa...), ukiezinak diren baliabideetara (erlijioa,
bakea, ordena baten gailentasuna).
Mendeak aurrera egitearekin, elkar harremanetan zeuden giza-taldeetako buruek ejerzitoak sortu
zituzten bake soziala mantentzeko helburuarekin. Bakea zen ondasun preziatuena, haren aurkako
edozer eragotzi beharra zegoen. Haiek jarritako ordena aldatzeko, aurkariek estatu-kolpe edo gerren
bidez lor zezaketen.
Lehenengoak heriotzei dagokienez odoltsuak izan ez baziren ere, izan zen erruz latzagoa izan
zenik ere. Nolanahi ere, gerren ondorioz aldaketa sozialak gauzatu ohi ziren, abian zen giza-antolaketa
erabat deuseztatzera helduz.

1936ko uztailaren 18tik aurrera gertatutako aldaketa bortitzak:
errepresio orokorra
Gatazka armatuetan gertatu ohi den eran, estatua erraustu zuen Gerra Zibilean egia izan zen lehenengo biktima. Ondoren, hurbiletik segika, Justizia eta bere administrazioa izan ziren kaltetuenak.
Guztiarekin, matxinatuek bereganatu zituzten herrietan gertatzen ari zena ikusita, Francoren esanak
neurri batean bakarrik jarraitzen zituztenak1, argi dago demokrazia desagertu egin zela.
Hau esanda, nabarmendu nahi genuke antzekoa izan zela bi bandoetan jazotakoa: lurrak bereganatu
zituztenak arerioa deuseztu nahi zuten, ez politikoak bakarrik gainera. Hala, desadostasun oro begibistan gelditu zen, zitalenak barne.
Interpretazio pertsonal honek ez du bi bandoen parekatzea helburu, egiaztapen antropologikoa
da: arrisku egoeran gizakiak alboratu egiten du giza-taldea, helburu nagusia arrisku hori sorrarazi
duten kausa eta ondorioak deuseztea da. Hala, desagertu egiten da aurrez zegoen Justizia eredua
eta behin-behineko Justizia bat sortzen da, bando bakoitzean desberdina, egoera bakoitzaren araberakoa. Arrisku horrek sortzen duen beldurragatik, menderatzaile-mendeko harremana izan ohi
da jarduteko era, arerioa desagertaraztea ez denetan.
Ikuspuntu honekin, bi bandoetako partaideek antzera jokatu zuten; nahiz, ziurrenik, matxinatuek
bortiztasun gehiagoz eta denbora tarte luzeagoan jardun, gerra erabazi ondoren.

1 Matxinadan parte hartu zuten goi karguen artean, Cabanellas eta Queipo de Llanok ez zuten Franco gogoko, eta alderantziz,
Francok ez zituen hauek gogoko. Mola zen, kargu apalagoa zuena, Ipar Ejerzitoaren burua zena, Franco ulertzen saiatu zena,
nahiz berak beste pentsakera bat izan (gerra amaitzean etxalde batera bizi izatera joan nahi zuela esan zuen, erretiroa hartuta).
Saiatu zen ondoren, 1936ko irailaren 29an Salamancan burututako bilera tirabiratsuan Generalísimo izendatuko zuten hura
ulertzen. Franco gatazkak iraun artean botere ororen buru izendatu zuten. Ondoren, iraila amaiaeran izandako bileretako
emaitzak bere alde manipulatu zituen.
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Desberdina izan zena zera da: Errepublikaren aldekoek azaleratu egin zutena herri justizia zen,
miliziano ideologizatu iraultzaileak ziren. Matxinatuek, atzera, goitik beherako aginduei egiten zieten
men, jeneralek euren aginduak instituzionalizatu nahi zituzten, bat-bateko “justizia” ezarriz herriak
bereganatu ahala.
Ondorengo orrietan urte hauetan zehar gertatutakoa jasotzen saiatuko gara.

Bando Errepublikarra
Hasiera batean Madrilgo gobernu buruek2 izandako jarrera zalantzatiaren ostean, hainbat dimisio
tarteko, José Girali eman zioten buruzagitza. Aurrez buruan izan zirenen konponbideak huts egin
ondoren, Giralek milizianoei armak emanda sistema defendatzeko hautua egin zuen.
Gobernuak eta sistema bera bizi zuen arrisku egoeran zegoen, matxinadaren lehenengo egunetan,
ejerzitoa erabat nahaspilatua zegoen, bururik gabe. Horren isla, alderdi politiko eta erakunde
sindikalek egina, hainbatetan eurek hartu baitzuten sarri defentsa antolatzeko ardura. Ozta-ozta
egon ohi ziren matxinatuei aurre egiteko, salbuespen Toledoko jauregia bereganatzeko bidaliriko
tropak, estatu kolpearen aldekoak gordeta zeuden tokia, falangistak batik bat.
Gipuzkoan ez zen matxinada gailendu: Donostian Agintaritza Batzarraren (Junta de Autoridades)
sorrera goiztiarrak, helburu instituzionalak zuena3 (ez elizaren aurkakoa), ez zuen hiriko bake egoera
babesteko ardura miliziar armatuek izatea eragotzi. Hauetariko batzuk erabat ideologizatuta zeuden,
hots, euren helburua lortzeko edozer egiteko prest.
Loiolako militarrak bi bandotan banatuta zeuden. Hasieran Errepublikaren alde egin bazuten
ere, uztailaren 21ean, Donostiatik Gasteizera milizianoen zutabe bat borrokatzera joan zirenean,
Vallespín teniente koronel matxinoak eta haren aldekoek kuartela beregaratu zuten, herriko errepublikarrak arriskuan utziz. 22an erasotu zuten hiria, kale eta eraikin ezagun batzuk bereganatuz,
Maria Cristina Hotela esaterako. Dena den, UGT eta CNTko milizianoek eustea lortu zuten harik
eta gainontzekoak Gasteiztik bueltatu arte (Bilbotik zetozen hainbat soldadu hauekin elkartu ziren
Eibarren, Zumarragatik pasatuz).
Kontra-erasoak matxinatuak ostera ere kuartelera bueltatzera behartu zituen; uztailaren 23rako
galdu egin zituzten aurrez gauzatutako lorpenak (Maria Cristina hotela barne). Militarrek amore
eman zuten uztailaren 28an Vallespínek Iruñara ihes egin zuenean. Donostia errepublikarra izan
zen, beraz, irailaren erdian erori zen arte.
Hiriburuan gertatutakoarekin, ez da harritzekoa uztailaren 27an Gipuzkoako defentsarako Batzarra
sortu arte, Agintaritza Batzarraren ordezko zena, zailtasunak edukitzea antolamendu soil bat ezartzerakoan. Batzarraren helburua arlo desberdinetako aferak antolatzea zen.

2 Cabanellas, Franco, Mola etab. matxinatuen buruen kargu-gabetzeek ez zuten eraginik izan errealitatean, izan ere, ez eurek
eta ezta euren jarraitzaileek ere ez zuten onartzeko inolako asmorik.
3 Partaide izan ziren Gobernadore Zibila, Artola Goicoechea errepublikarra, León Carrasco Komandante Militarra; Mugazainak,
Guardia Zibila, Mikeleteen Komandantea eta Irujo nahi Amilibia diputatuak. Hilaren 20an Estatu Nagusiko Komandantea zen
Augusto Pérez Garmendia batu zitzaien. In BARRUSO BARÉS, Pedro (2006), La Guerra Civil en Guipúzcoa (julio-septiembre de
1936), San Sebastián, Hiria, 84. orrian.
Ondoren, harrigarria denez, León Carrascoren jarrera sistema errepublikarraren aldekoa (eta matxinatuen aurkakoa) izan zen.
Miliziano komunistek ez zuten hala ulertu, Jesús Larrañagaren gidaritzapean, moteltzat jo zuten. Amaran erail zuten, trenbidearen
alboan. In BARRUSO BARÉS, Pedro (2005), Violencia política y represión en Guipúzcoa durante la Guerra Civil y el Primer Franquismo (1936-1945), San Sebastián, Hiria, 58. orrian.
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Ordena Publikoaren ardura Telesforo Monzon EAJko kideari egokitu zitzaion. Bere betebeharra,
esan gabe doa, zaintza, kartzelen ardura, atxilotu politikoen zaintza eta Justiziaren aurrera hura bete
ez zuen oro eramatea zela4.
Arlo guztietan zegoen egonkortasun ezagatik, milizianoak herrian zirela, zaila izan zen Defentsa
Batzarrarentzat mendeku gogoa baretzea. Hiriburuan bertan, milizianoak uztailaren 30eko gauean
kartzelara sartu ziren eta 53 lagun fusilatu zituzten. Hauetako 41 28an Loiolako kuartelean atzemandakoak ziren. Era berean, Tolosako Iraultza Kontseiluak Nafarroatik hurbildu ziren tropa Karlisten
presioa sentituta, gune hartako ohituren eta buruen esanari jaramonik egin gabe; arma, munizio eta
dokumentuak jaso zituzten matxinadaren aldekoen etxeetan miaketak eginda. 200 lagundik gora
lagun atxilotu zituzten eta horietatik 14 Donostiara eraman zituzten Paseo Berrian fusilatzeko.
Hau izan zen Telesforo Monzonek dimisioa aurkeztu izanaren arrazoia, ezin baitzuen onartu,
berak sortutako administrazioaren parean, kide erradikalenek justizia euren erara burutzea. Horren
guztiorren ondorioz, Gipuzkoako zenbait puntutan erradikalenek izan zuten boterea, eta horrek Zumarragan eragina izan zuen, ondoren aurrerago ikusiko dugun eran.
Hala gertatu zen nabarmen Donostian, are itsasotik hiria bonbardeatu zuten abuztuan ere, Defentsa
Batzarrak, Gerra Komisariaren eskariari entzunda, Jesús Larrañaga komunistaren gidaritzapean gauzatu
ziren 3 gerra kontseiluetan. Bertan aipatu berri dugun Ondarretako kartzelako oldarraldian bizirik
irten ziren militar guztien aurkako heriotza zigorra epaitu zen. Muslera Jeneralari ere, Molak hiriaren
arduradun izendatu zuena, zigor bera ezarri zitzaion. Madrilgo Gobernu errepublikarrari aholkua
eskatu ziotenean, herri-boterearen gain utzi zuen erabakia, Donostia setiatutako ingurutzat baitzeukaten.
Egoera larritu egin zen abuztu amaiera aldera, hots, 23 eta 25ean onartutako dekretuetan HerriAuzitegiak sortu ziren; zeinen baitan Victor Praderari heriotza zigorra ezarri zitzaion (hiria bereganatu
baina lehenago fusilatu zuten)5.
Probintzia mailan gertatutako garrantzitsua bada ere, egiari zor, Zumarragako egoera ez zen horren
muturrekoa izan. Herri-Defentsarako Batzarra indartsuagoa zen eta erradikalenak ezin izan zuten
behin-behineko erasoaldirik gauzatu herrian, Tolosan eta Donostian aurkako bandoaren erasoaldien
erantzun moduan egin zuten eran.
Zumarragan, lehenago esan dugun eran, errepublikaren aldekoek estatu kolpearen alde zeuden
herritar eskuindarrak atzeman zituzten; batetik altxatuei laguntzeko aukerarik izan ez zezaten eta
bestetik, gerta zitekeenaren aurrean kontrolpean eta zaindutza izateko.
Orain arte gaiari buruz idatzitzakoa aztertze aldera, Mendizabalek6 eta Mikel Aizpuru irakasleak7
ez dute datu bat kontuan izan, izan ere, euren lanetan herriko matxinatuen aldeko denak zaindu zituztela ageri da; baina ez zen hala izan.
Hala balitz, denboran aurrera eginda, Tejero kapitainak ezin izango zukeen Udalbatza eratu
irailaren 20an José Luis Aparicio8, Pablo Querejeta, Santos Aguirre, Miguel Álvarez eta Alfonso
Mendizabalekin. Aukeraketa hau, ziurtasun osoz, Gipuzkoako Karlista eta Falangistek egin zuten
Tejerorentzat, matxinatuen aldeko ideologia argia zuten herritarrak zirelako.

4 Abuztuaren erdi aldera arte, Gipuzkoan 800 atxilotu inguru egon ziren, 472 Ondarretako kartzelan, 168 Kursaalean eta 100
Guadalupen. Barrusok luzatutako datuen arabera. In AIZPURU, Mikel (director), (2007), El otoño de 1936 en Guipúzcoa. Los fusilamientos de Hernani, Irun, Alberdania, 70. orrian.
5 BARRUSO BARÉS, Pedro (2007), “La represión en las zonas republicana y franquista del País Vasco durante la Guerra Civil”,
In Historia Contemporánea, 35, Bilbao, Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco, 654-656. orrietan
6 MENDIZABAL, II. Errepublika Urretxu eta Zumarragan...,
7 AIZPURU, Mikel (zuzendaria) (2007), El otoño de 1936 en Guipúzcoa. Los fusilamientos de Hernani, Irún, Alberdania.
8 Luis Mari Garinek esandakoagatik, Aparicio 1936ko irailaren 20 baino lehen joan zen herritik, tropekin bat herrira etorri zelarik.
Nolanahi ere, atxiloketak abuztuan gauzatu ziren.
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Herriko buru errepublikarrek denak atxilo hartu izan balituzte, hauek ere gainontzeko 36en artean
egongo lirateke, herria utzi zutenekin alegia. Horrek bigarren kontu bat azaltzen digu: atxilotu horiek
ez zeudela egiazki preso, zainduta baizik, EAJren zaintzapean, ezbeharren bat eragozteko. Beste
kontu bat da eurak, pertsonalki, preso sentitzea. Dena den, egin behar izan zuten ibilaldian ez
zituzten garai hartan gaizkileak tratatzen ziren bezela tratatu. Jagoleek Bizkaian euren egoera propioa
zaindu behar izan zutenean utzi zituzten zaintzapekoak libre Deban, Markinako gartzelatik eta Saturrarango seminariotik pasa ostean, herrira irailaren 24an bueltatu zirelarik.
Nolanahi ere, bibliografian gai honen inguruan orain arte dauden bi bertsioak ikusirik, Mendizabal
eta Aizpururena, nire ustez Aizpururena zuzenagoa da zaintza azpimaratzen duenean udalbatzako
kideek izan zuten portaerari buruz ari denean.
Mendizabalek, aldiz, Angel Cruz Jakak9 idatzitako testuari jarraiki udaleko kideek “lokal baten
bildu zituzten altxamenduaren aldekoak uneoro bertan zen zaindari batekin”. Ondoren, Jakaren testuan oinarrituz, herria ebakuatzeko beharrari buruz ari da Mendizabal. Horren gainean dio, Basilio
Fernández de Lecuona eta bere kide arduradunak irailaren 19an “ordurarte zaintzapean zeudenekin
adostuta, eurekin erbesteratzea erabaki zuten”10.
Mikel Aizpuru irakasleak, hain adierazgarria den datu bat alboratuz, hots, atxilotuta zeudenak
zenbat ziren adierazi gabe, nabarmentzen du udaleko kideek egin zutena “frankisten aldekoak bildu
zituzten euren aurkako ezbeharrak eragozteko. Frontea gerturatu zenean, Markinara eraman zituzten
eta bertatik Debara, han irailaren 23an libre utzi zituztelarik”11.
Zaintza edo atxiloketen gai interesgarrira itzuliz, estatu kolpea eman zuten militarren alde zeuden
denak preso hartzeko erabakia adostu izan balute, Karlistak edo monarkiko alfonsinoak (estatuburu
euren erregea nahi zutenak) ere atxilotuko zituzketen. Ikusi berri dugun eran, ez zuten halakorik egin.
Bestalde, eta egiazki bere borondatearen aurka atxilotuta egon izan balira, ez zuen Ignacio Azpiazu
Azpeitiako apaizak kontrakoa esango espresuki; hau da, preso eskuindar haien beraien eskariz zaindu
zituela (“su delito había sido el custodiar a los presos derechistas de Zumárraga a petición de éstos,
ninguno de los cuales había sufrido represalias de mayor magnitud, pues todos ellos estaban sanos
y salvos en sus casas”) 12, eta Pedro Orbegozo tradizionalistak ere ez zukeen esango, 1937ko irailaren
2an Nicolas Mendia alkateak ziurtatu zuen antzera, Juan Echeverria Mendia langile zumarragarrak
atxilotu zuela, baina bere iritziz “me detuvo para mi propia defensa, pues habiendome conducido a
Loyola, seguidamente me dejaron en libertad en casa de unos parientes mios, no molestándome
allí, lo más minimo para nada”13. [sic]
Azkenik, atxilotuak izan balira, beste atxilotuetako batek, hau da, Antonio Lopez falangistak ere
ezingo zuen honako abentura hau bete: lehenengo bere etxean bertan atxilotua izan, gero Zumarragako
eta Urretxuko kartzeletan, eta, azkenik, Markinako kartzelan egon bahituta, eta handik ihes egin
1936ko irailaren 21tik 22rako gauean bere lagun eta zaintzaileekin batera, eta hiru egun geroago
tropa nazionalistengana azaldu, Debako herrian zeuden tropen komandantearen aurrean aurkeztuz.
Atxilotuak izan balira, ezingo zuen abentura harrigarri hori inoiz bete; zeren Nicolas Mendia alkateak

9 Jakak berak adierazi zuenez, Mendizabalek ere bere lanean azaldu eran, une hartan Angel Cruz Jaka ez zegoen herrian.
Bertara 3 urte beranduago bueltatu zenean izan zuen gertatutakoaren berri, beti bitartekoen bidez.
10 Komatxo artekoa in Antxiñe Mendizabal: II. Errepublika Urretxu eta Zumarragan, 228-229 orrietan.
11 In AIZPURU, El otoño de 1936 en Guipúzcoa..., 305-306. orrietan.
12 In GAMBOA, José María de, y LARRONDE, Jean Claude (presentadores) (2005), La Guerra Civil en Euzkadi, 136 testimonios
inéditos recogidos por José Miguel de Barandiaran, Milafranga - Villefranque (Lapurdi), ed. Bidasoa, 255 orrian.
13 In ZUA, 511-29.
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eginiko ziurtagiria ez zen egia; aitzitik, guztiz ezinezkoa zen, eta ziurtagiri horretan jartzen duenari
buruz zalantza handiak ditugu14.
Bien bitartean, herrian, irailaren 20an Aparicio izan zen, dakigunez, Tejero kapitainak alkate izendatu zuena. Lau udal kide zituen, Querejeta, Aguirre, Álvarez eta Mendizabal; kide berriak zaintzan
zeudenak herrira itzulitakoan batu zirelarik.
Bestetik, lehenago azaldu dugun eran, probintziako agintarien aginduz, udaleko15 zenbait langileren
aurkako (gure herrian enplegatuak eta zinegotzi bat izan ziren) erauzte prozesuak abiarazi ziren;
errepublikaren aldekoentzat arriskutsuak izan zitezkeenak ziren.
1936ko irailaren 3ko osoko bilkuran eztabaidatu zituzten gaiok. Zinegotziari zegokionarekin hasi
ziren. Agindua Gobernadore Zibilarena zen, Herri-Defentsarako Batzarraren eskaerari erantzunez.
Batzarraren buru zen Constantino Salinasek dio Pedro Iriondo Ojanguren bere kargutik kaleratu
zutela eta Juan Esain Esparza izendatu hura bete zezan. Agindua ikusita, Udalak onartu egin zuen,
zinegotzi berriari “urte on asko” opaz16.
Gobernadore Zibilaren aginduak eztabaida biziagoa sortu zuen, Salinasek berak jakinarazi zuenez,
errepublikaren aldekoak ez ziren langileak kaleratu behar ziren.
Juan Bautista Busca Otaegui zinegotzi abertzaleak, gaiari buruz aritzeko agindua zegoela jakin
zuenean, egan gabe doa aurkako jarrera zuela, protesta egin zuen neurri haren aurka, eta hortaz, ez
zen bilerara joan.
Gainontzeko udal batzarkideak Udaletxean bildu ziren Salinaren esan zuenaren gainean eztabaidatzeko. Juan Zaldua zinegotziak esan zuen, neurriari men egiteko afiliatua izateaz gain kontuan
izan beharrekoa zela erregimenaren aurka egin ote zuten ere. Zinegotzi honen ustez, afiliazioa bera
ez zen kaleratzeko besteko arrazoia; posible zen afiliaturen batek erregimaren aurkako jarrerarik
azaldu ez izana, gainera euren lana ondo betetzen zutenak. Bestetik, posible zen baita ere, afiliatuak
izan gabe, erregimenaren aurkako iritzia agertu izana langileren batek.
Eztabaida amaituta, Zalduak esana gailendu zelarik (Udalean zuen posizioa kontuan izanda),
Udalak erregimenaren aurkakoak zirela uste izanda, nahiz ez zuten ageriko jarrerarik izan, Udaletxeko
zenbait langile kaleratu zituzten. Nabarmentzekoa da hauek ez zutela administrazioan postu burokratikorik betetzen gaur egun, ez egun ulertzen dugun eran, behintzat.
Busca Otaeguiri hartutako erabakia jakinarazi ziotenean, Pedro María Aranzadi Udalbatzako
idazkariari esan zion ez zela bileretara itzuliko, bere txostenean ageri denez “ez zuen Udalarekin lan
egin nahi egoera ezohikoan edozein bidegabekeria burutzen bazen”17.

14 Nicolas Mendia alkateak 1937ko maiatzaren 8an eginiko ziurtagirian halaxe adierazten du. Dena dela, ziurtatutakoa aztertuko
bagenu, esaten duena ez dela egia ikusiko genuke, Markinako kartzelako zaintzaileek handik alde egiteko ez baitzuten horretarako
beharrik eta nahikoa baitzuten beren lanaldia bukatu zain egotea. Bestalde, Lopez irailaren 21eko gauetik aurrera hiru egunez
ezkutatuta egon izan balitz, ezingo zukeen Debako komandantearen aurrean aurkeztu irailaren 24an, ezta egun berean Zumarragan egon ere, Mertzedariatarren elizan jarri zuten plakak esaten duen moduan. Alkatearen ziurtagiria ZUAn aurkituko
duzue, 511-29. espedientean. Nolanahi ere, gogora dezagun Aizpuru irakasleak dagoeneko adierazi duela gainerako zumarragarrak
irailaren 23an utzi zituztela aske Deban.
15 Enplegatuei dagokienak 1936ko uztailaren 21eko dekretuan (Ministro kontseiluaren Buru-batzarena) du oinarria: “altxamenduan
presentzia izan edo erregimenaren aurkako jarrera argia zuen oro bere lanpostutik kaleratzea...” Ezbairik gabe, hau ondoren
kontrako bandokoek izan zuen jarreraren oinarria izan zen.
Errepublikarrek 1931ko urriaren 21eko (Gaceta de Madrid, 1931ko urriaren 22a) Errepublikaren defentsarako Legea izan zuten
oinarrian. Honek erregimenaren aurkako ekintzatzat: “funtzionari publikoek apeta falta eta axolagabekeria euren beharrak burutzerakoan” zeukan. In ALEJANDRE GARCÍA, Juan Antonio (2008) El Régimen franquista. Dos estudios sobre su soporte
jurídico, Madrid, Dykinson, 20-21. orriak.
16 In ZUA, A Saila, 1 Arloa, 1 multzoa, 26 liburua, 27 orria.
17 ZUA, 511-12.
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Horrez gain, matxinadaren hasieratik errepresioa errepublikaren ideien aldekoek18 erabilitako
arma izan bazen ere, 1936ko irailetik aurrera, probintziaren zati nagusiena nazionalen esku zegoenean,
errepublikarrek estu hartu zituzten eskuindarrak euren lurretan, errepresioa areagotuz. Horren isla
Unidad egunkari falangistan bildutakoa (irailean sortu zen). Guztiarekin, errepublikarrek aurrera
eramandako errepresioaren gainean idatzi den lanik garrantzitsuena (baita Euzkadiko Auzitegi Popularra sortu ondoren ere, 1936ko abenduaren 3an; 1936an Bizkaian sortutako Euskal Gobernuaren
ondorengoa) Pedro Barruso doktoreak burututakoa izan da19.

Matxinatuen bandoa
Ikusi berri dugun eran, 4 jeneralak abian zen sistema politikoaren aurka altxatu zirenean, ez zen
aurkaririk gabe izan, euren aldeko militarren indarraz baliatu beharra izan zuten.
Bi hilabete lehenago, 1936ko maiatzaren 25ean, Emilio Mola Jeneralak, Brigadako Jenerala eta
Iruñako Gobernadore Militar zena, II. Errepublikako Gobernua deusezteko azpikeriaren zuzendari
moduan, buru zen taldeari hitzez-hitz jakinarazi zien: “kontuan izan ekintzak bortitza behar duela
izan, arerioa ahal bezain azkar deusezteko, hau gogorra eta ondo antolatua baita”20. Erreferentzia
egiten zien “Mugimenduaren alde egiten ez zuten alderdi politikoen buru, gizarte edo sindikatuei”21.
Argi denez, estatu kolpe bakarra aurreikusten bazuen ere, indar militarraz eta errepresioaz22 fio
zen ordena ideala ezarri eta beraz, irabazteko. Gobernu buruak hondamendira eraman zuten Estatu
hark bake soziala behar baitzuen, Jeneralaren ustez betiere.
Estatu kolpearekin aldaketa baketsurik lortu ez zenez, aurkari guztien aurkako gerra zibila aurrera
eramateko beharra sentitu zuten. Euren kontra egin zutenak alderdi politikoetako milizianoak, sindikatuak edota herritar xumeak izan ziren hasiera batean, hirietan bereziki. Hala Defentsa-Nazionalerako Batzarrean 1936ko uztailaren 28an idatzitako legez-kanpoko dekretuak ez zituen ondorio
militarrak soilik izan. Honek gerra egoera estatu osora zabaldu zuen, lehenago probintzia batzuetan
bakarrik baitzen hala23. Militarrek nahi zutena egitekoa bidea zuten horrenbestez, legea eurena

18 Donostian nahiz Tolosan gertatutakoaz gain, garrantzitsua da baita ere Hondarribian gertatutakoa, Guadalupeko gotorlekuan
esaterako.
19 BARRUSO BARÉS, Pedro (1995), “Justicia y Guerra Civil. La actuación de la Junta de Defensa de Guipúzcoa”, in Boletín Sancho
el Sabio, nº 6, Gasteiz, 155-186 orrietan; (1996) Verano y revolución. La Guerra Civil en Guipúzcoa (julio-septiembre de 1936), San
Sebastián, Ed. Haranburu; (1998), “Violencia espontánea, revolucionaria y popular”, in Vasconia aldizkarian, 26. zbkian, Guerras
Civiles y violencia en Vasconia-ri eskainia, Donostian, Sociedad de Estudios Vascos – Eusko Ikaskuntza, 259-268. orrietan. Azkenik,
errepresioaren gaiari helduta, azpimarratzekoa da 2005eko, Violencia política y represión en Guipúzcoa durante la Guerra Civil
y el Primer Franquismo (1936-1945), San Sebastián, Hiria.
20 BARRUSO BARÉS, Pedro (2005), Violencia política y represión en Guipúzcoa durante la guerra civil y el primer franquismo
(1936-1945), San Sebastián, Hiria, 17. orrian. Berak, zita zor dio: MAÍZ B. Félix (1976) Mola, aquel hombre. Diario de la conspiración,
1936, Barcelona, Planeta.
21 Ibidem
22 “El término represión política, aplicado al sistema franquista, no puede limitarse a aquella acción que, efectuada con fines
políticos, tenga como objetivo privarle al enemigo político de su vida, su libertad personal o de sus medios de subsistencia
económica, ni que está circunscrito a la supresión de los derechos de asociación y reunión, sino que comprende también
otras facetas, cuya finalidad política a primera vista no siempre resulta tan clara como en las categorías antes citadas, tales
como la represión laboral y económica, la cultural y la sexual”.
In TUSELL, Javier, ALTED, Alicia y MATEOS, Abdón (1990) La oposición al Régimen de Franco. Estado de la cuestión y metodología
de la investigación, Madril, UNED.
23 Gerra adierazpen hau legez-kanpokoa izan zen, Errepublikako buruak edota Gobernuak berak baizik ezin baitzuen dekretuz
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baitzen: errepublikar eta demokraten aurkako errepresioa eta deuseztea24. Baliabide hauekin, gerran
dagoeneko, lurrak bereganatzeaz gain matxinatuek aurkari oro deusezteko helburua zuten. Nolanahi
ere, Franco eta Mola izandako portaera, Ipar eta Hego ejerzitoetako buruak, oso desberdina izan
zen. Francoren aburuz, hobe zen lur bat bereganatzea luze bazihoan (aurkariak hilez, ez atxilo hartuz),
hartara erabat bereganatzen bazen, aurrera segitze baino atzean aurkari andana (politikoak) utziz.
Horretarako, gerra garaian, lurrak bereganatzea errazteko, beldur gerarazlearen estrategia erabili
zuen: lehenengo zibilen erailketak agindu zituen (asko babesik gabe zeuden), tropek azkarrago
aurrera egin zezaten, esaterako Badajozen. Franco, aipatu berri dugunari dagokionean, sistematikoa
izan zen, marokoko tropak doitasun handiz erabiliz25. Hauei soldata igo zien (pezeta bat eguneko)
altxamenduaren hastapanetan Tetuanen emandako lehenengo diskurtsoaren ondoren: euren fideltasuna bereganatu nahi zuen, gogortasuna areagotu, aurkariak indargabetzeko ahaleginean.
Bien bitartean, Iparraldeko ejerzitoan, Mola jeneralak bereganatutako herrien antolaketa gauzatu
zuenean, ezkutuan eta bareago bazen ere, antzeko errepresioa burutu zuen arerioak atxilotzen zituenean26 (salbuespen mingarritzat Zaldibia eta Andoaingo kasuak)27.
Herriak erortzen joan ahala, Iparraldeko Ejerzitoak gauzatu zituen atxiloketek kopurua izugarria
izan zenez, preso asko zeuzkaten28. Hau arazo praktiko larria zen buru berrientzat: atxilotuak gordetzeko
eraikinak, presoen mantenua, zaindariak etab. Konponbide bat bilatze aldera, Mola izan zen gainontzeko jeneralekin hitz egin ondoren, preso horiek erregimen berriaren alde erabiltzeko proposamena
egin zuena. Labur esanda, Molaren aholkua onartu zutenean euren helburua, erretagoardian zeuden
beharrei erantzuteko, presoak lanean hartzea zen (baliabide ekonomikorik eza, enpresa zibil eta militarretan langile falta etab.)
Hain zuzen ere, norbait atxilotzen zutenean, ibilbide luzea egin ohi zuen harik eta aske gelditu
arte, ondorengo lerroetan ikusiko dugun eran.

halakorik burutu. Ondoren gertatu zen oro, beraz, legez-kanpokoa izan zen. Gerra egoera 1948ko uztailean amaitu zen, nahiz
orduan 1946tik abian ez zela adierazi.
24 1936ko azaroaren 1eko 55. Dekretua (B.O. 22.a) eta 191.na, 1937ko urtarrilaren 26koa (B.O. 99), Madrilen eta gainontzeko probintzietan Gerra Kontseilu iraunkorrak ezarri zituzten. In GONZÁLEZ PADILLA, Eusebio (2003), “La Justicia Militar en el primer
franquismo”, en GUTIÉRREZ NAVAS, Manuel, y RIVERA MENÉNDEZ, José, Sociedad y política almeriense durante el régimen
de Franco. UNEDen burututako jardunaldiak, 2002ko apirilaren 8tik 12ra bitartean. ISBN 84-8108-281-3, 155-166. Orrietan.
25 Kualitatiboki desberdinak, Europa mendebaldeko pentsakera ohikotik urrunekoa zelako bertakoa.
26 Errepresioa ere ez zuten era berean ulertzen bi jeneralek. Egia esan, Mola eta Francoren arteko harremana ez zen oso ona,
ezta azken honek gainontzeko jeneralekin zuena ere. Azken honen helburua botere pertsonala lortzea zen eta gainontzekoena,
aldiz, gobernatzeko era aldatzea. Batzuk gobernu errepublikarraren alde egiten zuten eta beste batzuk, ostera, monarkia aldarrikatzen zuten, Frantziako eta Ingalaterrako ereduari jarraituz, demokrazia burgesa ezarri nahi zuten. Bien bitartean, Francok
bere mendeko gobernua sortu nahi zuen, pertsonalista, Hitlerren Alemania edota Mussoliniren Italiaren tankerako estatu bat,
oinarri teorikoa emango zion alderdi politiko baten laguntzarekin. Hori dela eta, guduzelaian zebiltzan militarren baitako igoera
loriatsuaren barnean, alderdi politiko guztien batura aldarrikatu zuen. Horretarako, dialektikoki eurei gailentzeko ezintasuna
ezagututa, Franco kontra egin ziezaioketen arerioak deusezteko prest zegoen. Horren adibide, José Antonio Primo de Rivera
trukatzeko aukera izan arren, ez zitzaion aukera ona iruditu; arerio posible bat zen.
27 Izendatutako herrietan atxilotuak fusilatu zituzten, inolako arrazoirik gabe, hilotzak lurpetik ateratzean ikusi ahal izan den
bezala. In BARRUSO, Violencia política y represión en Guipúzcoa…, 529. orrian.
28 Preso kopurua hazita, une jakin batean gainezka egin zuen kartzela-sistema frankistak. Datu ofizialen arabera, 1937ko
uztailean Espainian 44.441 preso zeuden. Irailean 64.719 ziren. 1939an 270.719, 1940an 233.373, 1941ean 159.392, 1942an 124.433,
1943an 74.095, 1944an 54.072 eta 1945an 43.812. Datuak Anuario Estadístico de España, 1944-1950. In GONZÁLEZ PADILLA,
“La Justicia Militar en el primer franquismo”, 159. orrian.
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Gerra presoen ibilbidea
Matxinatutako tropen Iparraldeko frontearen pixkanakako konkistak eta indarkeria frankistaren paradigma aldaketak29, penintsulako iparraldean kontzentrazio esparru sare baten osaera izan zuten
ondorio. Hala, zona honetan kokatuta zeuden kontzentrazio eremu gehienen irekiera aipatutako
frontearen erorketarekin gertatu zen. Hala ere, nahiz eta honen inguruan kontserbatu den dokumentazioa txikia izan, lehenengo kontzentrazio esparruak 1936an zabaldu zirela esan daiteke30; hurrengo urtean irekiera horiek orokortu egin zirelarik. Lehenengo esparruak behin-behineko izaera
zuten arren, denborarekin euren egoera egonkortu egin zen eta kopurua izugarri hazi zen. Guztira,
gerra hasi zenetik amaierara arte, ehun eta laurogei izan ziren pixkanaka-pixkanaka zabaldutako esparruak. Horietatik ehun eta lauk izaera egonkorra izan zuten31 eta, gehienak, iparraldean zeuden
kokatuta.

Kontzentrazio-esparruak
Gune hauek frontetik ihes egindakoak eta gerra-presoak gatibu izateko zabaldu zituzten, bai
matxinatuen garaipenerako eta baita Franco nahiz bere erregimena boterean finkatzeko ere balio
izan zuten.
Hasiera batean, kontzentrazio esparruek gerra-presoak eta frontetik ihes egindakoak preso izateko
balio izan zuten; aurrerago, aldiz, horiek sailkatu eta, hala, ardurak garbitzeko epai-izapide posible
bat egiteko erabili zituzten. Hala ere, gerra-presoak, zigor baten esperoan, era prebentibo batean
zeuden gatibu eta horrela hilabeteak, edota urteak, egon zitezkeen bertan. Azpimarratzekoa da kontzentrazio-esparruetan giltzapetuta zeuden gerra-presoek ez zutela justizia epaitegi batek ezarritako
zigorrik; izan ere, auzitegiek ez zituzten formalizatu eremu hauetan burututako txostenak. Hori dela
eta, kontzentrazio-esparruek eta kartzela militarrek juridikoki izaera ezberdina zuten. Izan ere, azken
hauek epaitutako edota epaiketaren zain zeuden presoak zituzten giltzapeturik, eta lehenak, aldiz,
prebentziorako eta arbitrarioki erabilitako nahiz arautu gabeko espazioak ziren. Azken batean, adierazi
bezala, kontzentrazio-esparruetan giltzapetutako gerra-presoak matxinoen garaipenerako oinarrizko
elementu bihurtu ziren eta, horregatik, auzi nazionalerako berrerabili zituzten.
Gerraren hasierako hilabeteetan ez zen horrelako esparrurik zabaldu euskal lurraldeetan. Izan
ere, 1936ko azaroan ireki ziren lehenengoak Nafarroan (San Kristobalgo gotorlekua), Burgosen (San
Pedro de Cardeña), Sorian (Santa Clara kuartela), Zaragozan... besteak beste. 1937an, aldiz, Murgia,
Urduña, Miranda de Ebro, Iratxeko Monasterioa, Lizarrako Casa Blanca, Deustu, Lermako Jauregia
eta Nekazal Landetxea, Santanderrekoak eta inguruko probintzietako beste batzuk zabaldu zituzten,
oro har, aurretik zeuden eraikinak moldatuz jaso ziren. 1939an Donostiako eta Tolosako zezen plazak
egokitu zituzten behar horietarako32. Hala, esan bezala, gerran zehar Estatuan ehun baino gehiago
izan ziren zabaldutako kontzentrazio-esparru egonkorrak.

29 Javier Rodrigoren aburuz, “legerik gabeko biolentzia batetik Estatuko errepresiora” igaro zen; hau da, bereizi gabeko fusilatzeetatik biolentziaren instituzionalizaziora pasa zen eta, hortaz, errepresioaren instituzionalizaziora, bere erabilera legitimatzeko
helburuz. Ikus RODRIGO SÁNCHEZ, Javier (2005), Cautivos: campos de concentración en la España franquista, 1936-1947, Bartzelona, Crítica, 8-9. orriak.
30 Aurretik, matxinatutako tropek, askotan, in situ erailtzen zituzten presoak. Ibidem, 13. orria.
31 RODRIGO SÁNCHEZ, Javier (2006), “Internamiento y trabajo forzoso: los campos de concentración de Franco”, Hispania
Nova. Revista de Historia Contemporánea, 6, http://hispanianova.rediris.es, 619. orria.
32 Zerrenda osoa: RODRIGO (2006), “Internamiento y trabajo forzoso…”, op. cit., 620. orrian. Dokumentazio zabal baterako ikus
LAFUENTE, Isaías (2002), Esclavos por la patria. La explotación de los presos bajo el franquismo, Madril, Temas de hoy.
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Hala eta guztiz ere, nahiz eta ofizialki ez diren kontzentrazio-esparrutzat jo, Gipuzkoan presoak
giltzapetzeko beste zenbait eremu zabaldu ziren, Oiartzungo Guadalupe kartzela, Saturrarango emakumeen kartzela eta Arantzazu-Mendi ontzi-presondegi mugikorra, esaterako.
Bestalde, 1936ko abendukoak dira gerra-presoen inguruan argitaratutako lehenengo arau orokorrak. Errepublikarren aldean desertzioak eragiteko helburuz plazaratu ziren eta honek, praktikan,
altxatutako tropek bai abangoardian baita atzeguardian ere zeukaten gizon beharra adierazten zuen.
Arau hauek komandantzia militarretara bidali zituzten eta horietan “gerra-presoak eta preso politikoak derrigorrezko gerra kontseiluaren zain egon” behar zutela adierazi zuten33. Hala ere, 1937ko
hasierara arte ez zegoen gerra-presoen inguruan bete behar ziren jarraibideak azaltzen zituen araudi
homogeneorik, ezta aginte bakarrik ere.
Lehenengo une haietan gerra-presoei legioan sartzeko aukera eman zitzaien34 eta trukean matxinoek
ez zuten presoen iraganaren inguruko ikerketarik burutuko. Dena den, praktika hau ez zen oso ohikoa
izan.
Kontzentrazio-esparruen antolamendu, sistematizazio eta kontrolerako idatzitako behin betiko
lege multzoa berandu plazaratu zuten. Izan ere, matxinoek eginkizun horiek betetzeko balio izan
zuen oinarrizko erakundea 1937ko martxoan eratu zuten, gerra-fronteen orientazioa aldatzean eta
milaka preso hartuko zituztela uste izandakoan, alegia. Mobilizazio, Instrukzio eta Berreskuratze
Buruzagitzaz (MIB) ari gara.
Francoren kolaboratzaile leial izan zen Luis Orgazek zuzendutako MIBaren hasierako helburu
nagusienak gerra-presoen sailkatzea eta berrerabilpena izan ziren35. Hau da, erakunde honen baliabideak preso eta iheslariak berreskuratzeko erabili ziren, hauek atzeguardian edota lehenengo lerroan aritzeko helburuz; horretarako sailkapen batzordeek Armadako Gorputz desberdinen aurrera
eramaten zituzten.
Aipatutako Buruzagitza sortu eta egun gutxitara, 1937ko martxoaren 11n hain zuzen ere, Sailkapenerako Agindu Orokorra36 plazaratu zuten matxinoek. Agindu honen xedea sailkapenaren, berreskuratzearen eta zigorren bitartez kontzentrazio-esparruen berrantolatzea zen.
Gainera, aginduak preso eta aurkeztutako pertsona oro sailkatzeko lau kategoria ezarri zituen.
Pertsona bakoitzari zabaldutako txostenetan norbanakoaren “baldintza, aurrekari, kanpainan izandako
parte-hartzea, ustezko erantzukizunak eta aurkezpenaren edo atzematearen baldintzak”37 agertu beharrekoak ziren. Dokumentu eta kategoria hauen bidez, gerra-presoak Mugimendu Nazionalaren
aldeko, dudako edota aurkakoak ziren finkatzen zen. Hau da, laburbilduz, pertsona oro jarraian adierazten diren lau irizpideen arabera sailka zitekeen:
a) Mugimendu Nazionalari atxikimendua azaldu zioten Armada errepublikarreko aurkeztutako
eta preso hartutako soldaduak.
b) Preso hartutako erantzukizun arrunt, politiko edota sozialik gabeko Armada errepublikarrean
borondatez sartutako soldaduak.
c) Errepublikako Armadako agintari eta ofizialak.
d) Delitu arrunten edota jende-zuzenbidearen aurkako delituen erantzukizuna zuten aurkeztutakoak edota presoak.

33 RODRIGO (2006), “Internamiento y trabajo forzoso...”, op. cit., 624. orria.
34 RODRIGO (2005), Cautivos, op. cit., 23. orria.
35 Ibidem, 30. orria.
36 Kontuan izan behar da hilabete horren bukaeran matxinoek Ipar fronteko erasoaldiari ekin ziotela.
37 RODRIGO (2005), Cautivos, op. cit., 31. orrian aipatuta.
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Hala, behin atzitu eta kontzentrazio-esparruetara eraman ondoren, presoak irizpide politikoen
arabera sailkatu zituzten; horretarako euren egoeraren zein aurrekarien inguruko ikerketak burutzen
zituzten, izan ere, haien gain salaketa edota erreklamazio judiziala egon zitekeen; baina, batez ere,
ikerketa horiek presoen joera politikoa ezagutzeko gauzatu zituzten.
Sailkapen honek bi ate zabal zitzakeen: lehenengoan, erantzukizun politiko posibleak garbitzen
ziren eta, bigarrenean, matxinoek berrerabiltzeko preso egokiak hautatzen ziren. Pixkanaka sailkapen
batzordeek, iparraldeko frontearen erorketarekin batera, euren egoera arautzen eta homogeneizatzen
eta presoen berrerabilpenerako erabilitako irizpideak optimizatzen hasi ziren. Izan eren, Rodrigok
azpimarratu duen bezala, estrategia honek matxinoek euren egoera legitimatzeko eta estatalizatzeko
aurrera eraman zuten saiakera adierazten du38.
Euren eginbeharra betetzeko, kontzentrazio-esparruetan ezarritako sailkapen batzordeek erakunde
aberkoiei, hau da, udalei, apaizei, argi eta garbi aldeko zirenei etab., aipatutako eremuetan giltzapetuta
zeuden gerra-presoen aurrekariei buruzko informazioa eskatzen zieten. Datu horiekin agintari militarrak presoen erantzukizuna zehazten saiatzen ziren eta, behar izanez gero, prozesu penala abian
jartzen zuten euren aurka jazotako matxinada delituagatik. Zentzu honetan, bermeak, bai kontzentrazio-esparruetan baita espetxeetan ere bizirauteko oinarrizko tresna bihurtu ziren, nahiz eta aldeko
txostenek presoaren askapena ziurtatzen ez zuten.
Estatu Berriak gailu errepresiogile ugari erabili zituen, lehenik eta behin, gerra irabazteko eta,
bigarren, errealitatearen inguruan zuten ikuspuntua inposatzeko. Estatu Berriak bermatutako eta
burututako azpikeria errepresiboa, erakunde eta agintari sare zabal batek burutu zuen azken finean.
Elkarlan hori beharrezkoa izan zen sediziogileen helburua lortzeko. Azken buruan, behetik egindako
errepresio bezala ezagutzen dena litzateke; hots, gerra zibileko ageriko buruez gain, gizarteko sektore
zabala izan zen errepresio frankistaren erantzule, hala nola, Armada, Eliza, Guardia Zibila, Falangea,
herriko agintari politikoak eta baita norbanakoak ere39.
Salaketa bertute aberkoi40 bihurtu zuen inkisizio-sistema antzeko bat zen aipatutakoa. Salatzaileen
intuizio eta salaketa faltsuak (askotan mendekuagatik egindakoak) preso ugariren heriotza-epaia
izan zitezkeen, eta askotan, hala izan zen.
Zentzu honetan, herrietako agintariek autoritate frankistek martxan jarritako prozesu errepresiboan
modu esanguratsu batean hartu zuten parte. Alkateak, adibidez, lana aurkitzeko edota zigorrak ekiditeko beharrezkoak ziren jarrera oneko bermeak eta baita bizilagunen gaineko salaketak egiteaz ere
arduratu ziren. Herri agintarien esku egon zen, beraz, herritar askoren babesa. Historiografiak herri
agintariak salaketak egiteari uko egin ziotenaren frogak egiaztatu ditu41. Izan ere, zenbaitetan Mugimenduaren aldeko lagun epel hauek euren bizilagunak salatzeko ustez eragozpenik izango ez zuten
erresuminduagoak ziren kideengatik ordezkatu zituzten42.
Bestalde, salaketak askotan anonimoak izaten ziren, salatzaileen uste eta intuizioetan oinarritzen
ziren eta ez zen inongo ikerketarik egiten haien inguruan. Egilerik gabeko salaketa hauek beldurragatik
edota aurretik zetorren etsaitasunaren mendekuagatik egiten ziren askotan eta agintari matxinoek

38 RODRIGO (2006), “Internamiento trabajo forzoso...”, op. cit., 621. orria.
39 VEGA SOMBRÍA, Santiago (2007), “Las manifestaciones de la violencia franquista”, Hispania Nova: Revista de historia contemporánea, 7, 506. orria.
40 RODRIGO (2005), Cautivos..., op. cit., 129. orria.
41 PRADA RODRÍGUEZ, Julio (2010), La España masacrada. La represión franquista de guerra y posguerra, Madril, Alianza, 201.
orria eta VEGA SOMBRÍA (2007), "Manifestaciones de la violencia…", op. cit., 506. orria.
42 PRADA RODRÍGUEZ, (2010), La España masacrada…, op. cit., 201. orria.

E08.qxd:Maquetación 1 16/06/14 18:26 Página 154

154 GERRA ZIBILA ETA FRANKISMOA ZUMARRAGAN

babestu egiten zituzten. Vega Sombríak dioen bezala, Burgosko Gobernuak hiritarrei gizartearen
garbiketan parte har zezaten eskatu zieten, kasu honetan, salaketen bidez. Bestalde, askotan gizarte
zibila izan zen garaituak zigor zitzaten eskatu zuena43. Gainera, horrelako ekintzak gerra zibilaren
ostean ere burutu ziren44.
Zumarragako bizilagunen inguruan herriko agintariek burututako berme eta salaketa txostenei
dagokienez, gure herriko udal artxiboan hainbat informe kontserbatu dira. Agiri gehienak 1937koak
dira, batez ere, maiatza eta abendua bitartekoak. Nicolás Mendia alkateak herritar askoren aurrekariak
zehazten zituzten txosten ugari egin zituen. Oro har, horietan ez zen eskatzailea nor zen adierazten
eta aipatzen denetan senideek edota interesatuak eskatutakoak dira.
Salaketa hauetan Estatu kolpearen aurretik egindako ekintzak adierazten ziren. Ekintza horiek,
burututako uneetan ez zuten Mugimenduarekiko erresistentzia adierazten eta, gainera, legearen
barnean egindakoak ziren; alderdi edota sindikatu bateko kidea izatea, edo alderdi politiko baten
zalea izatea, esaterako. Alkatetzatik igorritako txosten hauek nazionalisten eta Fronte Popularraren
“zaleen” ingurukoak dira. Gehienak kaltegarriak dira eta ez dira interesatuengan izandako ondorioak
ezagutzen.
Adibidez, aurkitutako espedienteen artean ondoko hau aurkitu dugu: “Izquierda Republicanako
kidea zen eta, nahiz eta [datua] ez den adierazten, Tren Sindikatuko kidea eta Alderdi Komunistaren
aldekoa ere zela uste da; bere kide batek esandakoaren arabera [herri] honetako Ordena Publikoko
Batzordean parte hartu zuen” 45. Beste gizon bati dagokion dokumentu batean, alkateak ez zituen
berari zegozkion datuak soilik eman, baizik eta bere semea “miliziano, merkatu lapurrak” eta alaba,
“gorrien erizaina”46 ere aipatu zituen. Hainbat txostenetan, “jarduera politikorik ezagutzen ez [zitzaiola
eta] jarrera onekoa [zela]” esan arren, agiria “nazionalisten aldekotzat zaio[la]” esanez amaitu ohi
zen47. Beste bati buruz “Eusko Abertzale Ekintzako kidea dela uste da, nahiz eta datua ez den ageri”48
esaten zen. Halaber, emakume beraren inguruan bi pertsona desberdinek egindako bi txosten daude.
Lehena, 1937ko ekainaren 16koa da eta udal epailea zen Gregorio Telleriak egin zuen. Txosten honetan “udal Epaitegi honetan ez dago [pertsona honen] aurrekarien aurkako daturik (...) zeina jarrera
onekoa eta politikatik at [dagoen] pertsonatzat jotzen den” 49 adierazten zen. Bestalde, Mendia
alkateak egun batzuk beranduago egindako txostenean zera esaten zen: “Mugimendu Nazionalaren
aurretik ez zitzaion jarduera politikorik ezta sozialik ere ezagutzen, baina Gorriek menperatzen zuten
bitartean horien alde zegoen, nahiz eta ez den ageri inoren aurka joan zenik”50. Orain arte azaldutakoaren arabera ikus daitekeenez, salaketa gehienak iritzi eta intuizioetan oinarrituta egin ziren,
ikerketa sakonik burutu gabe.
Txosten hauek aldekoak ziren herritarren inguruan egindako informeetatik urrun zeuden. Izan
ere, horien jarrera akatsik gabekoa zen eta ez, besteetan bezala, baina baten alboan jarritako ona
soilik. Euren erlijiozkotasuna eta Mugimenduarekiko atxikimendu sendoa azpimarratzen zen.

43 Ibidem.
44 VEGA SOMBRÍA (2007), “Manifestaciones de la violencia...”, op. cit., 507. orria.
45 ZUA, 511-29.
46 Ibidem.
47 Ibidem.
48 Ibidem.
49 Ibidem.
50 Ibidem.
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Hala ere, agintari berriek aldeko hainbat txosten ere burutu zituzten aurkakotzat zituzten pertsonen
inguruan; adibidez, Bilboko Espetxe Probintzialean51 egon zen Venancio Aguirrebengoari zegokiona.
Txostenean “sinesgarritasun osoa merezi duten pertsonen artean egindako azterketen arabera, (...)
Mugimendu Militarraren aurretik jarrera ona izan zuen” 52.
Lehen ikerketa burutu ostean, Epaitegi Zibil edo Militarrek erreklamazioa egiteko aukera bazegoen
edota aurrekariak argi bazeuden, presoa bertan fusilatua izan zitekeen.
Erreklamaziorik egon ezean, gerrako lehen uneetan, ibiltzeko baimena jaso zezakeen gerra aurretik
bizi zen Herriko Sailkapen Batzordean aurkezteko53. Nolanahi ere, gero eta atzemate gehiago zeudenez, aipatutako herriko Batzordeetara igortzeari utzi zioten. Sailkatze lan hau kontzentrazio-esparruetan bertan ezarri ziren Sailkapen Batzordeak hasi ziren burutzen54.
Orduan, aurrekarien ikerketa egin ostean, lehenago adierazitako kategorietan sailkatzen zituzten:
aldeko, dudako aldeko edota erantzukizun-kriminalik gabeko arerioa. Mugimendu Nazionalaren aldekotzat jo zituztenak, matxinatuen alde borrokatzera frontean zeuden Armada Gorputz desberdinetara bidali zituzten, errekrutatze-bulegoen bitartez.
Bestalde, eta aurrerago ikusiko dugun legez, aurkako edota dudako aldeko gisa sailkatu zituztenak
beste ibilbide bat burutu zuten: ez zieten zigorrik ezarri baina ez zituzten aske utzi. Egoera extrapenal batean zeuden eta langile batailoiak osatzera eta derrigortutako lanak egitera behartu zituzten.
Bestalde, zenbait presoei matxinada delituren bat ezarri zieten, eta horiek espetxeetara bidali zituzten.
Epaituak ere, aurrerago ikusiko dugun bezala, derrigorrezko lanak egitera behartu zituzten, 1938ko
urrian Lan bitartez zigorrak Luditzeko sistema ezarri zenean, hain zuzen ere.
Emakumea izanez gero, behin preso hartuta, ibilbide bera jarraitzen zuten eta zigorrak lana betetzeko gaitasunik gabe uzten zuen zigorra ezartzen ez bazitzaion Lan bitartez zigorrak Luditzeko
sistemaren Patronatu Zentralera bidaltzen zuten. Hala eta guztiz ere, langile batailoietara bidaltzen
ez zituzten arren, kartzeletan lan egin zuten, baldintza kaxkarretan, soldata txiki baten truke.
Bai aurkitutako dokumentazio murritza dela eta, bai oraindik ikerketa nahikoak egin ez direlako
eta baita zenbatekoa zehaztu gabe propaganda frankistak harrapatutako preso “ugari” aipatzen zituelako ere, iparraldeko frontea erortzean preso hartutako kopuru eskerga zela eta, oso zaila da
presoen zifra zehatzak ezagutzea. Hori dela eta, gutxi gorabeherakoak dira errepresio frankistaren
inguruan adituek darabilten datuak.
1937ko ekainaren amaieran, Bilbo erori ostean, 11.000 izan ziren altxatutako agintariek kontzentrazio-esparru desberdinetara, Miranda de Ebro, Deustu, Lizarra, Iruñea, Logroño, Murgiara esaterako,

51 1940an atera zen bertatik, ZUA, 518-24.
52 ZUA, 511-29.
53 Batzorde hau ondoko pertsonek osatzen zuten: alkateak (karlista edo falangista); Udaleko idazkariak (batzordeko idazkaria
izango zen); Herriko Mugimenduaren Buruak (lehen batzorkidea izango zen); Guardia Zibilaren postuko komandanteak (bigarren
batzorkide); eta Elizako parrokoak (hirugarren batzorkidea). Batzorde honetako kideek egindako sailkapenetan kategoria desberdinen arabera sailkatzen zituen aurkeztutako pertsonak: A (Mugimendu Nazionalaren aldekoak edota aurkakoak ez zirenak),
B (erantzukizun politikorik gabeko aurkariak), C (erantzukizun politikoa zuten aurkariak) eta D (kriminal arruntak). 1939ko
uztailaren amaieran egindako sailkapen guztien emaitza, 99.594 sailkatu izan zen (a, 20.126 pertsona; B, 14.562 pertsona; C,
3.416 pertsona eta D, 34.741 pertsona eta, azkenik, 37.674 pertsona sailkapenaren zain). Beraz, batzorde horietan aurkeztuak
210.113 pertsona izan ziren. Ibilbide honen inguruko informazio guztia: LÓPEZ LÓPEZ, Vicente Antonio (2013), Esclavos del Franquismo – Trabajos forzados, Madrid. http://es.scribd.com/doc/141356153/1/PRESENTACION (2014ko urtarrilaren 15ean kontsultatua).
54 SÁNCHEZ ALBORNOZ, Nicolás (2006), “Cuelgamuros: presos políticos para un mausoleo”, in MOLINERO, Carme; SALA,
Margarida eta SOBREQUÉS I CALLICÓ, Jaume (arg.), Una inmensa prisión. Los campos de concentración y las prisiones durante
la guerra civil y el franquismo, Bartzelona, Planeta De Agostini, 23. orria.
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betebeharreko sailkapena betetzeko eraman zituzten aurkeztutakoak eta presoak55. Bi hilabete geroago,
aipatutako kopurua 70.000ra igo zen56. Guztira, 1937. urtean 106.822 preso izan ziren sailkatuak eta
horietatik 34.000 inguru 65 langile batailoietan zeuden sakabanatuta urte amaieran57. Santander altxatuen eskuetan erori zenean, 1937ko uztailaren 26an hain zuzen ere, 50.000 preso kontzentrazioesparruetan sartu zituztela uste da, gerra garaian gertatutako amore emate handienaren ondorioz,
batik bat58.
Matxinoak fronte desberdinetan aurre hartu ahala, kontzentrazio-esparruetan giltzapetutako presoen
kopuruak gora egiten zuen: guztira 1938an 166.00059 eta 1939an 277.10360. Gainera, azken urte honetan 90.000 preso penintsula guztian zehar barreiatuta zeuden langile batailoietara bidali zituzten61.
Aldi berean, gerra-presoen atzemate masiboak gero eta jasanezinagoak egiten zuen esparruetako
egoera. Hori dela eta, altxatutako agintariek eremu berriak zabaltzeari ekin zioten, lehen une batean
presoak sailkatzeko eta giltzapeturik izateko kontzentrazio-esparru sare handi bat eratuz.
Iparraldeko kanpainaren testuinguruan, 1937. urtean zehar presoak hartzeko zabaldutako hainbat
esparruen artean Santoñan irekitako lau (horien artean Duesoko Penala azpimarra daiteke), Santanderreko beste lau (adibidez, Magdalena Jauregiko Zalditegiak), Laredokoa eta Castro-Urdialesekoa
adieraz daitezke, besteak beste. Gainera, egun horietan, uztaila amaiera eta abuztua hasiera aldera,
Cedeira, Ferrol etab.eko eremuak zabaldu zituzten62. Edozein gune kontzentrazio-esparru bihurtu
zuten, kuartelak, zezen plazak, komentuak, monasterioak eta gazteluak, esaterako.
Gerra presoen kopurua gero eta handiagoa zen eta horren guztiaren kudeaketa arazo bihurtu zen.
Ondorioz, errealitate konplexu hari irtenbidea emateko helburuz, agintariek formula berriak asmatu
eta neurri egokiagoak hartu zituzten. Hala, 1937ko maiatzaren 28an plazaratutako 281. Aginduaren
bidez kontzentrazio-esparruak arintzen saiatu ziren presoen eskulanaren erabileraz baliatuz: lan egiteko
eskubidea fikzio bihurtu zuten eskubide-betebehar bilakatuz. Neurri honen bidez, kontzentrazio-esparruetako egoeraren zama arintzeaz gainera, gerrak suntsitutako guneen egoera ekonomiko larria
konpontzen saiatu ziren eta, nola ez, fronteei laguntza eskaintzen ere bai.
Kontzentrazio-esparruetako presoen egoera begiztatzeko era berri horren arabera, hots, beren laneskua berrerabiltzeko helburuz, 1937ko uztailaren 5ean, Estatuko Batzorde Teknikoak, GerraPresoen Kontzentrazio-Esparruen Ikuskaritza (GPKEI) sortu zuen. Luis de Martín Pinillosek zuzendutako instituzio hau lehen aipatutako MIBaren menpean zegoen eta, azken finean, Francoren
Kuartel Nagusiaren esanetara. GPKEIk esparru guztien ardura hartu zuen bere gain. Nahiz eta bere
ibilbideari modu kaotiko batean ekin zion, 1942ra arte iraun zuen kontzentrazio-esparruen egitura
berrantolatu zuen. Urte horretan Armadako Ministerioaren Zerbitzuen Zuzendaritza Orokorraren
barnean zegoen Kontzentrazio-Esparruen Buruzagitzak ordezkatu zuen.

55 RODRIGO (2005), Cautivos..., op. cit., 43. orria.
56 RODRIGO (2006), “Internamiento trabajo forzoso...”, op. cit., 626. orria.
57 Ibidem.
58 Ibidem, 630. orria.
59 Ibidem, 629. orria.
60 Gerra zibilaren amaieran, 140.000 izan ziren “Garaipenaren erasoaldia” deiturikoan frankistek hartu zituzten gerra-presoak (beste
zenbait ikerketek presoak 177.500 baino gehiago izan zirela adierazten dute), gerora kontzentrazio-esparruetara igaroko zirenak.
61 RODRIGO (2006), “Internamiento trabajo forzoso...”, op. cit., 630. orria.
62 Ibidem.
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Kontzentrazio-esparruetako bizitza
Zalantzarik gabe, gerra-presoen testigantzek kontzentrazio-esparruetako giza-esperientzia jasangaitza,
errukigabea eta krudela izan zela adierazten dute. Goseak, egarriak, higiene baldintza penagarriek,
gaixotasunek, zorriek, neguetako hotzak eta udatako beroak, galdeketek, pilaketek63 etab., presoen
egonaldia oinaze bihurtu zuten. Gatibuek hilabeteak, eta baita urteak ere, igaro zitzaketen eremu
hauetan. Javier Rodrigok Espainia Berriaren benetako laborategitzat jo ditu esparruak. Horietan “antiEspainiak (...) sufrimendua eta lana eman [behar zion] ordainetan benetako Espainiari”64. Izan ere,
kontzentrazio-esparruak ez ziren bakarrik presoei bizi-baldintza penagarriak ezartzeko eremuak; horietan fusilatu, zigor eredugarriak ezarri, torturatu eta galdeketak ere burutzen zituzten.
Era berean, kontzentrazio-esparruek presoen irain fisikoaz gain beste funtzio esanguratsuago bat
ere bete zuten: ezarritako ordena sozialaren berregituratzea; hau da, giltzaperatuei balio moral,
kultural eta sozial jakin batzuk indarrez erakusteko erabilitako berreziketa politikoa eta berkatolizazioa
zen. Doktrinamendu hau, lehenik eta behin, presoen berrerabilpenerako agintari frankisten behar
material zein propagandistikoaren adierazle zen. Bigarrenik, garaituen identitateari esanahi berri
bat ezartzeko balio izan zuen. Frankisten mundu-ikuskeraren arabera, garaituak antiEspainia ziren,
okertuak, engainatuak, desbideratuak, gaixoak ziren; azken finean, benetako espainiarraren aurkakoak.
Hitzaldi aberkoiak, derrigorrezko meza nahiz eukaristiak eta zigor fisiko zein sinbolikoak izan
ziren presoak berrezitzeko erabilitako tresnak.

Langile batailoiak
Aipatu dugun legez, 1937ko maiatzeko 281. Aginduak, langile batailoiak sortu zituen eta gerra
presoei “lan egiteko eskubidea” aitortu zien, zeregin bihurtutako eskubidea, alegia65.
Batailoi hauek erregulatzen zituen araudia 1938ko abenduaren 23koa zen. Honen arabera, batailoi
bakoitza lau konpainiatan banatuta zeuden ehunka langilek osatu behar zuten. Batailoietako presoak,
teorian, komandante baten, kapitain baten, hiru tenienteren, teniente mediku baten, hainbat ofizialorderen, hirurogeita zortzi soldaduren eta turuta baten zaindaritzapean egon behar zuten. Hala
ere, araudiak hori bazioen ere, praktikan batailoiaren komandante buruak baino maila baxuagoa
zuen ofizial edo ofizialorderen bat izan zitekeen presoen ardura zuena. Lehen uneetan, lan unitate
hauek unitate militar handietara bidali zituzten eta horientzako lanak egiten zituzten, bai atzeguardian
baita frontean ere66.
Lege-xedapen hauen bitartez, bortxazko lanak zigor politiko bilakatu ziren. Lan hauek gerrako
presoei ezarri zitzaizkien soilik eta ez preso arruntei. Zentzu honetan, azpimarratzekoa da gerrapresoen berrerabilpena ez zela soilik gerra zibilak sortutako behar materialei aurre egiteko neurria
izan, matxinatuen garaipenerako ere balio izan baitzuen.
Estatu Berrirantz eta euren helburuetarantz erakarri nahi izateaz gain, bortxazko lanen bitartez
gerrako presoek zigorra bete beharra izan zuten matxinoek Espainiaren aurkakotzat zituztelako. Eta

63 Rodrigok bere ikerketan esparru gehienak euren edukiera-ahalmenaren %230 eta %140 bitartean beteta zeudela ondorioztatu
du. RODRIGO (2006), “Internamiento trabajo forzoso...”, op. cit., 630. orria.
64 Ibidem.
65 1929ko Ginebrako Hitzarmenaren arabera gerra-presoen laneskua erabiltzea legez kanpokoa zen. Espainia Hitzarmen horri
atxiki zitzaion.
66 GONZÁLEZ CORTÉS, José Ramón (2008), “Represión, esclavitud y exclusión. Un análisis a escala de la violencia franquista”,
Entelequia. Revista Interdisciplinar, 7, 157. orria.
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hala, frankistek presoek jasan behar izan zituzten lanaldi gogorrak, jantzi urritasuna67 eta irainak
justifikatu zituzten. Bide onetik aldendutakoek jendartean betetzen zuten lekua gogoraraziko zien
hainbat balio moral ikas zitzaten erabili zituzten.
Zentzu honetan, beraz, diziplina mekanismo hauen oinarrian helburu bikoitza aurki dezakegu:
erregimen berriarentzako etekin ekonomikoak lortzea eta desbideratutakoen, hots, Aberriarekiko
traidoreak zirenen, portaera eta jarrerak zuzentzea68.
Propaganda frankistak ez zuen alferrik galdu Caudilloaren eskuzabaltasuna goraipatzeko aukera.
Hark Espainia Berriaren berreraikuntzaren bitartez presoei euren bekatu ideologikoetatik askatzeko
aukera eman zien69. Beraz, berreraikuntza materialaz gain berreraiketa sinbolikoa ere izan zen. Hala,
Errepublikaren aldeko izatearen erruaz libratzea bortxazko lanen bidez gauzatu zen.
Langile batailoiak Gerra-Presoen Kontzentrazio-Esparruen Ikuskaritzaren menpe zeuden. Erakunde hau gerra-presoen egoera erregulatzeaz arduratu zen, euren berrerabilpena garaipenaren mesedetan kudeatuz.

Gerra presoek burututako lanak
Gerra presoek burututako bortxazko lanak bi kategoria handitan sailka daitezke: alde batetik, frontera
bidalitako presoak zeuden, Ejertzito Nazionaleko soldadu gisa borrokatzera joandakoak70, edota gerrako
tresnak berreskuratzeko, intendentzia eta automobilen konponketa lanetan aritu zirenak, adibidez.
Bestalde, atzeguardian burututako lanak zeuden. Mugimenduaren aurkako gisa sailkatuak fronteetatik urrun zeuden guneetara bidali zituzten, Errepublikaren zonaldera igaro ez zitezen. Aldi berean,
bloke handi honen barnean, lan mota desberdinak aurki zitezkeen: lan militarrei zegozkienak (lubakiak
eta harresiak egitea), eta militarizatutako lantoki eta industrietan (industria metalurgikoan, meatzeetan…) edota lan zibiletan (azpiegituren eraikuntza, errepideak, trenbideak eta zubiak esaterako;
edota bonbek suntsitutako hiriguneen berreraikuntza, urtegi eta eraikin publikoak…) egindakoak.
Euskal Herrian lan ugari burutu ziren derrigortutako eskulanaz baliatuz. Adibidez, Frantziako
muga gotortu zen, bunker eta metrailadore habiak, errepideak eta baita Sondikako aireportua ere
eraiki ziren.
Bizkaiko meatze-arroan burututako lanek irabaziak eman zizkien bai diru-kutxa publikoei baita
enpresa pribatuei ere, Altos Hornos de Vizcaya delakoari esaterako. Era berean, siderurgia-arloko
enpresa ugarik gerraostean militarizaturik jarraitu zuten, Zumarragako Orbegozo eta Sarralde edo
Jose Luis Aparicioren lantokia, Urretxun. Zentzu honetan, beraz, hainbat presok herriko militarizatutako
fabriketan bete zituzten bortxazko lanak. 1938ko irailean “bonba fabriketan lan egiten zuten soldaduen

67 Araudiak zioenaren arabera, presoek ondoko jantziak izateko eskubidea zuten: jaka, alkandora, praka, longaina, “T” bat zuen
txapel borobila eta zapata pare bakarra (hauek apurtuz gero ezin ziren beste batzuk eduki eta trapuak, oihalak, etab. erabili
beharko zituzten). MENDIOLA, Fernando eta BEAUMONT, Edurne (2006), Esclavos del franquismo en el Pirineo, Tafalla, Txalaparta,
149. orria. Francok Langile batailoietako Barne-Erregimenaren Behin-Behineko Araudia 1938ko abenduaren 23an onartu zuela
adierazten dute lan honetan. Araudi originala AGMA, CGG, 2, 155, 16.
68 CAYUELA SÁNCHEZ, Salvador, “La biopolítica en la España franquista” (2010eko ekainaren 30ean, Murtziako unibertsitatean
defendatutako doktore-tesia. Argitaratu gabea. Hemen kontsulta daiteke: http://digitum.um.es/jspui/bitstream/10201/19789/1/CayuelaSanchezSalvador.pdf).
69 “Lanarekin, Ogiarekin eta Aberriaren Justiziarekin, pixkanaka-pixkanaka eurek aurretik dinamitarekin suntsitutako berreraikitzen
doaz”. Hitz hauekin Mugimendu Nazionalaren Prentsaren Argazki-Zerbitzuak munduari adierazi zion, 1939an, Aberriaren eraikuntzan modu eskuzabal batean presoak erabiltzen zituztela. MENDIOLA eta BEAUMONT (2006), Esclavos del franquismo...,
op. cit., 11. orria (hitzaurrea).
70 Zumarragako udal artxiboan kontsultatutako dokumentazioan frankisten aldean frontera borrokatzea bidali zituzten zenbait
gerra-preso zumarragatarren inguruko informazioa aurkitu da.
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kuarteleratzearen bateratzeari” ekin zioten eta, hala, “Villarrealgo antzinako ume eskolan” 71 ezarriko
zirela erabaki zuten. Gainera, aipatzekoa da 1942 eta 1944. urteen artean hirurogei presok Zumarragan
egindako berreraikuntza lana, hain zuzen ere, etorbide baten zabaltze lanetan aritu ziren72.
Hortaz, Estatuko aparatu zentrala ez zen esklabo lanaren onuradun bakarra izan; izan ere, Udalak,
Diputazioak, bestelako erakunde publikoak, Eliza katolikoa, enpresa pribatuak eta zenbait partikular
lan horietaz baliatu baitziren. Kalkulaezina litzateke bortxazko lanek Estatu frankistari emandako
irabazi ekonomikoen kopurua.
Rodrigok 1938ko apirilean langile batailoiak 40.690 gerra presok osatzen zituztela kalkulatu du73.
1939ko urtarrilean 67.90074, eta urte bereko apirilean 88.00075 langile zeuden. Guztira 87.589 soldadu-langile enplegatu zituzten 119 batailoi egon ziren gerra garaian76.
Zaila da langile batailoi desberdinetan egondako zumarragatarren kokapena zehaztea; izan ere,
batailoi bakoitzaren buruzagitza hiri jakin batean egon ohi zen eta batailoia osatzen zuten konpainiak,
atzera, beste gune batzuetan.

Kontzentrazio sistemaren eta langile batailoien jarraipena gerraostean
Gerra Zibilaren amaierarekin batera, langile batailoien sistema ez zen desagertu, berrantolatu baizik.
Zeregin honek bortxazko lanen eta hauen xedeen jarraipena ekarri zuen: Estatuarentzat irabazi ekonomikoak lortzea eta langileentzat zigorra eta eredua ezartzea. Zentzu honetan, 1940. urtean Diziplinatutako Soldadu-Langileen Batailoiak (DSLB) eta, 1941ean, Diziplinatutako Soldadu-Langileen
Batailoiak (zigortuak) sortu zituzten. DBSTak gerra garaiko langile batailoien ondorengo bilakatu
ziren, izan ere, hauen barne egitura ez zen ia aldatu77. Hortaz, langile batailoi, diziplinatutako soldadu-langileen batailoi, edota zigor-kolonia izan, presoek gerraoste luzean esplotatuak izaten jarraitu
zuten78.
Gerraosteko lehen hilabeteetan, garaileek 90.000 langile batailoietan bortxazko lanak egitera behartu
zituzten, 1939ko amaieran zigorrak luditzearen sistemari heldutako 12.781 zigortuen aurrean79. Honek
esan nahi du, testuinguru honetan, langile batailoien bidez burutu zela, nagusiki, derrigorrezko lana.
1940an Gerra-Presoen Kontzentrazio-Esparruen Ikuskaritza deuseztatu zuten, kontzentrazioesparruen eta langile batailoien antolamenduaren administrazioa kudeatu zuen erakundea, alegia.
Horren ordez Ejertzitoko Ministerioaren menpe zegoen Kontzentrazio-Esparruen eta Diziplina-Batailoien Buruzagitza sortu zuten. Berrantolaketa honek kontzentrazio-sistema eta honen ondorioak
luzatu zituen.

71 ZUA, A. Saila, 1. Arloa, I. Multzoa, 27. Liburua, 84. orria zuzen.
72 MENDIOLA GONZALO, Fernando (2010), “El impacto de los trabajos forzados en la economía vasconavarra (1937-1945)”,
AEHE, 5, 109. orria.
73 RODRIGO (2008), Hasta la raíz..., op. cit., 143. orria.
74 Ibidem, 146. orria.
75 Ibidem.
76 RODRIGO (2006), “Internamiento trabajo forzoso...”, op. cit., 629. orria.
77 BEAUMONT ESANDI, Edurne eta MENDIOLA GONZALO, Fernando (2004), “Batallones disciplinarios de soldados trabajadores:
castigo político, trabajos forzados y cautividad”, Revista de Historia Actual, 2. Lib., 2, 40. orria.
78 1939ko irailaren 8ko Legeak sortu zituen.
79 BEAUMONT eta MENDIOLA (2004), “Batallones disciplinarios...”, op. cit., 34. orria.
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Aldi berean, berrantolaketa hau 1939ko abenduaren 20an plazaratutako Aginduan oinarritu
zen80. Honek zera zioen:
“Gaur egun soldaduzkan 1938tik 1941era bitarteko deialdiko mutilak daude, kanpainako
lehen urtean askatutako zonaldean zeudenak soilik.
Hauek soldadutza era egokian bete dezaten, ezinbestekoa da gerra garaiko deialdietako izenemateen eta Armada Nazionalean sarrera egiaztatu dutenen premiazko zuzenketari ekitea. Bien
bitartean, horretarako, beharrezkoa da gure Mugimendu Loriatsuarekiko zeuzkaten aurrekariak
egiztatzea”.
Hala, 1936tik 1941erako deialdiko mutilen sailkapena agindu zuten. Aginduak sailkapena burutzeko eta norbanakoaren aurrekarien egiaztapena gauzatzeko bete beharreko pausuak azaltzen zituen.
Udalek 1940ko urtarrilaren 21ean ekin zieten zeregin horiei eta martxoaren 20rako bukatuta
izan behar zituzten. Ondoren, errekrutatze-bulegoetan behin betiko sailkapena egin zuten 1940ko
apirilean. Aldi berean, honek esan nahi zuen gerra garaian kontzentrazio-esparruetan egondako
askok gatazka belikoaren ostean euren zigorra betetzen jarraitu behar izan zutela.
Hortaz, ohiko izen emateko orriaz gain, mutilen sailkapen espedienteek, “Mugimendu Loriatsuarekiko izandako jarrera” ere adierazten zuten.
Sailkapena egin ahal izateko batzorde bat osatu behar zen, “buru zen alkateak edo honek eskuordetutako zinegotzi bat, alkateak eskatutako FET eta JONSeko ordezkari bat, eta hirugarren ordezkari
bat, Guardia Zibilaren kidea bat edota soldadu ohi bat, azken hauek ere alkateak izendatutakoak”81
osatzen zuten aipatutako batzordea. Agindu honetatik ondorioztatu daiteke, egindako sailkapenak
sakonak izan zirela, gerra zibilaren aurretik eta bitartean izandako aurrekariak frogatuko zituzten
berme eta dokumentazio ugari bete behar izan baitzituzten.
Gipuzkoako Sailkapen eta Berrikuste Batzordeak zirkular bat bidali zuen Zumarragako udalera.
Bertan mutilen sailkapenerako jarraitu beharreko aginduak adierazten ziren: izen-emateko orrian
azaltzen ziren ohiko datuez gain, mutilak Mugimenduaren aldekoak, interesik gabeak, aurkakoak
edota auzipetuak ziren adierazi behar zuten82; gainera, auzipetuak izanez gero, sailkapenak ezkutukoak
izan behar zuen “[mutilak] zegozkien zigorrak saihesten saiatu ez zitezen bermatzeko” 83.
Agintari frankistek aurkako gisa sailkatu zituzten mutilak, lehendabizi, kontzentrazio-esparruetara
bidali zituzten eta, ondoren, diziplinatutako soldadu-langileen batailoietara. Sailkapen hauen izaera
politikoak Errepublikarekiko leialtasuna zigortzea helburu zutela adierazten dute.
1942ko urriaren 28ko Aginduak, diziplinatutako soldadu-langileen batailoiak deuseztatu zituen:
ordura arteko langileak armadako unitateetara bidali zituzten, hau da, zigorra soldadutzaren bitartez
beteko zuten.
Bestalde, Diziplinatutako soldadu-langile (zigortuen) batailoiak 1948ra artean iraun zuten. 1936tik
1942 arteko deialdiko zigortuak batailoi horietan sartu zituzten, bertan parte hartu behar zuten zigortuak Reus (Tarragona), Miranda de Ebro (Burgos) eta Madrilgo kontzentrazio-esparruetara bidali
zituztelarik84.

80 EAO, 1939ko abenduaren 22. ZUA, 513-2an kontsultatua.
81 Ibidem.
82 ZUA, 513-2.
83 Ibidem.
84 BEAUMONT eta MENDIOLA (2004), “Batallones disciplinarios...”, op. cit., 41. orria.
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Laburbilduz, orain arte ikusitakoak, uztailaren 18an altxatutakoek ezarri zuten erregimenaren
aurkakoek eta, baita interes politikorik ez zutenek ere, jasan behar izan zuten errepresio bortitza
erakusten digu.
Hain zuzen ere, adierazi dugun bezala, Franco eta Molak preso hartutakoengan zuten pentsamendua desberdina izan arren, ez dugu ahaztu behar bi horien helburua lurraldearen konkista eta
bertako biztanle guztiak euren diziplinaren eta Elizak bedeinkatutako ohiko ordenaren menpe jartzea
zela. Honek, era berean, gizartearentzako kostu handia ekarri zuen: “30.000 desagertu, arrazoi politikoengatik –uste diren- 150.000 fusilatu, kontzentrazio-esparruetan milioi erdi giltzapetu, berreraikuntzan eta lan publikoetan aritu ziren milaka gerra-preso eta politikoen derrigorrezko laneskuak,
atzerrira bultzatutako milaka pertsona, -gutxienez 300.000 gatibu zituen- gerraosteko zentzugabe
eta nahasirik kartzela sarea, edota diktadurak garatutako genero errepresioa, emakumeak espazio
pribatuan gordetzeaz gain muturreko krudeltasunera iritsi zen, bahiketa eta emakumeen kartzelatan
gertatutako umeen lapurretak zirela eta” 85.
Behin gerra bukatu ostean, Francok trebetasun handia erakutsi zuen bere burua Estatuaren agintaritzan mantentzeko, nahiz eta hasiera batean 1936ko irailaren 21 eta 28 bitartean agintari militarrek,
bai arlo militarrean baita arlo zibilean ere, aitortutako erantzukizun handiak aldi baterako ziren,
gatazka armatua amaitu bitartean, hain zuzen ere.
Aipatutako abilezia hori gerraosteko lehen urteetan erakutsi zuen Francok, bai bere aliatu militar
eta politikoekin baita, eta batez ere, berak bere aurkaritzat zituenekin. Estatuko tresnak gogor erabili
zituen azken horien aurka izua hedatzeko. Paul Prestonek dioen bezala, “inbertsio politiko bat izan
zen, izu emankorra, Francoren diktaduraren despolitizazioa prozesua bizkortu zuena, espainiarrak
apatia politikorantzat bideratu zituen (...). [Francok] bere diskurtsoetan ez zuen ezkutatu odol-sakrifizioen beharrarekiko zuen iritzia eta, sistema juridiko militarraren gorengo buruzagia zenez,
heriotz kopuru handiaren bere ezagutza eta onarpena ezin daiteke zalantzan jarri” 86.
Edonola ere, 1945. urtea garrantzitsua izan zela ikus dezakegu; izan ere, Alemania naziaren eta
II. Mundu Gerraren amaiera eta espainiar diktadoreak gorrotatutako demokrazia dekadente burgesen
garaipena zela eta, disidenteek ordura arte jasandako “barruko biolentzia zibila” 87 deituriko errepresioak88, ezin zuela berdin jarraitu ikusi zuen Francok89: lan-garbiketa prozesua bere amaierara iritsi

85 RODRIGO (2006), “Internamiento y trabajo forzoso...”, op. cit., 616. orria.
86 PRESTON, Paul (1993), Franco, Caudillo de España, Barcelona, Grijalbo Mondadori, 971. orria.
87 Errepresio zabal batean oinarritutako biolentzia kontzeptu honek gatazka talde sozial jakin batean mugatzen du eta jendarte
ezberdinen arteko liskarrak alde batera uzten ditu. Eguneroko jarduera guztietan eragina izan zuen biolentzia ezarpena,
iraunkorra, izan zen. Eta garaileek garaituak izan zirenak gehiago makurrarazteko erabili zuen Francok. Hau guztia nazioarteko
testuingurua helburu hori lortzeko aproposa zelako burutu zuen: izan ere, II. Mundu Gerraren hasierak, 1939an, europarrei
Francok eta bere aldekoek urte horietan gauzatu zituzten mendekuetan ez erreparatzea eragin zuen. ALONSO CASTROVIEJO,
Jesús Javier (1998), “Venganza y represión durante el franquismo”, Brocar. Cuadernos de Investigación Histórica, 21, 405-426.
orriak.
88 Carlos JIMÉNEZ VILLAREJOri jarraituz, 1939ko apirilaren 1aren ostean burututako errepresioa honela ulertzen dugu: “sarraski
politikaren antolamendu eta gauzatzea; [Estatu] golpearekiko erresistenzia zibila eta militarra ezinezkoa izan zen tokietan
berehala burutu zena (...) eta erakunde errepublikarren eta eskubide demokratikoen suntsipen sistematikoarekin gertatu zen”.
Memorial Democràtic de Catalunya-ak, 2010eko ekainaren 9-11 bitartean, antolatutako “La represió franquista i la revisió jurídica
de les dictadures” delako II Col.loqui Internacionalean aurkeztutako “Los Consejos de Guerra bajo el franquismo” izeneko
txostena. Mahai-inguruaren aktak 2011n argitaratu ziren: La repressió franquista i la revisió jurídica de les dictadures / II Col-loqui
Internacional Memorial Democratic, Barcelona, Memorial Democratic.
89 Jiménez Villarejo jarraituz, “Ezarritako izuaren ondorioak itzelak izan ziren. Agintari frankisten arabera, 1940ko urtarrilaren
7an 270.719 preso politiko zeuden eta 1943ko apirilaen 10ean 92.477. Garaiko Justizia Ministerioaren datuen arabera, 1939ko
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zen urtean bertan, erregimenaren norabidearen aldaketaren adierazle zen ministerioen birmoldaketak
1945eko urriaren 9ko indultua90 eta aurkariak sastatzen zituen Ardura Politikoen legearen indargabetzea ekarri zituen.
Ikusi kontzentrazio-esparruetan eta langile batailoietan egondako bizilagun zumarragatarren zerrenda 5. eranskinean.

Espetxe franquistak
“Presoa gorotz baten hamar milioirena
dela jakin behar duzue” 91.

Espetxe frankisten mundura lehen hurbilketa bat
Bizitzako beste zenbait esparrutan bezala, kartzelen alorrean ere Estatu Berriak II. Errepublikak
espetxeen inguruan onartutako legeak indargabetu zituen92.
Burgosko agintariek 1930etik indarrean zegoen espetxe-araudia berrezarri zuten, kartzela-sistema
hobetzeko balio izan zuten lege-xedapen errepublikarrak deuseztatuz.
Zentzu honetan, Ángela Cenarrok “edozein erregimen edo sistema politikoren espetxe-sistema
aipatutako erregimen edo sistema horrek boterea erabiltzeko duen moduarekin estuki lotua
dago[ela]”93 dio. Era berean, bide hau jarraituz, Gutmaro Gómezek kartzela “hasieratik errepresioaren
fenomenoari lotuta egonik (...) diktadura [frankistaren] eraketaren elementu erabakigarrienetako
bat izan ze[la]”94 baieztatzen du. Beraz, altxatuek sortutako espetxe-mundura lehen hurbilketa bat
egitea beharrezko da, hobeto ulertu ahal izateko, lehenik eta behin, autoritate berriek eratutako
kartzela-unibertsoa eta, bigarrenik, aipatutako sistema horrek presoei nola eragin zien.
Burgosen ezarritako militar matxinoen Gobernuak desitxuratze estrategia baten bidez, erregimen
demokratiko bati gordetako leialtasuna gogor zigortutako delitu bilakatu zuen. Serrano Súñer beraren
hitzetan Alderantzizko justizia deitu izan zenak, burututako momentuan legitimoak ziren ekintzengatik
presoak zigortzeko balio izan zuen. Izan ere, kasu gehienetan, espetxeratutakoei ezarritako zigorrak
atzeraeraginezko izaera zuten; matxinoen asmoa gerra zibilaren aurretik izandako gertakari, iritzi eta
militantzia politikoak zigortu eta kondenatzea zen.
Zentzu honetan, eta adierazitako gerra testuinguruaren barnean, kartzelaratutako gatibuak jurisdikzio militarren eraginpean egon ziren eta, orokorrean, hiru izan ziren gerra kontseiluetan inpu-

hildakoak barne). Partzialak diren datuak izan arren, aringarririk gabe, benetako genozidio eman zela adierazten dute”. JIMÉNEZ
VILLAREJO (2011), “Los Consejos de Guerra bajo el franquismo”, op. cit.
90 Honek ez zien eragin PCEko kideei eta heriotza-, bortxaketa- eta profanazio-delituengatik zigortuei. GONZÁLEZ PADILLA,
Eusebio (2003), “La Justicia Militar en el primer franquismo”, in GUTIÉRREZ NAVAS, Manuel eta RIVERA MENÉNDEZ, José (koordk.), Sociedad y política almeriense durante el régimen de Franco. 2002ko apirilaren 8-12 bitartean ospatutako Jardunaldietako
aktak, 155-166. orriak.
91 Bartzelonako Modelo Espetxeko zuzendaria zen Isidro Castellónek 1941ean aipatutako hitzak. RODRIGO (2008), Hasta la
raíz..., p. 165. orria.
92 Ikus CHAVES PALACIOS, Julián (2005), “Franquismo: prisiones y prisioneros”, Pasado y Memoria. Revista de Historia Contemporánea, 4, 27-47. orria.
93 CENARRO LAGUNAS, Ángela (2003), “La institucionalización del universo penitenciario franquista”, in MOLINERO RUIZ,
Carme, SALA, Margarida eta SOBREQUÉS i CALLICÓ, Jaume (coords.), Una inmensa prisión: los campos de concentración y
las prisiones durante la Guerra Civil y el franquismo, Bartzelona, Crítica, 133. orria.
94 GÓMEZ BRAVO, Gutmaro (2008), El exilio interior. Cárcel y represión en la España franquista, 1939-1950, Madril, Taurus,
20. orria.
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tatuei irekitako auzietan ezarritako delitu motak: matxinadari atxikimendua adieraztea, matxinadari
laguntza ematea eta matxinada bultzatzea, alegia.
Horietako lehena Mugimendu Nazionalaren matxinadaren aurretik eta bitartean Fronte Popularrean kargu politikoren bat izan zutenak zigortzeko ezarri zen, baita eskuineko pertsonen
hilketan lagundu zuten haiek zigortzeko ere. Atxikimendu delitu honengatik jarritako zigorrak heriotza-zigorretik hogei urte eta egun bateko kartzela-aldiaren artekoak ziren. Bestalde, errepublikar
Armadan borrokan aritu ziren miliziano eta soldaduei, alderdi politiko eta sindikatuetako kideei
eta bai konfiskatzeetan, presoen zainketan etab.etan parte hartu zutenei ere matxinadari laguntza
ematearen delitua egotzi zieten. Hauei ezarritako zigorra, inputatutako karguen arabera, 20 urte
eta egun batetik 12 urte eta egun batera edota 12 urtetik 6 urte eta egun bat arteko tartean egon
zen. Azkenik, propaganda iraultzailea burutzeagatik edota Mugimendu Nazionalaz gaizki esaka
aritu izanagatik matxinada bultzatu izanaren delitua leporatu zieten95.
Bestalde, kartzela frankistetan, bai gerra zibilean baita gerraostean ere, gatibuak hiru mailatan
sailkatu zituzten: lehenik eta behin, gobernadore zibil edo militarraren menpean zeuden gobernuatxilotuak zeuden; bigarrenik, epaiketaren zain zeuden presoak zeuden; eta, azkenik, zigortuak
zeuden, hau da, kondenatuak izan ziren presoak96.
Zigor-arloko legediari dagokionez, aurretik aipatutako 1937ko maiatzaren 28ko 281. Agindua
izan zen tresna esanguratsuenetako bat. Agindu honek gerra-presoei eta preso politikoei “lan-eskubidea” aitortu zien, itxuraz Estatuarentzako traba izan ez zitezen eta euren itxialdiaren gastuak beren
lanaren bitartez ordain zitzaten. Aginduak honela zioen:
“Estatu Berriak ezin die ukatu preso eta zigortu gorriei espainiar guztiek duten lan-eskubidea
(...); hala, euren esfortzuaren bitartez mantentzeko aukera izango dute, familiari zor dieten laguntza murriztu eta diru-publikoarentzako zama izan ez daitezen” 97.
Preso kopuruaren etengabeko areagotzeak sortutako arazoei irtenbidea ematea zen arau honen
helburu behinena. Izan ere, beste atal batean ikusi dugun bezala, Estatu Berriak bere intereserako
presoen laneskuaren berrerabilpenaz baliatu zuen gerra zibilaren testuinguru erabakigarrian. Hala,
presoak Estatu frankistarentzako lanesku merkea (eta zenbaitetan debaldekoa) bilakatu ziren. Izan
ere, burututako lanengatik emandako ordainsaria oso txikia zen: presoari zegozkion 1,50 pezeta elikatzeko erabili zuten espetxeetako agintariek eta presoak 50 zentimo soilik jasotzen zuten; bestalde,
kartzelan zegoen senarrari fideltasuna gorde ziola frogatzea lortzen zuen emazteak, bizi-baldintza
kaxkarrak bazituen, 2 pezeta jasotzen zituen eta hamabost urte baino gutxiago zuen seme-alaba bakoitzak pezeta bat.
Aldi berean, espetxe-mundu frankistaren azterketan, 1938ko urriaren 7ko Aginduan aipatu beharrekoa da. Agindu honek Lan Eginez Penak Luditzearen sistema sortu zuen; geroago Merced Patronatua izango zena, alegia. Erakunde hau espetxe-unibertso frankistaren oinarri bihurtu zen98.
Agindu horrek, preso politikoei lan eginez zigor-aldia murrizteko aukera eman zien; laneko bi egunengatik zigor egun bat murriz zezaketen. Edonola ere, sistema honi heltzeko baldintzak oso mu-

95 SÁNCHEZ RECIO, Glicerio (2012), “Debate sobre la naturaleza de la represión en España”, Hispania Nova. Revista de historia
contemporánea, 10, 7-8. orriak.
96 VEGA SOMBRÍA, Santiago (2003), “La vida en la prisiones de Franco”, in MOLINERO RUIZ, Carme, SALA, Margarida eta SOBREQUÉS i CALLICÓ, Jaume (coords.), Una inmensa prisión: los campos de concentración y las prisiones durante la Guerra
Civil y el franquismo, Bartzelona, Crítica, 188. orria.
97 CHAVES PALACIOS (2005), “Franquismo: prisiones...”, op. cit., 45. orrian aipatua.
98 GÓMEZ BRAVO (2008), El exilio interior... , op. cit., 22. orria.
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rriztatzaileak ziren. Aurrerago, matxinatutako agintariek aipatutako sistema arautuko zuten lege eta
agindu berriak plazaratu zituzten.
Aurretik aipatu bezala, kontzentrazio-esparruetan sailkatuak izan ostean, autoritateek, horrela
bazeritzoten, preso politikoak kartzeletara bidaltzen zituzten. Epaituak eta zigortuak izan ostean,
jarrera ona eta Erlijio azterketa (kartzelako kapilauek irakatsi eta azterketa egiten zieten) 99 gaindituz
gero, aipatutako lanaren eskubide-betebehar printzipiori heldu ahal izan zioten.
Lan Bitartez Zigorra Luditzeko sistema kudeatzeko Estatuak 1938ko urrian Patronatu Zentrala
sortu zuen. Estatuak Patronatuari ekonomikoki laguntzen zion, hau presoen elikaduraz, egunsari
barregarriaz eta horien familiei emandako diru-kopuruaz arduratzen baitzen. Carmen Polo buru
zuen Lan Eginez Penak Luditzearen Patronatua, XIX. mendeko presoen aldeko patronatuen ereduan
oinarrituta zegoen. Patronatu honek baldintzapeko askatasuna eta espetxeratutakoen zigorraldien
luditzea kudeatu zituen, baita horien lekualdaketak, emandako diru-kopuruak eta zigorrak ere. Gerra
testuinguruan sortutako sistema hau frankismoko lege-sisteman finkatu zen, eta gerraostean Justizia
Ministerioaren menpera igaro zen.
Aipatu berri dugunetik esamguratsuena Estatu frankistak bai administratiboki, baita sinbolikoki
ere abian jarri zuen makineriak ordena berriari irabaziak besterik eman ez zizkiola da. Sistema honen
bitartez presoak lan eremuan esplotatuak izan ziren, lanesku merke edota ia debaldekoa baitziren.
Patronatuarentzako irabazi handiak sortzeko tresna izan ziren eta, materialki aipatutako erakundea
sostengatzeaz gain, “hezkuntza, ideologia eta propaganda” 100 beharrak ere bultzatu zituen.
Edozein modutan ere, zigorren betetzearen inguruan gauzatu diren ikerketek erakutsi dute bortxazko lanek ez zutela ezarritako zigorra murrizteko balio izan, izan ere, espetxeen masifikazioak101
kartzeletako egoera eutsiezina bilakatzen zuen eta, ondorioz, jarraian aipatuko den legez, gerraoste
luzean zehar indultu ugari eman zituzten102.
Aldi berean Estatuaren Segurtasun Legeak eta Masoneria eta Komunismoaren Errepresiorako
Legeak, uztailaren 18an ondoren egindako delituengatik, “preso prebentibo” zenbatezinen kartzelaratzea eragin zuten103.

Gerraosteko espetxeak
Gudan zehar espetxeen berezko ezaugarri izan zirenak, bizi-baldintza gogorrak, heriotza eta indarkeria,
esaterako, ez ziren gerraostean desagertu. Izan ere, espetxeak garaileen mendekua kudeaketarako
espazio bihurtu ziren.
Lehenago aipatu bezala, kartzeletako gehiegizko populazioa zela eta, gerraostean gerra-preso
ugari, propaganda mugimendu bati erantzunez, indultatu egin zituzten (ez amnistiatu). Honek esan
nahi du Francok barkatu egin ziela, Caudilloaren eskuzabaltasuna adieraziz. Dena den, “barkamenak
ez zuen lekurik izan zigor eredugarria ezartzera behartua zegoen Espainian”; izan ere, garaituek
“euren bekatuak pekatzeko eta erruak garbitzeko”104 beharra izan zuten. Aitortutako indultuak, ha-

99 CENARRO LAGUNAS (2003), “La institucionalización...”, op. cit., 135. orria. Aurrerago adieraziko den legez, zenbait zumarragatarrek sistema honi heldu zioten.
100 Ibidem, 137. orria.
101 Preso kopuru handia zela eta, agintari frankistek hainbat eraikin egokitu behar izan zituzten haiek giltzapetu ahal izateko;
hori dela eta, kartzela hauei “egokitutakoak” izena jarri zitzaien.
102 RODRIGO (2008), Hasta la raíz..., op. cit., 170. orria.
103 GÓMEZ BRAVO (2008), El exilio interior..., op. cit., 30. orria.
104 Ibidem, 45. orria. Letra etzana nire da.
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sieran modu geldo eta nahasi batean, gerra presoen arazoarekin amaitu beharko zuten teorian105.
Lehenik eta behin, lau indultu eman zituzten 1940, zigor arindun presoei batez ere, beti espetxeen
egoera arintzeko helburuarekin. Hurrengo urteetan zigor handiagoa zuten presoei aitortu zitzaizkien
indultuak. 1945eko urriaren 9an eman zen azken indultua. Hala eta guztiz ere, espresuki prestatutako
kartzelak 1946tik aurrera hasi ziren deuseztatzen.
Kartzeletako gehiegizko biztanleria arintzeko erabilitako beste neurrietako bat hainbat presori
baldintzapeko askatasuna aitortzea izan zen. Dena den, kaosa nagusi izan zen zigorren kudeaketan.
Izan ere, nahiz eta agintari judizialek aginduak plazaratu, Varela jeneralak sinatutako sei urteko
kartzela-zigorra zuten presoei askatasun baldintzatua onartzen zuen 1940ko uztailaren 25eko agindua esaterako, ez zuen epai-sistema bizkortu. Hori dela eta, zehapen arina zutenek euren zigor
osoa bete zuten eta heriotza-zigorrera kondenatuak izan zirenak aldiz, erlatiboki, nahiko azkar irten
ziren106. Zentzu honetan, lehenago ikusi dugun bezala, 1942tik aurrera batez ere, zigortu asko
kartzelatik ateratzen hasi ziren. Hala ere, milaka lagunek jarraitu zuten kartzeletan kolapso burokratikoa arintzeko zain; ezin ahantzi gainera, zain zeuden bitartean zenbait preso gosez eta biriketako
eta hesteetako, etab.etako gaitzez hil zirela.
Gainera, aipatu beharra dago, espetxeak ustelkeria indarrean zegoen espazioak zirela; izan ere,
“kartzelan askatasuna eros zitekeen gainerako produktuak bezala” 107. Diruak eta zigortuen edota
euren senitartekoen baldintza sozialek askatasunerako beharrezkoak ziren bermeak eta aldeko txostenak ziurtatzeko balio zuten. Dena den, preso ohi baten askatasuna ez zen osoa izan, zelatatuak
izaten baitziren eta, zenbait kasutan, beteta zituzten zigorrengatik berriro atxilotzen zituzten.
Kontzentrazio-esparruen antzera, espetxe-eremuan ere herriko erakundeek eragin handia izan
zuten, eurek igorritako txostenekin presoaren bizilekua zein familiaren mantenua erabaki baitzezaketen. 1940ko urtarrilaren 25ean plazaratutako Aginduak Zigorren Azterketarako Batzordea sortu
zuen. Komisio hau presoei hasieran ezarritako zigorra murrizteaz arduratu zen. Zigorra murriztearen
aldekoa bazen espetxeko Diziplina Batzordeak baldintzapeko askatasuna aitortzeko txosten bat egin
behar zuen. Azkenean, txosten hau eginez gero, presoaren Herriko Batzordeak txostena uka zezakeen
“gorrotoa ez pizteko” helburuz108. Presoaren arriskugarritasuna balioztatzeko ardura zuten Herriko
Batzordeek kontrako txosten ugari eman zituzten eta, ondorioz, Espetxeetako Zuzendaritzak ukapen
hauen ordez erbestea ezarri zien presoei, beren bizilekutik 250 kilometrotara. Gainera, Herriko
Batzorde hauek, aske utzi ondoren ere preso ohia zaintzeko ardura zuten.

Expetxe barruko bizitza
Zalantzarik gabe espetxe frankistetako bizi-baldintzak, kontzentrazio-esparruak bezain tamalgarriak
ziren eta kartzelaratutako gehienentzat bizi-esperientzia krudela izan zen.
Adierazi dugun bezala, espetxeak kolapsaturiko lekuak ziren. Gerra hasieratik oso beteta bazeuden
ere, 1939tik aurrera are gehiago masifikatu ziren; izan ere, kontzentrazio-esparruetan zeuden gerra-presoak kartzeletara eramateko prozesua bizkortu zuten.
Jana urria zen eta errazionamendua indarrean egon zen kartzelen barnean ere; eta janari-salerosketak egoera okertu besterik ez zuen egin. Espetxeetako agintariek burututako janari-trafikoaren

105 Ibidem, 31. orria.
106 Zumarragako zigortuen artean, alde handia dago kondenaren betekizunari dagokionez.
107 GÓMEZ BRAVO (2008), El exilio interior..., op. cit., 40. orria.
108 Ibidem, 43. orria.
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ustelkeria zigorrik gabe geratu zen. Presoei zegokien jakien kontrabando masiboaren ondorioz,
horien elikadura murriztu egin zen, preso askoren heriotza eraginez (horietako asko epaiketaren
zain zeuden) 109. Kartzeletako agintariek presoen jakiekin trafikatzean, elikagaiak merkatu beltzera
desbideratzen zituzten; hala, agintariak aberastu ziren bitartean, presoak gosez hil ziren. Izan ere,
askotan egunean behin bakarrik ematen zieten jaten. Hori dela eta, presoak kartzeletako kantinan
oso garestia zen janaria erostera behartzen zituzten. Familiak preso askoren elikadura-iturri bihurtu
ziren baina askotan presoen lekualdaketek laguntza hori eragozten zuen. Agintarien gehiegikerien
erruz milaka preso hil ziren gosez, baina ez ziren heriotzak izan ondorio bakarrak; askoren ahultzea
eragin zuten, abitaminosi, desnutrizio eta deshidratazioa eraginda eta, ondorioz, gaixotasun larriak
izan zituzten.
Bestalde, egiteko hezitzaile-erlijiosoa kartzeletako bizitzaren kontrol-tresna bilakatu zen. Eguneroko
meza eta ereserki nazionala kantatzea derrigorrezkoak ziren. Halaber, ironikoki deituriko “espetxe
turismoa” ere, hau da, presoen etengabeko mugikortasuna, hauek kontrolatzeko tresna bilakatu
zen110. Izan ere, araketak, ikuskapenak eta lekualdaketak, eta baita torturak (jipoiak, korronte elektrikoak...) 111 ere kartzeletako eguneroko bizitza egituratu zuten.
Frankistek gogor zigortu zituzten diziplina eza bide zuten kasuak eta ez zuten oztoporik izan hauen
aurka indarrez jokatzeko. Espetxeetako bizitzaren parte ziren zakarkeria, tratu txar eta guztien aurrean
egindako irain giroa gehiegizkoa izan zen preso ugarirentzat eta askok bere buruaz beste egin zuten.
Honetatik guztitik, esan gabe doa presoek egindako edozerk eragin zezakeela guardien aldetik zigor
gogorra.
Ikusi arrazoi politikoengatik lehenengo garai honetan kartzela frankistetan egondako zumarragatarren zerrenda, 4. eranskinean.

Errefuxiatuen arazoa
Lehenengo ebakuazioak
Gerra zibilean era mailakatuan hartu zuten atzerrira joateko erabakia euskal herritarrek. Lehenengo
lekualdaketak guda hasi eta aste gutxira gertatu ziren.
Tropa nafarrek Gipuzkoan zehar izandako aurreratze bizkorrak emakume, haur eta zahar asko
Frantziara ihes egiteko aukera hartu izana bultzatu zuen. Lehen une hartan 16.500 izan ziren jasotako
exiliatuak112, gehienak emakume eta haurrak, baina edadetuak ere baziren tartean, esan bezala. Gipuzkoako Defentsa Batzordeak honelako ebakuazioak antolatu zituen; dena den, ondoko herrialdean
senitartekoak eta lagunak zituzten zibil askok euren baliabideen bitartez erabaki zuten Frantziara
lekualdatzea. Gerraren hasierako uneetan ihes egin zuten pertsona gehienak penintsulara itzuli
ziren Gipuzkoako frontea egonkortu zenean. Horietako batzuk Gipuzkoara bueltatu ziren eta beste
batzuk Katalunian ezarri ziren, askotan, agintari frantsesek behartuta.
Lehen fase honetan, hala ere, Gipuzkoako gainontzeko herrietako biztanleek artean okupatu gabeko herrietara jo zuten (erori arte, Zumarragaren kasua izan zen). Konkistatu aurretik joandako

109 Ibidem, 98-99. orriak.
110 Zumarragako zigortu gehienak, kartzela-aldiaren uneren batean, espetxez aldatu zituzten.
111 GÓMEZ BRAVO (2008), El exilio interior..., op. cit., 36. orria.
112 ALONSO CARBALLÉS, Jesús J. (2007), “El primer exilio de los vascos, 1936-1939”, Historia Contemporánea, 684. orria.
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errefuxiatuak albo batera utziz113, gipuzkoarrek burututako lekualdatze esanguratsuena Bizkairantz
egindakoa izan zen. Tropa nazionalen aurrerapenetik ihesi zihoazen ehun mila lagun inguru lekualdatu
zen bertara114. Partikularren etxeetan eta Eusko Jaurlaritzak helburu horretarako ezarritako eraikinetan
hartu zuten babesa.
Nazionalak Bizkaira gerturatzean sor zitezkeen antolamendu arazoak zirela eta, probintzia gipuzkoar
errefuxiatuez pilatu ez zedin eta hauek Levanteko probintzietara eramatea ziurragoa zenez (izan ere,
garai horretan ez zegoen borrokarik bertan, baina horretarako igarotzeko herrialde gisa frantziarren
laguntza behar zutenez) 1936ko irailaren 16ko arratsaldean arazoa Bergaran eztabaidatzea erabaki
zen. Horretarako, Zumarraga eta Urretxuko Defentsa Batzordeak Salinas lehendakaria eta Basilio
Fernández eta Berriochoa kideak bidali zituen.
Gainera, Orden Publikoko Komisariako aipatutako batzordeko kidea zen Juan A. Rodrigok proposatuta, Zumarragatik irten nahi zuten familien ebakuazio bizkorrerako beharrezkoak ziren bideak antolatzea eskatu zuten, azken orduko arazoak ekiditeko asmoz. Nolanahi ere, Bergaran ospatutako bileraren gertutasuna ikusirik, arazoa bilera horretako emaitzak ikusi ostean eztabaidatzea erabaki zuten115.
Bestalde, 1937tik aurrera Eusko Jaurlaritza, Gizarte Laguntzarako Sailaren bidez, haurrak atzerrira
ebakuatzeko antolaketa eta kudeaketaz arduratu zen. Bizkaiko portuetatik atera ziren ontzi gehienak
Frantzia zuten helmuga116, nahiz eta itsasontzi asko Britainia Handira eta SESBera ere joan ziren.
Ontzi hauetako bidaiari gehienak, beraz, umeak izan ziren (19.000 inguru, hain zuzen ere); helduak
7.000 izan ziren, gehienak emakumeak eta adinekoak117.
Aldi berean, tropa nazionalak iparraldeko frontean aurrera egiten zihoazen heinean, atzerrira joan
ez zen biztanleria zibila Santanderrerantz nahiz Asturiaserantz abiatu zen. Kantabriako hiriburutik
23.000 euskaldun ebakuatu zituzten eta Asturiasko hainbat hiritatik 30.000 inguru118. Guztira,
1937an exiliatutako euskaldunak 130.000 inguru izan zirela uste da119.
Erbesteratzeak luze iraungo ez zuela uste bazuten ere, askotan 1939ra arte luzatu zen eta, zenbait
kasutan, Francoren heriotzara arte.
Edonola ere, eta Bizkaian errefuxiatutako gipuzkoarren egoera ekonomiko larria zela eta, askok
laguntza eskatu zioten Eusko Jaurlaritzako Gizarte Laguntzarako Sailari. Bizkaira tokialdatutako zumarragatar kopurua handia zen. Adibide gisa Encarcación Peinado Garcíak, 1936ko urriaren 23an,
beretzat eta bere seme-alaba Juan, Victoria eta José Sádabarentzat egindako eskaria adieraz daiteke.
Ordura arte Geltoki kaleko 4. atarian bizi ziren eta Bizkaira joan zenean familiaren euskarri ekonomiko
bakarra Juan zen: milizianoa zen eta egunean 10 pezeta irabazten zituen120.

113 Aipatutakoa Florencio Aguirren ugetista ordiziarraren familiaren kasua da, adibidez. Bere bizilekutik ihes egin eta gure
herrian egon zen, bere emaztearekin eta sei seme-alabekin batera. Egoera ekonomiko kaxkarra zuenez (izan ere, uztailaren
18az geroztik hamabi ordainsari soilik jaso zituen) Herriko Defentsa Batzordeko lehendakariari laguntza ekonomikoa eskatu
zion, izan ere, gure herrian miliziano gisa irabazten zuena ez zen nahikoa bere familia elikatzeko. AHN, Gerra Zibila Saila, P.S.
Bilbao 254/27. Bestalde, Beasain erori ostean, Tren Sindikatu Nazionaleko Langileriaren Kontseiluko Zuzendaritzak Zumarragara
lekualdatzea erabaki zuen halabeharrez, ezohiko bilera orokorrean erabakitakoaren arabera. Hau guztia Zumarragako Fronte
Popularrari adierazi zion Kontseiluko zuzendariak, Restituto Garcíak, 1936ko irailaren 2an. Ibidem. Bestalde, Zumarragara
etorritako eta herriko milizianoen eguneko ordainsaria desberdina izan zitekeen, eguneko pezeta batetik hamarrera.
114 ALONSO CARBALLÉS (2007), “El primer exilio...”, op. cit., 685. orria.
115 AHN, Gerra Zibila Saila, P.S. Bilba, 254/27.
116 Ikusi Frantzian, errefuxiatuen-esparruetatik kanpo egon ziren zumarragatarren zerrenda, 7. eranskinean.
117 ALONSO CARBALLÉS (2007), “El primer exilio...”, op. cit., 692. orria.
118 Ibidem, 693. orria.
119 Ibidem, 694. orria.
120 AHN – Gerra Zibila Saila, P.S. Santander.
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Zentzu honetan, denbora pasa ahala errefuxiatu zumarragatarrak kokatu ziren lekuak ugariak
zirela eta, euren diru-sarrerak edozein lekutan egonda ere kobratzen saiatu ziren: horren adibide
dugu Gregorio Castrillo, Teodoro González, Francisco Pérez eta Emiliano González Fronte Popularreko milizianoek 1936ko urriko 16an onartutako baimena. Ampueron (Kantabria) zeudela zumarragatar errefuxiatu baten mesetan gure herrian 1936ko abuztuaren bigarren hamabostaldian
miliziei laguntzeko egindako lanengatik ondasunak kobratzeko121.

Haur-exodoa
Gatazka beliko gehienetan gertatzen den legez, txikienak izan ziren, finean, biktima biktima errugabe eta ahulenak. Espainiako gerra zibilak eragin handia izan zuen haur biztanleriarengan. Izan
ere, gatazka honetan, oro har, 138.000 haur hil zirela uste da. Gainera, jaiotza-tasak zakarki egin
zuen behera (gure herrian, biztanleriaren inguruko atalean adierazi dugun bezala, jaiotzak bataz
beste %30a jaitsi ziren 1936an eta ondorengo urteetan). Zentzu honetan, orokorrean, 550.000 jaiotza
inguru gutxiago egon zirela uste dute adituek122. Honetaz aparte, haurrek gerrak berez dakarren bestelako ondorioak ere pairatu behar izan zituzten, hala nola, elikadura nahiz higiene falta eta familiaren
banantzea. Ondoren ikusiko den bezala, txikiak hartzeko prest agertu ziren atzerriko zenbait herrialdeetara bidali zituzten hainbat ebakuazioen biktima izan ziren.
Gerraren lehen unetik bertatik populazio zibila, batez ere, errepublikar aldean, fronteetatik urrun
zeuden leku seguruagoetara lekualdatu zen. Euskal Herrian eta Gipuzkoan batez ere, 1936ko udako
lehen toki-aldaketa hauek “bat-batekoak eta nahasiak” izan ziren eta euskal agintariek ez zuten
horietan parte-hartu123. Horregatik, aipatu bezala, lehen ebakuazioek hurbil, Bizkaian eta Frantzian,
zuten helmuga.
Hala ere, 1937. urte hasieran, Bilboko bonbardaketak zirela eta124, Eusko Jaurlaritzako GizarteLaguntzarako Saila euskal umeen ebakuazioak kudeatzen hasi zen. Hasiera batean 1.600 baino
eskaera gehiago125 egin zituzten euren seme-alabak gerratik urrun bidali nahi zituzten gurasoek. Lurraldetik ateratzeko espedizio hauen antolaketan, Eusko Jaurlaritzaz eta aipatutako Gizarte-Laguntzarako Sailaz gain, oso garrantzitsua izan zen, Parisen zuen enbaxadaren bitartez, Errepublikako Gobernuak emandako babesa.
Bestalde, harrerako herrialdeei dagokienez, hainbat ezkerreko elkarteek adierazitako erakundeekin
elkarlanean aritu ziren aipatutako espedizioak eta ondorengo harrerak antolatzeko. Frantzian, beharrezko izapideak kudeatzeko erakunde, elkarte eta partikularrek osatutako sare konplexua koordinatu zuten. Hauen artean, ezkerreko elkarte sozialistek eta komunistek osatutako Comité d’Accueil
aux Enfants d’Espagne (CAEE) delakoa azpimarratu daiteke. Frantziako Gobernuak, bere aldetik,
batzorde desberdinek ezarritako kolonia desberdinetan geratu ez ziren umeen ardura hartu zuen
bere gain.

121 AHN, Gerra Zibila Saila, P.S. Bilbao 254/27.
122 Aipatutako zifrak Ramón Salas Larrazabalenak dira eta ALTED VIGIL, Alicia, NICOLÁS MARÍN, Encarna eta GONZÁLEZ
MARTELL, Roger (1999), Los niños de la guerra de España en la Unión Soviética. De la evacuación al retorno (1937-1999), Madril,
Fundación Francisco Largo Caballero, 29-30. orrietan daude aipatuta.
123 Ibidem, 30. orria.
124 Horietako bat urtarrilaren 4an gertatu zen. Biztanleria izugarri haserretu zen eta eskuineko presoak giltzapetuta zeuden
Larrinagako kartzela erasotu zuten
125 ALONSO CARBALLÉS, J. J. (1998), 1937. Los niños vascos evacuados a Francia y Bélgica. Historia y memoria de un éxodo
infantil (1936-1940), Bilbao, Asociación de Niños Evacuados el 37 – 37an Atzerriratutako Haurren Elkartea, 69. orria.
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Belgikan, gerratik ihesean zihoazen haurren harrera, oro har, Belgikako Alderdi Sozialistak (POBBWP) kudeatu zuen, batez ere, bere bi elkarteen bitartez: Femmes Prévoyantes Socialistes eta Comité
National pour l’Hébergement des Enfants Espagnols en Belgique (CNHEEB) direlakoen bidez, hain
zuzen ere. Bestalde, Malinaseko Kardinal Artzapezpikua zen Van Roeyk bultzatutako Baskisch Kinderwerk-L’Oeuvre des Enfants Basque (Euskal Haurren Obra) erakundeak elkarte katoliko desberdinek
haurrak hartzeko egindako lana bateratu zuen126. Adierazi beharra dago Belgikako Gobernuak,
Frantziako Gobernuak ez bezala, prozesu honetan parte hartzeari uko egin ziola.
Burutu ziren espedizio gehienak 1937ko martxoa eta ekaina bitartean egin ziren. Horietako lehena
Bermeoko portutik atera zen Donibane Lohitzunerantz. Frankistek, Kondor Legioa eta hegazkinlari
italiarrak lagun zituztela, etengabeko aire-erasoak burutu zituzten, Bizkaiko zenbait herri bonbardatu
zituztelarik. Horren aurrean, euskal agintariak ebakuazio masiboak antolatzen hasi ziren127.
Zentzu honetan, 1937ko apiriletik aurrera deialdi berriak plazaratu zituzten, euskal alderdi politiko
eta sindikatuen bidez gurasoek euren seme-alaben izena emateko. Alonso Carballések adierazten
duen bezala, talde politiko desberdinen bitartekotzak “errefuxiatutako haur gehienak, batez ere,
Eusko Jaurlaritza osatzen edo babesten zuten aukera politikoen aldekoen edo lotutakoen semealabak izatea” 128 ziurtatzen zuen.
Euskal portuetatik itsasoratu ziren ontziak Frantziara iristean, errefuxiatuak herrialde horretako
hiri desberdinetara bidaltzen zituzten trenez. Belgikara bidali zituzten haurrak, beren aldetik, herrialde
horretara eraman aurretik kolonia frantsesetan egon ohi ziren denbora batez.
Frantzian, Eusko Jaurlaritzak, bere bi Sailen bidez, bi haur kolonia sortu zituen. Juan María de
Leizaola nazionalistak zuzentzen zuen Kultura Sailaren menpe zeuden koloniak Euskal Ikastolen
hezkuntza sisteman oinarritu ziren eta, hala, euskara, euskal folklorea eta hezkuntza erlijiosoa
bultzatu ziren129. Bestalde, Juan Gracia sozialistak zuzendutako Gizarte-Laguntzarako Sailak babestutako kolonietan hezkuntza laikoa eman zen.
Hala ere, agintari frantsesen babespean geratu ziren ume gehienak adopzio familiek hartu zituzten.
Gainontzeko adingabeak hainbat elkarteren, lehen aipatutako CAEE esaterako, kolonietan ezarri
zituzten. Halaber, azpimarratu beharra dago, Frantzian ezarri ziren haur gehienak 1939an itzuli
zirela, gerra zibilaren amaieraren eta II. Mundu Gerraren hasieraren ondorioz. Dena den, aberriratzeek
hurrengo urteetan ere jarraitu zuten, era desberdin eta espontaneoan izan bazen ere.
Belgikan errefuxiatutako haur gehienak (guztira 3.300 inguru izan baziren, 3.000 haur) aldiz,
adopzio familiek jaso zituzten. Zentzu honetan, umeen gizarteratzea herrialde honetan esanguratsua
izan zen, familiek egindako lanagatik eta hezkuntza ofiziala jaso zutelako, batik bat130. Hala ere, ume
hauen aberriratzeko bi bide jarraitu ziren: Euskal Haurren Obra elkarte katolikoko agintariek buruzagi
frankistekin negoziatu zuten zuzenean. Hori dela eta, aberriratzeei 1937an bertan ekin zieten. Bestalde, Belgikako gainontzeko elkarteek Burgosko Gobernu nazionalak egindako eskaerei uko egin
zieten eta, ondorioz, haur gehienak, oro har, gerra amaitu ostean itzuli ziren.
Haurrak hartu zituen beste herrialde bat SESB izan zen. Guztira lau espedizio izan ziren 3.000
ume Europako herrialde honetara eraman zituztenak. Espedizio hauek Valentzia (1937ko martxoaren
21ean), Santurtzi (1937ko ekainaren 13an), Gijon (1937ko irailaren 24an) eta Bartzelonako (1938ko

126 Ibidem, 262-273. orria. Gainera, Nazioarteko Laguntza Gorriak, Belgikako Gurutze Gorriak eta Errepublikaren Defentsarako
Talde Espainiarrak ere parte hartu zuten. ALONSO CARBALLÉS (2007), “El primer exilio...”, op. cit., 702. orria.
127 ALONSO CARBALLÉS (1998), 1937. Los niños vascos... op. cit., 83. orria.
128 Ibidem, 86. orria.
129 ALONSO CARBALLÉS (2007), “El primer exilio...”, op. cit., 698. orria.
130 Ibidem, 702-703. orriak.
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urriaren amaieran) portuetatik atera ziren131. Ebakuazio hauek nazioarteko testuinguruak inposatutako
baldintzen menpe egon ziren. 1937ko SESBerako espedizioak herrialde horrek Errepublikari emandako laguntza militar sendoenarekin bat datoz denboran132, izan ere, 1938ko gertaerek laguntzen
norabidea aldatu zuten nabarmenki133.
SESBera bidalitako euskal haurrak bigarren eta hirugarren espedizioetan atera ziren. Bigarrena
1937ko ekainaren 13an irten zen, hau da, Bilboren erorketa baino bost egun lehenago eta bere antolaketan Eusko Jaurlaritzako Gizarte Laguntzarako Sailak eta baita Euskadiko Alderdi Komunistak
eta Nazioarteko Laguntza Gorriko kideek ere parte hartu zuten. Habana ontzia Santurtziko portutik
irten zen Bordelerantz, 4.500 haur zihoazelarik itsasontzi honetan. Hauez gain hainbat irakasle, hezitzaile, laguntzaile eta mediku ere haurrekin erbesteratu ziren. Bordelera heldutakoan, 1.500 ume
inguru, gehienak euskaldunak, Leningraderantz abiatu ziren Sontay ontzi frantsesean.
SESBera zihoan hirugarren espedizioa Kontseilu Subiranoaren Hezkuntza Publikoaren Zaintzak134
antolatu zuen, Sobietar Batasunak mila haur gehiago hartzearen alde agertu zenean. Hori dela eta,
irailaren 24ko egunsentian, mila ume (gehienak euskaldunak, santandertarrak eta asturiatarrak)
baino gehiago zeramatzan zamaontzi frantses bat El Musel (Gijón) portutik Bordelerantz abiatu
zen. Cervera buke nazionalak kargaontzia bidean atzeman zuen eta, ondorioz, Saint Nazairera (Frantzia) desbideratu behar izan zuen. Haur batzuk Frantziako hiri honetan gelditu ziren eta gainontzekoak
Londresera bidali zituzten Kooperatsiia ontzi sobietarrean. Hemendik ume batzuk Felix Dzerzhisky
ontzian Leningradera igorri zituzten.
Azkenik, SESB, hasiera baten, gerrako haurren itzuleraren aurka azaldu zen eta, ondorioz, aberriratze
ofizialak ez ziren 1956ra arte gauzatu. Errefuxiatuen inguruko politikan emandako aldaketa, oinarrian,
diktadura frankistak nazioarteko onarpena lortzeko saiakeraren eta Sobietar Batasunean Stalinen heriotzaren ondoren sortutako egoera berriaren ondorio zen135. Bi erregimenen arteko harreman berriek
lehenik Dibisio Urdineko presoak eta, gero, erbesteratutakoen aberriratzea ahalbideratu zuten.

SESBera, Frantziara eta Belgikara ebakuatutako haur zumarragarrak
Beste atal batean adierazi den legez, tropa nafarrak iritsi aurretik Zumarragako biztanleria zibilaren
ebakuazioa burutu zen.
Lekualdatu zen familietako bat Federico Lizarralde Ariznabarreta mekanikari doitzaile eibartarrak
eta Josefa Beldarrain Barrenechea zumarragatarrak eta euren bost seme-alabek (Milagros, Esteban,
Simón, Julia, Federico eta Jaime) osatutako izan zen. Euren bizileku berria Bilboko Gran Vian ezarri
zuten. 1937an Julia Lizarralde, bere anai-arrebekin SESBera abiatu zen.
Gerratik ihes egiteko behin-behineko irtenbidea baizik ez zela uste bazuten ere, 1990era arte
luzatu zen eta, hala, banantzea ia behin betikoa izan zen. Julia Lizarraldek ezin izan zuen 1956 eta
1957. urteetan burutu ziren aberriratzeko espedizio ofizialetan bueltatu. Izan ere, bere aita kartzelan
zegoen, preso politiko gisa eta espainiar Gobernuak Julia eta Esteban buelta ez zitezen esku hartu
zuen. Ordurako Milagros hilda zegoen, II. Mundu Gerra garaian hain zuzen ere.

131 ALTED VIGIL et al. (1999), Los niños de la guerra... op. cit., 46. orria.
132 Ibidem, 47. orria.
133 Kontutan izan behar da Alemania naziak bere hedatzeko asmoak Europako ekialdera bideratu zituela. Hala, Anschlussa
(Austria bateratzeko okupazioa) lehendabizi eta, Sudeteen anexioa, ondoren, gauzatu zituen. Gertakari hauek zirela eta, une
historiko batean, SESBk bere ahalegin politikoak gerra-egoera berri posible bat prestatzeko bideratu zituen.
134 Asturias eta Leongo Kontseilu Subiranoa da. 1937ko abuztuaren 25etik urriaren 21era indarrean egon zen erakunde politiko
independentea izan zen.
135 ALTED VIGIL et al. (1999), Los niños de la guerra... op. cit., 175. orria.
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Bere gurasoen hasierako asmoa ez zen arren, Juliak SESBean gelditu beharra izan zuen. Moskun
Historiako ikasketak egin zituen eta 1956 eta 1968. urteen artean historialari lanetan aritu zen Stalingraden. 1968tik aurrera, ordea, Bakuko Kimika eta Petrolioko fakultate desberdinetan Historiako
irakasle izan zen.
Bizitza pribatuari dagokionez, 1957ko maiatzaren 12an Volgograden (lehen Stalingrad izenez
ezagutzen zen hirian) Sadykh Zaman Ogli Pur-Abbas irandarrarekin ezkondu zen. Bi seme izan zituzten: Said (1961eko urtarrilaren 1ean) eta Farjad (1974ko irailaren 27an).
Hamarkada batzuk beranduago, 1987an hain zuzen ere, espainiar herritartasuna eskuratzeko
kudeaketak egin zituen. 1990ean Bakuko espainiar Enbaxadatik Moskura ebakuatu zuten eta bertatik
Espainiara: 1990eko maiatzaren 23an iritsi zen Zumarragara.
Antonio Fernández López herritarra ere Errusiara joan zen, hau beranduago aberriratu zelarik136.
Bestalde, Alonso Carballések euskal haurrek Frantziara eta Belgikara exiliatuta joandako euskal
haurren inguruan egindako ikerketan baieztatzen du Zumarragako sei haur Frantziara ebakuatu zituztela: Florencio, Isabel eta María Balbas Alda anai-arrebak, 4, 8 eta 7 urtekoak, hurrenez hurren
La-Ferté-Macé, Frantziako iparmendebaldeko herrian egon ziren137; bestalde, Arantzazu, Begoña
eta Estibaliz Olano ahizpak, 11, 15 eta 8 urtekoak, Biarritz 64.ean errefuxiatu ziren138.

Frantziako errefuxiatu-esparruetan egondako herritarrak
Kataluniaren aurkako erasoaldia 1939ko urtarrilean amaitu zen eta honekin batera milaka lagunek
egin zuten ihes Frantziara. Frantziako agintariek, espainiar hiritarren etorrera masiboak ekar zitzakeen
ondorioekin mesfidati, era askotako oztopoak ipini zituzten gerrak sortutako izutik ihes zihoazenen
sarrera oldarkorra ekiditeko139.
Agintari frantsesek hartutako neurrien artean, alde batetik, mugaren behin-behineko itxialdia
azpimarra daiteke; eta bestetik, 1938ko apiriletik aurrera ateratako zenbait gobernu-xedapen, jendilaje
atzerritarra Errepublika frantsesean sar zedin ekiditea helburu zuena140.
Hala ere, agintari frantsesek ezin izan zuten ume, emakume, zahar eta armarik gabe zihoazen
miliziano eta soldadu espainiarren sartze masiboa oztopatu. 1939ko otsailaren 3an, deserriratutako
espainiar kopurua 61.158 lagunekoa zen141.
Lehenengo unean, errefuxiatu gehienak Kataluniako muga igaro zutenak, ekialdeko itsasertzeko
hondartzetan sartu zituzten; txarrantxaz inguraturik eta militar frantsesen zainpeko bat-batean eraikitako guneetan giltzapetu zituzten.
Errefuxiatu kopuru eskerga hartzeko beharrezko kudeaketak burutzeko ezintasunaren aurrean
(1939ko otsailaren erdialdean 200.000 baino gehiago ziren gune desberdinetan sakabanatutakoak142),
Frantziako agintariek erbesteratutakoak hartzeko instalazioak eraikitzen eta berrantolatzen hasi

136 AAO, FC-BARNE MINISTERITZA, POLIZIA, R.944. Exp.
137 ALONSO CARBALLÉS (1998), 1937. Los niños vascos... op. cit., 547. orria.
138 Ibidem, 671. orria.
139 Zenbaitetan, Espainiara bueltatuz gero Francoren barkamena eskuratzeko aukera eman zitzaien, espainiar kontsul-agintarien
bitartez. Gehiengoa ez zen momentu honetan itzuli eta bueltatutako batzuk fusilatu egin zituzten SANTOS, Félix, “Exiliados y
emigrados: 1939-1999”, in Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, www.cervantesvirtual.com.
140 Albert Sarraut barne ministro frantsesaren hitzak, 1938ko apirilaren 14an prefetei bidalitako zirkular batean adierazitakoak.
CHUECA, Josu (2007), Gurs. El campo vasco, Tafalla, Txalaparta, 17. orrian aipatuta.
141 Ibidem, 20. orria.
142 Ibidem, 25. orria.
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ziren. Errefuxiatuen lehenengo guneak Argelès sur Mer, Barcarès, Les Harras, Saint Cyprien, Le
Boulou, Arlés sur Tech, Bram, Agde, Sept Fonds, Le Vernet etab. herrietan zeuden.
Bestalde, lehenago, Kataluniaren erorketa hurbil zegoela ikustean, errefuxiatu guneetan zeuden
euskaldunen inguruko informazioa lortzeaz arduratu zen Ebakuazio Bulegoa jarri zuen martxan
euskal Gobernuak. Gestio hauei esker euskal hiritarrak lehendabizi Argelèseko esparruaren barnean
zegoen Gernika Berri izeneko gune batean, berriz elkartu zituzten. Beranduago, 1939ko martxoaren
15ean, zenbait kudeaketa egin ostean, Eusko Jaurlaritzak euskal errefuxiatuak Pirinio Apaletako Departamentuan (gaur egun Pirinio Atlantikoak) zegoen Gurseko esparrura eraman zitzaten lortu zuen.
Hala eta guztiz ere, eta lehenago aipatu legez, esparru hau zabaldu aurretik Frantziako departamentu honetara jende asko joan bazen ere, 1939ko otsailetik aurrera bizkortu egin zen prozesua;
hauek babesleku zein partikularren etxeetan hartu zituzten.
Martxoaren erdialdean, era mailakatuan, Ekialdeko Pirinioko Departamentuan zeuden esparruetatik (Gernika Berri eta Argelès, Saint Cyprien, Barcarès etab.) zetozen errefuxiatu masiboen
lekualdaketa hasi zen. Argelian zeuden errefuxiatu guneetatik ere iritsi ziren.
6500 euskal errefuxiatu inguru heldu ziren Gurseko gunera; hauetaz gain brigadista internazionalak,
hegazkinlari eta zenbait espainiar ere bertara bidali zituzten.
Gurs hainbat uhartetan banatuta zegoen, hamahirutan hain zuzen ere. Hauek, aldi berean, barrakoiz beteta zeuden, 328 guztira, 18.000 pertsona hartzeko ahalmena zuten. Euskaldunak lehenengo
lau uharteetan sakabanaturik egon ziren. Egiatan, uharte hauetariko bakoitza kontzentrazio-esparru
bat zen bere baitan; izan ere euren arteko harremana debekatuta zegoen eta agintariek zelatatu
egiten zituzten hala izan zedin.
Bestalde, errefuxiatu esparru hauetako bizi-baldintzak gerra presoentzako kontzentrazio-esparruetako baldintzen antzerakoak ziren. Elikadura urria, higiene-baldintza txarrak eta instalazioen
kalitate kaxkarren ondorioak jasan behar izan zituzten.
1939. urteko bigarren erdialdetik aurrera, errefuxiatuak gunea uzten joan ziren pixkanaka, bai
aberriratu egin zirelako, bai erbestera joan zirelako, baita Langile Konpainiatan sartu zirelako ere.
Horietako asko muga gurutzatzearen beldur ziren, errepresio frankistaren beldur, alegia. Beste
batzuk, nekazaritzan lan egiten hasi ziren, eta industria desberdinetan enplegatu zituzten langile
gaitu askok euren familiak beraiekin eraman zituzten.
Frantzia II. Mundu Gerran sartu zenean, 1939ko irailaren 3an, espainiar askok Frantziako armadan
izena eman edo lurralde horretatik ihes egin beharrean ikusi zuten euren burua. Izena eman zuten
asko Frantziaren aurkako alemaniar erasoaldian, 1940ko maiatza-ekainean, hil ziren.
Ikusi Frantziako errefuxiatu-guneetan egon ziren zumarragatarren zerrenda, 8. eranskinean.

Errepresio politikoaren oinarri teoriko orokorrak gure probintzian
Gipuzkoara bueltatuz, sortu berri zen estatuaren barnean sortutako jurisdikzio berezian oinarritutako
errepresioa jarri zen abian; esan gabe doa, araubide militarra zela. Guztiarekin, gure probintzian gertatutakoa gainerako probintziako egoerarekin alderatuta, onbera143 izan zela esango genuke.
Azterketa hau gauzatzea zaila da bi arrazoi nagusirengatik: luze jo zuelako, ia frankismoaren amaierara arte iraun zuen; eta Estatuko informazio-iturrien sakabanaketa nabarmenagatik. Honen guztiak
zaildu egiten du hurbilpen dokumentatu eta zientifiko bat burutzeko aukera, are gehiago Zumarragari
buruz bakarrik ari garenean.

143 Nafarroan, bando desberdinen arteko lehiarik izan ez zen arren, 3000 fusilaketa jazo ziren. In BARRUSO BARÉS, Violencia
política y represión …, 32. orrian.
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Aurreikuspenak azalduta, Gipuzkoan, lehenengo uneko legez-kanpoko justizia igarota, soldaduek
herrigunea bereganatzen zutenekoa144; legeztatutako errepresioa militarren lana izan zen. Hauek,
iraultza militarraren145 delitua egozten zieten arerioei, Gerra Kontseiluen bitartez 1890eko irailaren
27ko Justizia Militarraren Kodea ahal bezain zorrotz ezarriz. Ezin dugu ahantzi 1936ko uztailaren
18ko bandoarekin, 1936ko uztailaren 28ko Defentsa Nazionalerako Batzarrarena146, bereganatuta
zeukaten lurralde guztia, eta baita aurrerantzean bereganatuko zutena ere, gerra egoeraren aldarriaren
diktat-pean egongo zela; hau da, arautegi militarraren baitan. Hori guztiori 1936ko irailaren 15ean
behar bezela gogorarazi zuten Donostian, matxinatuek bereganatu zutenetik bi egunetara, lehenengo
La Voz de España egunkariaren aurreneko alean. Honek La Voz de Guipúzcoa egunkari errepublikarra
ordezkatu zuen.
Nolanahi ere, lege iturri hau ez zen une hartan zegoen eran soilik gauzatu147, Francoren 55. dekretuarekin, 1936ko azaroaren 1an, hark nahi zuen eran gogortu baitzuen. Madril berehala bereganatuko zuelako aurreikuspenarekin, larrialdiko lege prozedura ezarri zuen, Lege Kontseilu Iraunkorren148 errepresio eta erauzketa azkar zein eraginkorra ziurtatuz. Kontseilu hauek ere arau horren
pean sortu ziren hiribururako, desagertarazi nahi ziren guzti haiei aurka egiteko, Justizia Militarrerako
Kodea behin-behinean baliogabetuz.
Une hartan aipatu berri duguna ezartzerik izan ez bazen ere, Madrilek ez baitzuen aukerarik
eman, gainerako probintzietan egoera oso bestelakoa izan zen. 1937ko urtarrilaren 26ko 191. dekretuaren aldarrikapenarekin, probintzia bakoitzean auzitegi iraunkor bat sortu zen, gerra kontseiluen
bitartez zernahi abian jar zezaketenak. Batetik, militarrek ez zeukaten zertan prestakuntza juridikorik
izan, eta bestetik, defentsan ari zena maila149 apalegoko ofiziala zen, salatua egoera susmagarriki babesgabean zegoelarik. Gure probintzian Donostian burutu ziren gerra kontseiluak.
Errepresioa are gehiago ziurtatzeko helburuarekin, 1936ko azaroaren 21an Valladoliden Justizia
Militarraren Goi Auzitegiak abiatu zuen zirkularraren bitartez, lege prozedura ez ziren jardunbideetarako bakarrik zegoen helegiteak aurkezteko aukera150.

144 Uztailaren 27an Beasain galdu zenean, matxinatuek berriz ere errepikatuko ez zena (1937ko apirilean Elgeta bereganatu arte,
behinik behin) egin zuten. Tropa nazionalak Oria igarotzen den herrira heltzean, egun hartan bertan hasi ziren armak konfiskatzen
eta zibilak atxilotzen, tartean Andrés Izaguirre Biltzar Tradizionalistako (Círculo Tradicionalista) burua. Gau hartan 30 lagun fusilatu
zituzten atxilotuta egon ziren Albisu Enea etxearen murruan, Izagirre eta Guardia Zibilaren burua barne. Gertatutakoa nolabait
azaltze aldera, pentsa daiteke, beharbada bertan erresistentzia gogorra topatu zutelako, hildakoak tartean, erantzun zutela hain
bortizkiro. Hala, ondorengo herrietan ere, Francok hegoaldean burutzen zuen beldur gerarazlea sentituko zuten.
Elgetan, haatik, Marianne HEIBERGen azaldu duen eran, lapurreta, erailketa eta bortxaketak jazo ziren, Intxorta mendigunetik heldu
ziren tropa marokoarren partetik. In BARRUSO BARÉS, Violencia política y represión..., 113, 115 eta 116. orrietan. Elgetari buruzko
informazio nahi izanez gero, HEIBERG, Marianne (1991), La formación de la nación vasca, Madril, Arias Montano editores.
145 1940ko abenduaren 25eko Gobernuko Ordena Presidentzialaren arabera, zeinaren baitan galerak neurtzeko ejerzitoaren
mendeko Komisio Probintzialak sortu baitziren, iraultza militarrari zegozkion 83 delitu izendatu ziren. Esaterako, errepublika
garaian karguren bat izatea, bortxaketa edota tankerako delitu okagarriak gauzatu izana, 18 gradutik aurrerako masoia izatea,
etab. In JIMÉNEZ VILLAREJO, “Los Consejos de Guerra…”
146 Bando honen aldarrikapena ez zen aurreikusitako gerra egoeraren aldarriaren arauen baitan egin (1933ko uztailaren 28ko
Ordena Publikoko legearen arabera); lehenengo ez zelako legeztatutako autoritatea, eta baita, beste hainbat kontuz gain “gerra
egoeraren legepeko aldarriak ez zuelako uzten bertako delituak areagotzen, ezta zigorrak gogortzen ere” in JIMÉNEZ VILLAREJO
(2007), “La destrucción del orden republicano (apuntes jurídicos)”, In Hispania Nova. Revista de Historia Contemporánea, nº 7,
ISSN: 1138-7319 - Depósito legal: M-9472-1998.
147 Lehenago, errepublika garaian erantsitako neurri arinagoak deuseztu ziren.
148 Honen bitartez, Francok presoak babesik gabe utzi nahi zituen.
149 Kasu gehienetan defentsoreak errukitasun eskaera baino ez zuen egiten, in BARRUSO BARÉS, Violencia política y represión...,
117. orrian.
150 In JIMÉNEZ VILLAREJO, “Los Consejos de Guerra…”.
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Lege prozedura arrunta berriz ere abiarazi zen arte, 1940ko uztailaren 12ko Estatuko Segurtasunaren legea ezarri arte hain zuzen, 55 eta 191 dekretuak egon ziren indarrean.
Heriotza zigor kopurua nabarmen altua zen 1936an151 Gipuzkoan, Donostia nazionalen esku
gelditu zen lehenengo egunetan, ez ziren arrotzak auzitegiek gauzatutako epaiak edota pasierak.
Hainbat iturriren arabera, 1936ko urriaren 15etik azaroaren 15erako tartean 400-800 erailketa
inguru jazo ziren152. Ezaguna da Hernaniko hilobi komuna153, non 190 lagunen hilotzak aurkitu
diren, edota Oiartzungo hilobia, beste bezainbatekin.
Urte hartatik aurrera, 1940ra arte, baretu egin zen erailketa kopurua, betiereko kartzela zigorrak
ezartzen hasi baitziren. Nolanahi ere ez ziren epai guztiak betiereko kartzela zigorrak, egun bakarretik
20 urterainoko zigorrak ezarri ziren. Zigorrak ezartzeko prozedura hau aldatu egin zen 1940ko urtarrilaren
25eko Gobernuko Ordena Presidentzialaren bitartez (urtarrilaren 26ko EAOa) probintzietako hiriburuetan ezarri ziren komisioekin. Komisio hauek probintzia bakoitzeko hiriburuetan sortu ziren,
ofizioz, bertan gerra kontseiluetan (1936ko uztailean hasi ziren) ezarritako zigorrak aztertzeko helburuarekin. Jakina, bereziki larriak ez ziren zigorrak zituztenak eta talde jakinen bateko kide ziren haiek
(Gobernu buruak, diputatuak, goi-autoritateak, iraultzaile izanagatik zigortutako Gobernadore zibil
errepublikarrak, masoiak, aurrez aipatu ez dugun talderen bateko bururen bat, erailketak burutu zituztenak etab.) arintzeko eskumena bakarrik zeukaten.
Batzorde Probintzial bakoitzak bere proposamena Zigorrak Aztertzeko Zentralari bidaltzen zion154.
Era orokorrean gauzatu zen errepresio bide teoriko eta juridikoetako bat Erantzunkizun Politikoen
Lege zeritzana aldarrikatzea izan zen 1939ko otsailaren 9an155, hots, gerra amaitu aurretik, altxatuek
irabazle zirela zekitenean.
Lege honek Espainian 1934ko urriaren 1etik Espainian gertatutakoaren ardurak erauztea zuen
helburu, errepublikaren zilegitasunaren aldekoei altxamendu militarraren ardura egotziz, hauek
aberria onik ateratzera behartu baitzituzten. Ezinbestekoa zen epaitzea Mugimentu Nazionalak irabazi
bitartean, matxinadaren aurkako ekintzak egin zituztenak, baina alde ezer egin ez zutenak ere, hauen
garaipena zaildu baitzuten euren tokietan gelditu zirenek ere.
Legeak berak finkatu eran, hainbestekoa zen hondamen hura burutu zutenen kulpa, zaila zela
nazka helarazi gabe haiek zigortzea. Hori dela eta, beti euren usteen arabera, krudeltasunik gabe
jarduteko erabakia hartu zuten, borondate osoz, altxamendu nazionala behartu zutenek zigor ekonomikoak jasoko zituzten. Hau izango zen gizartearekiko zeukaten zorra kitatzeko era.
Hala eta guztiz ere, zigor horiez gain beste batzuk ere jarri behar izan zituzten, esaterako, kargu
administratiboren bat zuten hainbat desgaitu egin zituzten. Beste batzuk, atzera, euren lana burutzeko
gaitasunik gabe uzteaz gain, delitua egin zuten lurraldetik urrunarazi zituzten.
Praktikan, lege honen arautegiari erreparatuta, Fronte Popularren baitako erakunde eta elkarte
oro nahiz Mugimendu Nazionalaren aurka egin zuten elkarteak legez kanpokotzat epaitu zirela ikus

151 Ez datorkigu gaizki behin hona iritsita, gure probintzia Mola jeneralak bereganatu zuenez, 1936ko uztailaren 19an honek
bando bat argitaratu zuen non adierazten zen: “iraultzaileak gerra kontseiluaren baitan aipatuko dira, errudunei heriotza zigorra
ezarrik, 3 ordutan gauzatuko dena”.
152 Haietako bat Jean Pelletier abiadore frantsesa zen, José Ariztimuño, Aitzolekin batera atxilotua: 800 pasiera aitatzen ditu.
Enbaxadore frantsesak 400 eta 500 inguruko zifrak jaso zituen. In BARRUSO BARES, Violencia política y represión..., 120. orrian.
153 Hernaniko Udal Artxiboko datuen arabera (AMH), 7 Saila, V Arloa, 1 Atala, 5 Espedientea; 1958ko ekainaren 17ko data duen
dokumentuan jakinarazten da badela hilobi komun bat non 7 lagun dauden lurperatuta, Aitzol tartean. Fusilatuak 1936ko
urrriaren 9 eta 28 artean jazo ziren, adieraziz “aipatutakoekin batera beste 190 lagun daude lurperatuta. Hauen izenak ez ditugu
ezagutzen, baina bando nazionalak erail zituen. In BARRUSO BARÉS, Violencia política y represión..., 599. orrian
154 Ejerzitoko Ministerioaren Asesoria Judizialaren barne zegoen.
155 1939ko otsailaren 13ko EAOan.
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genezake. Gobernuak hauen ondasunak konfiskatu zituen, ordurarte jazotakoak legeztatuz. Estatua
bihurtu zen ondasun hauen jabe.
Horrez gain, Mugimendu Nazionalaren aurka berariaz egin zutenei erantzukizun politikoa egotzi
zitzaien; baita masoiei edota 1936ko uztailaren 18aren ondoren 2 hilabetetik gora atzerrian egon
zirenei ere, betiere lehenago bizilekua atzerrian ez bazuten.
Aipatu berri ditugun kasu horiek epaitu ahal izateko, ezinbestekoa izan zen militarren esku zegoen
legedi bat sortzea Justizia arruntaren parean, aztikeriaz, kausa bakoitza nahieran epaitu ahal izateko.
Hala sortu ziren Erantzukizun Politikoen Auzitegi Nazionala156 (Tribunal Nacional de Responsabilidades
Políticas), zeinaren baitan goitik beherako hierarkian, hurrenez hurren Erantzukizun Politikoen Goi
Aginte Administratiboa157 (Jefatura Superior Administrativa de Responsabilidades Políticas), Erantzukizun
Politikoen Eskualde Auzitegiak (Tribunales Regionales de Responsabilidades Políticas)158 Auzitegia
zegoen probintzietako hiriburuetan, Probintziako Epaitegi Instruktorea159, Auzitegiak160 eta Epaitegi
Zibil Bereziak161 zeuden.
Oro har, epaitegi hauek modutara has zitezkeen lanean: biztanle arrunt edo juridiko batek jarritako
salaketa bati erantzunez eta Erantzukizun Politikoen Eskualde-Auzitegiaren ekimenez.
Behin salaketa eta ekiteko modua aztertuta, aurrera eraman zitekeen ala bertan behera utzi. Nolanahi ere, erantzukizun zibilak ebazteko helburu irmoarekin, salaketa guztiak aztertu ziren, hau
baitzen kausen (ondoren zetozen epai eta zigorrekin) portzentaia narbarmenaren jatorria.
Horrela hasi zen gerraosteko errepresio politiko bortitza. Honi laguntza eman zion, alafede, 1940ko
martxoaren 1ko legeak, Masoien eta Komunismoaren Aurkako Errepresio Legea (Ley de Represión de
la Masonería y el Comunismo). Lege horren babespean auzitegi berezi bat sortu zen arrazoi zehatzik
gabe Erregimenaren aurka zeudenak epaitu ahal izateko. Errepresio ideologiko eta politikoaren aldeko
hautazko araudiaren gailurra izan zen, inolako zehaztasunik gabeko delitu egileak zaku berean sartu
baitzituzten “masoiak, komunistak eta gainontzeko elkarte klandestinoak”. Salatuentzako inolako
bermerik gabe burutzen zen prozesu ikertzailea (hauek ezin ziren epaiketara joan, ateak itxita burutzen
baitzen), buruek nahi zuten eran gauzatu ziren aurkarien kontrako epaiketak. Zigortuek epaiaren aurkako helegitea aurkeztu nahi bazuten, Ministro Kontseilura jotzea zen aukera bakarra162.
Errepresio bortitzaren lehenengo urteak pasa zirenean, 1942ko otsailaren 19ko Erantzunkizun
Politikoen Erreforma legearen bitartez baretu egin zen egoera: Erantzukizun Politikoen Auzitegi eta

156 Gobernuko presidente-ordetzaren baitakoa zen, presidente bat, bi jeneral edo ejerzitoko nahiz armadako pareko kide,
Falanje Tradizionalista eta JONSen bi sailburu, abokatuak eta bi epaile (gutxienik eskualde-epaitegietako epaileak ziren). Aipatu
sail bakoitzetik, bat kide eta bestea ordezkoa izango zen.
157 Burua Erantzukizun Politikoen Auzitegi Nazionaleko presidentea izango zen. Erantzukizun ekonomikoak gainbegiratzeaz
gain, bere ardura kausa politikoengatik epaituak zirenen Erregistro Orokorra antolatu eta administratzea zen, baita Epaile Zibil
Bereziei haiei zegozkien kasuak igortzea ere.
158 Bakoitzak presidente bat zuen; ejerzitoko burua, funtzionario judiziala (gutxienez igoera epailea) eta Falanjeko kide abokatu
bat. Gobernuko presidente-ordeak izendatzen zituen. Beren betebeharrak Probintziako Instrukzio Epaileei espedienteak
burutzeko agintzea, Probintziako Epaile Instruktoreek Gerra Epaitegiak igorritako lekukotasunak igortzea etab. ziren.
159 Gobernuko presidente-ordetzak izendatuko zituen epaileak, armadako zein militarren baitako ohorezko epaile nahiz ofizial
osagarri edota ejerzito nahiz armadako edozein abokaturen artean. Bakoitzak idazkari bat izango zuen. Probintziako Epaitegi
Instruktore hauek estatuko buru eta funtzionariekin elkarlanean jardungo zuten, kausak gauzatzeko informazio bila.
160 Epaile Zibil Berezien aurkako helegiteak konpontzen egingo zuten lan.
161 Erantzukizun Politikoen Eskualde-Auzitegi esleiturik, karrera judizialdun epaile edota lehen auzialdiko epaile batek eta
idazkari batek osatuko zuten, Gobernuko presidente-ordetzak aukeratuta. Idazkari ofizialak ere baziren.
Epaitegi Zibil Berezi hauen betebeharrak Eskualde-Auzitegiaren esanetara; eperako betetzen ez ziren zigor ekonomikoen jarraipena egitea zen, ondasunen bahitzeak burutzea, ondasunen inbentarioak egitea etab. ziren. Hau da, zigortuen ondasunei
zegokien ororen ardura zuten.
162 In JIMÉNEZ VILLAREJO, “La destrucción del orden republicano…”, 21-22. orrietan.
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Epaitegiak deuseztu egin ziren; Eskualde-Epaitegien betebeharrak Auzitegi Probintzialek beteko
zituzten, Probintziako Epaitegi Instruktoreen zein Epaitegi Zibil Berezien lana Lehen Auzialdiko
Epaitegiek eta Instrukzio Epaitegiek beteko zuten. Erantzukizun Politikoen Goi Aginte Administratiboa desagertu egin zen eta Erantzukizun Politikoen Eskualde Auzitegia Justizia Ministerioaren
ardurapean gelditu zen.
Urte haietan bizi izan zen erantzukizun politikoen aurkako errepresio militarra laburtze aldera,
aipatu 1941eko urrira bitartean, bi urteko epean, 125.286 espediente ireki zirela, hein handi batean
talde-espedienteak. Horietatik 38.055 baizik ez ziren ebatzi. Datu honen arabera, 18 auzitegi eta 61
epaitegi ez ziren nahikoa, ezin izan baitzuten espedienteen %70 ebatzi163. Hau da, ezbairik gabe, legea
baretu izanaren arrazoi nagusia: ez zegoen horrenbeste salaketa behar bezala epaitzeko baliabiderik.
Edonola ere, Estatua bake egoeran zegoela ikusita, apurka-apurka (1975era arte iraun zuen) militarrak postu politiko garrantzitsuenak uzten hasi ziren. Salaketa, espediente eta zigor-epaiak murriztu
ziren. Gainera, epaituak izan ziren batzuei ere kendu egin zitzaien zigorra (ordaindu ezin zutenei,
irabazi murritzak zituztenei, kartzela-zigorra 6 urte eta egun bat baina gutxiagokoa zenean etab.).
1942. urtetik aurrera, erantzukizun politikoen zorroztasuna baretzen zihoan eran, Estatuak beste
bitarteko batzuk sortu zituen Estatu Segurtasuna164 ziurtatzeko helburuarekin. Iraultza, esaterako,
parekatu egiten zen bizitza publikoan165 oihartzuna leukakeen maila juridikoko lege-urratzeekin; bidelapurreria eta terrorismoa militarrek epaitzen zituzten166 eta Ordena Publikoa zeritzan167 kontzeptua
hedatu egin zen, baita honen aurkakotzat hartutako ekintzak ere168. Lege honek goia jo zuen 154/1963
abenduaren 2ko legearekin, Ordena Publikoko Auzitegia eta Epaitegiak sortuz (1977ra arte iraun zuten). Honen helburua Estatuaren oinarrizko abiapuntuen aurka egiten zutenak eta kontzientzia nazionala iraultzeko saiakeran murgiltzen zirenak epaitzea zen. Hori dela eta, orotariko delituak epaitzen
zituen: Estatu buruaren aurkakoak, instituzioen aurkakoak, iraultza,... Masoi eta Komunismoaren
Aurkako Errepresiorako Auzitegi Bereziaren eginkizunak bete zituen aurrerantzean. 1977an deuseztu
zen, bere ordez Audientzia Nazionala sortuz.
Orain arte lerro hauetan jaso dugunaren laburpen egokia litzateke matxinatuen bandoan Errepublikaren aurka burututako Kausa Orokorra, hots, militarrek ezarritako legearen zilegitasuna bermatzeko
saiakera. Marxistak gobernuan zeuden bitartean gauzatu ziren legez kanpoko ekintzak bildu eta
egiaztatu nahi zituzten. Lan hori Auzitegi Goreneko fiskal nagusiaren eta bere mendekoen ardurapean
utzi zuten, Justizia Administrazioan iraultzaileen arteko elkartasuna sustatzeko helburuarekin169.
Espainiar estatuko herrietan dokumentazio andana jasota, Aizpuruk dioenez “laburpen bat bakarrik
argitaratu zen, beharbada “zuriek” ez zutelako garai hartan eurek gorrien aurka gauzatutako errepresioa
justifikatzeko bezainbeste pairatu”170.

163 In ÁLVARO DUEÑAS, Manuel (1990), “Los militares en la represión política de la posguerra: La jurisdicción especial de responsabilidades políticas hasta la reforma de 1942”, in Revista de Estudios Políticos, nº 69, ISSN 0048-7694, 141-162. orrietan.
164 1941ko martxoaren 29an Estatuko Ziurtasunerako Legea argitaratu zen, Kodigo Penala berritu zuena. Bertan delitu berriak
agertu ziren, barne nahiz kanpo ziurtasunaren aurkakoak, Gobernuaren aurkakoak etab. heriotza zigorra eta epaiketa militarrak
mantenduz.
165 1943ko martxoaren 2ko legea.
166 Delito hauek arautzen zituen legea 1947ko apirilaren 18ko lege-dekretua zen.
167 1959ko uztailaren 30eko Ordena Publikoko legearen arabera.
168 In IZU BELLOSO, Miguel José (1988), “Los conceptos de orden público y seguridad ciudadana tras la Constitución de 1978”,
in Civitas. Revista Española de Derecho Administrativo, nº 58, ISSN 0210-8461, 233-254. orrietan.
169 Zumarragari dagokionez, Kausa Orokorrak errepublikarren ondasunen konfiskaketan soilik eragin zuen. In El otoño de
1936 en Guipúzcoa..., 305. orrian.
170 In AIZPURU, El otoño de 1936 en Guipúzcoa…, 69. orrian.
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Errepresio politikoa Gipuzkoan oro har eta Zumarragan xehetasunez
Matxinatuak herria bereganatu zutenean Zumarragan gertatu zena, gainontzeko herrietan legez,
bereziki gogorra izan zen. Herria garbitu beharra zegoen eta horretarako baimena zutenak militarrak
ziren. Hauek ordea, ezin zuten euren eginkizuna bete ez baitzekiten ezer Zumarragan 1936ko irailaren
20an gelditu ziren herritarrei buruz.
Ezinbestean, hasiera batean udala izan zuten kontutan, baita konfiantzazko herritarrak ere, nahiz
kasu honetan beren laguntza erabat borondatezkoa izan; herriaren arabera, eliztiar, karlista edo falangista, aldeko enpresari edota estatu kolpea babestu zuten herritarrei galdetzen zitzaien.
Dena den, egoera asaldatu hartan, militarrek ez zuten, komandantzia militarra ezartzetik areago,
garbiketa hura hasiera batean burutu. Lehendabizi berebiziko garrantzia zuenari ekin zioten: herri
eta lurralde berriak bereganatzeari. Bereganatutako herrietako garbiketa matxinatuen indar publiko
eskasaren zeregina zen171, batez ere zonalde hortako aldeko militanteen lana (hauetariko batzuek
paramilitarrak bailiran jokatu zuten).
Oro har, burutu beharreko garbiketa eta errepresioa jarduera desberdinen bitartez gauzatzen zen,
bortitzena aurkarien bereizkuntza gabeko erailketa zelarik. Atxiloketak ere izan ziren, baita zigor
ahulagoak ere.
Hilketa edo pasierei dagokienez, sarri herriko politiko-buruek beste herriren bati, baita probintziako
hiriburuari ere, garbiketak burutzeko beharrezko pertsona kopurua eskatzen zizkieten. Gauez etorri
ohi ziren, herritarren lasaitasuna ahalik eta gutxien hausteko. Herriko udal buruei edota autoritatedunei (aipatutako karlista172, falangista etab.) in situ galdetzen zieten deuseztu beharreko herritarren
berri. Salatuen etxeetara joaten ziren, handik indarrez zein salatuaren laguntzarekin ateratzen
zituzten, hurrengo egunean euren hilotza agertzen zelarik.
Denok izan dugu pasiera paralegal hauen berri, baina udaletxeko datuetan ez da halakorik ageri.
Euren lege propiotik at zeuden gertakariak ziren, legezkanpo eta beroaldi batean gertatuak, inolako
epairik gabe. Estatuan nabarmena izan zen biktima kopurua, salatzaileen eta fisikoki erailtzen
zutenen mendekua zen finean, kausa nagusia.
Nolanahi ere, orain arte esandakoarekin ez dugu adierazi nahi erregimen berriaren aldeko guztiek
salatzen zituztenik euren herrikideak. Egiari zor, udal iturriei eta bibliografiari erreparatuta, badirudi
ez zela izugarria izan fusilatze kopurua herrian. Dena den, izan ziren fusilatzeak Zumarragan, herrigunean eta inguruetan, baita bertakoak ez zirenen erailketak ere.
Honi dagokionez, gaiari buruzko bibliografiari helduz, lehendabizi Elgetan jasotako herritar
iheslari baten lekukotasuna daukagu. Honek Eitzan 3 fusimalendu ikusi zituela zioen173.
Horrez gain, Iñaki Egañaren174 ustez, José María Mendiola Gutiérrez de la Concha legazpiarra
izan zen Zumarraga-Urretxun fusilatu bakarra. Datu hau aztertze aldera, Legazpiko erregistro zibilean
ez da gizon honen jaiotzen nahiz heriotza datarik agertzen, ezta Zumarraga nahiz Urretxuko erregistroetan ere.
Azken autore honen aburuz, Zumarragan jaio edo bizi izandako fusilatuak hauek ziren: Antonio
Arrizabalaga Ugarte, Zaragozan 1938ko urtarrilaren 1ean fusilatua; Joaquín Belio Francés, Donostian

171 Dudarik gabe, bereganatu berriak ziren lurretan legezkotasun minimo batekin jokatu zuten polizia eta guardia zibilek, gehiegikeriarik gabe, sarri salatuak zegokienen esku (azken finean, militarrak) utziz.
172 “Atxiloketetan nabarmena zen requetéen portaera apetatsua, mendekuak gidatzen zituen, autoritateari zein zibilei kasurik
egin gabe.” José Berruezok eta Ignacio Azpiazuk esana Barrusok bermatzen du “Indar politiko hauen (tradizionalista eta falangistak) behin-behineko portaeraren ondorioz atxiloketa asko gauzatu ziren. Atxilotu hauek sarri aurkako epairik gabe erail
zituzten”. Biak in AIZPURU, Mikel (2007), El otoño de 1936 en Guipúzcoa…, 153. orrian.
173 In AIZPURU, Mikel, El otoño de Guipúzcoa…, 153. orrian.
174 EGAÑA, Iñaki (2011) Frankismoa Euskal Herrian. Behin betiko konponbidea, Andoain, Euskal Memoria Fundazioa.
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1937ko abuztuaren 20an; Antonio Castillejo Pinillos, Donostian; Venancio Eguren Mendia eta
Francisco Pompeyo Pompeyo, 1936ko urriaren 20an Hernanin175, Juan Sadaba Peinado, Gasteizen;
José Antonio Zabaleta Peñagaricano, Derion 1937ko abenduaren 17an, eta Andrés Zabalo Alzola,
Zumarragan 1939ko urtarrilaren 1ean176.
Erregistro Zibilean ez da hauen heriotza agiririk agertzen. Dena den, Zumarragan hil ez zirenez,
derrigorrezkoa da legez Erregistro Zibilari hildakoen jatorria adieraztea, datua jaiotza-agiriaren alboan
jarri behar delarik.
Haatik, Erregistro Zibileko langileei galdetuta, esan berri dugun eran, izatez legeak Erregistroari
heriotza jakinarazi behar zaiola adierazi digute; nolanahi ere, badirudi posible dela heriotzaren egoera
arrunta ez izanagatik, erregistratu gabe gelditu izana.
Aukera hauek aztertuta, Zumarragako Erregistro Zibilean agertzen den kasu bakarra Francisco
Pompeyo Pompeyorena da, 1945ko apirilaren 17an gerra ekintzan jasandako su-arma zaurien ondorioz
hila. Artiz auzoko 1. ean bizi zen 47 urteko langile Donostiarra 1936ko urriaren 21ean hil zuten.
Heriotza aktan agertzen denez, Hernanin lurperatu zuten.
Gertakari tamalgarri honen harira, Juan Zaldua zinegotziaren aurka abiarazitako erantzukizun
zibilen espedientean ikus daiteke Pompeyoren hipoteka-kredituaren lege-bidezko hartzekoduna
zela. 1939rako hildakotzat agertzen da espedientean eta bere emaztea alarguntzat 1938an, nahiz
ofizialki ez zegoen hilik ezta desagerturik ere, 1945ra arte ez zen inolako akta ofizialean bere heriotza
adierazi.
Ziurtasun osoz dakiguna zera da, Antonio Castillojo Pinillos, Egañaren eta Antxiñe Mendizabalen177
lanetan fusilatutzat agertzen dena ez zela egiazki era horretan zendu. Ondorengo ikerketetan ikusi
ahal izan dugunez, Donostian hil zen “bihotzeko dilatazio biziaren” kariaz. Hala eta guztiz ere, hau
eufemismo bat baino ez da, izan ere bularrean jaso zuen golpe bortitz baten ondorioz hil zen Ondarretako kartzelatik irten berritan (1938ko apirilaren 14tik zegoen bertan preso), 1940ko apirilaren
7an, fusilatzera zeramatenean. Bere gorpua 1940ko apirilaren 7an aurkitu zuten Polloe hilerriko
depositoan, egoera tamalgarrian178.
Adierazi dugun eran, ez dago fusilatuta hildakoen aztarna ofizialik, gutxienik, familiarrek desagerpenaren berri izanda kudeaketa ofizialak egin ditzaten. Gabezia horrek aurrez zegoen legedia
(1923ko maiatzekoa, Marokoko gerrarengatik sortua) aldarazi zuen. Estatuko Batzar Teknikoak
1936ko azaroaren 8ko 67.dekretuaren bitartez erantzuna eman zien momentuko beharrei. Dekretu
honek marxismoaren aurkako gerraren ondorioz desagertuta zeudenak, bizi izan ziren azken etxebizitzako Erregistro Zibilean jartzea agintzen zuen. Datu hori agertzen ez bazen, espediente berria
Lehen Auzialdiko Epaitegian tramita zitekeen. Esan gabe doa dekretu hau nazionalen hildakoen
familiei laguntzeko sortu zela.

175 Hernanira fusilatzeko eraman zituzten bi zumarragarrak (Eguren eta Pompeyo) eta zazpi urretxuarrak bi herriotako udalburu batzuren eta gudan irabazleen beste pertsona batzuren eskaerari erantzunez bidali zituztela pentsa arazten diguten lekukotasunak dauzkagu. Hauek gure herrian eskuindarrak “zaintzen” izan ziren hogei haietako bederatzi ziren, gainontzekoak
herritik ihes egin zuten dagoeneko. Adierazgarria da nazionalek herria bereganatu eta hilabetera fusilatu zituzten. Beraz, gertatutakoa ez zen bakarrik agintari berriek azal zezaketen krudeltasunaren adibide bat, Mendizabalek bere II. Errepublika Urretxu
eta Zumarragan..., 246-247 orrietan, jartzen duen bezala. Eskuindarren zaintza egiteagatik fusilatuak izan ziren.
176 Hauen gaineko informazio gehiagorako eta beste hainbati buruz jasotako argibideak, guduzelaiez kanpo hil zirenak, desagerpenak barne, ikus. 9. eranskina. Horrez gain, Zumarragan gerra garaian izandako borroketan hil zirenen gaineko informazio
gehigarria jasotzeko, ikus. 10. eranskina.
177 MENDIZABAL, II. Errepublika Urretxu eta Zumarragan..., 287. orrian.
178 ZUA, 508-5.
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Desagerketaren izen ematearen ondoren, 5 urte pasatakoan epaileak heriotza presuntzioa aitortuko
zuen. Izen emateko epea EAOa argitaratzen zen unetik aurrera 6 hilabetekoa zen lurralde nazionalean
eta 6 hilabete gehiagokoa herria nazionalen esku gelditu zenetik aurrera. Gerra garaian, etengabe
jazo ziren epe luzapenak, nazionalak lurralde berriak bereganatzen ari ziren eran. Azkenean, 1942ko
maiatzaren 1eko Justizia Ministerioaren Ordenak behin betiko luzatu zuen 67/1936 dekretua.
Aipatutako dekretua abiarazteko, 1936ko azaroaren 10ean Estatuko Batzar Teknikoaren Justizia
Komisioaren neurria gauzatu zen, prozedura zehazten zuena: nork has zitzakeen izen emateak (Ministerio Fiskalak, desagertuaren tartekoek, bere ondasunenganako interesa zutenek, militar buruek
euren soldaduenak etab.)
Alkateari zein udal epaileari lehenengo eskaerak igorritakoan, hauek Lehen Auzialdiko Epaileari
bidaltzen zizkioten, bera zelarik aurrera jarraitu (hildakoaren herrian espedientea abiarazten zenean)
ala egiaztatzea erabakitzen zuena. Jakina, lekukoei galdegin behar zitzaien, eta sarri zaila zen hauen
laguntza izatea, beldur baitzioten mendekuari (gorpua ikusi izanagatik edota hildakoaren laguna
izateagatik euren aurka egingo zuten beldur ziren).
Lekukoez gain, epaileak Guardia Zibilari, Gobernu Zibilari, desagertua egon zen espetxeko zuzendariei, gorpua agertu zen hilerriko zaindariei, Erregistro Zibileko langileei etab. galdetzen zien
desagertuaren berri.
Prozesua behar bezela beteta, espedientea Ministerio Fiskalari igortzen zioten. Hark informazio
gehigarria eska zezakeen, baina ez zen ohikoa. Ondoren, autoa sinatzen zuen jasotako informazioari
baiezkoa ala ezezkoa emanaz; baiezkoa zenetan, Erregistro Zibilean jasotzen zen inskripzioa heriotza
ala desagerpena izan zitekeen179.
Errepresio bide ez hain zorrotzei helduz, ez zen gure herrian Donostian bezalako (Requeté Polizia,
Falange Polizia) alderdi poliziarik egon. Hauek informeak egiten zituzten eta kasuren batean, atxilotuak
zaintzeko egoitzak ere izan ohi zituzten. Dena den, militarrek gainontzeko alderdiek (karlista edo falangistek)180 atxiloketak burutzerik edota zigorrak ezartzerik nahi ez bazuten ere, azken batean egon
zen barne edota azpi elkarlana militarren eta euren alde egin zuten alderdi politikoen artean181.
Herrian garbiketa egitekoan, hainbat elkarte ukitu zituzten. Guztiarekin, logikoa denez, errepublika
garaian herrian agintean izandakoak izan ziren errepresioa pairatzen lehenak.

Aurreko-udal agintarien aurka baliatutako errepresio politikoa
Herrian udal karguren bat izan zutenak dagoeneko ihes eginda zeudenez, ezin izan zuten beroan
jokatu euren aurka, ez behintzat kargu garrantzitsuenak izan zituztenen aurka, hau da, Basilio Fernández
de Lecuona alkatearen eta Francisco Pablo Apaolaza alkateordearen aurka. Guztiarekin, aurreko le-

179 Desagerpenen inskripzioei buruz Santiago VEGA SOMBRÍAren doktoretza tesian, Madrilen 2002an defendatua, “Control
sociopolítico e imposición ideológica: La Provincia de Segovia, 1936-1939. Un episodio de la implantación del régimen de
Franco”.
180 1936ko abuztuaren 20an debekatu egin zuten baimenik gabe atxiloketak gauzatzea. Inork hala eta guztiz ere atxiloketaren
bat burutuko balu, bere taldearen suntsipena zein epaiketa zigorra izan zezakeen. In BARRUSO BARÉS, Violencia política y represión…,126. orrian.
181 Testu honen egilea bat dator Aizpururen esanekin, militarrek burututako errepresioa (izatez gerra kontseiluak bakarrik
egin beharko lituzketenak) eta karlistek nahiz falangistek (prozedura judizialik gabeko erailketak) aurrera eraman zutena
elkarlan koordinatua zela dioenean. Aizpuruk eta beste hainbat autorek diotenez, “hildako irregular gehienak Ondarretako
kartzelan izan ziren”. El otoño de Guipúzcoa…, 153. orrian.
Guri dagokigunean, esan dezakegu Antonio Castillejo Zumarragarra kartzela hartatik irten zenean izandako heriotza irregularra
izan zela. In ZUA, 508-5.
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gealdiko udalbatzaren aurkako jarrera orokorra, hots jazarpen zibila, nazionalek herria hartu zuten
unean hasi zen (beren ondasunak konfiskatuz, pertsonak atxilotu ezin zituztelako); baldin eta babespean
ez bazeuden, Juan Zaldua Mendizabal EAEko zinegotziaren kasuan, esaterako182. Arau honek zigor
ekonomikoen bitartez erantzukizun politikoak ebaztea gomendatzen zuen eta hala gauzatu zen oro
har zigortu politikoekin. Bateratu egin ziren erantzukizun zibil eta ekonomikoak.
Hori dela eta, errepresio ekonomikoari dagokion atalean ikus daiteke Zumarragako udalbatza
errepublikarreko kideek jasandako zigorrak zein izan ziren. Atal honetan eremu politikoan pairatutako
jazarpenei buruz arituko gara.
Erantzukizun politikoaren kariaz alkate errepublikarra jazarri ezinda, lehenengo urteetan ezin
izan baitzuten topatu eta ondoren ere ez zitzaion gerra kontseilua183 ezarri, ondasunak konfiskatzea
izan zen bere aurka burutu ahal izan zuten errepresio bide bakarra (ikus. ondasunen konfiskazioari
dagokion atala).
Francisco Apaolaza184 alkateordearen kasuan ere antzera jokatu zuten. Apaolazak 1936ko irailaren
19an egin zuen ihes Bilbora. Bertan Zumarragako alkate izendatu zuten eta Bilbo galdutakoan Santanderren bolada bat pasa ostean, Frantziara joan zen. 1940ko ekainaren 10ean bueltatu zen herrira.
Frantzian luzaroan bizi izana, gainontzeko ihesaldi guztiekin batera, izan zen espainiako buru
berriak Apaolaza Mugimendu Nazionalaren aurkari argia zela pentsatzera bultzatu zituena: 8.000
pezetako isuna jarri zioten 1941eko martxoaren 30ean.
Hau probintzian ezarri zen isun gogorrenetariko bat izan zen185. Urte hartan bertan Zumarragara
bueltatuta, isuna ordaindu zuen eta ondasunak berreskuratu. Herrian hil zen 1970eko otsailaren
12an arrazoi naturalengatik.
Gainontzeko zinegotzi errepublikarrei dagokienez, Antonio Ormaechea Azarloza merkataria eta
EAJko zinegotziaren aurkako errepresio zibila bereziko bortitza izan zen. 1938. urteaz geroztik186

182 Uste dugu hau izan zitekeela Zalduaren kasua, izan ere herrian gelditu zen Molaren tropak iritsi zirenean. Bere aurka erantzukizun zibilagatik bakarrik egin zuten, ondasunak konfiskatuz (ikus. Errepresio ekonomikoari dagokion atalean). Herrian hil
zen 1990ko abenduaren 17an.
Erregimen berriaren arerioen aurka izan zen errepresioa ikusirik, Zaldua atxilotu ere ez zutela egin jakinda, herrian zeuden gainontzeko
zinegotzi errepublikarrak kartzelaratuak izan ziren, bere semeetako batek adierazi du jarrera horrek zerikusia izan zezakeela familia
arteko harremanekin. Zaldua Telleria anaien laguna zen, baita erregimen berriko alkatearen emaztearena ere (José Luis Aparicio
zen, 1936ko irailaren 30an Tejero kapitainak boterea eman ziona alkate berria). Horrez gain, Zaldua garaiko enpresa garrantzitsuenetakoa zen Rojo, Zaldua y Cíako gerentea zen, aurrerantzean nazionalentzat lan egin behar izan zuen enpresa.
Hala izanik, herritar honek errepresio politiko gogorrari ihes egin ahal izan ziolako pozteaz gain, are bere pentsakera politikoa Francorenaren aurkakoa zenean, ikus dezakegu Francoren politika errepresiboa ez zela eurek nahi bezain estu eta bortitza izan. Diktadorearen errepresio nahien gainetik, herrietako familiarteko harremanek lagundu egin zuen zenbaitetan egoera baretzen.
183 Bizkaiara ihes eginda, eremu ekonomikoan bakarrik jasan zuen errepresioa. Badakigu Zumarragan izan zela, behintzat
1942ko irailaren 12an, konfiskatu zizkioten ondasunen administrazio orokorra bere izenean jarri zutenean, bere suhiak alkate
ohiak Udal Kaxatik hartu zituen 7.000 pezetak bueltatu zituenean. In ZUA, 511-5.
Hala ere, gure herriko giro politikoa ezagututa, ez zen harritzekoa izan bere ondasunen jabegoa berreskuratuta herritik joan
izana, ez baitzen Zumarragan hil.
184 Kide garrantzitsua izan zen Eusko Alderdi Jeltzalean, buruetako bat 1933ra arte. Ondoren, abertzale batzuen ahalduna
izan zen eta beste batzuen laguntzarekin, batzokiko errentaren ordainketan lagundu zuen. Zumarragako alkateorde eta zinegotzi
izateaz gain, Osasun Batzordeko ordezkaria zen. Administrazio Artxibo Orokorrean, Justizia, C-364. In BARRUSO, Violencia
política y represión en Guipúzcoa…, 424 eta 628. orrietan.
185 Urte hartan Erantzukizun Politikoen Eskualde-Auzitegiak, Iruñean kokatua, 523 kondena ezarri zituen, horietatik 413 zigortzaileak ziren.
186 Bere izena 1938ko maiatzaren 7an ageri da garaiko liburuan, udaletxeari Eitzako 19. atarian jazo zen sutea itzali zuten
herritarrei anoa bidez ordain ziezaieten eskatuz. Datu honek ez du zertan Ormaechea herrian zela adierazten posible baita
beste norbaitek (emazteak, Emeteria Cortak esaterako), bere izenean eskatu izana. In ZUA, A saila, 1 Arloa, 1 Multzoa, 27 Liburua,
71. orrialdean atzetik.
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berak eta bere familiarrek erantzunkizun ekonomikoari erantzun behar izan zioten (luze eta zabal
ondasunen konfiskazioari dagokion atalean). Gasteizko kartzelara eraman zuten atxilotuta eta ondoren
Miranda de Ebroko (Burgos) kontzentrazio esparrura. Bertatik Madrilgo kartzelan sartu zuten.
Langile batailoi187 batean aritu zen lanean.
Herrira itzultzean, San Gregorio kaleko 18ean hil zen, arrazoi naturalengatik 1970eko urtarrilaren 2an.
Julián Zabaleta Echezarreta zinegotzi ohiaren kasuan hau ere EAJkoa, atxilotu egin zuten eta El
Duesoko (Santoña) kartzelara igorri zuten. 1940an 1. departamentuko 146. zeldan, eskuinaldean
zegoen. Ondoren, urte hartako azken hilabeteetan Ondarretako kartzelara aldatu zuten. 1945ko
azaroaren 1ean zendu zen Zumarragan, aske zelarik.
Juan Bautista Busca Otaeguiri dagokionez, hau ere EAJko zinegotzia zen, erantzukizun politikoa
ezarri zioten. Bere espedientean matxinatuen aldeko udaleko langileak erauzteari buruz aritu ziren
osoko bilkuran izandako aurkako jarrera adoretsua ageri da. Lehenago esan bezala, ez zen azkenik
bilera hartara joan. Idazkariari esan zion ez zela berriz ere Udaletxera joango. Soraluze kaleko 1.ean
hil zen 1969ko uztailaren 2an arrazoi naturalengatik.
Ezker Errepublikarreko zinegotzi zen Baltasar Hernández, errepresio ekonomikoari heltzen diogunean ikusiko dugun eran, espediente zibila jaso zuen, artean kanpoan zela, bere ondasunen zerrendatzea egin zezan. Zumarragara itzultzean militarrek atxilotu egin zuten: Urretxuko kartzelan
sartu zuten (Zumarragakoak ez zegoen egoera onean) 1939ko otsailaren 9 eta 24 artean. 24ean Zumarragako kartzelan egon zen 1939ko abuztuaren 23ra arte, 6. Eskualde-Militarraren Gerra Auditoriaren aginduz.
Espetxetik irten zenean, Erantzukizun Politikoen Legeko 48. artikuluko 2. puntuak adierazten
duen eran, Hernándezek 1936ko uztailaren 18aren aurretik izandako jarrera politikoari buruzko informazioa bildu zen. Zigor ekonomikoa ezarri zitzaion, errepresio ekonomikoari dagokion atalean
ikusiko dugun bezala188. Ez zen Zumarragan hil.
Zortea izan zuen, nolabait esateko, bere lagun Ignacio María Badiola Biainek. Hau ere Ezker
Errepublikarreko zinegotzi izan zen Errepublika garaian eta Zumarraga-Urretxuko Herri-Defentsarako
Batzarreko Garraio Komisioko burua azken unean, 18ko uztailetik aurrera alegia. 1938tik aurrera
erantzukizun zibileko espedientea abiarazi bazioten ere, Frantziara erbesteratu zen. Han, Erantzukizun Politikoen legea abian jarri ondoren (lege honen arabera 1936ko uztailaren 18tik aurrera
estatutik kanpo bi hilabetetik gora igarotzea, inolako azalpenik gabe pasaz gero, erantzukizun
politikoen espedientea abiarazteko pisuzko arrazoia zen), ezin izan zen herrira itzuli 40. hamarkadako
lehenengo urteetara arte189. Orduan General Mola izena zuen kalean hil zen 1960ko martxoaren
5ean, arrazoi naturalengatik.

187 Bere biloba Anton Arbulu Ormaecheak emandako informazioa da. Gainerakoan, Defentsa Ministerioaren baitako Guadalajarako Artxibo Militar Orokorrak emandakoa da informazioa, Langileen Batailoiaren espediente personaletik, hain zuzen. Defentsa Ministerioa, Guadalajarako Artxibo Militar Orokorra, BDST. 2070/104920 zbkia.
188 Bere espedientea in ZUA, 511-6.
189 Erantzukizun politikoez gain, Nafarroa eta Gipuzkoako Erantzukizun Politikoen Eskualde-Auzitegiak espedientea ireki zien
Frantzian zeuden 3504 gipuzkoarrei. Kargu politikoez gain, atzerrian egon izana ere erantsi egiten zen. Barrusoren aburuz,
bakarra zen arrazoi honengatik prozesatu zuten zumarragarra.
Informazio orokorra erbestean izandakoen itzulerari buruz in BARRUSO BARÉS, PEDRO (1999), “El difícil regreso. La política
del Nuevo Estado ante el exilio guipuzcoano en Francia (1936-1939)”, en Sancho el Sabio: Revista de Cultura e Investigación
vasca, ISSN 1131-5350, nº 11, 101-142. orrietan.
Guzti horrez gain, liburu honek garai hartako Zumarragako egoera zein zen erakustea duenez helburu, adierazi Marcelino
Ocarizek, Frantziatik bueltan bi bizikleta ekarri zituela, bat neskena eta bestea mutilena. Lekukotasuna eman didanaren aburuz
betiere, General Mola kaleko haurrek (orain Kalebarren dena) bizikleta horiekin ikasi zuten ibiltzen.
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Sarrera
1936ko uztailaren 28ko dekretuak gerra-egoera ezarri zuen, ez bakarrik militar nazionalen alde
altxatu ziren lehenengo lurraldeetan, baita euren erasoaldiak aurrera egin ahala beren kontrolpean
hartu zituzten lekuetan ere.
Dena dela, ez zen hori izan estatu errepublikarra deuseztatzeko eta Estatu Berria eraikitzeko hartutako neurri bakarra. Defentsa Nazionalerako Batzarrak (Junta de Defensa Nacional) adostutako
108 dekretuak, 1936ko irailaren 13koak, laguntza eskaintzen ez zieten alderdi politiko guztiak legez
kanpo utzi zituen. Bestetik, 138 dekretuak, 1936ko irailaren 29koak, Franco jenerala Estatuko gobernuburu izendatu zuen (Armaden Generalisimo izendapena ere eman zioten). Hortik aurrera,
Francok bere behin-behineko legegintza-lana gauzatu zuen 1936ko urriaren 1ean Estatuko Batzar
Teknikoa (Junta Técnica del Estado) sortuz1.
Gipuzkoako probintzian, agintari berriek Estatu berriaren erakundeak sortu baino lehen, tropa
garaileek, manu militari, bere alde ez zeuden alderdi politikoen ondasunak konfiskatu zituzten2.
Dena dela, bero-beroan egindako lehenengo konfiskazio horiek askoz hobeto pentsatutako eta araututako prozesu bati bide eman zioten, benetako errepresio ekonomikoari hain zuzen, aurkari politikoei
ondasunak kentzea helburu zuenari. Horrela guda-ekintzak finantzatzeko eta matxinatutakoen nazio-bandoa antolatzeko dirutza edota ondasunak lortu zituzten.
Gipuzkoako barrualdean herriak bereganatu ahala, nazionalek galtzaileen ondasunak, batzokiak3
edo Izquierda Republicanako lokalak beregaratu zituzten apurka; hori lehen aipatutako Defentsa
Nazionalerako Batzarraren 108 dekretua idatzi aurretik, Estatua ondasun horien administratzaile
eta jabe bihurtzen zuen dekretua4. Baina zentzu horretan ez zen izan Defentsa Nazionalerako Batzarra
gure lurraldean aginte zentral gisa aritu zen bakarra; izan ere, bera baino lehen Gipuzkoako Gerra
Karlistako Batzarrak (Junta de Guerra Carlista de Guipúzcoa)5 Errepublikaren aldekoen ondasunak
konfiskatu zituen, karlistei emanez. Horrela isilarazi egin zituzten Errepublikaren alde zeuden komunikabideak, batez ere 1936ko irailaren 13an Donostia hiria bereganatu ondoren. Noski, 108 dekretu ezagunak legeztatu egin zuen hori guztiori.

1 Bere lehenengo dekretua izan zen.
2 Zumarragan, Tejero kapitainak Udal kide berri guztiei euren kargu berrien jabetza eman eta herritik alde egin zuen bezain
azkar, irailaren 20an bertan, herrian zeuden kotxe eta furgoneta guztiak konfiskatzeko agindu zuen Udalak. Ikusi, ZUA, A Saila,
1. Arloa, I. Multzoa, 27. Liburua, 2. fol., zuzen.
Zegokion zerrenda egin ondoren, hogeita bost kotxe konfiskatu zituzten, tartean herriko okinenak ziren zazpiak. Ikusi ZUA, E
Saila, 5. Arloa, II. Multzoa; 3. Liburua, 4. Espedientea.
3 Beasaingo batzokia 1936ko uztailaren 18an hartu zuten. Lehenengo, erreketeen kuartel bihurtu zuten, eta urte horretako
abendutik aurrera, Circulo Tradicionalistaren egoitza izan zen. Ikusi BARRUSO BARÉS, Pedro (2005), Violencia Política y Represión
en Guipúzcoa durante la Guerra Civil y el primer franquismo (1936-1945), San Sebastián, Hiria, 243 o.
4 Ikusi BARRUSO BARÉS, Ibidem, 243 o.
5 BURGO, Jaime del (1970) Conspiración y Guerra Civil, Madril, Alfaguara, 526 eta hurrengo orr. jartzen duena jarraituz, Junta
de Guerra Carlista de Guipuzcoa, Ordizian eta 1936ko abuztuaren 10ean sortua, Muslera jenerala, Rada eta Baselga teniente
koronelak, Sanjurko kapitaina eta beste batzuk, erreketeen eskualdeko ikuskatzaile ezberdinak barne. Marqués de Caviedes
1937ko urtarrilan bertan sartu zen. Abuztuan bertan, eta Donostian, Muslera eta Baselga fusilatu zuten. BARRUSO BARÉS, Pedro
(1999), “El difícil regreso. La política del “Nuevo Estado” ante el exilio guipuzcoano en Francia (1936-1939”, in Sancho el Sabio:
Revista de cultura e investigación vasca, ISSN 1131-5350, 11. zenbakian, 101-142. orr. artikulutik hartuta.
AIZPURU eta beste batzuk idazten dutenez, El otoño de Gipuzkoa de 1936…, 56. orrian, Junta Carlista de Guerra Ordizian 1936ko
abuztuaren 2an kokatu zen.
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Zumarragan Gipuzkoako Ondasun Konfiskaziorako Batzorde
Probintzialak (Comisión de Incautación de Bienes de la Provincia de
Guipúzcoa) izandako jokaera
Salamancan 1937ko urtarrilaren 10ean sinatutako lege-dekretuak Estatuko Ondasun Konfiskaziorako
Batzorde Zentrala (Comisión Central Administradora de Bienes Incautados por el Estado) sortu zuen,
ordura arte egindakoa egituratzeko asmoz. Hala, altxatutakoen ideien aurka jokatu zuen pertsona
susmagarri oro politikoki eta ekonomikoki erriprimitzeko asmoarekin, Batzorde Probintzialak (Comisiones Provinciales) ezarri zituen. Horien ardura zen konfiskatu beharreko jabeak eta ondasunak
ikertzea, bai partikularrenak bai erakundeenak.
Batzorde horietako bakoitzaren burua Gobernadore Zibila zen, eta bertako kideen artean magistratu
bat eta Estatuko Abokatu bat zeuden6, guztiak Estatuko Batzar Teknikoaren buruak izendatutakoak.
Era berean, Batzorde Probintzial bakoitzak, herrika, altxatutakoen alde egin zuten alkate eta Udal
Kudeaketen buruengan nahiz guda-operazioetan zeuden graduazio-militarrengan7 utzi zuen zereginen
ardura. Jakina denez, Batzorde Probintzialak eguneroko zereginetarako enplegatu teknikoagoak edota
auxiliarrak zituen8.
1937ko urtarrilaren 26an Gipuzkoako Ondasun Konfiskaziorako Batzordea eratuta9, hari laguntzeko
hiru epaitegi sortu ziren Donostian. Gure herriari dagokionez, lehenengoz 1937ko urtarrilaren 25ean
esku hartu zuen Batzorde Probintzialak: altxamendu nazionala babestu ez zuten elkarte, alderdi politiko
eta sindikatu guztien ondasunak zerrendatzeko eskatu zion aipatu batzordeak alkateari10. 1937ko
otsailaren 5ean Pedro Aranzadi Idiaquez udal idazkariak egindako ziurtagiriaren arabera, udal erregistroetan ez zegoen inolako ondasunik11 aipatutako alderdi politiko, sindikatu eta elkarteen izenean.

6 Gipuzkoako Batzordean, magistratua Juan Cobian Fredo zen; Estatuaren Abokatua, aldiz, Wenceslao de Archaud. Biak Jose
Maria de Arellano Gobernadore Zibilaren aginduetara aritzen ziren. Dena dela, azken hori bere karguaz jabetu zenetik aurrera,
1936ko urrian, 1937ko neurriei aurrea hartu zien, hilabete horretan bertan zirkular bat bidali baitzien probintziako notario eta
merkataritza-artekari guztiei haren baimenik gabe ondasunen eskualdatzerik ez egiteko adieraziz; horrela, oso modu errazean
bahituko baitzituen Erregimen berriaren aurkakoen ondasunak. Ikusi BARRUSO BARÉS, Ibidem, 250-251 o.
7 Azken hori egun horretan bertan Burgosen Estatuko Batzar Teknikoko buruak emandako aginduarekin batera egiten zuten.
Ikusi PEDRAZ PENALVA, Ernesto (1987), “Jurisdicciones ordinarias y especiales en la España Nacional (1936-1939)”, Jornadas
sobre Administración de Justicia sobre la Guerra Civil deritzan kongresuaren aktetan, Salamanca, 32. orrian. Kongresu horretan
aurkeztutako txosten guztiekin Justicia en Guerra liburua osatu zuten (Salamancako Artxibo Historiko Nazionalak argitaratua;
Salamanca, 1990, Gerra Zibilaren Atala).
8 Sei ziren bulegoetan lan egiten zuten pertsonak: lau mekanografo, ikuskatzaile kontulari bat eta mandatari bat. Ikusi BARRUSO
BARÉS, Ibidem, 251 o.
9 Bere garrantzia handia zen. Ez dugu ahaztu behar Gipuzkoan, Bizkaian, probintzia katalanetan, Madrilen eta Valentzian bazegoela altxamendu nazionalaren printzipioen aurka egin zuen jabe aberatsik. Lurralde honetan, gainera, pertsona horiek sakabanaturik zeuden, eta Batzorde Probintzial horrek diru gehiago behar zuelarik bere zereginak betetzeko. Azkenean, Gipuzkoarako diru gehiago lortu zuten.
10 Aurreko garaian izandako garrantzia dela eta, Eusko Alderdi Jeltzalea, Izquierda Republicana eta Eusko Langileen Alkartasunari
(Solidaridad de Trabajadores Vascos) erreferentzia egiten zioten, eta baita estatu espainiarreko alderdi, sindikatu eta elkarte
guztiei ere. Eskaera egiterakoan 1937ko urtarrilaren 11ko Aldizkari Ofizialean argitaratu zen Estatuko Batzar Teknikoko Buruzagitzaren Aginduko bigarren arauari egin zioten erreferentzia. Bertan Altxamendu Nazionalaren aurkakoek beren ondasunak
ezkuta ez zitzaten hartu beharreko neurriak zehazten ziren. Ondasunen gaineko inbentarioak egin behar zituzten, eta horiek
kudeatzeko administratzaileak izendatu behar zituzten; behin-behinekoak lehenengo, harik eta Ondasun Konfiskaziorako
Batzar Probintzialak zegozkienak erabaki arte. Ikusi 1937ko urtarrilaren 11ko Estatuaren Aldizkari Ofiziala, 83. zbkia, Burgosen
argitaratua.
11 Ikusi ZUA, 511-22.
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Jesús Zabaleta y dos compañeros - bere bi lagunekin.
Familiako batek utzitako argazkia. Fotografía cedida por un familiar

Dena den, Batzorde Probintzial hori egoteak ez zuen ezinbestean eskaerak alde bakarrekoak zirela
esan nahi (Donostiatik probintziako gainerako herrietarakoak bakarrik, alegia). Herriek ere eska ziezaieketen erakunde horri izapideren bat bideratzeko. Horren adibide da gure udalak urte horretan
bertan, otsailaren 4an hain zuzen ere, egindako eskaera: Basilio Fernandez de Lecuona alkate errepublikar ohiak aurreko irailaren 18an, tropa nazionalak herrian sartu baino lehen udalerritik irten
zenean, Udal Diruzaintzaren Kutxatik hartutako zazpi mila pezeta itzultzeko eskatu baitzuen.
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Logikoki, diru-kopuru hori eskatzean, Udalbatzak Fernandez de Lecuonak herrian utzitako ondasunak
konfiskatzea zebilkien buruan12.
Udalek, halere, oso gutxitan baliatu zuten aukera hori; aitzitik, Estatuko edo Probintziako agintariek
herrietan gertatzen zenaren kontrol-nahia azaldu zuten. Horixe zen ohikoa. Eta horren adierazgarri
izan zen 1937ko martxoaren 22ko agindua; behin erakundeen ondasunak aztertu ondoren, herria
kontrolatzeko ahaleginean hurrengo pausoa. Agindu horren bidez, Batzorde Probintzialaren presidenteak, edo Bizkaia eta Gipuzkoako Gobernadore Zibilak alkateari jakinarazi zion pertsona-talde
edo multzo13 baten jokaera aztertu beharra zegoela. Pertsona horien jokabideak Mugimendu Nazionalaren garaipena oztopatu zuen jakin nahi zuen; nola ez, seinalatutako talde horietako kideen
zerrenda bidaltzeko agindu zion.
Alkatearen erantzuna ez zenez nahi bezain azkarra izan, garai hartako Udalak Gobernu Zibilari
eta agintari militarrei eskaintzen zien lankidetza nahi bezain aktiboa ez zela iritzita, dagoeneko
ezaguna zen Gobernadore Zibila, Arellano, Zumarragara etorri zen apirilaren 1ean. Guztiarekin, Alberto Ruiz Moriones herriaren komandante militarrak, alkatea, zinegotziak14, auzokideak eta Erreketeen eta Falangearen Villarreal de Urrechuako eta Zumarragako herrietako buruak aurrean zituela,
denen izenean Mugimendu Nazionala eragin zuten ideiekiko eta Franco Generalisimoari eta Caudillo-arekiko leialtasuna hitzemanez, kargutik kendu zituen ordura arteko udal zinegotziak. Hori,
bere hitzetan: “Espainiako Falangearekin eta agintari militarrekin ordura arte izandako adostasun
faltagatik” jazo zen, ordezkatu berriek eredu espainolistarekiko erakutsi zuten leialtasuna onartu
ondoren. Horregatik, kontuan hartuta Udalek agintari militarren15 eskariari lehentasunez erantzun
behar ziotela, Arellanok Udalbatza berritzeari ekin zion16.

12 1937ko otsailaren 4ko Udalaren osoko bilkuraren aktan. ZUA, A Atala, 1 Negoziatua, I. Seriea, 27. Liburukia, 20. orria. Dena
dela, ez zen izan hori Udalak zazpi mila pezeta horiek bueltatzearekiko interesa azaldu zuen une bakarra; geroago, 1938ko
urrian, Gobernadore Zibilari eta beste pertsona batzuri diru hori herrira bueltatzeko interesa ager zezatela eskatu zien. ZUAn,
511-35.
13 “Gorrien eta separatisten” nagusitasun-garaian sortutako Comisariado-etan ibili ziren guztiak; 1934az geroztik Fronte Popularrean edo euskal nazionalismoaren erakundeetan karguak izan zituztenak; azken bi mugimendu politiko horiek prestatutako
erakundeetan sartu zirenak; Armadaren aurka armekin altxatzea erabaki zutenak, eta hain zuzen ere, aurka joan zirenak; 1936ko
otsaileko hauteskundeetan Gorteetako diputatugai izan zirenak aipatutako mugimendu politiko horien izenean; sindikatu edo
alderdi politiko horien alde kanpaina egin zutenak, edo hauteskunde-mahaietan euren ahaldunak edo artekariak izan zirenak;
Fronte Popularraren edo Eusko Alderdi Jeltzalearen alde diru-ekarpenak egin zituztenak; 1936ko otsailetik aurrera bi mugimendu
politiko horietakoren batean kargu publikoak izan zituztenak; 1934tik aurrera Fronte Popularrean edo Eusko Alderdi Jeltzalean
afiliatutakoak; garai horretan bere bulegoak jartzeko lokalak utzi edo alokatu zituztenak; eta azkenik, eta oro har, 1937ko
urtarrilaren 10eko dekretuak aipatutako erantzukizunen bat zutenak.
14 Garai horretan Juan Dorronsoro zen alkate, eta zinegotziak honakoak: Francisco Uribesalgo, Faustino Orbegozo, Nicolas
Mendia, Segundo Igartua, Avelino Mendiola, Antonio Lopez eta Esteban Echeverria. Ikusi ZUA, A Saila, 1. Arloa, I Multzoa, 27. Liburua.
Une hau baliatu nahi nuke honakoa argitzeko: frankismoan norbait udal kargu baterako izendatzen zutenean, pertsona horrek
oro har erregimenaren printzipio politikoekiko erabateko adostasuna zuela ulertu badezakegu ere, egia da pertsona horrek
edozein arrazoirengatik onar zezakeela kargua: garaiko agintari politikoen idealak guztiz onartzen zituelako; hala egin ezean,
jasoko zituen edozein motako errepresalien beldur zelako, edo administratuen probetxurako lagundu nahi hutsagatik, bestelako
parte-hartze politikorik gabe. Horregatik, ez gara ausartzen Franco jeneralaren diktaduran zehar karguren bat hartu zutenen
barne-pentsaeran sakontzen.
15 Gobernadore Zibilaren ustetan, denak ziren Armadaren laguntzaile, zeren Armada zen miliziekin batera Espainia lantzen
ari zena. Denek, falangistek eta erreketeek barne, jardun behar zuten Francoren menpe, bai atzeguardian bai bataila-frontean.
Agindu horiek kritikatzen zituena ez zen espainiar ona, eta bere eginbehar bakarraz aldentzen zen: Espainiari laguntzeaz,
alegia. Ibidem, 28. orrian, zuzen eta atzealdean.
16 Nicolas Mendia izendatu zuen alkate; Francisco Uribesalgo eta Segundo Igartua alkateorde; Daniel Paternain sindiko jarri
zuen, eta Esteban Echeverria, Antonio Lopez eta Juan Pedro Maidagan erregidore. Denak karlismotik zetozen, Antonio Lopez
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Udal karguak aldatu izana egokia izan zen Ondasun Konfiskaziorako Batzorde Probintzialak agindutakoa betetzeko. Izan ere, telegrama berriak iritsi ziren dagoeneko ezagunak ziren erakundeetako
kideei buruzko informazioa zein beste talde batzuen gaineko informazioa eskatuz17. Haatik, Udalak
apirilaren 14ko osoko bilkuran ahalik eta azkarren erantzutea erabaki zuen18.
Erantzunak zegozkien lekuetara iritsi ziren, eta 1937ko maiatzaren 14an jaso zituzten erantzukizun
zibil hutsengatik lehenengo espediente administratiboak egiteko lehen jarraibideak.
Hori lortzeko lehenengo pauso gisa, ikertutakoek hiri-zerga edo abelazkuntzako kontribuzioa ordaintzen zuten ala ez informatzeko eskatu zioten Donostiatik Udalari. Horren bidez jakin nahi zuten
horietarik zein ziren ordainketei aurre egin ahal ziezaieketenak19. Nolanahi ere, ez zioten Udalari
bakarrik galdetzen, baita banketxe edota Jabetza Ganberari ere.
Lortutako guztiarekin, Donostiako epaileak txostena egiten zuen bakoitzean, Burgosera bidaltzen
zuen bildutako guztia, Eskualde Militarreko Jeneral Nagusiak zigor ekonomikoa ezarri ala ez erabaki
zezan, eta jartzekotan, zenbatekoa ere zehazten zuen, espedientepean zegoenaren ondasunak bahitzearekin batera20.
Udal idazkariak maiatzaren 22an erantzun guztiak Donostiara bidali zituen, aipatutakoek konfiskatzeko ondasunik ez zutela jakinaraziz. Bitxikeria gisa aipatu behar da bidalitako ziurtagiriekin
batera alkate izan zen Basilio Fernandez de Lekuonari zegokion beste bat zegoela, hura alkate izan
zen garaia adierazten zuena21.
Nahiz eta ordura arte Udalak bidalitako dokumentuen artean kualitatiboki edo kuantitatiboki
garrantzizkoa zen ezer ez egon, badirudi Udaletik kanpo Batzorde Probintzialera iritsitako datuak22
nahiz beste herrietatik erakunde horretara iritsitakoak ikusita, esku artean zutenaren konplexutasunaz
jabetu zirela Donostiako ikuskatzaileak. Bestalde, zumarragarrei buruzko lehen ikuskatze-saiakeraren
emaitzak motz geratu ziren espero zutenaren aldean. Halere, ez zuten Mugimendu Nazionalaren
aurka egin zuten guztiak aurkitzeko ahaleginean etsi.

eta Daniel Paternain izan ezik; horien kasuan, izan ere, falangista zen lehenengoa eta independientea bigarrena. Ibidem, 29.
orrian. Horri lotuta, adierazi behar dugu aipatutakoez gain Zumarragako herritarren zati handi bat ere karlista zela garai hartan.
17 Gorriak nagusi zirenean euren karguak utzi ez zituzten alkateen eta zinegotzien izenak gehitu zituzten, eta horietaz gain,
Eusko Alderdi Jeltzalearen edo Fronte Popularraren alde zeuden langileak eta erakunde sindikalak, batzokietako zuzendariak,
Fronte Popularraren guneak, milizia gorrien buruak, kartzeletako zuzendariak eta gorrien nagusitasun garaian egin ziren herri-epaimahaietako eta gerra-kontseiluetako kideak.
18 Ibidem, 31. orrian, atzealdean.
19 Honako pertsona-zerrenda honi buruzko informazioa eskatu zuten lehenengoz: Juan Amalio Rodriguez del Busto, Vicente
Eugenio Mendizabal Calparsoro, Pedro Aranzadi Arrieta, Angel Francisco Dominguez Arregui eta Antonio Castillejo. Azken
hori Zumarragako eta Villarreal de Urrechua-ko Izquierda Republicana elkarteko presidentea zen 1936an. Ibidem, eta Castillejo-ren pentsaera politikoari buruz jakiteko, ikus ZUA, E Saila, 7. Arloa, IV Multzoa, 4. Liburua.
20 Ikusi BARRUSO BARÉS, Violencia política y represión..., 256-257 orrialdeetan.
21 Gogora dezagun, 1931ko apirilaren 17tik 1934ko abuztuaren 17ra bitartean, eta 1936ko otsailaren 23tik 1936ko irailaren 19ra
bitartean “que se marchó de esta villa porque entraban las Tropas Gloriosas del Ejército Nacional”.
Ziurtagirian aipatutakoen artean, Aranzadi Idazkariak adierazten zuen bere dokumentuen artean ez zuela aurkitu 1934. urtean
egindako euskal alkateen bileraren gaineko aipamenik; dena dela, uste zuenez, “fué el dia 2 de septiembre 1934 que quisieron
reunirse en asamblea bajo la Presidencia del Sr. Sasiain Alcalde de San Sebastian, en el Salón del Ayuntamiento de esta villa,
varios Alcaldes y representantes de los pueblos con asistencia tambien de varios representantes en Cortes Catalanas y Vascos,
pero lo impidió el Excmo. Sr. Gobernador Civil en persona” (sic). Ibidem.
22 Uste dugu beste zenbait iturritatik ere lortzen zituztela datuak, hala nola herrian zeuden Mugimendu Nazionalaren zaleen
eskutik, edo, Jabetza-Ganbera bezalako bulegoetatik, edo Bergarako Jabetza-Erregistrotik (altxatuek Bergarako herria 1936ko
irailaren 21ean hartu zuten).
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Honela, gerra bukatu arteko tartean, beste hainbat ikuskatze-espediente egin zizkieten zumarragarrei 1938ko irailean, 1938ko abenduan23, 1939ko urtarrilean eta 1939ko martxoan. Gure Udal
agiritegian badugu gure auzokide bakoitzari erantzukizun zibilengatik egindako espedientearen zati
bat24. Haietako batzuri erantzukizun politikoak eduki izana salatu zieten, zigor espedientea ezarriz.
Behin Batzorde Probintzialak Zumarragako herritar batek erantzukizun zibilen espedientea zabaltzea merezi zuela zekienean, beste arrazoi batzuen artean eta kasu gehienetan, hura herritik
urrundu izanak ezkutatzeko zerbait zuen susmoa sortu zuelako25, hura ikertzeko agintzen zion Udalari.
Eta hala, Udalak ondasunen inbentarioa egiten zuen (higigarrienak eta higiezinenak, udalerrian zituenak eta udalerritik kanpokoak), gordetzen zituen herritarrak sinatu beharrekoa zen agiri hau. Inbentario horrek Alkatearen oniritzia izan behar zuen, eta behin azken tramite hori eginda, Batzorde
Probintzialera bidali behar izaten zituzten bi ale.
Agindutakoa gauzatzeko, Alkateak Udalbatzaren idazkarien laguntzarekin, ikerketapean zegoen
pertsonaren ondasunak ezagut zitzaketenei deitzen zien, familiartekoei26 edota gordailuzainei normalean; eta horietaz gain, konfiantzazko pertsonei galdegiten zitzaien (batzuetan apopilo-etxeen
ugazabekin), azken horiek lekuko gisa jarduten zutelarik.

23 Hilabete honetan pertsonak espedientatzeko eskaeren artean Antonio Castillejorena dago, hilabete batzuk lehenago ikertua
izan zena. ZUA, 511-21.
24 Lehenengo abizenaren araberako hurrenkeran, honako hauek izan ziren espedientepekoak: Venancio Aguirrebengoa
Ibarguren, Ricardo Aizpurua Idiaquez, Fausto Aramberri Amesti (Errepublikako Komisarioa Bizkaian), Luis Aranzadi Arrieta,
Demetrio Arriaga Ogueta, Lázaro Ayerbe Expósito, Juan Balbas Pedrejón (Junta de Defensa de Zumarraga y Villarreal-eko Comisión de Abastos-eko kidea), Juan Bautista Busca Sagastizabal, Antonio Castillejo Pinillos, Inocencio Castillo Asín, Ángel Domínguez Arregui, Juan Esain Esparza, José María Fernández Cortés, Luis Florenza Adurriaga, Serafina Galarza Galarza, Manuel
Gárate Lersundi, Antonio García García, Mariano García Torre, Ascensio Garmendia Bereciartua, Juan Garrido Urquiola,
Alejandro González Martínez, Juan Guridi Urquiola, Cesáreo Hernando Espinosa (UGT-ren Zuzendaritza batzordearen lehendakaria eta Junta de Defensa de Zumarraga y Villarreal-eko kidea), Lucio Idigoras Apaolaza, Luis Igarzabal Arcelus, Narciso
Igarzabal Arcelus, Alberto Landa Arrillaga, Segundo Lasarte Anzuriza (Junta de Defensa de Zumarraga y Villarreal-eko Comisión
de Abastos-eko kidea), Eugenio Mendizabal Galparsoro, Lucio Mendizabal Iturbe, Ángel Murua Mendia, Cándido Ormazabal
Beristain, Joaquín Ormazabal Beristain, Gerardo Ortega Fondas, Juan Aurelio Rodrigo del Busto, Francisco Sarasola Beitialarrangoitia, Victoriano Sasiambarrena Erausquin, Bernardo Telleria Areizaga, Jacinto Vegas Soto, Julián Zabaleta Echezarreta,
Daniel Zumalacarregui Aldalur. ZUA, Ibidem.
Ohar honetan Errepublikaren alde zeuden kargudunak, AHN, Gerra Zibil Atala, P.S. Bilbao 254/27.
Manuel Garate Lersundi azkoitiarraren kasuan, 1938ko ekainean ondasunen inbentarioa egiteko eskatuta, 1939ko martxoan
gauzatu zen ondasunen inbentario hori Zumarragan bizi zen Francisca Beguiristain Ocariz bere alargunarekin. Hark bere ondasunak Azkoitin zeuzkala aitortu zuen. Ibidem.
25 Arrazoi horrengatik, Bilbora joateagatik alegia, ikertua izan zen Inocencio Castillo Asin. Berak ezin izan zituen izendatu
zeuzkan ondasunak, inbentarioa egin zen egunean, 1939ko martxoaren 20an, herrian ez zegoelako, baina bai bere emaztea,
Maria Zulandegui Ocharte, eta hark aitortu zuen senar-emazteak Bilboko gune gorrira joan zirela.
Ondasunen inbentarioen salbuespen gisa, EAJren zinegotzi zen Victoriano Sasiambarrena Erausquinen kasuan, Victorianok
berak aitortu zituen ondasunak. Zerrendatutako ondasunez gain, Jaca Hermanos y Cia zume eta ihi lantegiaren herena zuela
aitortu zuen, haren etekinak Ogasunean urtero likidatuz. ZUA, 511-21.
26 Juan Garrido Urquiolaren ondasunei buruz eskatutako informazioaren kasua da. Bera bertan ez zegoenez, haren emazte
zen Maria Lizarralde Legorburuk deklaratu zuen. 1939ko martxoan adierazi zuen, Bilboko gune gorritik bueltatu zirenean (gogoratu Bilbo 1937ko ekainaren 19an hartu zutela tropa inbaditzaileek), ondasunen parte bat bakarrik aurkitu zuela, eta gainerakoak
(sukaldeko arropa eta tresneria guztia) desagertu egin zitzaizkiela. Osterantzean, adierazi zuen bere gurasoek hipotekatuta
zegoen etxe bat utzi ziotela Eitzagako auzoan, 14. zenbakia zuena, hain zuzen. Azken hiru urteetan ezin izan zituen ordaindu
etxearen hipotekaren interesak.
Eugenio Mendizabal Calparsoro ikertuari antzeko zerbait gertatu zitzaion. Haren emazteak aditzera eman zuenez, Bilboko
gune gorritik etortzean, ondasun higigarri batzuk desagertu egin zitzaizkiela konturatu ziren. Bestalde, adierazi zuen UrtubiAldea izeneko sailaren erdiaren jabe zirela, baina 1935etik hipotekatuta zeukatela; orduzkero, ezin izan baitzituzten zor zutenaren
interesak ordaindu.
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Zumarragan egindako espediente zibilei dagokienez, espedientatutakoen gehiengo nabarmenak
ez zuen ondasunik. Ondasunak zituztenen kasuan banan-banan deskribatzen ziren; normalean ondasun higigarriak izan ohi ziren. Ondasun haien ezaugarriak zehazten zituzten, batez ere hondatuta
baldin bazeuden27. Noski, ikerketa-prozesu honek ekarri zuen gerora ekarri zuena, soma daitekeenez,
erantzukizun politikoengatiko espedienteak ireki zizkietenei ondasunak bahitzea izan zen; hala, ondasun horiek edo haien errentak agintarien eskura pasatu ziren.
Dena dela, udalak ikuskaritza lanak egiten bazituen ere, batzuetan Gipuzkoako Ondasun Konfiskaziorako Batzorde Probintzialaren zerbitzura zegoen aparteko epaileren batek beharrezkotzat
jotzen zuen pertsona bat Donostiara deklaratzera joatea. Kasu horretan ere, Udalarengana zuzentzen
zen, erakunde horrek bitartekari lanak egin zitzan ikertuari nora joan behar zuen esanez, normalean
Epaitegi Berezira joan ohi ziren, Donostiako Auzitegi Probintzialaren lokaletan zegoenera. Zumarragan
udal idazkariarena zen zitazioa burutzeko ardura28.
Denboraren poderioz, Batzorde Probintziala prozesu horiek aurrera eramateko lan eta denbora
handia behar zela jabetu zen. Horregatik, lanaren zati bat udal idazkarien ardurapean utzi zuen,
batez ere (erantzukizun politikoengatik) herrietan konfiskatu zituzten ondasunen administrazioa.
Zumarragan, esaterako, 1937ko abenduaren 3an udal idazkariaren ardurapean gelditu zen eratzukizun mota horrengatik espedientepean zeudenen herritarren ondasun higigarriak eta higiezinak
administratzeko ardura. Bide beretik, espedientatutako bakoitzari ondasun berriak aurkitzen zitzaizkionean ondasunen zerrenda berriak bidaltzen zizkioten idazkariari; hark hilabetero bere administrazio-lanen berri eman behar izaten baitzion gero Batzorde Probintzialari .
Lehen neurri gisa, idazkariari agindu zioten urgentziaz gauza zezala Kontzertu Ekonomikoa bertan
behera geratu zenetik espedientatutakoek Estatuari zor zioten zerga kopuruaren zerrenda29. Bestalde,

Angel Murua Mendiaren kasuan, haren anaia Danielek erantzun zuen. Esan zuen anaiak Patrizio Echeverria legazpiarraren
etxean lan egiten zuela, eta familiartekoek emandako diruaz baliatuta, zereal-biltegi bat ireki zuela Hermenegildo Igarzabal
(hau Junta de Defensa Local-eko kidea izan zen) eta Alejo Lasarekin batera. Biltegi horren kitapena egiterakoan, hiru mila pezeta
baino gehiago egokitu zitzaizkion ikertuari.
Francisco Sarasola Beitialarrangoitiaren kasuan ere, berak ezin izan zuen deklaratu eta Bernardo Beitialarrangoitiak, hau da,
Familia Kontseiluaren presidenteak egin zuen. Hark aitortu zuen etxe bat eta baserri bat zituela Hondarribian ikertuak, eta
ondasun horiek bederatzi mila pezetako hipoteka zutela. Ibidem.
Hermenegildo Ibarzabal-i buruzko datua, AHN, Gerra Zibil Atala, P.S. Bilbao 254/27.
27 Lerro hauek idazten dituenak pentsatzen du prozesuan parte hartu zutenek (ikertutakoak, udal agintariak eta lekukoak)
isiltasun ituna sinatu zutela; izan ere, kasu batzuetan espedienteak oso pertsona ezagunei zegozkien, eta jakina zen herrian zituzten ondasunak, edo, gutxienez, familiaren ondasunak administratzen zituzten. Agerikoa zen Udalak ikertuei buruz Comisión
Provincialera bidalitako erantzunak askoz konprometigarriagoak izan zitezkeela.
28 Aipatutakoaren adierazgarri, Ignacio Badiola Beain, gero erantzukizun politikoengatik espedientatuko zutena, 1938ko urriaren
5ean goizeko 11:00etarako esandako Epaitegi Berezira azaltzeko deitu zuten. Ignacio, ordea, ez zuten aurkitu, eta Aranzadi idazkariak haren iloba zen Ramón Badiola Lazcanori eman zion zitazioa urriaren 3an (Donostiarako zitatzen zuen gutuna aurreko
irailaren 29an irten zen hiri horretatik). Ramon Badiolak zitazioaren berri izatean, idazkariari adierazi zion ahal bezain azkar
emango ziola hartzaileari; dena dela, gaineratu zion jakin zuenez bere osabak 1936ko irailaren 19an alde egin zuela Zumarragatik,
zeren “a la entrada de las Gloriosas fuerzas Nacionales se marcho de ésta, encontrandose en San Juan de Luz (Francia) según
noticias” (sic).
Bestalde, epaile berak antzeko zitazioa egin zion Jose Maria Fernandez Cortesi. Kasu horretan, zitazioa ezin izan zitzaion eman
ez berari ez haren familiartekoa zen inori. Haren morroia zen Jose Maria Arrizabalaga Zabalok adierazi zuenez, Jose Maria
1936ko irailean irten zen Zumarragatik, nazionalak sartu aurretik, eta Legution egindako erasoan hil zen. Jose Mariaren familiartekoren bat ikustean, zitazioa haiei emango ziela agindu zuen.
Egun horretan bertan zitatu zuten Joaquin Ormazabal Beristain ere, eta oraingo honetan idazkariak berak eman zion zitazioa
pertsonalki. Dena dela, zitazioa eginagatik, udal idazkariak berak ziurtagiri bat egin zuen ondasunik ez zuela adieraziz. Ibidem.
29 Kontzertuaren indargabetzea Burgosen emaniko 1937ko ekainaren 23ko lege-dekretuaren bidez gauzatu zen, 1937ko ekainaren 24ko Estatuaren Aldizkari Ofizialean argitaratu zena. Lege-Dekretu hori hurrengo uztailaren 1ean sartu zen indarrean.

E09.qxd:Maquetación 1 19/06/14 13:05 Página 191

Erantzukizun politikoen ondorioz gauzatutako ondasunen konfiskazioa 191

idazkari administratzaileei jakinarazi zieten administratuen izenean egin beharreko ordainketak (zorrak, zerga-ordainketak eta abar) egin ahal izateko, Batzorde Probintzialak berariaz emandako baimena
beharko zutela30.
Idazkariari konfiskatutako ondasunen lehenengo zerrenda bidaltzearekin bat (1938ko urtarrilaren
21eko31 data duena), alokairuen errentak (pisuak, lokalak, sailak) ahalik eta azkarren kobra zitzan
agindu zioten. Hala, alokatuta ez zeudenak alokatzeko eskatu zioten32, eta finka bakoitzaren egoeraz,
errentarien izenaz, errentaz eta abar informatzeko ere bai. Jakina, udalerri honetara bidalitako zerrendan agertzen ez ziren espedientatutakoen beste edozein ondasunen gainean informatu beharra
ere ezarri zitzaion administratzaileari. Lortutako ondasun horiei guztiei zegokien errenten kitapena
Batzorde Probintzialaari jakinarazi behar zitzaion hilabetero.
Beranduago gauzatu ziren zenbait aginduk idazkariak egin beharreko administrazio-lanaren alderdi
batzuk berretsi, zehaztu33 edo aldatu zituzten. Esaterako, diru-sarrerak beti Ondasun Konfiskaziorako
Batzordeak Banco de San Sebastián izeneko banketxean ireki zuen kontuan egin beharra ezarri zuten.
Nolanahi ere, udal langileak administrazio horrentzat egin behar zuen ez-ohiko lanaren ordainetan,
administratutakoaren %3 berari ordaintzen zitzaion. Diru kopuru hori bere administrazio-lanari
esker lortutako diru-sarrerak aipatutako bankuko kontuan sartu baino lehen deskontatu behar zuen34.
Ezin da lotu, ez zuzenean behintzat, idazkariari egindako administrazio-lana ordaintzen hasi zitzaizkionetik, administrazio lan horri esker, jabeak ordura arte beren errentariengatik kobratu ezin
zituzten errentak kobratzen hasi zirela. Froga daitekeena egiazki horrela gertatu zela da; hipotesi
bezala esan dezakegu zerga-bilketaren igoerak Estatuaren administrazio berriarekin kointziditu zuela
edo, halabeharrez, Estatuak konfiskatutako ondasunez gozatzen zuten errentari askoren egoera ekonomikoa erabat aldatu zela, onerako gainera, hain justu Administratzaile berria Estatuaren alde eta
haren izenean lanean hasi zenetik.
Nolanahi ere, ondasunen administrazio lana ez zen erraza izan: inplikatuek (errentariak, normalean)
errenta garaiz ordaintzen bazuten aise gertatzen zen; aitzitik, ordaintzen ez bazuten, egoera oso bestelakoa zen. Donostian zegoen Ondasun Konfiskaziorako Batzordearen Administratzaile eta Kitatzaile
Nagusiak ondasunen korrituak edo alokairuak garaiz kobratzea espero zuen. Ordaintzaileen berankortasunagatik hala gertatzen ez zenean, herri bakoitzeko Idazkari Administratzaileari agintzen zioten
aipatutako errentak kobratzeko ahalegin handiagoa egiteko. Ondorioz, udal administratzaileek
txosten gehiago eta bezero berankorren aurrean etengabeko gestioak egin behar izaten zituzten.
Nolanahi ere, herrietako idazkariek Banco de San Sebastian-en irekitako kontuetan egiten zituzten
diru-sarrerak ez ziren hilabetero berdinak, espedientatutakoekin edo haien ondasunekin lotutako
hainbat arrazoi baitzuten tartean. Kopurua etengabe aldatzen zen: espedientatutako herritar kopurua
handiagoa ala txikiagoa izan zitekeen (ondasunak konfiskatzen zitzaizkien pertsona gehiago edo gu-

30 Ikusi ZUA, 511-19.
31 Oraindik konfiskatu gabeko ondasunen datu berriak jakin ahala, ondasunen zerrenda berriak bidaltzen zizkioten idazkariari.
Ibidem.
32 Bai Zumarragan, bai euren jatorrizko lekuetan ere (oraindik askatuta ez zegoen eremuan) galerak izan zituzten nazionaleen
aldekoak zirenei ondasun hauek alokatzea udal administrariaren eskuetan gera zitekeen; alokairu hauen % 15a Comisión
Provincial de Incautación de Bienes-en eskuetan geratzen zen. AIZPURU, El otoño de 1936 en Guipuzcoa…, 80. orr.
33 Zehaztapen-maila oso handia izan zitekeen, konfiskatutako ondasunen egoeren kasuistika ere handia izan zitekeelako: hala
nola, lehendik zeuden altzariak kontuan izanik etxebizitza alokairuetan kobratu beharrekoa, altzari horiek konfiskatutakoarenak
ziren ala ez bereizita; alokairuak kobratzeko unea, aurrez egitea espero zena, bai hilabetero, bai hiruhilabetero, baina lortu ez
zena; egiten zuten idatzi bakoitzean ipini beharreko zerga-zigilua; ondasun bakoitzaren aseguru-polizak; udal administratzaileek
zer obra egin zitzaketen eta ze kopuru artekoak; ondasun bat konfiskatu baino lehen zeuden kreditu hipotekarioak eta abar.
34 1938ko maiatzaren 18an Donostiatik bidalitako Instrucciones para los Señores Administradores-en arabera. Ibidem.
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txiago egon zitekeen35); gainera, ondasunei zegokienez hainbat gauza gerta zitekeen: maizterrek
etxea uztea, adibidez, eta kasu horietan normalean ez zen beste diru-sarrerarik izaten alokairu berriak
kontratatu arte36.
Behin diru kopuru horiek Ondasun Konfiskaziorako Batzorde Probintzialak Donostian zeukan
bankuko kontuan sartuta, espedientatuek janari-dendetan egin beharreko ordainketak gauzatzeko
agindua ematen zuen erakunde probintzial horrek, berdin zen kopuru handiak edo txikiak ziren (adibidez, Legazpi kalean kokatuta zegoen Cooperativa de Consumos-i egin beharrekoa, nahiz beste edozein motako dendari edo enpresari egin beharrekoa). Denbora-epe jakin batean, astero normalean,
egiten ziren eragiketa horiek, eta Batzorde Probintzialetik Udalera ordainketa-gutunak bidaltzen
ziren hartzekodun bakoitzari ordaindu beharreko zenbatekoa ale bakar batean behar bezala batuta.
Era berean, denda, lokal edo enpresa horiei ere ordainketaren berri ematen zitzaien. Udalak egin
behar izaten zituen ordainketa horiek, behin dirua ordainduta eta zegozkion ordainagiriak jasota,
egindako ordainketen ziurtagiri gisa bidaltzen zituen Udalak Batzorde Probintzialera37.

Nafarroa eta Gipuzkoako Erantzukizun Politikoetarako Epaitegi
Zibil Bereziaren (Juzgado Civil Especial de Responsabilidades
Políticas de Navarra y de Guipúzcoa) jokaera Zumarragan
1939ko apirilaren 1ean gerra bukatu zenetik, erantzukizun politikoei zegokienez garai berri bat hasi
zen Espainia mailan. Gerra garaian egindakoa atzean utzi behar zen, arazoari ikuspuntu berri batetik
helduz; garbi zegoen gerran irabazle izan zirenen ustez lehenbailehen konpondu beharrekoa zela
hori, estatu berri batean arau berriekin jokatu ahal izateko.
Bistakoa zen ezin zela ezer egin agintarien nahiaren aurka, haiek eskuak libre baitzituzten Espainia
Berriaren ideiarekin bat ez zetorren oro “garbitzeko”. Horregatik, jokaera errepresiboa mantendu

35 Hilabetero egiten ziren kitapenen arabera jakin dezakegu konfiskatutako ondasun gehiago edo gutxiago zeuden; honela,
Ignacio Badiolak, esaterako, 1939ko martxoan konfiskatuta zeuzkan bere ondasunak, baina urte bereko abuztuan dagoeneko
ez; kontrako kasuak dira Francisco Apaolaza Aseguinolazaren edo aurreko alkate izan zen Basilio Fernandez de Lecuonaren
ondasunen kasuak, urte horretako martxoan ondasunik ez baitzuten konfiskatuta, baina abuztuan bai. Ibidem.
Nolanahi ere, eta Comisión Provincial de Incautación de Bienes-etik lortutako dokumentazioa ikusita, Barrusok adierazten du
1937. urtean Zumarragan pertsona bakarra espedientatu zutela, 1938an hamabost pertsona, eta 1939an hamabi pertsona; eta
bost herritarri bakarrik konfiskatu zizkiotela hamasei ondasun. Ikusi BARRUSO BARÉS, Violencia política y represión..., 266. o.
Lerro hauek idazten dituenak uste du Barrusok espedienteak aipatzen dituenean, zibilei buruz ari dela, eta era berean konfiskazioak aipatzen dituenean, konfiskazio horiek izan bazirela euren jabeen aurka erantzukizun politikoengatiko espediente administratiboak izapidetzearen ondorioz; gauza oso ezberdina dena, bai efektiboki, bai kualitatiboki.
36 Aranzadi Idazkari-Administratzaileak 1939ko urtarrilaren 4an egindako kitapenaren entrega-fakturan ageri denez 2.662,97
pezeta sartu zituen Comisión Provincial de Incautación de Bienesen izenean zegoen bankuko kontuan; aitzitik, 1939ko martxoaren
8an egindako dokumentu beraren arabera, 1.219, 55 pezeta bakarrik sartu zituen. Eta jakina, bankuko kontuan sartutako dirukopuru horretan dagoeneko kenduta zegoen administrazio-lanak egiteagatik idazkariari ordainsari gisa esleitutako %3a.
Eta xehetasun gehiago jakin nahiko bagenu, ikusiko genuke, adibidez, 1939ko martxoko diru-sarrera horretan Juan Zalduari
konfiskatutako ondasunen errentari zegokion 200 pezetako diru-kopurua sartu zuela; Antonio Ormaecheari konfiskatutako
ondasunen errentak 290 pezetara iristen zirela; eta Ignacio Badiolari konfiskatutako ondasunen errentak 767,25 pezetara
heltzen zirela. Ondorioz, administrazio lanei zegokien %3a deskontatuta, bankuko kontuan sartutako diru-kopurua 1.219,55 pezetakoa izan zen, goian aurreratu bezala.
37 ZUAn, 511-20.
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zuten arlo guztietan, halaxe egin zuten gainera artean gerra bukatzeko zegoenean, jakin baitzekiten
denbora kontua zela guztia, Katalunia dagoeneko euren esku zegoelako38.
Dagoeneko ezaguna zen Erantzukizun Politikoen legearen bidez, eta zehatz-mehatz Erantzukizun
Zibilen Buruzagitza Administratibo Nagusiaren (Jefatura Superior Administrativa de Responsabilidades
Políticas) bidez, epaigaien ondasun guztien inbentarioak egiteko agindu zitzaien, Batzorde Zentralekoak
eta Ondasun Konfiskaziorako Baztorde Probintzialak jakinarazi zien eran, euren ardura betetzeko
beharra zutelarik. Auzitegi Nazionalarenaren pean zeuden Eskualde-Auzitegiak, Instrukzioko Epaitegi
Probintzialak eta Auzitegi Zibil Bereziak ere; horiek zegozkien prozesuak bideratzen zituzten beste
zenbait organo judizialekin batera, euren betebeharra zegozkien espedienteak izapidetzea eta epaia
ematea zelarik.
Oinarri horiek ondo zehaztuta, 1939ko abuztuaren 7an Gobernadore Zibilak eta Gipuzkoako
Ondasun Konfiskaziorako Batzordearen presidenteak Zumarragako alkateari jakinarazi zion Erantzukizun Zibilen Auzitegi Nazionalaren presidenteak aurreko uztailaren 21ean zirkular bat bidali
ziola, eta bertan agintzen zenez, bai Batzorde Probintzialak eta baita ordura arte konfiskazioetan eta
erantzukizun politikoetan parte hartu zuten edozein Epaitegik ere ahalik eta azkarren beraien bulegoetan zeuden agiri guztiak bidali behar zizkiotela Erantzukizun Politikoen Eskualde-Auzitegiko
presidenteari. Horrez gain, Gobernadore Zibilak eta Ondasun Konfiskaziorako Batzordeko presidenteak
abuztuaren 1ean alkateari esan zioten, Nafarroako Erantzukizun Politikoen Auzitegi Probintzialeko
presidenteak (horren menpe zeuden Gipuzkoako herriak) abuztuaren 21a ezarri zuela epe gisa
ordura arteko jarduketak bere bulegoetara igortzeko39.
Egun horretan Gipuzkoan Ondasun Konfiskaziorako Batzorde Probintzialekoek eskualdatu zuten
eskumena; hala, inplikatuak aipatutako Instrukziozko Epaitegien menpe egotera pasatu ziren. Dena
dela, eskualdaketa horrek ez zuen Ondasun Konfiskaziorako Batzorde Probintzialaren berehalako
desagertzea ekarri, 1940ko otsailera arte lehen konfiskatutako ondasunak administratzeaz arduratu
behar izan zutelako, eta baita kontrolatutako kredituen administrazioaz ere. Azken egun horietan,
kreditu horiek Buruzagitza Administratibo Nagusiaren menpe egotera pasatu ziren. Harrezkero, Buruzagitza horrek erabakiko zuen banako bat inplikatuen zerrendan sartu edo bertatik ateratzea, dela
pertsona bat bertan sartzeko datu berriak aurkitu zituztelako, edo aitzitik, behin jarritako zigorra
beteta, haren aurka zeuden erantzukizun politikoak bukatutzat eman zitezkeelako.
Dena dela, lehenengo egunetan bai probintzia mailan, bai gure herrian, agerian geratu zen aipatutako Instrukzioko Epaitegi haiek ez zeukatela funtzionamendua egokia izan zedin beharrezkoak
ziren elementu guztiak. Zentzu horretan gure herrira iristen hasi zen dokumentazioa egoitza Donostian
zuen Nafarroa eta Gipuzkoako Erantzukizun Politikoen Epaitegi Zibil Berezitik zetorren.
Epaitegi horretako Idazkari Judizialak, Administrazaile Orokor gisa, 1939ko irailaren 28an udaletxe
honetako Idazkariari, zumarragarren ondasunen Administratzaile Mendeko gisa, jakinarazi zion ez
zituela ondasunen kitapenak aurkezten legeek agindutako moduan. Bestalde, honakoa ere adierazi
zion: Epaitegi horretako Epaile Bereziak konfiskatutako ondasunen inguruan bestelako irizpiderik
ezarri ezean, Idazkari Administratzaileak, behin gastuak zein izango ziren kontuan hartuta, lortutako
errentei %3 deskontatzen jarraitu beharko zuela; kopuru hori izango baitzen bere lanagatik jaso beharreko ordainsaria40.

38 Aurreko urtarrilaren 26an, frankistek Bartzelona hartu zuten, ia-ia erresistentziarik gabe. Errepublikaren alde borrokatzen
zutenenentzat kolpe handia izan zen. Horren ondoren, borrokak aurrera jarraitu zuen, baina garaipena lortzeko itxaropenik
gabe.
39 ZUAn, 511-7.
40 ZUAn, 511-19.
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1939ko urriaren 11n iritsi ziren Zumarragara Epaile Zibil Berezi horren lehenengo albisteak. Egun
horretan agindu zion herrian konfiskatutako ondasunen Administrariari ez zezala utzi konfiskatutako
ondasunak apurtzen, edo eragotz zezala, behinik behin, konfiskatutako ondasunak herritik kanpora
eskualdatze nahiz mugitzea. Halaber, horiek guztiak zorrotz zaintzeko enkargua eman zion, eta baita
agindu-emailea zen Epaitegi Zibilari interesgarri gerta zekiokeen edozeren berri emateko ere.
Hurrengo egunean, Epaitegi Zibilaren arduradunak Udal Idazkariarengana jo zuen berriro ere
Zumarragan konfiskatutako ondasunen Mendeko Administrari gisa berretsi zutela esateko. Bere bulegoak Donostiako Colon Pasealekuan, 2. zenbakian, 4. solairuan egoitza zuen Probintziako Administrari Nagusiaren aginduetara geratu zen, hala, zinpeko aitorpen bidez onartu beharko zuen kargua
ahalik eta azkarren. Jakina, agindutakoa leial bete behar zuen, eta agindutakoari ipinitako oztopo
guztiak zorrotz zigortuko zituztela jakinarazi zioten.
Hilabete guztietako 20. eta 25. egunetan bere administrazio lanean izandako diru-sarrera eta
gastu guztien kontu eman behar zuela agindu zioten; hortaz, kopururen bat gastatu behar bazuen,
horretarako aukera gutxi izango zuen. Era berean, garrantzi handiagoko gastuak ordaintzeko Epaitegi
Zibilaren baimen zorrotza beharrezkoa izango zuela.
Konfiskatutako ondasunak ez altxatzeko eta ez mugitzeko eta erantzukizun politikoetan inplikatutako bakoitzaren gaineko inbentario berri bat egitea ere bai egindu zitzaion irmoki. Azkenik, 1939ko
irailaren 9ko dekretuan jartzen zuena betez, bahitu zein konfiskatutako eraikin, lokal eta lursailen
errentak kobratu beharra ere ezarri zitzaion; baita dekretuaren egun horretatik aurrera ondasun
horiek Estatuko agintariek (izan zibilak edo izan militarrak) okupa zitzatela ere41.
Ohar gisa, eta labur esanda bada ere, komenigarria da une honetan adieraztea zeri buruz, edo argiago, zein diru kopururi buruz ari garen hizketan Zumarragan erantzukizun politikoengatik konfiskatuta zeuden ondasunen errentak aipatzean. Hala, eta 1939ko urriaren 31n Udal Idazkari Administratzaileak egindako ondasunen kitapenean, diru-sarrerek sortutako gastuak kenduta, zazpiehun
eta hogeita hamazazpi pezetakoa izan zen errenta42. Zenbateko horri laurehun eta berrogeita hamar
pezeta kendu zitzaizkion, Emeteria Corta Altolaguirreri abuztuan, irailean eta urrian ordaindutako
pentsioagatik (ehun eta berrogeita hamar pezeta hilero); operazio hori eginda, hilabete horretan
banketxeko kontuan sartu behar zuten zenbateko likido osoa berrehun eta laurogei eta hiru pezetakoa
zen, Administrariak bere lanagatik kobratu beharreko %3a deskontaturik43 dagoeneko.
Udal Idazkariak, aipatutako aginduak jasota, karguan jarraitzea onartu zuen, eta halaxe jakinarazi
zuen 1939ko urriaren 31n. Ondoren, zumarragarrei konfiskatutako ondasunen inbentarioa egin
zuen. Behin hura bukatuta, hurrengo abenduaren 16an lortutako emaitzak jakinarazi zituen.
Egindakoarekin ondorioztatu zitekeen garai hartan Zumarragan erantzukizun politiko handiengatik
bost espediente zeudela irekita: Basilio Fernandez de Lecuonari, Juan Bautista Busca Otaeguiri,
Antonio Ormaechea Azarlozari, Ignacio Badiola Beaini eta Juan Zaldua Mendizabali zegozkien.
Horrek ez zuen agintari berrien arabera erantzukizun hori zuen beste inor ez zegoenik esan nahi.
Aipatutako horien kasuan, haien ondasunak oso ondo tasatuta eta kontrolatuta zeuden garai hartan,
nahiz eta horrek ez zuen esan nahi, ikusi dugun bezala, ondasun horietatik errentak lortzen zituztenik.
Nolanahi ere, kobratzen bazituzten, Donostian zegoen Epaitegi Zibil Berezira bidali behar zituzten.

41 Ibidem.
42 Zehatz-mehatz esateko, Juan Zaldua Mendizabalen ondasunetatik lortutako errenta likidoak berrehun eta laurogeita hamaika
pezeta izan ziren; Francisco Apaolaza Aseguinolazarenak hogei pezeta eta bost zentimo, eta Antonio Ormaechea Azarlozarenak
laurehun eta hogeita bat pezeta eta laurogeita hamabost zentimo. Ibidem.
43 Ibidem.
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Bestalde, posible zen inplikatu batek ustezko erantzukizun politikoei aurre egiteko ondasunik ez
izatea. Kasu horretan Epaitegi Zibil Bereziak udal administrariari agintzen zion errudunari jarritako
zigorra betearazten saiatzeko, une horretan edo etorkizunean inplikatuaren egoera ekonomikoa hobetzen ari ote zen zainduz; hala bazen erakunde agindu-emaileari jakinarazi behar ziolarik44.
Azkenik, 1941eko martxoaren 10ean, konfiskatutako ondasunen artean hipoteka-zordunak egon
zitezkeela kontuan hartuta, erakunde probintzial agindu-emaileak udal administrariari gogorarazi
zion ondasun horien gaineko datuak aurkeztu behar zituela.
Hurrengo martxoaren 14an udal Idazkariak bere nagusiei jakinarazi zien Zumarragan bere ondasunak konfiskatuta zeuzkan pertsona baten alde (hain zuzen ere, Juan Zaldua Mendizabal-en
alde) bost mila pezetako hipoteka-kreditu bat zegoela, eta pertsona horren alde egindako ordainketa
guztiak sartuta zeudela dagoeneko Ondasun Konfiskaziorako Batzorde Probintzialean lehenengo eta
Erantzukizun Politikoen Epaitegi Zibil Berezian45 gero Banco de San Sebastián-ek herri honetan
zeukan sukurtsalean zuten kontu korrontean.
Denborak aurrera egin ahala, eta Erantzukizun Politikoen Erreformari buruzko 1942ko otsailaren
19ko Legearekin, Erregimenak gerra-garaian jarritako Legearen neurriak leuntzera jo zuen. Bake
egoera berriak, eta dagoeneko ustezko erantzukizuna zutenek euren ardura onartu izanak, irekita
zeuden prozesuak lehenbailehen bukatzea erabaki egokia zela helarazten zuten. Hori dela eta, ordura
arte izandako ondorioak txikiagotzeko joera azaldu zuten.
Funtsean, partikularren gaineko salaketak ahalbideratzen zituzten suposizioak murrizten zihoazen
heinean, handik aurrera sortuko ziren epaiketak Ohiko Jurisdikziora bideratu zituzten, Ogasun Ministeriora hain zuzen. Bestalde, praktikan, hainbat herritarrei salbuespen egoera ezarri zitzaien,
honako hauei: Epaitegi Militarrak sei urte eta egun bat baino gutxiagoko zigorra ezarri zienak, edota
delitugilearen arriskugarritasun eskasagatik, hamabi urteko zigorrarekin kondenatu zituztenak. Salbuespen egoeran geratu ziren, baita ere, erakunde politikoen afiliatu hutsak izan zirenak, edo areago,
Ezkerraren hautesle hutsak izan zirenak, hemezortzi urte baino gazteagokoak eta 1936ko uztailaren
18a baino lehen izandako jarreraz damutu zirenak.
Bestalde, ordura arte Erantzukizun Politikoen Eskualde-Auzitegiek izan zituzten eginkizunak Lurraldeko Auzitegien esku jarri zituen Lege berriak. Era berean, Instrukzio Auzitegi Probintzialak eta
Epaitegi Zibil Bereziak ohiko Istrukzio eta Lehen Auzialdiko Epaitegietara (Juzgados de Instrucción y
de Primera Instancia Ordinarios) pasatu ziren.
Azkenik, erantzukizun-kasuak artxibatu egin ziren konfiskatutakoaren etekina txiki zenean eta
inplikatua edo bere familiartekoak elikatzeko balio zuenean, hots, soldata baten baliokidea zenean
behintzat; bere lursailen errentamenduaren etekinarekin peoi baten soldataren bikoitza gainditzen
ez zuenean, edo inplikatuaren ondasunek, bere familiarenak barne, hogeita bost mila pezeta gainditzen
ez zituztenean. Kasu horietan guztietan Gobernadore Zibilari46 eta FET eta JONSeko probintzia
mailako buruari eman behar zitzaien herritar horren aurka leudekeen karguen berri.
Lege berrira egokitzeko, zegokion Ohiko Epaitegiari kontuak errendatzeko, Administrari Probintzialak eta Epaitegi Zibilaren Idazkari Judizialak 1942ko apirilaren 15ean udal Administrariari eskatu

44 Norberto Landa Arrillagari jarritako zigorra dela-eta Epaitegi Zibil Bereziak alkateari 1940ko urriaren 10ean bidali zion mezua
da horren adibide. Hurrengo urriaren 21ean Udal idazkariak jakinarazi zion pertsonaren izena ez zela Norberto, Alberto baizik,
eta hilda zegoela, heriotza non gertatu zen zehaztu ezin bazion ere. Ibidem.
45 Comisión Provincial-aren izenean 1939ko urtarrilaren 4an eta urte bereko apirilaren 24an sartu zuten dirua; Epaitegi Zibil
Bereziaren izenean 1939ko abenduaren 30ean sartu zituzten hogeita bost pezeta. Ibidem.
46 Kasu honetan, Gobernadore Zibilak erabaki lezake inplikatua 5 urterako gaitasun gabetzea probintziako edo udaleko kargu
publikoak okupatzeko.
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zion arduradun politikoei konfiskatutako ondasunen, eta berak kontrolatzen zuen guztiaren, inbentarioa egiteko, ondasunak eta norbanakoak argi bereiziz. Inbentario horrek hurrengo maiatzaren
1erako bukatuta eta bidalita behar zuen. Bestalde, maiatzaren 4ra bitarteko epea eman zion ordaindu
gabeko kopuruak abonatzeko, eta egun horretatik aurrera ezer ez egiteko adieraziz. Data horretatik
aurrera administratzen zituen kopuruak herrian utzi behar zituen probintziako Administrazio Orokorrak edo haren ondorengo erakundeak zer aginduko zain. Jakinarazi zioten, haatik, ondasun horiek
kontserbatzeko beharrezkoak ziren gastuak bakarrik egin ahalko zituela; larrialdiren bat gertatuz
gero, Probintziako Administrazioari jakinarazi behar zion47.
Araudi honen guztiaren bukaera 1945eko apirilaren 13ko dekretuaren bidez iritsi zen; dekretu
horrek, izan ere, Erantzukizun Politikoak Desegiteko Batzordea (Comisión Liquidadora de Responsabilidades Políticas) sortu zuen bukatu gabe zeuden espedienteak erabakitzeko eta ordura arte egindakoaren gainean aurkeztutako errekurtsoak nahiz etorkizunean aurkez zitezkeenak ebazteko. Dekretuaren argitalpen-datatik aurrera aurkeztutako espedienteak artxibatu egin zituzten. Azkenik,
Batzorde hori 1966ko azaroaren 10eko dekretuaren bidez desagertu zen, indultu osoa eman zitzaielarik
1966ko abenduaren 31 baino lehenago erantzukizun politikoen legediak eragin zituen eta oraindik
pendiente zeuden zigorrei.

Zumarragarren aurka hasitako erantzukizun politikoengatik
burututako ondasunen konfiskazio espedienteak
Garai hartako Zumarraga bezalako herri baterako ez ziren gehiegi izan erantzukizun politikoengatik
burututako ondasunen konfiskazio espedienteak. Dena dela, II. Errepublika garaian udalbatzarkideek
izandako jarduera publikoa ezagututa, haien aurka egin zuten bereziki.
Dena dela, gure herrian egon ziren kargu politikoak eduki ez arren erantzukizun politikoa izanagatik
salatu zituztenak.
Hori da, hain zuzen, altxatuek gerra garaian preso hartu zituztenen kasua. Honen adibide da
Joaquin Ormazabal Beristain, ustezko erantzukizun zibila izateagatik salatua izan zena. Eugenio
Flavio Láscaris-Comneno Epaile Instruktore Militarrak Donostian bere aurka ireki zuen espedientea
ikusita, honako huts hauek leporatzen zizkion: Glorioso Movimiento Nacional-aren hasieran Eusko
Alderdi Jeltzalearen kide izatea, gerraren lehenengo unetan herriko auzoetan armekin guardiak
eginez Fronte Popularrarekin kolaboratzea, armada gorrian sartzea eta Balmasedan preso izan arte
frontean borrokatzea. Handik konzentrazio-esparru batera bidali zuten eta bertan egon zen askatu
zuten arte. Hau guztia egin izana frogatuta, bere jarduna ez oso larritzat baloratu zen. Salatuak,
epaiketa garaian ezkongabea, saskigintzan ziharduena eguneko hamabi pezetako soldataren truke,
1941eko urriaren 25ean Estatuari berrehun eta berrogeita hamar pezeta ondaintzera zigortu zuten,
lehenago sortutako kalte-galeren ordain gisa48.
Zehazte aldera, hauek izan ziren espedientatu zituzten herritarrak: Basilio Fernandez de Lecuona
alkate ohia, 1934ko urritik 1936ko otsailera arte errepresaliaturik egon zena; beste hainbat zinegotzi,
hala nola, Ignacio Maria Badiola Beain, Baltasar Hernandez Galvez, Francisco Apaolaza Aseguinolaza,
Antonio Ormaechea Azarloza, Juan Zaldua Mendizabal eta Juan Bautista Busca. Horiez gain, Manuel

47 Ibidem.
48 ZUA, 512-41. Dena dela, eta haren alaba Lourdesek esan digunaren arabera, Bizkaian ez zen armadan sartu, baizik eta atzeguardian egon zen, baliteke saskigintzan lanean aritu izana
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Peribañez Sanchezi ere ondasunen konfiskazio espedientea ireki zioten, ziurrenik garai hartan batez
ere arlo politikoan zeukan garrantzia ikusita, Agrupación Republicana de Zumarraga y Villarreal de
Urrechua-ren buruzagietako bat izan baitzen49.
Haien aurka egindako espedienteak aztertzen hasita, esan behar dugu alkatearen aurka egindakoa
dela inolako zalantzarik gabe larriena.

Basilio Fernandez de Lecuonaren aurka irekitako espedientea
Bere espedientea Fernandez de Lecuonak herria utzi baino lehen ireki zioten, udal agintaririk
handiena izaki, udal Diruzaintzako kutxan zeuden zazpi mila pezetaren kargu egin zenean, hain
zuzen. Nolanahi ere, bere gain zuen erantzukizun politikoa ez zen horretan geratu, Nazionalek herria
bereganatu aurretik Zumarraga eta Urretxuko Herri-Defentsa Batzarraren (Junta de Defensa Local
de Zumarraga y de Villarreal de Urrechua) baitan zegoen Hornidura Batzordeko lehendakaria izan
baitzen.
Behin NazionalenArmadak Gipuzkoako probintzia bereganatu zutenean, Probintziako Aldundiaren
pean zegoen Gipuzkoako Batzorde Probintzialeko Ogasun Departamentuaren presidenteordeak
1937ko maiatzaren 22an jakinarazi zion orduan alkate zenari Gipuzkoako Ondasun Konfiskaziorako
Batzordeak erantzukizun zibilaren administrazio-espedientea ireki zuela Fernandez de Lecuonaren
aurka. Era berean, Probintziako Korporazio horri eskatu zion salatuak lurraren kontribuziorik edo
abelazkuntzako kontribuziorik ordaintzen zuen jakinarazteko; azken batean zein ondasun zeukan
jakin nahi zuten erantzukizun zibilari nola aurre egingo zion jakiteko.
Alkateak lau eguneko epean erantzun zion Fernandez de Lecuona udal erroldatan agertzen zela
Izagirre Haundia, Izagirre Txikia eta Okorro izeneko baserrien jabe gisa esanez. Bestalde, beste iturri
batzuen bitartez jakin ahal izan zuenez, bere espediente pertsonalean herrian zereal-biltegi bat ere
bazeukala agertzen zen.
Hori ikusita, Probintziako Konfiskazio Batzordeak (Comisión Provincial de Incautaciones) erantzukizunen deklarazio espedientea ireki zuen alkate ohiaren aurka, (25. zenbakiarekin) eta haren
gaineko legezko-abisua Probintziako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen 1937ko ekainaren 4an.
Arlo politikoan izan zuen garrantzia ikustarazteko, alkateak 1937ko ekainaren 22an burututako
ziurtagiriaren arabera beti ere, 1934an 20en Batzordea (Comisión de los 20) deiturikoan parte hartu
zuela ikus dezakegu. Batzorde hori Gobernu Nazionalaren aurka, euskal udalen defentsa egiteko
sortu zen. 1934an Batzordeak Zumarragan egin zuen Bilkurara bertaratutakoen artean buru garrantzitsuenetako bat izan zen. Bilkura hartan parte hartu zuen, besteak beste, Indalecio Prieto
nazio buruzagiak.
Alkateak egun horretan esandakoaren arabera, 1934an dimititu zutenetako bat izan zen Fernandez
de Lecuona, data horretan “dimisioa aurkeztu baitzuten udal nazionalista guztiek iraultza-agindu
bati kasu eginez”.
Nolanahi ere, Mugimendu Nazionalaren garaipenaren aurka era aktibo eta zuzen batean jardun
izanagatik zigorra ezarri behar zitzaion: Hornidura Batzordean eta Lehendakaritza-n parte hartzeagatik,
eta gainera, Gerra Batzorde-ko kidea izateagatik.

49 Aztertu ahal izan dugunagatik, hau da inplikatuen kopurua. Harrigarriki, hau ez dator Barrusok eman duen informazioarekin
bat. Honek bost zumarragar inplikaturik zeudela esaten du, guztiak kondenaturik, eta denen artean guztira 9.500 pezetako
zigorra ordaindu behar izan zutela dio. BARRUSO, Violencia política y represión…, 364. orrian
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Bere jardueraren defentsan, Alkateak adierazi zuen Fernandez de Lecuonak eskuindarren aurka
egitea50 saihesteko ahaleginak egin zituela udal erantzukizunen bat izan zuen bitartean.
Ordutik aurrera, bere jarduera profesional eta politikoaren ondorioz hainbat erreklamazio ekonomiko ezarri zitzaizkion: batetik aipatutako zereal biltegian sorburua zutenak, eta bestetik, Eusko
Jaurlaritzaren alde beste herri batzuetan, batez ere Bizkaiko probintzian51, burutu ziren hainbat
ekintzen buru izanaren ondorioak. Denak Burgosen egoitza zuen Ondasun Konfiskaziorako Estatuko
Batzorde Zentralean aurkeztu behar ziren, zegozkien egiaztagiriekin.
Bere ekin politikoari dagokionez, 1937ko ekainaren 29an Instrukzioko Epaileak Udalari alkate
ohiak bere jardunarekin zuzenean edo zeharka gauzatutako ekintzei buruzko datuak eskatu zizkion,
aipamen berezia eginez bai Udal Diruzaintzan zeuden zazpi mila pezeten eskaerari, eta baita beste
jarduera batzuei ere; esaterako 1934. urtean Zumarragan egin zen euskal alkateen bilera hartan gauzatutako ekintzei.
Alkateak 1937ko uztailaren 27an emandako erantzunaren arabera, euskal alkateen bilerari buruzko
datu argirik ez zegoen, baina nonbait bazen Zumarragako udaletxeko areto nagusian 1934ko irailaren
2an egindako bilera-ahalegin bat, Donostiako alkate Fernando Sasiain buru zutela. Orduan ezin izan
zen erabakirik hartu, izan ere, nahiz eta zenbait alkate eta hainbat herritako ordezkari bildu Kataluniako
Gorteetako ordezkari zein euskal ordezkarirekin, Gobernadore Zibilak desegin egin zuen bilera.
Gure probintzian Gobernadore Zibila zen Rozalejoko Markesak prentsa-ohar baten bidez jakinarazi
zuenez, Burgosen egoitza zuen Armadaren Seigarren Gorputzaren Jeneral Nagusiak (eta Gipuzkoako
Ondasun Konfiskaziorako Batzordeak hala eskatuta) zigorra ezarri zien Eusko Jaurlaritzako kide nabarmenenei nahiz beste herritar batzuei, tartean orain aztertzen ari garen honi. Aipatutako erantzukizun zibilaren zenbatekoak bakoitzaren ondasunak gainditzen zituen52; Zumarragako alkate
ohiaren kasuan, adibidez, bostehun mila pezetakoa zen zigorra.
Agindutakoa betetzeko, eta Probintziako Ondasun Konfiskaziorako 1. Auzitegi Bereziak-k Zumarragako udal epaileari 1938ko urtarrilaren 27an bidali zion idatziaren bitartez, Fernandez de Lecuonari
altzariak eta gainerakoak konfiskatu zizkioten, ordura arte Federico Ugalde Ibarguren zumarragarraren
eta Teresa Segurola urretxuarraren esku zeudenak. Horretaz gain, bi zaldi eta gurdiak ere kendu zizkioten, hauek Jose Arrizabalagaren ardurapean zeuzkanak. Aipatu ondasunak Idazkari Administrariaren esku jarri behar izan zituzten, ondasun guztien berri eman behar zuen Ondasun Konfiskaziorako
Batzorde Probintzialaren aurrean53. Une honetan aipatu beharrezkoa iruditzen zaigu, nahiz eta jakin
nekez gerta zitekeela halakorik, inplikatuak erantzukizun politikoengatik ezarritako kopurua ordain-

50 Aipatutako ziurtagiria ZUAn, 511-29an aurkitzen da.
51 Zehatz-mehatz esateko, 1939ko uztailaren 7an German Bravo bilbotarra Zumarragako alkatearengana zuzendu zen eta
adierazi zion Castillo de Elejabeitian zuen etxetik kanpo zela, bere etxea “elementos de Transporte de las milicias del Gobierno
de Euzkadi” (sic) horiek okupatu zutela. Jakin zuenez, milizia horien buruan zegoena hogeita hamar urte inguruko gizona zen,
txikia eta ilehoria, Zumarragan zereal biltegi bat zuena. Etxean zeukan dena lapurtu zioten, eta zegokion salaketa jartzeko informazioa eskatzerakoan guztiaren buru Fernandez de Lecuona zela entzun zuenez, hura jotzen zuen arduradun. Une honetatik
aurrera Zumarragako alkate honi buruz esaten den guztia eta bere espediente pertsonalari dagokiona, ZUAn, 511-5 espedientean
dago jasota.
52 Ibidem.
53 Agindutako guztia betetzeko, Pablo Querejeta udal epailearen bitartez urte horretako martxoaren 12an gauzatu zen zegokion
betebeharra. Dena dela, ondasun horiek zeuzkatena ez ziren aldatu. Izan ere, nahiz eta formalki Idazkari Administrazailearen
pean egon, esandako jasotzaileen eskuetan jarraitu zuten.
Errenta horiek zenbat ziren jakiteko, Zumarragako udal idazkariak 1938ko martxoaren 3an kontuak aurkeztu zituen Gipuzkoako
Ondasun Konfiskaziorako Batzordearen aurrean. Okorro baserrian bizi zen maizterraren bidez, Bartolome Vergara Oñateren
alarguna eta semea (Gregoria Zurutuza eta Doroteo Vergara Zurutuza hain zuzen), urteko bostehun eta berrogeita hamar pezetaren jabe egin ziren. Errentak azkeneko hiru urteetan ordaindu ez zituenez (urtea azaroaren 11tik hurrengo urteko egun
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tzerik izango balu, beti ere 1937ko urtarrilaren 10eko lege-dekretuak agindutakoa betez adierazitako
diru kopurua Probintziako Gordailu Kutxan sartuz, Ondasun Konfiskaziorako Batzorde Zentralaren
eskura zegoen gordailu kutxan, alegia, ondasunen bahitzea gelditu egingo zela.
Pentsatzekoa denez, inork ez zuen nahi izan edo, ziurrenik, ezin izan zion aurre egin jarritako zigorrari, hala, ondasunen bahitzeak aurrera egin zuen. Dena dela, handik gutxira aldatu egin zen
alkate ohiaren ondasunen adminitratzailearen titulartasuna. Izan ere, 1938ko martxoaren 15ean jakinarazi zioten Udal Epaileari, Nagusiek aurreko otsailaren 9an bidalitako idatzi batean zehaztu
bezala, inplikatuak berak kudeatu behar zituela zuzenean konfiskatutako ondasunak, eta hura falta
balitz, bere familiartekoak (inplikatuak 1936ko uztailaren 18a baino lehenago jaten emateko ardura
zeukan familiartekoek) izango zirela ondasunaren kudeatzaileak. Nolanahi ere, ondasun horiek Gipuzkoako Ondasun Konfiskaziorako Epaitegi Bereziaren esku egongo ziren. Administrazioari dagokionez, ondasunek ematen zituzten fruituez baliatzeko eskubidea izango zuten administrazaile
berriek. Ondorioz, bertan behera geratu zen ondasun horiek Udal Idazkari Administrazaileak kudeatu
zitzala ahalbideratzen zuen agindua.
1938ko ekainaren 18an, zegokion izapidea beteta eta alkate ohia herrian ez zegoela egiaztatuta,
haren alaba zen Felisa Fernández Cortés izendatu zuten zuten ondasunen administrazioaren kargu.
Felisa Camilo Flamenekin ezkonduta zegoen eta azken honek Bizkaian, Errepublikaren alde, txofer
moduan lan egin zuen54. Aurrerago, 1939ko urtarrilaren 28an, erabaki hori ofizialki jakinarazi zietenean, ondasunak ahalik eta ondoen zainduko zituztela eta beti agintarien eskura edukiko zituztela
ziurtatu zuten biek.
Esan gabe doa, nagusiak edozein momentutan eska zezakeela ondasunen eta haien balioaren
gaineko inbentario eguneratu bat. 1938ko abuztuaren 31n egin zuten alkate ohiaren etxean zeuden
ondasun higigarrien gaineko inbentario bat eta udal idazkariaren aginduz hara joan ziren peritoek
(Felix Uribesalgo industria-arotzak, eta altzari-merkataria zen José Jaureguik) betebeharra bukatutakoan, altzarien balioa lau mila eta bost pezetakoa zela adierazi zuten. Zenbateko horri, gainera,
inplikatuaren familiartekoen esku zegoen diru kantitatea erantsi behar zitzaion55.
Azaleratutako kopuru horiek nahiz konfiskatutako ondasunen etekinak ikusita, 1938ko urriaren
10ean orduko alkatea zen Martin Aranguren Iralak eskatu zuen Ondasun Konfiskaziorako Administrazio Batzorde Zentralak Zumarragako Udalari bueltatu ziezazkiola 1936ko irailaren 18an, herria
hustu zenean, Udaleko diruzainak emandako ordainagiriaren arabera, orduko alkate nazionalistak
eraman zizkion zazpi mila pezetak.
Udal diruzain administrariak 1939ko martxoaren 8an Ondasun Konfiskaziorako Batzorde Probintzialari Okorro baserriaren egoera txarra ikusarazi zion56, adieraziz, logikoa zenez, ezin izan zituela
1938ko azarotik errentak kobratu.
berera arte kontatzen zen) mila seiehun eta berrogeita hamar pezetaren jabe egin zen; ondasun horien lurralde-zergari hiruhilabetero zegozkion hirurogeita hiru pezeta eta berrogeita hamar zentimo dagoeneko deskontaturik, eta baita administrazio
lana egiteagatik zegokion %3a deskontaturik ere, berrogeita bederatzi pezeta eta berrogeita hamairu zentimo, hain zuzen ere.
Osotara, Comisión Provincial de Incautación de Bienes mila bostehun eta hogeita hamazazpi pezetaren jabe egin zen.
Fernandez de Lecuona inplikatuaren jabetzakoak ziren Izagirre Handia eta Izagirre Txikia baserriek ez zuten errentarik sortzen
garai horretan. Goian esan den moduan, ordea, derrigorrezkoa zen inplikatuen errentak alokairuan jartzea etekina ateratzeko,
eta halaxe igorri zioten. Gauzak horrela, azken bi baserri horiek alokairuan eman zituen, urteroko errenta moduan laurehun
eta berrogeita hamar pezeta lortuz. Azken hori Idazkari Administratzaileak 1938ko abenduaren 15ean idatzitako oharrean ageri
da. Ibidem.
54 AHN, Gerra Zibilaren atala, P.S. Bilbao 254/27.
55 Zirriborro batean zeuden jasota inplikatuaren familiartekoek, aurrezki-libreta desberdinetan, zeuzkaten kopuruak. Kopuru
guztiak gehituta, mila zazpiehun eta hogeita hamasei pezeta eta hirurogeita hamabost zentimoko kopurua lortzen zen. Ibidem.
56 Bere maizterrak egindako adierazpenen arabera: “baserria apurka erortzen ari zen (...), elurteren batekin erabat eroriko da
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Bestalde, 1936ko irailaren 18an Udal Diruzaintzatik eraman zituen zazpi mila pezetari zegokionez,
alkate ohiaren suhiak berak, Manuel Santamaria Aguirrek, bueltatu zituen Udal Kutxara 1940ko
abuztuaren 17an.
Horren ondorioz, Nafarroa eta Gipuzkoako Erantzukizun Politikoen Auzitiegi Zibil Bereziak Udal
Idazkaria eta Menpeko Administraria zenari jakinarazi zion Basilio Fernandez de Lecuonak bere
ondasunen gaineko gaitasun osoa berreskuratu zuela, eta Epaitegi horren izenean Banco de San Sebastianen irekitako bankuko kontuan kitatu beharko zituela egun hori baino lehenago zeuzkan
errenta guztiak. Bi egun geroago bueltatu zioten alkate eta inplikatu ohiari bere ondasunak administratzeko eskubidea.

Ignacio Maria Badiola Beainen aurkako espedientea
Izquierda Republicanako zinegotzia eta gure bi herrietan antolatutako Zumarraga-Urretxuko Herri
Defentsa Batzarreko Garraio batzordeko burua, Badiola Beain agintari berriek herria hartu zutenetik
jazarria izan zen.
Herri honetako Sociedad Badiola Hermanosen kidea zen, 1929ko otsailaren 20tik57, garai hartako
General Mola58 izeneko kalean, 7an bis59, ihia ehuntzera dedikatutako enpresa bat zuen elkarteko
kide hain zuzen. Frankismoaren lehenengo urteetan, bere iloba zen Ramon Badiola Lazcano zen
enpresaren zuzendaria.
Arazoak saihesteko asmoz, alkatearen bidez Nagusiek emandako agindua ezagutzean, hau da,
inplikatuari zegozkion ondasun higigarrien inbentarioa egin behar zutela ezagutzean, Elkarteko kide
horrek 1939ko martxoaren 20an aitorpen bat egin behar izan zuen enpresaren eta orduan Zumarragan
zeuden familiartekoen izenean. Bertan adierazten zenez, ikertuak enpresaren partaidetzen %11ko
jabetza zuen. Momentu hartan atzerrian zegoenez, hark emandako kontuan sartzen zizkioten
enpresak emandako mozkinak. Nolanahi ere, hilabete horretako 8. eta 31. egunetan nabarmendu
zenez, Konfiskaziorako Batzorde Zentralak kobratu zituen Badiolaren etxeen erdiek ematen zituzten
errenta guztiak60.

lehenago konpontzen ez bada” (“poco a poco se iba cayendo (…) y terminará de derrumbarse con alguna nevada si no se
arregla”). Ibídem.
57 Enpresaren aurrekaritzat hartu behar dira bere anaia Fructuosok 1921ean Zubiaurre kaleko 7. zenbakian sortutako bi tailerrak.
58 1937ko irailaren 21ean, Nazionalek herria bereganatu zuten egunaren urteurrena ospatzen zen. Egun hartan kale horrek
mendeetan zehar izandako ohiko izena, Zubiaurre hain zuzen, aldatzea erabaki zuten kaleari General Mola izena jarriz. Gaur
egun, eta 1980. urtetik aurrera, kale horrek Kalebarren du izena, Zubiaurre kalean zegoen lehenengo etxearen izena, hain zuzen
ere.
59 Eraikitako azaleraz gainera (herrian Zapataricoa edo Epeldenea-Mayor izenekin ezagutzen zen etxea okupatzen zuena),
enpresak Julio Ugalderi eta Mariano Marini erositako gertuko lursailak okupatzen zituen. Aurrez egindako balorazioaren bidez,
Probintziako Ondasun konfiskaziorako Administrari Orokorrak balioetsitako zuenez, Ignacio Maria Badiolak 1938ko uztailaren
1ean hogeita hamahiru mila eta berrehun pezetatan baloratutako ondasunak zituen. Ikusi ZUAn, 511-4.
60 Honela, eta 1936ko uztailetik aurrerako hogeita hamasei hilabeteetan, Batzorde Probintzialak adierazi zuen inplikatuari zegozkion hogeita hiru pezeta eta hogeita bost zentimo jaso zituela hilabetero Badiola Hermanos-en eskutik. Udal Idazkari Administratzaileak administrazioa eramateagatik jaso behar zuen %3a deskontaturik, aipatutako erakunde probintzialak aitortu
zuen hilabete horiei zegozkien errentengatik zazpiehun eta berrogeita lau pezeta jaso zituela.
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Baltasar Fernández Gálvezen aurka egindako espedientea
Gerra aurreko legealdiaren zehar Zumarragako Udalean Izquierda Republicana alderdiko zinegotzia,
garai hartan Urretxun zuen biltegian kontserbak, xaboiak, fruitu lehorrak eta abar saltzen lan egiten
zuen.
Bi herri hauek Nazionalen eskuetan erori eta gero, alde egin zuen herritik. Nolanahi ere, Ondasun
Konfiskaziorako Batzordeak hala aginduta, alkateak Hernándezek eta haren emazteak herrian zeuzkaten ondasunen inbentarioa egin behar izan zuen.
1939ko urtarrilaren 10ean burutu zuen aipatu inbentarioa. Egun hartan gobernuko ordezkariez
gain Gregorio Telleria, ikertuaren anaia politikoa, egon zen bertan bakar-bakarrik, ondasun horien
jasotzaile gisa.
Zumarragara bueltatu zenean, 1939ko otsailaren 9an, agintari militarrek atxilotu eta Urretxuko
kartzelara eraman zuten, gure herrian zegoen kartzelak ez baitzituen betetzen isolaturik edukitzeko
bete beharreko baldintzak. Bertan egon zen 1939ko maiatzaren 24ra arte, harik eta Zumarragako
kartzelara eraman zuten arte. 1939ko abuztuaren 23an askatu zuen Seigarren Eskualde Militarreko
Gerrako Ikuskaritzak (Auditoria de Guerra de la Sexta Región Militar); orduan Zumarragako Legazpi
kalean, 14. atarian zegoen etxebizitza batera joan zen bizitzera.
Bere politika-afinitateengatik arreta handiz zaindu beharrekoa zela aurreiritzita, estu zaindu
zuten, Zumarragako Falange Tradicionalista y de las JONS izan zen hasiera batean horren ardura
hartu zuen erakundea. Eugenio Flavio Lascaris-Conmenoren, hau da, erantzukizun politikoen Gipuzkoako instruktore epaile militarraren aginduak betez, Hernándezen eta bere emaztearen ondasunen inbentario osoa egin zuten61.
1939ko irailaren 12an epaile horrek alkateari Hernándezen ondasun pertsonalen nahiz bere
emaztea zen Rita Borbones Salsamendiren ondasunei buruzko informazioa bidaltzeko eskatu zion.
Hurrengo irailaren 16an eman zion erantzuna udal ziurtagiri bidez: data hartan bietako inork ez
zuen ogibiderik eta horregatik ez zuten soldatarik nahiz Aldundi zein udalaren pentsiorik kobratzen.
Nolanahi ere, 1940ko maiatzaren 24an dagoeneko ezaguna zen Gipuzkoa eta Nafarroako Erantzukizun Politikoen Epaitegi Zibil Bereziak inplikatuaren ondasunak bahitzeko agindua eman zuen.
1940ko ekainaren 17an udal epaileak Banco de San Sebastianek herrian zuen sukurtsaleko zuzendariari
esan zion inplikatuak banku horretako aurrezki-libretan zeuzkan zortzi mila pezeta bahituta zeudela
dagoeneko eta horregatik, aipatutako Epaitegi Bereziaren esku jarri behar zituela.
Bulegoko zuzendariordeak udal epaileari emandako erantzuna hurrengo uztailaren 2an jazo zen:
Baltasar Hernandezen izenean zegoen aurrezki-libretako hamar mila pezetak bahituta zeudela eta
Ondasun Konfiskaziorako Batzar Probintzialaren esku zeudela esan zion.
Espedientea 1940ko abenduaren 9an itxi zen Epaitegi Zibil Bereziak Zumarragako udal epaileari
bidalitako jakinarazpen baten bidez. Aipatutako abisuaren arabera, udal epaileak inplikatuari hitzordua
eman behar zion zegozkion hirurogeita hamabost pezeta jaso zitzan, dagoeneko deuseztatuta zegoen
Ondasun Konfiskaziorako Epaitegiak irekitako espedientearen itzulketari zegozkionak, 1937ko
irailaren 15eko Agindua-k zioen eran.

61 Haren espedientea 1939. urteko 49. zenbakiduna zen. ZUAn,
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Francisco Apaolaza Aseguinolazaren aurkako espedientea
Errepublika garaian, Eusko Alderdi Jeltzalearen zinegotzia izan zen, lehenengo alkateorde postuan,
alegia. Horrez gain, Udalek aurrez izan zuten boterearen zati handi bat galdu zutenean, Zumarragako
eta Urretxuko Herri Defentsa Batzarreko Finantza Batzordeko presidentea izan zen62. Grabatzailea
zen lanbidez, eta Soraluze kaleko 5. zenbakian zeukan etxebizitza-eraikinaren beheko solairuan
aritzen zen lanean 1914tik63 aurrera.
Ondasun Konfiskaziorako Batzorde Probintzialak emandako aginduaren ondorioak jasan zituen
eta ondorioz, 1939ko martxoaren 20an bere ondasunen inbentarioa egin zuten. Nolanahi ere, bera
une horretan aurrean ez zegoenez, bere anaia Daniel egon zen inbentarioaren osaketan. Hark aitortu
zuen inplikatuak herrian, Soraluze kaleko 5. zenbakiko etxearen herenaren laurdenaren eta Gurrutxaga
Azpia izeneko lursail osoaren jabe zela.
Ondasun horiek diruz kontatzeko, konfiskatutako ondasunen udal idazkari administrariak hurrengo
apirilaren 24an adierazi zuen 1936ko uztailaren 1etik 1939ko martxoaren 31ra arte jaso behar zituen
errentek, ondasun horiek zituzten zati ezberdinak ondo banatuta, inplikatuak berrehun eta hogeita
hamahiru pezeta eta hirurogeita hamabost zentimoko64 diru-kopuru gordina jasotzen zuela adierazi
zuen. Haatik, Udal Idazkariak administrazio-lanagatik jaso behar zuen %3a deskontatuta, data
horretan inplikatuari zegokion guztia, eta ondorioz, bahituta geratzen zena, honakoa zen: berrehun
eta hogeitasei pezeta eta hirurogeita hamabost zentimo. Harrezkero, Udal Idazkariaren arabera inplikatuak zuen jabetzagatik, hilabetero sei pezeta eta laurogeita zortzi zentimo jaso behar zituen65(kopuru horri administrazio-lanagatik zegokion %3a deskontatu behar zitzaion)66.
Kopuru hori bahitu zioten hilabetero espedientatuari Ondasun Konfiskaziorako Batzorde Probintzialak lehenengo, eta Erantzukizun Politikoen Epaitegi Zibil Bereziak gero, 1941eko maiatzaren
30era arte. Orduan Auzitegi Zibil Bereziko administratzaile judizialak Zumarragan konfiskatutako
ondasunen administratzaileari jakinarazi zion errepresaliatuaren ondasunen bahitzearekin amaitu
nahi zutela, ezarritako zigor ekonomikoa bete zuelako dagoeneko (gogora dezagun aurreko martxoaren
30ean zortzi mila pezetako zigorra jarri ziotela). Ondorioz, bere esku zeuden ondasun eta kopuru
horien jabetza itzultzeko beharrezko guztia egin behar zuen. Itzulketa hori egiterik ez zegoen kasuetan,
kitapena edo bukaerako kontu osagarria egin beharko zen bost eguneko epean, eta zegokion zenbatekoa sartu beharko zuen Banco de San Sebastiánen bankuko transferentzia baten bidez.

62 Bere anai Maximo ere Zumarraga-Urretxuko Herri Defentsako kidea ere izan zen; Gerra Batzordearena. AHN, Gerra Zibil
Atala, P.S. 254/27.
63 ZUAn, B Saila, 6. Arloa, I Multzoa, 7. Liburua, 6. Espedientea.
64 Soraluze kaleko 5. zenbakian zeuzkan etxebizitzen hilabeteroko alokairua honakoa zen, hurrenez hurren: berrogeita bost
pezeta, hogeita hamazazpi pezeta eta berrogeita hamar zentimo, eta, hogeita hamar pezeta. Etxeko baratzak urteko ehun pezetako alokairua zuen. Diru-kopuru horrek guztiak, oro har, bi mila eta zortziehun eta bost pezetako kopurua osatzen zuten jabedunentzat. Adierazi behar da, baita ere, aipatutako lehenengo eta hirugarren etxebizitzak 1936ko uztailaren 1etik 1939ko
martxoaren 31ra arte egon zirela alokatuta, eta bigarrena 1936ko abuztuaren 1etik zegoela alokatuta. ZUAn, 511-8. Pertsona
honen espediente pertsonal osoa katalogo-zenbaki berean dago.
65 Maizterretako bat, bere etxebizitzarengatik hogeita hamar pezeta ordaintzen zuena, Jose Urbieta hain zuzen ere, 1939ko
maiatzean hil zen. Horrenbestez, urte horretako apiriletik aurrera ez ziren kobratu hari zegozkion errentak. Etxebizitza hori
1940ko apirilean alokatu zioten berriro Eustaquio Arrinda izeneko herritar bati, eta orduan hasi zen berriro ere jabeei errenta
berriak ematen. Ibidem.
66 Ibidem.
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Antonio Ormaechea Azarlozaren aurkako espedientea
Eusko Alderdi Jeltzalearen zinegotzia, Zumarragako Udal Artxiboan dauden dokumentuen arabera67,
nazionalek herria hartu eta gero sufrimendu gehien jasan zuten familietako baten burua izan zen,
izan ere, Errepublika garaian udal karguak izan zituztenen gehiengoa herritik joana zen (beraren
menpe zuen familiarekin edo familiarik gabe) nazionalak iritsi zirenerako.
Bera kanpoan zela egin zuten bere ondasunen inbentarioa 1938ko azaroaren 26an68. Ondasun
higigarrien kasuan egindakoa oso zehatza izan zen69, haren emaztea zen Emeteria Corta Altolaguirreren
dendan zeuden gauzak ere kontatu zituztelarik70. Jakin badakigu garai hartan, gerra herritik pasatu
ondoren, Eitzaga auzoko 18. eta 18 bis zenbakietan zuten Barberocoa izeneko etxe-multzoko71 bost
etxebizitzen maizterrek ordaindutakoaren errentetatik bakarrik bizi zela familia72.
Ondasun Konfiskaziorako Batzorde Probintzialak, zegoen legeriaz baliatuta, hilabetero jasotzen
zituzten errentak bahitzea erabaki zuen. Hori dela eta, emaztea eta bere seme-alabak bizitzeko bitartekorik gabe geratu ziren73.
Familiaren egoerak nabarmen egingo zuen okerrera Emeteria Cortak, 1939ko martxoaren 21ean,
Comisión Provincialeko presidenteari idaztea erabaki zuenean. Hari jakinarazi zion bere maizterrengandik hilabetero jasotzen zituen ehun eta berrogeita bost pezetako kopuru hori gabe ez zuela
bitarteko nahikorik berarekin bizi zirenak, bere hiru seme-alabak eta amaginarreba, mantentzeko.
Denbora pasa ahala gero eta zor handiagoak zituen; hain zen larria egoera, dagoeneko inork ez
zizkiola erosketak fidantzan uzten. Epe laburrean irtenbide bat ematen ez bazioten, Udalari bera
eta bere familia zaharren egoitzan babesteko eskatu beharrean izango zen, eta ondorioz, zegozkion
errentak bere osotasunean eta ahalik azkarren kobratzeko baimena eskatu zuen, are gehiago irabazpidezko ondasunei zegozkien errentak zirela kontuan izanda74.
Idatzi hori ikusita, Epaitegi Zibil Bereziaren Administrari Orokorrak martxoaren 29an, hilabeteko
ehun eta berrogeita hamar pezetako elikadura-pentsioa jarri zion, hiruhilabetero kobratzekoa. Lehenengo

67 Berari buruz dagoen dokumentazioa, ZUAn, 511-9.
68 Inbentarioa egitean bere emaztea zen Emeteria Corta bertan zegoen. Ibidem.
69 Inplikatuaren ondasun pribatiboen inbentarioa ez ezik, emaztearekin batera bizi izan zen bitartean lortutako irabazpidezko
ondasunen inbentarioa ere egin zuten, eta baita emaztearenak bakarrik ziren ondasunena ere; eta ondasun guztiak konfiskatuta
geratu ziren. Emaztearen ondasun pribatiboa zen Eitzaga auzoan zeukan denda bat, bere gurasoek herentzian utzitakoa. Ibidem.
70 Ondasun Konfiskaziorako Batzorde Probintzial-ek aginduta inbentariatu ziren salgaiak ikusita, garai hartan taberna-denda
zela esan dezakegu: batez ere kafea, ardoa eta likoreak saltzen zituzten, baina kontserba begetalak edo arraina ere bai. Dendaren
antzinatasuna 1895-1896 ekitaldi ekonomikora arte iristen da, garai hartan herriko matrikula industrialean “vinos al por menor”
idazpurupean agertzen baita Eitzagako auzoko 1. zenbakian, eta haren jabea Jose Corta zelarik. 1902. urteaz geroztik Eitzaga
auzoko 19. zenbakian kokatuta ageri da, etxebizitzak zenbatzerakoan izan ziren aldaketen eraginez. Ibidem, eta B Saila, 6. Arloa,
I Multzoa, 6. Liburua, 20. Espedientea, eta B Sailean, 6. Arloa, I Multzoa, 6. Liburua, 26. Espedientea.
71 Etxe-multzoak baratza eta oilategia zituen, eta hamar mila pezetan tasatu zuten. Bestalde, Aldaspea eta Aizquibel-soroa
izeneko lursailak ere bazituzten, eta azken hori bederatziehun pezetan zenbatetsi zuten.
72 Bost etxebizitzak alokatuta zeuden. Salustiano Ormazabalek haietako batengatik hilabetero hogeita hamabost pezeta ordaintzen zizkien; beste bi maizter Juan Maria Baztarrica eta Eusebio Plazaola ziren, eta bakoitzak hilabetero hogeita hamar
pezeta ordaintzen zituen; azkenik, Jose Zabaletak eta Pedro Urteagak zeuzkaten gainerako bi etxebizitzak alokatuta, eta
horietako bakoitzak hogeita bost pezeta ordaintzen zizkien. Ibidem.
73 Batzorde Probintzial-ak, 1938ko urritik abendura arteko epean bakarrik, laurehun eta hogeita hamabost pezeta konfiskatu
zituen. Udal Idazkari Administratzaileak bere lanagatik kobratzen zuen %3a deskontatuta, erakunde probintzial horrek Banco
de San Sebastiánek herrian zuen kontuan hilabete horiengatik laurehun eta hogeita bat pezeta eta laurogeita hamabost
zentimo sartu zituen 1939ko urtarrilaren 4an. Ibidem.
74 Ibidem.
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kopurua, dena dela, Donostian kobratu behar zuen 1939ko apirilaren 24an75. Alde horretatik adierazi
behar dut hilabetean ehun eta berrogeita hamar pezetako pentsio horrek, gutxigatik bazen ere, gainditu
egiten zuela errentariek errenta bidez ordaintzen zioten diru-kopurua (ehun eta berrogeita bost pezeta
hilabetean), eta beraz, Batzorde Probintzialak emaitza defizitarioa zuela familia honen kasuan76.
Emeteria Cortari Udalaren bidez iristen zitzaion pentsioa eta halaxe jarraitu zuen 1939ko azaroaren
18ra arte. Egun horretan Auzitegi Zibil Bereziak Zumarragako mendeko Administrariari jakinarazi
zion Antonio Ormaechearen kontura elikadura-pentsioa ordaintzeari uzteko. Orduz geroztik, zegokionak Donostian zegoen Administraziora joan beharko zuen pentsio hori kobratzera77.
Ormaechea familiarentzat zerbait aldatzen hasi zen Donostiako Zortzigarren Auzitegi Militarrak,
1940ko urtarrilaren 24an, herriko alkateari 1936ko irailaren 3ko saioan egindako aktaren hitzezhitzeko ziurtagiria eskatu zionean. Eskaera horretan eskatu zizkion baita ere: egun horretako saioan
Zumarragako Udal errepublikarrak indarrean zegoen erregimenaren aurkakotzat hartu zituen udal
enplegatuen izenak. Dokumentazio hori beharrezkoa zuen bere garaian Antonio Ormaecheari egindako espedientea berraztertzen ari zen Epaile Instruktoreak.
Nolanahi ere, 1940ko urriaren 2an, bere udalbatzarkide ohia zen Francisco Apaolazaren kasuan
gertatu bezala, Erantzukizun Politikoen Epaitegi Zibil Bereziak Zumarragan zegoen konfiskatutako
ondasunen administrariari jakinarazi zion Ormaecheak ordaindua zuela dagoeneko jarritako zigor
ekonomikoa. Ondorioz adierazi zion inplikatu ohiaren ondasunak administratzeari utzi behar ziola,
ondasun horiek berari bueltatuz. Aurreko kasuan adierazi moduan, hala egin ezean, aipatutako
Auzitegi Zibil Bereziaren aurrean eman beharko zuen bukaerako kontu osagarria bost eguneko
epean, azken zenbateko hori erakunde horrek zeukan kontuan sartu beharko zuelarik bost eguneko
epean.

Juan Zaldua Mendizabalen aurkako espedientea
Eusko Abertzale Ekintzako zinegotzia, eta beraz, errepublikarra, abertzalea eta ezkertiarra, Errepublika
garaiko bigarren Alkateordea izan zen. Horrez gain, Herri Defentsa Batzarreko Finantzen Batzordeko
kide ere bazen78.
Udalbatzarkide guztiak bezala errepresaliatua izan zen, eta arlo ekonomikoari dagokionez, oso
azkar hartu zuten herrian zituen ondasunei buruzko informazioa; horien artean agertu zen 1938ko
irailaren 27an, Elizkalen, 13. zenbakiko atarian zeukan etxea, hamasei mila zortziehun eta berrogeita
hamar pezetan tasatua izan zena. Etxe horrek ematen zizkion errentez gain, bere aldeko kreditu hipotekario bat ere aurkitu zioten79.

75 Ibidem.
76 1939ko apirilaren 24an egindako dokumentuen arabera, Batzorde Probintzialak emandako elikadura-pentsioa hilabetean
ehun eta berrogeita hamar pezetakoa zen; bestalde, erakunde probintzialak lortzen zituen errentak ehun eta berrogei pezeta
eta hirurogeita bost zentimokoak ziren, udal administrariak bere administrazio-lanarengatik jaso beharreko %3a deskontatuta
dagoeneko. Ibidem.
77 Ibidem.
78 Azken datu honetarako, AHN, Gerra Zibil Atala, P.S. Bilbao, 254/27.
79 Elizkale kalean zeukan etxearen lehenengo pisua Eulalio Jacari alokatu zion, hilabetero hogeita hamar pezetako errenta
lortuz; beheko solairua Ramón Mendiari alokatu zion, eta hari ere hilabetero hogeita hamar pezeta kobratzen zizkion; bigarren
solairuko etxebezitza Francisca Antonia de Irizarri zeukan alokatuta, Secundino Oriaren alarguna eta Joseren ama, Kanpanzar
akordeoilariarekin batera Zumarragako Trikitixaren sortzailea izan zena. Honek ez zion 1936ko otsailetik errentarik ordaindu;
nolanahi ere, bere hilabeteko errenta hogei pezetakoa zen. Bestalde, bazuen kreditu hipotekario bat ere Francisco Pompeyoren
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Konfiskatutako ondasunei buruz udal diruzain administratzaileak egindako txostenean jasotzen
zenez, data horretan errenten ondoriozko diru-sarrerak lehen esandakoak baino handiagoak ziren,
lehen atzeman ez zituzten errenta batzuk zenbatu baitzituzten bigarrenean80.
Ondasun Konfiskaziorako Batzorde Probintzialaren aginduz, bera bertan zela, 1939ko martxoaren
17an egin zioten ondasunen inbentarioa. Bertan, dagoeneko ezaguna den Sociedad Rojo, Zaldua y
Cia, S.L.81 enpresako seirenaren partaidetza zuela aitortu zuen, orduan batez ere kotxeentzako malgukiak eta balaztak egiten zituen enpresa. Han bertan zeuden alkate eta udal idazkariari jakinarazi
zien urtero kitatzen zituela Ogasunaren aurrean lortutako etekinak.
Hilabete horretako 9an bertan Nafarroa eta Gipuzkoako Erantzukizun Politikoetarako Epaitegi
Zibil Bereziak Zumarragako udal epaileari bidalitako idatzian ondorioztatu daitekeenez, haren ondasunak 1941eko abuztuaren 6ra arte egon ziren bahiturik. Idatzi horretan jasotzen zenez, Zumarragako udal epaileak inplikatuari jakinarazi behar zion aipatutako Auzitegi Zibil Berezi horrek Espainiako Bankuari inplikatuaren eskura hirurehun eta laurogeita hamabi pezeta eta hamazazpi
zentimo jartzeko agindua eman zuela. Diru hori Erantzukizun Zibilen Buruzagitza Administratibo
Nagusia izeneko erakundean sartu zuten bere izenean.

Juan Bautista Busca Otaeguiren aurka egindako espedientea
Jose Busca Sagastizabalek eta Casimira Otaeguik izan zituzten sei seme-alabetatik laugarrena82,
Eusko Alderdi Jeltzalearen izenean zinegotzi izendatu zuten 1931ko apirilaren 12ko hauteskundeetan;
gainera, Herri Defentsa Batzarreko Finantzen Batzordeko kidea izan zen83.
Orain arte ikusitako kasuetan bezala, Errepublika garaian zinegotzi izatearen ondorioz Erregimen
Berriaren errepresalia ekonomikoak jasan behar izan zituen84. Hori dela eta, azkar egin zuten haren
ondasunen inbentarioa, gauzatu zituen ustezko erantzukizun politikoak haien bidez kitatzeko.
1938ko uztailaren 1ean, Espillagako bidearen eta errepidearen artean zegoen labore-saila bakarrik
zegoen bere izenean, eta nahiz eta zortzi mila pezetan baloratua egon85, ez zuen inolako errentarik
ematen. Hori dela eta, geroago, 1939ko martxoaren 8an hain zuzen ere, Zumarragan Konfiskatutako

aurka, Alceta-Aldeco-Barrutia izeneko lursailari zegokiona. 1938ko abenduaren 24an kreditu hipotekarioak urteko %5eko
interesa zuen eta urtero bostehun pezetako errenta ematen zion.
Zinegotzi ohiaren informazioa ZUAn, 511-11.
80 Lehen esandakoari buruz, herriko Diruzainak egun hartan zehaztu zuen Elizkaleko 13.ean zeukan etxearen bigarren
solairuko etxebizitzaren errentaria 1939ko urtarrilaz geroztik hilabetero hogei pezeta ordaintzen hasi zitzaiola eta 1936ko
uztailetik ordaindu gabe zeuzkan lehenengo bi hilerokoak ere ordaindu zizkiola. Maizter horrek esan zionez, hilabete bakoitzean,
zegokion kopuruaz gainera, ordura arte ordaindu gabeko hilabeteei zegokien zenbatekoa ere ordainduko zuen. Goian nabarmendutako enplegatuak adierazi zuenez, aipatutako etxebizitzara errentariaren semea eta suhia iritsi ziren gorrien gunetik
(semea gaixorik zegoen, suhia langabezian eta adin-txikiko familia ugariaren burua zen). Diruzain Administratzaileak gaineratzen
zuen beste maizter berankor batzuk ere orain hasi zirela lehen ordaintzen ez zituzten errentak ordaintzen.
Dagoeneko hilda zegoen Francisco Pompeyoren gainean zeukan kreditu hipotekarioari dagokionez, ziurtatzen zuen 1938ko
azaroaren 11 bitartean sortutako interesak zor zizkiotela Zalduari eta alarguna hura ordaintzeko ahaleginak egiten ari zela. Horri
buruz, alargunak adierazten zuen ahalik eta azkarren ordaintzen saiatuko zela, baina une horretan nahiko egoera larrian
zegoela, bere bi semeei jaten ematen zielako “en los comedores del Auxilio Social y para otro que es ynutil completamente le
llevan la comida desde Auxilio Social a su casa” (sic). Ibidem.
81 Lehen enpresa horretako gerentea izan zen. ZUAn, A saila, 1. Arloa, I Multzoa, 25. Liburua, 47. zuzena.
82 Sei seme-alaben izenak honakoak izan ziren: Juan Bautista, María Socorro, Pedro, José, Jesusa eta Laureana. ZUAn, 511-12.
83 AHN, Gerra Zibil Atala, P.S. Bilbao, 254/27.
84 Nahiz eta hori horrela izan, Zumarragan Errepublika garaian zinegotzi izandako denek ez zuten erantzukizun politikorik pairatu.
85 Ibidem.
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Ondasunen Diruzain Administrariak arlo horretako Batzar Probintzialari ziurtatu zion lursail hori
zumez landatuta egonagatik, azken hiru urteetan zumeak ez zirela moztu eta une hartan lursaila eta
bere produktuak erabilgaitzak zirela.
Harengandik ezin zutela ezer eskuratu ikusi zutenean, alkateak probintziako agintariei esan zien
haren gertuko familiarren bat ondasun esanguratsuren jabea zela (arlo ekonomiko nahiz sozialean
garai hartako familia garrantzitsuenetako bat86 zen gure herrian)87.
Ondasun Konfiskaziorako Batzorde Probintzialak aginduta, 1939ko martxoaren 20an egin zen
bere ondasunen inbentarioa, inplikatua bera aurrean zela. Zeuzkan ondasunei buruz galdetuta,
aurrez aipatu dugun labore-lursaila zuela esan zuen, Sociedad Hijos de J.B. Busca-ren diruaz eskuratua
izan zena, eta “garaian bizi zen egoeragatik”88 bere izenean erosi eta erregistratu zutena. Halaber,
haren aita zenaren, Jose Busca Sagastizabalen, herentziaren seirenaren jabea zela aitortu zuen, nahiz
eta egun horretan oraindik ondasunen banaketa egiteko zegoen (aita 1937ko azaroaren 4an hil zen).
Nolanahi ere, eta inplikatuaren erantzukizun politikoak kitatu ahal izateko haren ondasunez ezin
zutela jabetu ikusita, Iruñean egoitza zuen Erantzukizun Politikoen eskualde-auzitegiak bost mila pezetako isuna jarri zion. Hala, ordainketak hiruhilabetero egin behar izaten zituen eta diru hori udal
Administrariak berak kobratzen zuen herrian bertan. Lehenengo entrega 1940ko martxoaren 30ean
egin zuen. Diru hori Erantzukizun Politikoen Epaitegi Zibil Bereziaen eskura jarrita, Auzitegi Zibil
Berezi horrek Udal Diruzain Administratzaileari 1940ko maiatzaren 22an jakinarazi zion sartutako
dirua bueltatzen ziola, inplikatuari itzultzeko aginduz. Azken horrek kopuru hori Iruñeko Ogasun
Ordezkaritzan sartu behar zuen, espedientea izapidetu zuen Auzitegi Nazionalari jakinaraziz.
Zegokion kopurua ordaindu eta gero, udal idazkariari ziurtagiri bat egiteko eskatu zion berak
Udalak hainbat udal enplegaturen garbitze-politikoari buruz 1936ko irailaren 3an hartutako erabakiaren aurrean izan zuen jokabideari zegokiona. Hala, idazkariak ziurtatu zuen Juan Bautista Busca
izan zela Udalak egun horretan hartutako erabakiaren aurka egin zuen zinegotzi bakarra, uste zuelako
ez zela justua eskuinaldeko pentsamendu politikoa izateagatik bakarrik enplegatu horiek kalera botatzea. Halaber, Idazkariak ziurtagiri horretan jaso zuen Juan Bautista Buscak eskatu ziola Udalaren
bileretara joateko dei gehiago ez egiteko, bertan ez parte hartzea erabaki zuelako, ez baitzuen elkarlanean aritu nahi “egoera ezohikoan zeinahi bidegabekeria babesten zuen Udaletxearekin”89.

Manuel Peribáñez Sánchezen aurkako espedientea
Epe motz batez Zumarraga-Urretxuko Elkarte Errepublikarreko (Asociación Republicana de Zumarraga y Villarreal de Urrechua) presidentea90 eta 1936ko ekainaren 27an Fronte Popularrean Zu-

86 Bere aitaren aldeko aitona, Juan Bautista Busca Pretto italiarra, Ezkioko Josefa Antonia Sagastizabal y Zabaloarekin ezkondu
zen, eta bien artean sei seme-alaba izan zituzten: Jose, Ignacio, Elias, Juana, Antolin eta (Jose Victor) Laureano.
Kuriositate gisa, Juan Bautista Busca Otaegui aipatutako lehenengoaren semea zen bitartean, bere osaba Ignacio Busca Sagastizabal konpositore ospetsua izatera iritsi zen. Bere beste osaba Jose Victor Laureanorengandik, besteak beste, Jose María
Busca Isusi jaio zen, inplikatuaren lehengusua. Honela, espedientatutakoaren osabak eta lehengusuak gure herriko bi etxebizitza-multzoei ematen diote izena gaur egun, Jose Maria Busca Isusi Taldea eta Busca Sagastizabal Parkea, hain zuzen ere.
87 Familiako etxea Soraluze kaleko 9. zenbakian kokatuta zegoen, eta Aldundiko arkitektoak hirurogei mila hirurehun eta berrogeita bi pezetan baloratu zuen. Bestalde, inplikatuaren aitak eta haren (aitaren) anai-arrebek (Antonino, Laureano eta Juana
Busca Sagastizabal), Sociedad Sres. Hijos de J.B. Busca-ren partaideak zirenek, bi finka gehiago ere bazeuzkaten, eta baten
tasazioa egin eta gero, ehun eta hirurogeita bederatzi mila eta hirurogeita hamalau pezetan baloratu zuten. Ibidem.
88 Ibidem.
89 Ibidem.
90 1932ko urtarriletik 1933ko urtarrilera arte, hain zuzen ere. ZUAn, E Saila, 7. Arloa, IV Multzoa, 4. Liburua.
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marragako afiliatuek aukeratutako ordezkaria91 izan zen. Arlo zibilean, gure herriko posta-bulegoaren
administraria92 1936ko irailera arte. Adierazgarria da, kronologikoki, agintari nazionalek aurka egitea
pentsatu zuten lehenengo pertsonetako bat izan zen. Behin Nafarroako erreketeen tropek herria
hartu zutenean, bizi zen etxebizitzako ondasunen inbentario oso bat egin zuten 1937ko otsailaren
25ean, eta guztia konfiskatu zioten, eta hori guztia, gainera, Ondasun Konfiskaziorako Batzorde Probintzialak bere aurkako erantzukizun zibilaren espediente administratiboa ireki baino lehen.
Donostian zegoen Estatuko erakunde horrek egin zuen lehendabiziko gauza Gipuzkoako Probintziako Aldundiko Ogasunari ziurtagiri bat eskatzea izan zen, abelazkuntzako kontribuzioa edo
lurralde-kontribuzioa ordaintzen zituen ala ez ziurtatzeko. Hartara, aipatutako espediente horretan
Batzorde Probintzialak ebazpena ematen zuenean, bere ondasuna zenbatekoa zen jakingo zuten.
Probintziako Aldundian daturik ez zegoenez, erakunde horrek alkateari idatzi bat bidali zion
1938ko otsailaren 2an Udalean horrelako daturik ba ote zen galdetuz; alkateak hogei egun geroago
erantzun zion esanez haren izenean ez zela inon abelazkuntzako kontribuzioari eta lurralde-kontribuzioari zegokion daturik azaltzen.
Falange Española Tradicionalista y de las JONSen ordezkaria zen Angel Diaz Palaciok, herriko
postetxean mendeko administrari gisa lan egiten zuenak, adierazi zuen 1938ko otsailaren 25etik
bere esku zeuzkala, erakunde politiko horren lokaletan, inplikatuaren ondasun higigarriak. Horren
aurretik, Peribañez herrian bizi izan zen bitartean, Gregorio Telleriari alokatu zion etxean egon ziren93
ondasun horiek.
Ondasunak, beraz, Falangearen lokaletan zeuden, baina Falangeak lokal horiek behar zituen, eta
udal epaileak altzari horiek Correos-ek herrian okupatzen zuen etxebizitzan uzteko proposamena
egin baitzuen94. Azkenean posta-bulegoko administrariak, Falange Española Tradicionalista y de las
JONS-en ordezkaria ere bazenak, Udalari eman zion altzari horien zaintza 1938ko apirilaren 26an,
beti ere alderdi politiko horrek egindako proposamena betez. Hain zuzen ere, alderdi politiko hori
izan zen eremuko komandante militarrak altzari horiek Udalari emateko agindua eragin zuena95;
harrezkero, ondasun horiek bahituta gelditu zirelarik.
Altzari horiek fisikoki zaintzeko ardura Francisco Uribesalgori emana zion Udalak. 1938ko irailaren
19an altzari eta tresna guztiak bahitzeko agindu zuen, aurrez Gipuzkoako Ondasun Konfiskaziorako
Batzordeak horixe eskatu zuelako abuztuaren 8an, Peribañez zein bere familia herritik alde eginda
zeudelako. Dagoeneko bahituta zeuden ondasun horiek Uribesalgoren beraren eskuetan jarraitu
zuten, hari eta tasatu96, eta hurrengo azaroaren 5ean, Udal Epaitegiaren esku jarri zituzten arte.

91 ZUAn, E Saila, 7. Arloa, IV Multzoa, 5. Liburua, 10. orr. itz - 11. orr. itz.
92 ZUAn, 511-10.
93 Ibidem.
94 Gerra zibila hasi baino lehenxeago, Manuel Peribañezek, postetxeko bulegoaren administratzaile gisa, idatzi bat bidali zion
Udalari esanez Gobernu Errepublikarrak langabeziari aurre egiteko mila milioi pezeta erabiltzeko asmoa zuela, besteak beste,
Correos-eko bulegoak eraikitzeko. Horretarako lursailak lagatzen zituzten Udalek lehentasuna izango zuten. Udalbatzak 1936ko
ekainaren 23ko osoko bilkuran aztertu zuen gaia, eta horretarako beharrezkoa zen lurra uztea erabaki zuen. ZUAn, A Saila, 1.
Arloa, I Multzoa, 26. Liburua.
95 Ibidem.
96 Egun horretan, Udal epaileak altzariak tasatzeko agindua eman zien gaian aditu ziren biri: burdingintzan eta altzarigintzan
merkataria zen José Jauregui Galparsorori, eta arotz-maisua zen Jose Maria Telleria Bibilleri. Behin aztertuta, mila bederatziehun
eta berrogeita hamar pezetan tasatu zituzten. Ibidem.
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Sarrera
1936. urteko estatu kolpea eman zuten militar buruek estatu berri bat sortu behar izan zuten zentzu
guztietan. Nahiz matxinada zuzendu zuten jeneral guztien pentsamentu politikoa berbera ez izan,
eremu militarrean zein harreman internazionalei zegokienean bere iritzia ezarri izanak, Franco goratu
zuen gainontzekoen gainetik Estatu berriaren buruzagitzara; gainontzeko jeneralak, Mola, Iparraldeko
Armadaren buru zena barne, hautu honen alde ez bazeuden ere.
Franco 1936ko irailaren 21ean izendatu zen, behin-behinean, militar buru goren (Generalísimo).
Hilabete bereko 28an, gerra egoera zen artean, botere politiko garrantzitsua (gobernu buruzagitza
zen bere ardura, ez Estatu buruzagitza) hartu zuen beregain. Gatazka-armatua bere onerako baliatu
izana, militar entzutetsuen heriotza eta Hitler eta Mussolinik berari emandako laguntzaren ondorioz,
apurka-apurka boterea bereganatu zuen. Gerra amaitu zenean inork ez zuen bere agintea ezbaian
jartzen.
Gatazka-armatu garaitik hasita gobernu-buru izendatu zuten arte, ahal beste egin zuen Francok
Estatua bere nahien arabera eratzeko. Helburu horrekin, bere trebetasun politiko eskasaren jakitun,
bake egoera antolatzerakoan bera babestu zuten alderdi politikoen teoriak bereganatu zituen. Gainera,
guzti hauen batasuna aldarrikatu zuen 1937ko apirilaren 19ko 255. dekretuan1 barne liskarrak eragozteko asmoz. Bere gidaritzapean jaso zituen Falange Española eta Requetéak, biak izaera nazionala
izango zuen erakunde politiko bakarrean bilduz: Falange Española Tradicionalista de las JONS. Horrez
gain, esan gabe doa gainerako alderdi eta erakunde politikoak deuseztu zituela.
Politika orokorrari eta lan politikari dagokienez, Falange Española y de las JONSek2 esplizitu
eginiko 273 puntuak bere egin zituen, hauek izan baitziren bere programa politikoaren4 oinarri.
1934ko urriaren 4tik 7ra bitarte Madrilgo Kontseilu Nazionalean jarri zen idatziz.
Lan politikaren esparruan, azpimarratzekoa da programa politiko horren baitan, hamaseigarren
puntuan zioena: ezintasunik ez zuen espainiar orok lan egiteko betebeharra zuen. Eratzen ari zen
Estatu Nazional-Sindikalista berriak ez zeukan zertan aintzat hartu lan egiten ez zuen eta beraz, gainontzekoen esfortzua probesten zuen biztanleria.
Denboran aurrera egin ahala ikusiko dugun eran, behin gerra irabazita, Francok eginkizun hori
hala-nolako eskubide-betebeharra izan zedin teorizatu zuen. Funtsean, bere helburua nagusia azken
gatazka armatuko nahiz gerraoste garaiko milaka preso politiko haien eskulan-ahalmena ustiatzea
zen, hauek enpresa pribatu edo administrazio publikoetan lan egin zezaten.
Gizarte zibil honen baitan, Falangearen pentsamendu politikoa helarazi zuen, xumeki eboluzionaraziz, langileria bere alde egongo zedin.
Aberria, Ogia eta Justizia (“La Patria, el Pan y la Justicia”) bermatzeko helburu irmoarekin, 1937ko
martxoaren 9an dagoeneko, gerrako aurreneko urtean, Lan Forua5 (Fuero de Trabajo) jarri zuen martxan.
Hau, Italia eta Alemaniako estatu totalitarioek iradokita, Falange Españolak eman zuen aditzera.

1 BOE 1937-IV-20.
2 Karlistak, hein handi batean, ikusle huts izan ziren Franco boterean egon zen artean.
3 Ondoren, Franco 26ra murriztu zituen.
4 Programa politiko hau José Antonio Primo de Riverak eskatu zion Ramiro de Ledesmak gidatzen zuen alderdiaren Batzar
Politikoari. Ledesmak idatzitakoari Primo de Riverak eman zion azken ukitua.
5 1938ko martxoaren 9an.
Testu osoa http://ficus.pntic.mec.es/jals0026/documentos/textos/fuerotrabajo.pdf (azken ikustaldia 2014ko urtarrilaren 10ean).
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Guztiarekin, alde batetik ondoren antolaketa sindikal hierarkizatua izango zenaren teoria atontzen
ari zen bitartean, beste sail batek lan produktuaren gizarte-ustiatzearen alde egiten zuen, aberastasuna
eta produkzioaren osotasuna mendean utziz, herriaren zerbitzura.
Pentsamolde hari helduz, Estatuak lan baldintzak finkatzeko monopolioa zuen eta interpretazio
antrikontratualista bat ezarri zuen (langile eta enpresaren arteko berdintasun harremana alboratu
eta hierarkizatu egin zen; norbanakoa enpresaren baitako lan aldaki bat zen, gainontzeko norbanakoekin era adiskidetsu eta kooperatiboan lotzen zena, Estatu gorenaren onerako).
Horrez gain, kontzeptu landuagoen bitartez, biztanle orok lana bermatuta izan behar duela hizpideratu zuen; lana izanik norbanakoaren nahiz familiaren duintasunaren oinarria, era berezian
emakumeen eta haurren kasuan. Era berean, 1931ko Konstituzio errepublikarrak 46. artikuloaren
bitartez sortutako aurreneko ordainsaridun oporren berri eman zuen. Francok gizarte nazionalaren
eratzea lanaren inguruan sortu izanaren erakusgarri, II. Deklarazioko 1. artikulua. Honek emakumea
lanerako betebeharretik askatzen zuen ezkondutakoan, bakoitzari kalte-ordain bat emanda6. Tamalez,
Francok sortu zuen eremu ekonomikoa bera izan zen, lan honetan ikusiko denez, buruan zuen gizarte-doktrina aurrera eramateko aukera deuseztu zuena.
Lan Forua teoriatik praktikara pasatzerakoan, beregain jarrita zegoen itxaropena erabat desegin
zen. Lana “Batasuna, Osotasuna eta Hierarkia” (Unidad, totalidad y Jerarquía) printzipioen mende
gelditu zen. Horrela, aurrez beharrean ziharduten erakunde sindikal guztiak deuseztu ondoren, Sindikatu-Talde bakarra ezarri zen. Bertan ekonomiaren baitan zeuden faktoreak produkzio nahiz
zerbitzu sailetan taxutuko ziren.
Gobernuburu berrien esanetan, iritsi zen, Gerra amaituta, estatuaren handitasuna berreskuratze
aldera, langileriaren indarra martxan jartzeko garaia. Horretarako, lehenik eta behin, 1937ko urriaren
14ko Presidentzia-Aginduaren7 bidez Lanera Itzultzeko Zerbitzua (Servicio de Reincorporación al
Trabajo) jarri zen abian. Honen helburua lanpostua erretserbatuta zeukaten langileek euren lana
berreskuratzea zen. Lege honen onuradunak gerra garaian nazionalen alde egin zutenak, nola frontean
borrokan hala erretaguardian, aurrez lanean ez zeudenak edota desagertutako enpresetan lan egiten
zutenak ziren.
Aipatutakoa lortzeko asmoz, langabezian zeudenek kontratu aukera desberdinak izan zitzaten,
burutzen zuten jardueraren arabera sailkatu ziren enpresak. Era berean, enpresariak zinpeko aitortza
egitera behartuta zeuden militar jardun zuten langileak kontratatzekotan8. Aitorpen horiek 1937ko
azaroaren 15a aurretik aurkeztu behar ziren Udaletxean. Behin data hori iraganda, lanpostu hutsak
zeudenetan aurkez zitzazketen. Udaletxeek Lan Ordezkaritza Probintzialera igorriko zituzten bertan
datuak froga zitzaten. Epailetzaz gain, Enplegu Zerbitzuen Kudeaketa zeramatenek ere beharra zegoenean laguntzeko agindua zuten.

6 1961eko otsailaren 1eko 1. Dekretuko 2. Artikuluaren arabera, nolabait, aldatu egin zuen aurrekoa 3 aukera luzatuta: emakumeek
ezkondu ondoren ere lanean jarrai zezaketen, lana utzi eta ordainsaria kobratu ala lana utz zezaketen urtebete eta 5 urte artean.
Dekretu horretan bertan lan beragatik emakume eta gizonen soldaten diskriminazioarekin amaitzeko ahalegina egin zen. In
ESPUNY TOMÁS, María Jesús (2007), “Aproximación histórica al principio de igualdad de género (III): las Reglamentaciones de
Trabajo, observatorios de desigualdad”, in IUSLabor ISSN 1699-2938, nº 2, 8.orrian
7 1937ko urriaren 16ko EOAa.
8 Militar jardun zuten langileek Estatu, Probintzia zein Udalen aurrekontuetatik jaso beharko zuten euren soldata. Horregatik,
Estatuko Batzar Teknikoaren (Junta Técnica del Estado) buruak 1937ko urtarrilaren 24an argitara eman zuen aginduaren arabera,
ejerzitoaren lehenengo soldata jasotakoan zinpeko aitortza egin beharko zuten beste inolako soldata publikorik jasoko ez
zutela esanaz. Jasoko balute, soldata hori itzultzeko betebeharra zeukaten, faltsutze oro zorrotz zigortua izango zelarik.
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Bestetik, nazio ideia berria eratzeko asmoz, langile eta enpresen onurak babestuko zituen lan-aparatua sortzeko helburuarekin, behin antolamendu politikoaren hierarkiaz hausnartuta, lan eremua
izan zen aztergai nagusia. 1938ko urriaren 27ko Kooperatiben legeak garai errepublikarrean abian
zegoen kooperatibismo demokratikoa deuseztu nahi zuen, aurrez zegoena desagertaraziz, hain zuzen9.
Beranduago, 1940ko urtarrilaren 26an, langileenganako babeste nahi berria kontuan izanda, Batasun Sindikalari buruzko lege garrantzitsu bat10 diktatu zen, estatuan sindikatuen antolakuntzak
nola behar zuen zehaztu zuena. Euskarria Organización Sindical de F.E.T y de las JONS zen, Estatuak
onartzen zuen sindikatu bakarra. Berau zen agintariek euren nahiak ekoizleei helarazteko bidea.
Lanaren inguruan sortu ziren erakunde guztiak, 1938ko urriaren 27ko legeak onartu zituen
kooperatibak barne (lege hau bertan behera gelditu zen)11, Mugimenduaren Erakunde Sindikalean
txertatu ziren, Sindikatuen Ikuskapen Ordezkaritza Nazionalaren mendeko izatera pasaz.
Guztiarekin, antolaketa sindikalaren aurreneko oinarria ezarri zen, bide batez, langileen beharrak
inondik inora betetzen ez zituena, euren negoziatzeko baliabide indibidual nahiz kolektiboak ezin
zituelako ase. 1940ko abenduaren 6ko Antolaketa Sindikalaren Oinarrien legearekin, espainiarrek
Komunitate Nazional-Sindikalistaren baitan izan behar zuten jarrera adostu zen, Mugimendu Nazionalaren baitan, jakina. Horretarako bi sail nagusi banatu ziren: Zentral Nazional Sindikalista eta
Sindikatu Nazionala.
Zentral Nazional Sindikalistak ekoizle eta enpresarien kokaleku eta beharretara moldatzen ziren,
ekonomia aurrerapenak aukera ematen zuenean, Sindikatu eta Tokian-tokiko Sindikatu Elkarteak
eratuz. Hauek ekoizleak sail desberdinetan antolatzen zituzten, beren gizarte-arauak ere eratzen zituztelarik. Sindikatu Nazionalak lan-eremu bakoitzak zeuzkan behar eta helburuak Gobernuari helarazten zizkion; era berean, gobernu-buruen aginduak ekoizleei iritsaraziz. Biak Delegación Nacional
de FET y de las JONSen mende zeuden.
Langile orok antolakuntza sindikal berriaren barnean egoteko agindua zeukan. 1942tik aurrera,
gainera, Organización Sindical Española (OSE), Sindicato Vertical delakoan izen ematera behartu
zituzten langileak. Urte hartan bertan, 1942ko urriaren 16an, aldarrikatu zen Lan Araudi legeak,
enpresari eta langileen harremanerako ezinbesteakoak ziren baldintzak ezarri zituen; mugimendu
nazional-sindikalistak enpresa eredua ulertzeko zeukan moduaren erakusgarri (enpresari eta langileek
elkarrekin behar zuten Espainia Berriaren onerako lanean).
Alabaina, langileek ez zuten lan-antolakuntzarekin zerikusia zuen ezertan parte hartzeko aukerarik
izan. Hots, 1944an sortu zen Bitarteko Sindikalaren helburua ez zen langileak ordezkatzea, enpresaren
arrakastan hauek engaiatzea baizik12.
60. hamarkadara arte bitarteko sindikalek Erregimenaren hierarkia sindikalaren zein enpresarien
kontrolpean lan egin behar izan zuten. Beti, oro har, Erregimen buruei era aktiboan lagundu zieten
langileria kontrolatzeko helburua zuen politika errepresiboaren baitan13. Lan-Epailetzarekin izandako

9 Lege honen arabera, leudeken 3 kooperatiba klaseak mugatu ziren. Bigarrena produktore profesionalen kooperatiba zen
(langile nozioa desagertu zen). Antolatzerakoan egitura hierarkikoa mantentzeko asmoa azpimarratu zen, buruan Kooperatiba
buruzagitza zegoelarik. Buruzagitza hau Kooperatiba buruak eta Errektore batzarrak osatzen zuten, Sindikatu Ekintza eta Antolamendu Ministerio zeukalarik beti azken hitza.
10 EAO 1940ko urtarrilaren 31n.
11 Nolanahi ere, azken aldaketa honen aurretik erregistratuta zeuden eta lanean ari ziren kooperatibek bazuten euren atxikitzea
berritzeko aukera, Sindikatuen Ikuskapen Ordezkaritza Nazionalaren informea izanda betiere.
12 210.000 bitarteko sindikal aukeratzeko hauteskundeak 1944ko urriaren 22an izan ziren. Abstentzioa izugarria izan zen.
13 In MOLINERO, Carme, e YSAS, Pere (1993), “Productores disciplinados: control y represión laboral durante el franquismo
(1939-1958)”, en Cuadernos de Relaciones Laborales, nº 3, Madrid, ed. Complutense.
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arazoetan baizik ez zuten era indibidualean lan egiteko aukera14. Gatazka kolektiboei dagokienez,
ez zegoen greba eskubiderik. Gerra Zibilaz geroztik greba egitea delito de lesa patria zen. 1944an
Zigor Kodean matxinada delitutzat ezarri zen.
Lan politika orokorrari dagokionez, 1944ko 637. legea15 ere ez zen Lan Kotratuen auzian aurrerapen
nabarmena izan: abian zeuden kontratu era desberdinak sistematizatzen saiatu ziren, nolabait antolatzen; arrakastarik lortu gabe.
Orain arte aztertutakoa frankismoaren aurreneko aroko lan-politikan txerta genezake. Ezaugarri
behinena Estatuak lan-harremanen esparruan zuen ahalmen absolutua zen. Hori gutxi balitz, eremu
sozialean, inposaturiko soldatak bizirauteko ezinbestekoa zenetik hurbil zeuden eta lan-indarraren
ustiapena ikaragarrizkoa zen; dena metatzen zihoan – guzti honek lotura du erosteko ahalmenaren
erortze nabarmenarekin-. Dena den, 1958. urtetik aurrera egoera baretu egin zen. 1958ko apirilaren
24ko Sindikatuen Hitzarmen Kolektiboen Legeak aurrez Gerra Zibiletik eragotzia izan zen hitzarmen
nahia baketu zuen16. Lege hau norabide aldaketa nabarmena izan zen teknokratek aurrera eramandako
kontextu sozio-ekonomiko berrian. Hauek berriki hartu zuten esparru ekonomikoaren gidaritza,
1959. urtetik aurrera martxan jarri ahal izan zuten desarrollismoa, zegozkion egonkortze planekin.
Horrela hasi zen espainiar ekonomiaren modernizatze prozesua, 70. hamarkada erdialdean petrolioaren krisia deritzana jazo arte luzatu zena, nahiz ezin den ahantzi, ez zela langile eta enpresarientzat aurrerapen handia izan lan-harremanen esparruan (beti Espainiar Sindikatuen Erakundearen
barnean egon behar izan baitzuten). Dena dela, posible izan zen nolabaiteko neurri lasaitzea,
esaterako, hitzarmen kolektiboen bitartez langileei ekimenerako bidea erraztu zitzaienean. Horrez
gain, lan gatazka kolektiboa (conflicto colectivo de trabajo) esapide eufemistikopean, 1965ean xumeki
arautu zen greba eskubidea (104/1965 Legea, 2.354/1962 dekretuan babestua. Irailaren 20an).
Lege hau, egiari zor, oso murriztatzailea zen, helegite ekonomikoak zirenean bakarrik zeukaten langileek greba eskubidea; esaterako ezin zuten hobetze sozial zein ekonomikoak lortzeko helburuarekin
grebarik burutu.
Lan esparruari soilik zegokionean, lege honek negoziazio kolektiborako aukeraren bat ireki zuen,
Sindikatu Bertikalaren baitan eta eskuhartze zorrotzarekin betiere.
Erregimenaren baretze sozial honekin nabaritu ahal izan zen ondorio sozialetako bat langileen kontsumitzeko eraren aldaketa xumea izan zen: gizarte-etxebizitza ertaina, kalitate apalekoa, hiri-hornidurarik
gabekoa; eta batez ere, ezin esan gabe utzi, hirigintza politika alde izanda, eraikuntza enpresariei
negozio honek berehalako etekinak lortzea ahalbideratzen zien. Batetik, langileak estu hartzen zituen,
urte luzez zorretan egotera behartuta zeuden etxebitzitza erostearren. Hala, mugitzeko aukerarik gabe
gelditzen ziren, lotuta, gizartearen menpe17. Gure herrian era honetako eskaintzak aski ezagunak dira.
Azkenik, abenduaren 19ko 38/1973 Sindikatuen Lan Hitzarmen Kolektiboen legea irekitze nabarmena izan zen, aurrera pausu handia talde-negoziazioei dagokienez. Administrazioak, praktikan,
hitzarmen kolektiboen gaineko kontrola galdu zuen eta gainera, esparru-hitzarmenak legeztatu
zituen.

14 1938ko martxoaren 9ko dekretuan sortuta, Lan-Foruaren VII. idazpuruaren arabera. Organo berezitzat sortua, administrazio
judizialarengandik administratiboki aldendua, banakako tribunalak izan ziren, Lan-Ministeritzarekin lotura zutenak. Epai-Mixtoen
ordezko izan ziren (1931ko azaroaren 27ko legearen baitan sortu izan zirenak)
15 1944-II-24ko EOAa
16 Nolanahi ere, era oso xumean, Erregimenak soldata politika apurka-apurka lasaitu egin zuen 1944ko martxoaren 31n eta
1948ko urtarrilaren 16an.
17 In BABIANO MORA, José (2005), “¿Perspectivas globales vs. enfoques locales? Notas sobre el trabajo y los trabajadores en
el franquismo”, in SABIO ALCUTÉN, Alberto, y FORCADELL ÁLVAREZ, Carlos (coordonadores), Las escalas del pasado: IV
Congreso de Historia Local de Aragón, 111-124. orrietan. aipatutakoa, 118. orrian.
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Zumarragako lan-egoera lehenengo frankismoan
Altxamendu militarraren ondoren, gerra garaia zela kontuan izanda, militarren aldekoek sortutako
egitura politiko konplexuak bere gain hartu zuen lan-politika zeinahi eremutan bideratzeko ardura.
Inork kontrako intentziorik azaldu aurretik, Gipuzkoako Karlisten Gerra Batzordeak bere gain
hartu zuen probintzia osoko lan-antolamendua. Batzordeak euren ideien jarraitzaile ez zirenak baztertzen zituen. Hala, nabarmentzekoa da geure herria matxinatuen esku gelditu aurretik ere, aipatu
batzordearen buru zen Fidel Azurzak, dagoeneko euren esku zen Tolosatik, 1936ko irailaren 3an
agindu bat bidali izana. Agindu hark probintziako udaletxe eta empresa pribatuei jakinarazten zien
debekatua zegoela akordurik gabe langile, laguntzaile edota mendeko langilerik izendatzea. Langileren
bat behar izanda, ezinbestekoa zen Karlisten Batzordeari jakinaraztea, libre zeuden lanpostuetarako
langile-gaiak proposatuz.
Azurzak, jakina, matxinatuekin lankidetzan, armekin edota gerrarekin lotura zuen beste edozein
lanpostutan zeuden langile eta enplegatuei euren soldata osorik jasoko zutela agindu zien. Horrez
gain, behin gerra garaia amaitutakoan ere lanpostua mantenduko zutela ziurtatu zien18.
Bergararen galeraren ostean, behin probintziaren zati behinena matxinatuen esku zegoela, Gobernadore Zibilak bere gain hartu zuen langile edota enplegatuak euren lanpostuetan onartzeko boterea. Hala, aurrez ezarritako zigor-politika bere horretan mantendu zuen. Horren lekuko hartutako
lehenengo neurria: 193619ko irailaren 22ko bandoaren bitartez, debekatu egin zuen herria Indar
Nazionalek hartu ondorengo 48 orduetan lanera agertu ez zen langilerik bere postuan onartzea. Gainera, bando berean, bere onarpenik gabe langilerik kontratatzeko debekua helarazten zien enpresariei20.
Abenduan, Gobernadore Zibil berria zen José María Arellano Igeak bando berri bat publikatu
zuen, zeinak zioen bera zela probintziako lan kontuen erabateko boterea zuena. Bando berean
helarazi zuen langile edota enplegatuek ez zeukatela langilerik kontratatzeko ardurarik, ezta lantoki
jakin batera joateko betebeharrik ere21.
Lan eremua era egokian manten zedin beharrezko baliabide oro jarri zen abian: horretarako Lan
Ikuskapen Probintzala izendatu zen, zenbait gaien ardura zuena: zigor eta isunak22, lan istripuak,
diru-laguntzak (familiarra, zahartzaroari dagokiona) etab.
1937 bete-betean, dagoeneko Arellano Gipuzkoako politika erdigunetik kanpo zela, lan-egoeraren
traza normaltzen hasi zen; hala eta guztiz ere, botere politikoak enpresariengan zuen kontrola ez zen
erabat desagertu, udaletxetik bertatik estu jarraitzen baitzen. Eremu orotan mantendu zuten kontrola,
bereziki luzaroan kanpoan egon ziren langileen kontratazio edota berkontratazioei zeritzenean.

18 ZUA, 512-42. Harrigarriki, Azurza Comisión Gestora de la Diputación Provincial-eko buru izan zen aurrenekoz instituzioak
probintzia militar matxinatuen eskuetan gelditu zenean. In LUENGO TEIXIDOR, Félix (1990) “La formación del poder local franquista en Guipúzcoa (1937-1945, in Gerónimo de Ustariz, 4, 83-95. orrietan
19 Militarrek matxinadaren ondorengo aurreneko egunetan hasitako joerari jarraituz, bandoak izan ziren politika azkar eta
zuzen egiteko bide berria: neurri arinak, ziztuan men egiteko sortuak.
20 In BARRUSO, Violencia política y represión social..., 441. orrian
21 Ibidem. Jakina, alkateak izan ziren Gobernadore Zibilak inposatutako politikak herrian aurrera eraman zituztenak.
22 Asegurua behar zuten langileak aseguratzen ez zituzten enpresei isunak ezarri zitzaizkien. Esaterako, “Zaldua Hermanos”
enpresari 150 pezetako isuna jarri zion Probintziako Lan-Inspektore Buruak. Gaizki-ulertu bat izanagatik errekurtsoa jarri zuen
enpresak (galdeketatik jaso izan denaren arabera, jabe ziren anaietako batek uste izan zuen ez zeudela aseguratuta). Bigarren
anaiak baiezkoa egiaztatu ahal izan zuen, zehazki Compañía Vascongada de Seguros y Reaseguros de San Sebastián aseguru
etxean, in ZUA, 512-22.
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Jabeek, kontratazioak burutzeko autorizazioa23 eskatzeko agindua zuten. Lana eskatzen zuten langileei
zegokienez, berriz, beti behin-behinekoa zen udaletxearen onespena behar zuten24.
Ezinbestekoa zen, aurrez aipatutako, urriaren 14ko Agindu Presidentzialak inposatutako parametroak jarraitzea. Horien artean, euren enpresetan lan egin zuten langile militarizatuei buruzko
zinpeko adierazpenak egin behar zituzten. Aitorpen hauek 1937ko azaroan burutu ziren eta, oro har,
dozenaka langile militarizaturen berri eman zuten, borroka-tropetan zein deklaratzen zuten enpresetan
zeudenen berri hain zuzen ere25.
Horrez gain, Zumarragako langileek gerraostean jasan behar izan zuten egoera zailari helduz,
Aparicio alkatea, herrikideen artean hazten ari zen langabezia eta langile-familien pobreziaren
jakitun, beharra zeukatenek udal idazkaritzan izen eman zezaketela jakinarazi zuen 1936ko urriaren
11n. Laguntza jaso ahal izateko, esan gabe doa, bakoitzaren aurrekari pertsonalak behar bezela
ikertuko zituzten26.
Ondoren, 1936ko abenduaren 12an, lana lortzeko xedea zuten haiei soilik erreferentzia eginez,
Alkateak Legazpi kaleko27 10. zenbakian zegoen Central Nacional Sindicalista-ren bulegora joan zitezen deialdia luzatu zuen bando baten bitartez.
Gainera, kontratazioen gaineko kontrola areagotzeko helburuarekin eta Donostiako Enplegu
Batzordearen eredua jarraituz, 1937ko urtarrilean Zumarragan ere, gainerako herrietan bezala,
Langile Enplegu Erregistroa28 jarri zen abian langabezian zeuden gizon-emakumeek izena emateko
xedearekin.
Erregistro honen lehenengo kokalekua Udaletxea bera izan zen. Ondoren, 1938ko irailean, oraino
udaletxearen kudeaketapean, Central Nacional Sindicalista erakundearen Zumarraga-Urretxuko ordezkaritzan kokatu zen, Espainiako Enparantza 9, 2. ezkerra29 helbidean hain zuzen. Ordezkaritza
honetan zenbait neurri abiarazi ziren, azpimarratzekoa da esaterako, 1938ko irailaren 23an Zumarraga

23 Horren lekuko Faustino Orbegozo, “La Fumistería del Norte”-ko ordezkariak, Esteban Orbegozoren enpresaren partetik bidalitako idatzia. 1937an eskutitz bat igorri zuen Félix Ruiz Miguel kontratatu ote zezakeen galdetuz. Ruiz Miguel bere jaioterrira,
Los Balbases-era (Burgos) joan zen tropa nazionalak herrira sartu zirenean, eta ezin izan zuen ordurarte bueltatu. Hau ikusirik,
alkateak behin-behineko baimena eman zion enpresari Ruiz Miguel kontratatzeko, bere egoera guztiz argitu arte. In ZUA, 51227.
24 Honen adibide 1937ko abuztuan Venancio Aguirreurreta Arana eta José Aizpuru Aizpeurrutiari helarazitako onespenak.
Ibidem.
25 Aipatutako kasuaren adibide Esteban Orbegozo enpresako hamalau langileak, (enpresa bera ere nahikoa militarizatua zen).
Enpresak ez zekien langile hauek non zeuden. Horrez gain, jabeak eurak bitarteko jardun zuten Badiola Hermanos enpresako
bi langileak; Zumarragako gudaren aurretik herritik ihes egin eta nazionalen armadak Laredon preso hartu ondoren frontera
igorria izan zen Garate enpresako langile bat; Donostiako artileria sailean zebilen Banco Guipuzcoanoko langilea eta gure herria
1936ko irailaren 20an hartu zuen América zeritzan erregimentuan zebilen Rojo, Zaldua y Cía enpresako langilea. Harritzekoa
da, izan ere, langile hau Derion fusilatua izan zen herrikide baten anaia zen.
Horrez gain, enpresa honek zenbaitetan herrian ez zeuden bere langileen berri eman zuen, horietako batzuk tropa nazionaletan
zeuden izen emanda, beste batzuk aldiz, enpresan bertan. Mugimendu nazionalaren alde egiten zuten langile guztiek ziurtatua
zuten lanpostua. In ZUA, 512-33.
26 In MENDIZABAL, II. Errepublika Urretxu eta Zumarragan..., 249. orrian
27 Eginkizun honetarako Falangeak okupatu zuen moldatu zen, Legazpi Kaleko 10. zenbakian. Mendizabal, II. Errepublika
Urretxu eta Zumarragan..., 249. orrian
28 1931ko azaroaren 27ko legearen baitan sortuak, 1931ko azaroaren 28ko EAO-an eta 1932ko 6. araudian garatua. Lege horren
baitan, urtebeteko epean ordurarte martxan zeuden enplegu enpresa eta ordainpeko agentziak ixteko agindua ebatzi zen. Enplegu pribatuko agentzien sorrera aurreikusten zen, langileentzat dohakoa izango zen zerbitzua, laguntza-zerbitzua, sorospen-etxea etab. bere ardurapean zituena. Gainera, hirugarren artikuluan, udaletxeak eguneroko enplegu eskaintza eta eskaria
islatuko zen erregistroa burutzera behartzen zituen.
29 In ZUA, 512-23. Udalak 300 pezetako diru-laguntza eman zion 1940an. In 512-11.
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eta Urretxuko enpresei bidalitako eskaera, zeinaren baitan, Sindikatu Ekintza eta Antolamendu Ministerioaren agindupean, euren langile finko eta aldi-batekoen kopurua helarazteko manatua bete
behar baitzuten 48 orduko epean. Horren lekuko, enpresatzat aintzat hartzen zen Udaletxearen datuak; irailaren 26an 11 langile zituen kontratupean, horietatik 8 lanpostu finkoan30.
Orduz geroztik, Gobernuari zegokion ezarpena izanagatik, Sindikatuen Ekintza eta Antolamendu
Ministerioa zen lan-antolamenduak behar bezala funtziona zezan laguntzeko ardura zuen erakundea.
Enplegu Probintzialeko Komisioak burutu zuen deialdia 1939ko irailaren 16an, Zumarragan zegoen
Erregistroari 350 pezetako diru-laguntza egokitu zitzaion 1940ko urteko jarduera ekonomikorako31.
1939. urte amaieran, aurrez aipatu Central Nacional Sindicalistaren Zumarraga-Urretxuko
egoitzara lekualdatu zen enplegu zerbitzuen kudeaketa. Lekualdatzea zela eta, azken honek, Probintziako Ordezkaritza Sindikala32ren esanei men eginez, 1939ko abenduaren 26an urtealdi hari zegokion33 diru-laguntza eskatu zion Udalari, 300 pezeta hain zuzen. Behin diru-laguntza entregatuta,
Udalak urtero eman behar izan zion diru kopuru jakin bat aurrez aipatutako erregistroari. Dirulaguntza horrek Probintziako Ogasun Ordezkaritzak ikuskatua behar zuen ezinbestean.
Lan politikaren eremu orokorrenean, lantegia34 bigarrenez irekitzeko baimena eskatu behar izateaz
gain, enpresaburuak euren enpresako lanpostu hutsen berri ematera derrigortuta zeuden. Era berean,
langileren bat behar izanez gero, erregistrora joatera behartuta zeuden han izen emanda zeudenen
artean nor kontratatu aukeratzeko. Langileen aurrekariekin kezkaren bat izanez gero, enpresek zein
aginte politikoak euren berri izateko informea eskatzeko eskubidea zeukaten35. Langile berriren bat
kontratatzerakoan Bulego hauekin hartu-emanik ez zuten enpresariak huts horri zegokion zigorra
jasoko zuten.
Dena dela, Langile Enplegu Erregistroan izen emanda zeuden langileek lehia gogorra jasan izan
zuten. Hain zuzen, alde batetik, enpresa publiko nahiz pribatuak gerrako elbarriak edota gerra garaian
fronte nazionalean soldadu izan zirenak hobesten zituzten. Lurralde-administrazioak lehenetsi egiten
zuen aurrez aipatuen kontratazioa administraritza publikoan lanpostu hutsen bat zegoenetan36. Lanpostu hutsen deialdi librea aurrez elbarririk aurkeztu ez bazen bakarrik luzatzen zen. Bestalde,
enpresa publiko nahiz pribatu horiek Justizia Militarrak zigortutakoekin lan egiteko hautua ere egin
zezaketen, kontuan izanda, lehenago esan bezala, hauen soldatak erruz apalagoak zirela.

30 Zehazki, Pedro Arantzadi idazkaria, Luis Aranguren fondoen gordailuzaina, Antonio Segurola kale-garbitzailea, Mariano Gabilondo udaltzaina, Pascual Ocariz langilea, Venancio Recalde albaitaria, Martín Aranguren farmazialaria eta Zoilo Mendizabal
erizaina. Aldi-bateko langileak Francisco Fernández medikua, Consuelo Ruiz idazkari-laguntzailea eta Josefa Idigoras kale-garbitzailea ziren. In ZUA, 512-23.
31 250 pezeta Erregistroko langile bakarrarentzat eta 100 pezeta materialarentzat. In ZUA, 512-11.
32 Donostiako Hondarribia kalean zegoen. In ZUA, 512-11.
33 Ibidem
34 Alberto Artizek egindako eskariari erantzunez, Lan Ordezkaritza Probintzialak orrazi-lantokia bigarrenez ireki zezan baimena
eman zion 1937ko irailaren 14an. In ZUA, 512-26.
35 Horren adibide, 1937ko uztailaren 8an, Zumarragako alkateak Urretxukoari egindako eskaria. Zumarragako udalburuak José
Ángel Díaz Espada eta Jesús eta Miguel Aramburu anaien informeak eskatu zizkion Urretxukoari, hiruak urretxuarrak, Esteban
Orbegozo enpresan kontratatu zituztela jakin zuenean. Behin informe horien jabe, txostena enpresaburuari igorri zitzaion
udaletik. Akatsen bat bazen tartean, huts horri zegokion zigorra jasoko zuten. ZUA, 512-7.
36 Lanpostu hutsen bat bazen, normalean lan publikoko postua, lurralde administrazio publikoak derrigortuta zeuden postu
huts hori zeinahi Batzorde Ikuskatzaileri (barruti, probintzial, nazional) eskaintzera. Batzorde hauek lanpostuen beharrizanak
betetzen zituzten euren afiliatuei eskaintzen zizkieten aurrena. Inork nahi ez zituztenean baino ez ziren lanpostuak berriz ere
bidali zituen ordezkaritzara itzultzen, ondoren deialdi librean eskain zitzaten. Gerrako elbarrien gainean, ikus bedi horren
karietara jasotako epigrafea.
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Era berean, Probintziako Lan Ordezkaritzak Zumarragako Udalari Erregistroa jasotako langabeziari
zegozkion datuak bidaltzeko eskaera egin zion zenbaitetan 1938. urtetik aurrera. Udaletik Ordezkaritzara bidalitako erantzunei erreparatuta ikus daiteke, urte horretan bertan, maiatzetik abuzturako
tartean, ez zegoela zerrenda horretan izen emandako langabeturik herrian37. Hurrengo urteetan ere,
Ordezkaritzaren eskaerari erantzunez, Erregistroan jasotako langabezi datuak igorri ziren. 1939ko
martxoaren 14an bidalitako erantzunean, esaterako, ez zegoela langabeturik azaldu zen, eta izatekotan,
hauek arauzko auzo-lanerako kontratatuko zirela; espaloi atontze, hormigoi-lan, udal eraikinen konponketa edota, eguraldia lagun ez zenean sortzen ziren beharretan jardun zezaten38.
Langileriari ezarritako kontrol zorrotza bat etorri zen, Estatuan, eta baita gure herrian ere, jasan
zen lan-egoeraren okertze nabarmenarekin39. Izan ere, lan-baldintza berriak makurragoak ziren, langileen erosteko ahalmena nabarmen gutxitu zen, eta gainera, hori gutxi balitz, aldi berean bizigaihornitzeen gutxitze orokorra jazo zen, autoritate zentralek politikoki eragin zuten hondamendia40 41.
Bizigai-hornitzearen gutxitze orokorra izan zen, hain zuzen, Zumarragako enpresek, gainontzeko
udalerrietakoek egin bezala, Junta Harino-Panadera zeritzanari egindako eskaeraren arrazoi nagusia.
Herriko lantegiek euren langileentzako ogi-anoa gehigarria eskatu zuten, hura gabe euren lana betetzeko ezintasunak zituztelako.
Eskakizunak ikusita, Gobernadore Zibilak, Garraiobide eta Hornikuntza Zerbitzu buru, 1941eko
urriaren 3an Alkateari enpresariei zinpeko aitortzak eskatzeko agindu zion. Izan ere, jaki gehigarriak
lan fisikoa egin behar zutenentzat baizik ez ziren, lan administratiboa zeukatenei ez zegokien halakorik.
Alkateak, hilabete bereko 7an, Gobernadore Zibilari jakinarazi zion lan mistoei eta familia-langileei
zegokienean langileen beharrizanen alde egitea erabaki zutela, hauei ere errazionamendu-gehigarria
emanda42.
Nolanahi ere, errepresio eta baretze garai honek etorkizunean izango zuen ondorioa aitatzearren
baino ez, aipagarria da, gerraostean urteek aurrera egin ahala, herriko enpresa kopurua hazi egin
zela. Aparicioren enpresaren lorratzari jarraituz, zeinak gerra-garaian gatazka armatua aprobetxatu
zuen bando nazionalaren erraztasunen babesean bonba etab.ak43 egiteko, Zumarragan kokalekua
zuten enpresak, gerrak ekarri zuen lehen estuasuna gaindituta, langile murrizketak tarteko, nabarmen

37 In ZUA, 512-30.
38 Zehazki, esan zen elurteren bat izandakoan langileren bat etxean gelditu bazen, hauei deituko zitzaiela “para utilizarlos en
quitar nieves o si hay alguna otra cosa o trabajo aunque no siempre se encuentran libres” hots, kaleak elurrez garbitzeko edota
beste edozein lan edo beharretarako, beti libre ez bazeuden ere. In ZUA, 512-34.
39 Baldintza horiek izan ziren, hain zuzen ere, 1940ko abuztuaren 10ean udal langile baten dimisioaren arrazoi nagusia. Dimisioa
abuztuaren 30ean bertan onartu zen. In ZUA, 512-9.
40 Langileen eguneko soldata 9,50 pezetakoa zen. In ZUA, 512-38.
41 Harrigarriki, bizi-horniduren gutxitzeak, bereziki jakienak, ondorio nabarmena izan zuen Francok aurrera eramandako gerraosteko politika internazionalean ere. Hau izan zen, hain zuzen, 1940ko abuztu-irailean Franco Ardatz italo-germaniarrean
sartu ez izanaren, eta bide batez, Ingalaterrari gerra adierazi ez izanaren, arrazoi nagusia. Gilbraltarren konkista bazen ere
aurreneko pausua, gasolina eta jaki gabeziak ez zion Francori helburua aurrera eramaten utzi, horretarako Hitlerren laguntza
bazuen ere. Francok, gerran parte hartzekotan, hainbat baldintza jarri zizkion Hitlerri: zeinahi jaki, irauteko beharrezko zen
edozer sustantzia, frantziar inperioko eremuak, funtsean Marokon. Horrenbesteko eskaerarekin, ezer bueltan jaso gabe, Hitlerrek
ez zuen beharrezkotzat jo Francoren parte hartzea Mundu Gerran.
42 1940an herrian zeuden 36 enpresetatik, 20 eskatu zuten errazionamendu-gehigarria. In ZUA, 512-2, 512-19 eta bereziki, 512-3.
43 Azpimarratzekoa da, Mendizabalek bere lanean jasotzen duen eran, Aparicio hazi zen bitartean herriko gainontzeko enpresak
txikitu izana. Horren lekuko, Busca lantegia gerra hasi aurretik 107 langile izatetik, gerraostean bat bera ere ez izatera pasa zen.
Orbegozo ere, gerra aurretik 132 langile izatetik, ondoren 30 izatera pasa zen. In MENDIZABAL, II. Errepublika Urretxu eta Zumarragan... p. 249. Nolanahi ere, aipatutakoa behin behinekoa izan zen, izan ere, 1941eko urrian, Buscaren lantegiak 23 langile
zituen, eta udalak jasotakoaren arabera, data berean Orbegozok 46 langile zituelako lekukotasuna jaso zuen, gehiago ere
bazirela adieraziz. In ZUA, 512-3.
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hazi ziren. Hazkunde horretan, herriko langileak kontratatu zituzten batez ere, baita kanpotik zetozen
langileak ere lanpostuak betetzeko asmoz. 1943. urte hasieran Esteban Orbegozo enpresa zen langile
gehien zituena (zehatz-mehatz 255 langile zituen 1943ko urtarrilean, horietatik 140 Zumarragan
bizi ziren, 93 Urretxun eta 22 beste udalerriren batean). Zumarragan kokaturik zeuden enpresetan,
aipatu berri den Orbegozo barne, 600 langilek egiten zuten lan44.
Udaletxeko langile eta administrazioari dagokionez, aipatzekoa da udaletxearen langile kopuru
urriak, udaleko nahiz probintzia mailako botere politikoak estu kontrolatua, ez zuela aldaketa azpimarragarririk jazo hasiera batean. Bilakaera esanguratsuena, tecnokrata zeritzanen eskutik iritsi zen.
Hauek, Opus Deirekin loturan, antolamendu politika berria jarri zuten abian geure herrian. Politika
horren bitartez, gure herriak, zein probintzia osoak, etorkin saldo handia jaso zuen batez ere 50. hamarkadatik aurrera.
Arazo honi irtenbidea Estatuko Funtzionari Zibilen Oinarrien 109/1963 legeak eman zion, zeinak
eskubide administratiboa zuen langile orori eragiten zion. Funtzionariak bitan banatzen ziren: karrera-funtzionariak eta langile ziren funtzionariak. Aurreneko multzoa, bitan banatzen zen: Multzo
Orokorra45 eta Multzo Berezia46; langile arrunt zirenak ere bi azpi-taldetan banatzen ziren: behinbehineko langileak47 eta langile finkoak. Udal langile izateko sarrera sistema deialdia publikoa izango
zen, aukeraketa froga praktikoak burutuz. Hartara, 18 urte baina gehiagoko gizonezkoak eta 18 urtez
azpikoak, lan-multzoaren arabera, betiere oinarrietan jasotzen den titulo akademikoa izanda eta
eremu publikoan lan egiteko zigorrik ez zutenak aurkeztu ahal izango ziren. Emakume ezkongabeak
ere aurkez zitezkeen, ezkonduta zeudenen, euren senarren onespena izanda48.
Behin hautaketa probak eta, behar izandakoan, prestakuntza ikastaroak gaindituta, karrera-funtzionarioa izateko zegokion eskumena zuen autoritatearen izendapena ezinbestekoa zen. Horrez
gain, zin egin behar zen Mugimendu Nazionalaren Funtsezko Oinarriak eta Erreinuko oinarrizko
legeei men egingo zitzaiela beti. Gainera, ezinbestekoa zen postua izendatu ondoren, hilabeteko
epean kargu berriaz jabetzea.
Hala, aurrez azaldutako arautegia onartuz, udaletxeak 1964ko otsailaren 14an langile eta enplegatu
egitura sortzeko erabakia hartu zuen. Orduz geroztik, udal administrazioak aldaketa sakonik jasan
ez bitartean, funtzionariak izango zituen alde batetik eta lan erregimenean enplegatuak, bestetik.

44 Horietatik 360 Zumarragan bizi ziren, 211 Urretxun eta 29 beste udalerriren batean. Zehazkiro, aipatu dugun Orbegozoz
gain, ondorengoa zen enpresa garrantzitsuenetan herrian lan egiten zuten langile kopurua: Hijos de J.B. Buscak 95 langile
zituen, horietatik 60 Zumarragan bizi ziren eta 35 Urretxun. Fábrica de Calzados MIM (Mendía e Igarzabal) enpresak 47 langile
zituen, 20 Zumarragan bizi ziren eta 27 Urretxun. Rojo, Zaldúa y Cíak 35 langile zituen, horietatik 26 Zumarragan bizi ziren eta
9 Urretxun. Badiola Hermanos enpresak 32 langile zituen, 24 Zumarragan bizi ziren eta 8 Urretxun. Alberto Artizek 22 langile
zituen bere enpresan, horietatik 13 Zumarragan bizi ziren eta 9 Urretxun. Horiez gain, Zumarragan ondorengo enpresak zeuden:
Ugalde (trasbordos); Mosaicos Legazpi; Juan Unanue, Legorburu y Cía; Florencio Idígoras; Ramón Mendia; Víctor Pastor; José
Plazaola; Francisco Uribesalgo; “La Guipuzcoana”; Ormazabal e Hijos; Gráficas Legazpi; Echeverria Hermanos; eta Félix González.
In ZUA 512-37.
45 Hauek teknikoak, administrariak, laguntzaile edota mendeko langileak ziren. Bakoitzari maila akademiko jakin bat zegokion:
teknikoek unibertsitate mailako ikasketak edota ikasketa teknikoak izan behar zituzten, funtzio jakin batzuk betez, administrazio
eremuko goi-mailako gestio, analisi eta proposamenak burutzea hain zuzen. Administrariek teknikoei ez zegozkien egitekoak
bete behar zituzten, bideratze eta lankidetzak; ikasketei zegokienez, batxiler-goi maila edota pareko ikasketak. Laguntzaile
ardura zutenek, mekanografia, takigrafia, korrespondentzia, eragiketa errazak, makinen erabilera etab.ak beteko zituzten,
ikasketa maila ertaina izanik. Mendeko langileek lehen hezkuntzako ikasketak izan behar zituzten, eta zaintze, babeste nahiz
ate zaindari lanak burutuko zituzten.
46 Multzo honetako funtzionariek lan edota lanbide bereziak beteko zituzten.
47 Langile hauek aurrekoek egiten ez zituzten konfiantzako lanak betetzen zituzten.
48 Uztailaren 22ko 56/1961 Legeko 5. artikuluaren arabera. Emakumeen eskubide politiko eta profesionalei buruz 1961eko uztailaren 24ko EOAa.
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Funtzionari sailean, Administrarien A taldearen baitan, idazkari-kontuhartzaile bat, bi tekniko
administrari (horietatik bat, enplegatu berria) eta bost administrari-laguntzaile. Horrez gain, C taldearen baitan, Udaltzaingoaren azpi-taldean, sei udaltzain (horietatik bi, berriak) eta Kabo lanpostu
bat egongo ziren. Talde horren baitan, eraikuntza-lanen azpi taldean, Ur-zerbitzuen gidari bat, eraikuntza lanen buru bat eta garbiketa lanen buru bat (azken biak, enplegatu berriak) egongo zirela
erabaki zen. Azkenik, mende-langileen taldean, zerga-biltzaile bat egingo zela adostu zen, lan hau
egiten zuen langilea jubilatzen ez zen bitartean baino ez.
Lan-erregimenean zeuden langile eta enplegatuei zegokienez: gau-zain buru bat (enplegatu berria),
4 gau-zain (postu berriak); 12 langile ur, garbiketa, eraikuntza lan eta orotariko zerbitzuetan49 jardungo
zutenak. Guztiarekin, Udaletxeak bere gain zituen langile kopurua 36koa zen une hartan. Hura zen,
oro har, Udalak bere lanerako izan zuen langilegoa Franco hil artean; inork udalean lan egitekotan,
ezinbestekoa zen norbere kabuz izatea, zerbitzu profesionalen arrendamendu kontratuarekin.

Udaletxeko langileen aurkako erauzteak
Udaletxeko langileen aurkako jazarpenak, esan gabe doa, Erregimenaren hastapenean izan ziren;
hots, oraindik langile errepublikarrak, edota Matxinadarekin bat egiten ez zutenak, lanean egon zitezkeenean. Hala, langile publikoen artean garbiketa ideologiko sakona aurrera eramateko asmoz,
biolentzia legala baliatu zen Errepublikaren alde, aktibo ala pasiboki, egiten zutenen aurka. Kontrol-sistema honek 1936ko irailaren 13ko Defentsa Nazionalaren Biltzarreko50 108. Dekretuko 3.
eta 4. artikuluetan zuen oinarria.
Arau honekin bat abiarazi zen, batetik, 1936ko urriaren 30eko Ordena, enplegatu publiko oro,
fiskal eta epaileak barne51, behar politikoetatik iragazi ahal izatea bideratzen zuena. Bestetik,
aipatzekoa da 1936ko abenduaren 5eko Dekretu-Legea. Lege honek auzibidearen aurrean ihardeski
ezineko zigorrak inposatu zituen. Ezin ahantzi gerra garaia zela, horregatik, egoera arruntean ohiko
ziren zuzenbide-eskubideak erruz urratu ziren. Hortaz, aurrez Mugimendu Nazionalaren alde egin
zuen oro, lan estatal, probintzial52 zein udaleko beharretik alboratua izan zen. Era berean, ezarri zen
Erregimenari behar bezala men egiten ez zion nornahi ere kaleratua izan zen (1937. urteko abuztuaren
17ko ordenak agindu hau enpresa pribatuen eremura zabaldu zuen).

49 Organigrama osoa, in ZUA, 342, 114-115. orrietan.
50 Literalki, zera zioen 3. artikuloak: ”Los funcionarios públicos y los de las empresas subvencionadas por el Estado, la provincia
o el municipio o concesionarias de servicios públicos, podrán ser suspendidos y destituidos de los cargos que desempeñen
cuando aconsejen tales medidas sus actuaciones antipatrióticas o contrarias al movimiento nacional”.
4. ak, ostera: “Las correcciones y suspensiones a que se refiere el artículo anterior, serán acordadas por los jefes del centro en
que preste sus servicios el funcionario y en su defecto, por el superior jerárquico del corregido, y aquellos, en su caso, previa la
formación del oportuno expediente, propondrán la destitución a la autoridad, empresa o Corporación a quien correspondiera
hacer el nombramiento”.
51 In CANO BUESO, Juan (1985), La política judicial del régimen de Franco (1936-1945), Madril, Centro de Publicaciones del Ministerio de Justicia, 118-119. orrietan
52 Esparru probintzialari dagokionean, esaterako, Trinidad de Elola y Albizu takimekanografoari Bizkaiako Foru Aldundian
gertatu zitzaiona aipa genezake: aldundian lanean ari zela, 1938an 3. mailako ofiziala izateko eskubidea kendu zioten abertzalea
eta Eusko Langileen Alkartasuna zeritzanaren aldekoa zelako. Kasuaren errebisioa ere ekidin egin zioten 1952an. In BFAH,
Bizkaiako Administrazioa, Gobernu eta Gai Eliztiarrak, AJ02549/005. Informazio hau Amagoia Guezuragari zor diot.
Trinidad Elola Martín Elola txistulari hagitz ezagunaren alaba zen. Urte luzez gure herrian bizi izan ondoren, txistulari postu bat
onartu zuen Bilbon. Zumarragan jaio zen, Plaza Zaharreko 5. atarian, 1905eko uztailaren 5ean, eta Bilbon hil zen 1967ko
abenduaren 22an.
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Beranduago izan zen, gerra euren bandoak irabazi zuela jakindakoan, lehen aipatutako Erantzukizun
Politikoen Legearen baitan, nagusiki 1939. urteko53 otsailaren 10eko Funtzionari Publikoen Erauzte
Legearen bitartez, funtzionarien jokabideari zorroztasunez erreparatu zioten garaia. Azken hau bereziki
astuna zen justizia egiteko erarekin, izan ere “ezohiko eite juridiko batean zuen oinarria, erruduntasun
presuntzioan hain zuzen. Hala, langileek Erregimenari leial zitzaikiola agertu beharra zeukaten”54.
Nahiz orainarte aipatutako neurriek 1939ko lehenengo laurdenetik aurrerako funtzionari aparatu
osoaren erauzketa-ezaugarriak ezarri zituzten, azpimarratzekoa da gure probintziaren kasuan, erauzte
hauek matxinatuak herria hartu bezain azkar hasi zirela.
Gure probintziari dagokionean, aldundiko langileengan garbitasun politikoa ezartzearren, orduan
boterean zegoen Probintziako Aldundiaren Kudeatze-Batzordeko buruak 1936ko irailaren 23an euren
bulego eta eskupeko erakundeetan lan egiten zuen ororen deuseztea onetsi zuen. Langile guztiei
diziplina dosiera bideratu zitzaien, nahiz haietako batzuek euren lana mantendu harik eta espediente
bakoitza amaitu arte. Diziplina dosier hauek Comisión de Régimen Interior zelakoak igorri zituen,
hein handi batean Falange Tradicionalista y de las JONSek, Poliziak edota Guardia Zibilak landutako
informeak zirelarik55.
Langileek berriz euren lanera bueltatzeko itzultze-eskaera aurkeztu beharra zeukaten, hala baino
ez zeukaten, beharrezko egiaztapenak jaso ondoren, euren lana berreskuratzerik. Langileen disidentzia
maila desberdina zen, hortaz, zigorrak ere desberdinak ziren; berriz lana lortzetik behin-betiko kargugabetzera hain justu. Prozesu gustia Gobernu Ministerioak onartu behar zuen eta bueltatzeko itzultze-eskaera aurkeztu ez zuten guzti haiek desagertutzat jo ziren. 1937ko martxoaren 26ko Probintziako Agintaritza Aldizkariaren arabera, orotara 398 lan-uzte onartu ziren56.
Zumarragako udalean, Tejero Kapitainak57 herria utzi ondoren egindako batzarrean, azken udal
errepublikarrak58 euren postuetatik kaleratutako guzti haiek berriz ere onartu zituen eta ondorengo
batzarretan burutuko ziren erauzteei hasiera eman zien.
Nahiz bazen aurrekari bat, 1936ko urriaren 7ko manatua hain zuzen, herritik joan eta bueltatu
ez ziren59 langile guzti haiei soldatarik ez ordaintzeko zioena; izatez, erauzte-prozesua ez zen sekula
udalaren ekimena izan, probintziako aginduak60 betetzen zituen. Prozesua José María Arellano Go-

53 1939. urteko otsailaren 14.eko EAOa. Lege hau abian egon zen harik eta Franko hil arte, abenduaren 5eko 3357/1975 dekretua
irten zen arte, hain zuzen. Juan Carlos I.a izendatzean, bertan behera gelditu ziren ordurarte aurrera eramandako erauzteak.
54 In PRIETO BORREGO, Lucia (1999), “Los expedientes de depuración de los funcionarios municipales. Una fuente para el
estudio de la violencia institucional”, in Baetica: Estudios de arte, geografía e historia, ISSN 0212-5099, nº 21, 451-468. orrietan;
aipatutakoa, 453. orrian
55 “1936. urteko urria eta 1939.ko maiatza bitartean 1000 espediente ireki ziren aldundian, zeinen baitan 400 langiletik gora
euren postuetatik kaleratuak izan ziren (mikeleteak, telefonistak, eraikuntza langile etab.ak barne). Beste zenbaitek zigor zorrotzak
jasan zituzten; esaterako behin-behineko soldata eta enplegu etenak (...) Donostiako udalak 800 langiletik gora erauzi zituen
(...) Gobernuaren erauzteek bere horretan segi zuten ondorengo urteetan ere, bareago bazen ere. Arellanok (Gobernadore
Zibila) harro behar zuen bere lanarekin.” In LUENGO TEIXIDOR, Félix (1990), “La formación del poder local franquista en
Guipúzcoa (1937-1945)”, in Gerónimo de Uztariz, nº 4, Pamplona, pp. 83-95. Aipatutakoa 86-87. orrietan
56 Hasiera batean Gipuzkoako Aldundiak aurrera eramandako erauzteari buruz, in ARRIETA, Leyre y BARANDIARAN, Miren
(2003), Diputación y modernización: Gipuzkoa 1940-1975, Donostia, Gipuzkoako Foru Aldundia, 28. orrian.
57 Kapitainak kargu berriei udal-administrazioan behar bezala ekin zezaten agindu zien, haien baiezkoa jasoz. Dakigunez, bere
esku zegoen tropak Bergararantz segi zuen.
58 Praktikan ez zen erauzterik izan, izan ere udal errepublikarra ez zen berriz ere bildu eta inori ez zitzaion soldatarik kendu.
59 In ZUA, A Saila, 1. Arloa, I Multzoa, 27. Liburua, 6. orrian.
60 José María Arellano Gobernadore Zibilaren lehenengo helburuetako bat, 1936ko urriaren 7an izendatua izan zenetik,
enplegatu publikoen artean abertzalerik egon ez zedin zen. Ez probintzia mailan, ezta udal mailan ere. Hala, José Mugica Donostiako alkatea izandakoa kaleratu (bere gaindi zirenei men egin ez izanagatik kaleratua) eta José M. Angulok boterea hartu
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bernadore Zibilaren zirkularrarekin hasi zen, urriaren 24an. Zirkularrak ideia abertzale zein marxistak
zituen funtzionario oro bere lanetik alboratua izan zedin agintzen zuen.
Urriaren 29an gai hau landu zen udaleko plenoan. Lehenengo neurritzat, beti euren irizpidea jarraituz, uztailaren 18az geroztik jarrera egokia izan zuten langileak euren postuetan mantentzea
adostu zen, betiere zegozkien behar militarrak bete bazituzten, euren ideia politikoei jaramon egin
gabe. Horren bestez, prozesua gauzatu artean, behin-behinean, Ignacio Arteche Aramburu61 mediku
ikuskatzailea, José Achurra idazkari laguntzailea, Miguel Andrés Echeverría eta José Ormazabal62
gau-zaindariak, Martín Cenecorta danbor-jotzailea eta Martín Grandes atabal-jotzailea kaleratzea
adostu zen. Kanporatzearen arrazoia herritik ihes egin eta bueltatu ez izana zen, horregatik Gobernadore Zibilaren zirkularrean agertzen zirelarik63.
Lehenengo hilabeten ondoren, hurrengo urte hasieran, autoritate zibil zein militarrek udal langileei
buruzko zenbait informe eskatu zituzten.
Aldundiko Barne-Araubidearen Batzordeko64 burua izan zen aurrena. Honek bitan jakin nahi izan
zuen udaletxeko langileen berri, José Amondarain baso-zainaren eta José Ignacio Aramburu garraiolariaren berri hain zuzen ere. Eskaerak jasota, lehenengoaren kasuan, udalak 1937ko urtarrilaren
28an erabaki zuen langileak beti Erregimenaren aldeko jarrera egokia izan zuela. Bigarrenari zegokionean atzera, 1937ko otsailaren 11n adostu zen langileak ez zuela inolako ekintzarik burutu, baina
abertzaleen aldekoa zela65.
Militarrek ere eskatu zituzten aipatu txostenak; horren lekuko Oinezko Soldaduen Komandantziak
helarazia, Gobernu Militarren Postari Sailak, Rufino Elgarresta postariaren jarrera politikoaren gainean.
1937ko apirilaren 7ko batzarrean udalak erantzun zuen langile hau karlista izan zela bere bizitza osoan.
Bitartean, erauzte prozesua hasteko garaia zela aintzat hartuta, udalak derrigor hasi behar zuen
1937ko otsailaren 18an salatutako langileen egoerari (kaleratuak izan ziren, behin-behinean, aurreko
urteko urriaren 29an) erantzuna ematen. Horretarako diziplina dosier indibidualak bideratu zituen,
Gobernu Nazionalaren 1937ko urtarrilaren 2ko aginduari, urtarrilaren 5eko EAOn argitara emana,
men eginez.
Agindu horren arabera, ezinbestekoa zen aurreko urriaren 29an zehaztasunez salatu zirenen jarduera erauztea, euren “behar uzte eta Frente Popularraren baitako alderdi abertzaleetan atxiki izanagatik”66. Horrez gain, beharrezkoa zen baita ere Ignacio Arteche mediku ikuskatzailearen jarrera

zuen eguneko diskurtsoan esan zuenez,: “ez bedi udaleko langileen artean abertzalerik egon, Espainiaren areriorik ez egotearen
pareko baita” in LUENGO TEIXIDOR, F. (1990), “La formación del poder local como franquista...”, 86. orrian
61 Honen kaleratzeko Mendiola zinegotziaren aurkako botoa izan zuen, Frente Popularraren aurkakoa izanda, zirkularrean ez
zegoela adierazita. Ibidem, 10. orrian.
62 Aurrenekoa gau-zaintzailea eta eraikuntza-langilea zen. Bigarrena aldiz, zerga-biltzailea.
63 ZUA, A saila, 1 Arloa, I Multzoa, 27 Liburua, 10-11. orrietan
64 Behin hona helduta, jaso nahi nuke zein ziren autoritateak zituen ahalmenak gure probintzian, hiriburua barne, gora-behera
zibilei dagokienez. Batetik Gobernadore Zibila zegoen, Gobernu Ministerioak hautatua, Estatuaren ordezkari, bera zen kontueman behar zitzaion hura. Bestetik, Probintzia Aldundia zegoen, probintzia ordezkatzen zuen erakundea, betiere probintziaren
barnean esku-hartzeko ahalmena zuena. Egitura hau zela eta, Gobernadore Zibila Probintzia Aldundiaren gainetik zegoen, Gobernuak zuzenean hautatua zelako.
Erregimen berria abian zela, Aldundiak nabarmen galdu zuen aurrez Foru Aldundiak zeukan boterea, bereziki kontzertu Ekonomikoa bertan behera gelditu zenetik, 1937ko uztailaren 23ko dekretutik hain zuzen. Frankismo garaian izan zuen behin-betiko
taxutzea Udal Administrazioen Oinarri Legeak osatu zuen 1945eko uztailaren 17an. Lege hau 1953ko abenduaren 3ko Udal Administrazioen Oinarri Legeak birmoldatu zuen. Nolanahi ere, taxutzea ez zen bere horretan gelditu, zenbait izan ziren aldaketak,
azaroaren 19ko 41/1975 Legean ere eraberritzeak izan baitziren. In ARRIETA, Leyre, eta BARANDIARAN, Miren (2003), Diputación
y modernización: Gipuzkoa 1940-1975, Donostia, Gipuzkoako Foru Aldundia, 30-33. orrietan.
65 Lehen erantzuna in ZUA, A Aaila, 1 Arloa, I Multzoa, 27 Liburua, 19 orria; bigarrena izenpetze berean, 1. orrian.
66 In ZUA, A Saila, 1 Arloa, I Multzoa, 27. Liburua, 23. orrian
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salatzea, zeinaren gainean “lehenago propagandista eta orain abertzalea, ekintzarik aurrera eraman
ez duena mugimendu nazionala hasi zenetik”67. Diziplina dosierrak burutu arte, denak enplegu eta
soldatarik gabe geldituko ziren. Udalak Francisco Uribesalgo alkateorde eta zinegotziaren gain utzi
zuen dosierren bideratzea eta inork gaiari buruzko galderarik balu haiei azalpenak emateko ardura.
Uribesalgo 1937ko otsailean hasi zen bere lehenengo eginkizunekin; euren lanera irailaren 20tik,
hau da, udal berria gauzatu zenetik, agertu ez zen orori eragin zion bere eskuhartzeak.
Alkateordearen lehenengo lana José Achurra bi egunen buruan udaletxera aurkeztu zedin zitatzea
izan zen. Langile ohiaren etxera 23an bertan, zitazioa eskuan zuela joan arren, bere aita politikoa,
Juan Ignacio Izaguirre baino ez zuen bertan atzeman. Hark José Achurra herrian ez zegoela eta ez
zekiela non zegoen jakinarazi zuen.
Agirian jakinarazi zen, udalbatzako idazkariak ziurpetuta, langileak, ez zeukala udal-lizentziarik
1936ko uztailaren 18az geroztik. Agiriaren egileak, hortaz, aintzat hartu zuen langileak, abertzalea
bera, lanpostua utzi zuela. Hortaz, hurrengo apirilaren 10ean udalbatzan proposatu zuen behinbetiko kanporatzea. Proposamena 1937ko apirilaren 21ean68 onartu zen. Gauza bera jazo zen José
Ormazabal Badiola, Miguel Andrés Echeverria Lacunza69, Martín Cenecorta eta Martín Grandesen70
kasuan.
Barne-garbitze hauekin batera, Udalak aurrez aipatu zirkularrean agertzen zenetan herrian zegoen
bakarraren kasuarekin zerraien, etxez-etxeko osasun laguntzaile eta herriko mediku ikuskatzaile zen
Ignacio Artecheren kasuarekin hain zuzen ere. Uribesalgok kasuari heldu zionean, 1937ko apirilaren
12an, hilaren 14an, arratsaldeko sei eta erdietan, deklara zezan udaletxera bertaratzeko agindu
zitzaion.
Orduan, ezagun zen “lehenago propagandista eta orain abertzalea, ekintzarik aurrera eraman ez
duena mugimendu nazionala hasi zenetik” salaketaren aurrean, Artechek adierazi zuen ezin zuela
iragana ukatu; edonola ere, Mugimendua hasi zenetik Eusko Alderdi Jeltzaleak izandako jarrera gaitzetsi
zuela komunistekin bildu zirelako, bera katolikoa izanik. Hori gutxi balitz, jakinarazi zuen irailaren
20tik beti egon zela bere behar profesionalak burutzeko prest, baita armadako kideak osatzeko ere.
Horren berri eman zezakeela nola Zumarragako Komandantzia Militarrak hala Udalak berak.
Euskal Herriarekiko maitasuna beti sentitu izan zuela esan zuen, inoiz honek independiente
behar zuela uste izan gabe. Eusko Alderdi Jeltzaleko kide izan bazen, bere pentsakerak alderdiaren
politikarekin bat egiten zuela pentsatzen zuelako zela adieraziz.
Bukatzeko, aipatu zuen lanean zeramatzan71 (gutxi gorabehera) hogei urtetan inoiz ez zuela olitikan
pentsatu, bezero oro modu berean artatu zuela, ahal bezain hobekien alegia. Medikuntzan aritu
zenean gogo biziz izan zela beti, horren lekuko bere lanagatik jasotako zenbait sari, HaurtzaroBabeseko Goi Konseiluarena tarteko.
Aitortutako guztiarekin, zinegotzi arduradunak, salatuak abertzalea zela aitortu zuela ikusita,
nahiz ekintzetan parte hartu ez Mugimendu Nazionala hasi zenetik, akatsa larria zela erabaki zuen,
konpondu beharrekoa hain zuzen. Gipuzkoako zein Bizkaiako Gobernadore Zibiliak luzatutako agin-

67 Kaleratze hori Probintziako Osasun Ikuskatzaileari jakinaraztea adostu zen hurrengo martxoaren 18ko udal batzarrean.
Ibidem, 27. orria
68 Abiarazitako espedientea in ZUA, A Saila, 7 Multzoa, 1 Liburua, 25. Espedientea
69 Beranduago, Altsasuako udalak Zumarragakoari jakinarazi zion langile honek bere material eta herramientak behar zituela
bere egitekoak burutzeko. 1937ko azaroaren 17an adostu zen Altsasuako udalbatzari erantzutea esanaz langile ohia Zumarragako
udaletxera etor zitekeela berarekin akordu batera heltzeko. In ZUA, A Saila, 1 Arloa, I Multzoa, 27 Liburua, 52. orria
70 In ZUA, A Saila, 1 Arloa, I Multzoa, 27 Liburua, 32-33. orrietan
71 1921ean izendatu zuten mediku. in ZUA, A Saila, 12 Arloa, I Multzoa, 1 Liburua, 18 Espedientea.
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dua ikusita, 1937ko apirilaren 16an Artecheren kaleratzea proposatu zuen udalbatzan. Proposamena
1937ko apirilaren 21ean onartu zuen udalaren osoko bilkurak.
Dena den, ez zen hemen amaitu diziplina dosierraren afera, izan ere, apirilaren 30ean salatuari
kaleratzea jakinarazi zitzaionean, Burgosko Gobernu Orokorrean helegitea jartzeko aukera zuela esan
zitzaion, kargugabetzea jakinarazten zitzaion egunetik hamabost eguneko epean aurkezten bazuen
alegia72.
Medikuaren aurreneko erantzuna protesta izan zen, uste baitzuen eginiko hutsak ez zuela zerikusirik, ez bere ohorearekin, ezta bere lanerako dohainekin ere. Hala, araudiak uzten zion azken
aukeraz baliatuko zela jakinarazi zuen. Udalak horren berri izan zuen 1937ko maiatzaren 5eko
udalaren osoko bilkuran egindako protestan73.
Artechek ez zuen afera bukatutzat jo: bi agiri eskatu zituen. Batetik, udaleko mediku titulartzat lan
egindako 17 urtetan zehar izandako gaitasun profesionala islatuko zuen ziurtagiria eta bestetik, bere
izendatzearen agiri berean kargugabetzea islatzea. Udalak maiatzaren 12an eskatutakoari erantzutea
adostu zuen.
Honekin ez dago Arteche medikuak behin betiko alboratu zuela herrian betetzen zuen lana. Beharrean jarraitu zuen, ez udalarentzat, baina bai gaixo zeuden herritarrentzat. Hala baino ezin uler
daiteke Artechek udalari igorritako senda-ziurtagiria. Jesusa Alberdik metraila zauriak zituen aurreko
urteko abenduan, Espainiako Enparantza inguruan74, airetik jausitako lehergailu batek eztanda egin
zionetik. Artechek Donostiako Ospitale Zibilekoko lankideekin adostu zuen beharrezkoa zela Alberdiri
ebakuntza egitea. Gaixoaren egoera ekonomiko larria zela eta, Udalak 1937ko maiatzaren 26an
adostu zuen donostiako San Antonio Abad erietxeko egonaldiko gastuak udalak berak ordainduko
zituela75.
Hasiera batean hala izan bazen ere, apurka-apurka mediku honen lan-egoerak okertzera egin
zuen. Bere lanerako gaitasuna inork zalantzan jartzen ez bazuen ere, administrazio publikoarekin
zerikusia zuten lan guztiak kendu zizkioten; eta bere alabetako baten esanetan, Ferrocarril de los Vascongados zeritzanaren langileen medikutzat zeukan lanetik ere kargugabetu zuten. Gainera, udalaren
ongintza ere kendu egin zioten76.
Langile honen erauztea ez zen behin betiko amaitu hamar urte pasa ziren arte. 1947ko maiatzaren
3an Probintziako Osasun Buruaren onespena jaso zuen Udalak. Bertan, Artecheri aurrez, erauzia
izan zenean, betetzen zuen postura bueltatzeko baimena eman zitzaion. Nolanahi ere, debekatua
zuen, inolaz ere, urte horietan guztietan lan egin izan balu egokituko zitzaiokeen antzinatasun bidezko
igoerarik edota ordainsaririk jasotzea. Bere lanera bueltatzeko aukera zuen, postua libre bazen. Dena
den, posturen bat lortzeko aukera zuen bere kategoria eta merituak kontuan izanda. Bere kargua

72 Diziplina dosierra in ZUA, A Saila, 12 Arloa, I Multzoa, 1 Liburua, 25. Espedientea
73 In ZUA, A Saila, 1 Arloa, I, Multzoa, 27 Liburua, 35. orrian
74 Hainbatek jakinarazi didate eztanda honen kariaz zenbait asto hil zirela. Izan ere, enparantza horretan abereak lotzen ziren
hesien horma ondoan jausi zen leherkaria.
75 Ibidem, 37. orrian
76 Arantza Arteche Díazek orain dela urte mordo bat lerro hauen egileari adierazi zionez, duela zenbait hamarkada, aita mediku
kargutik kentzean, euren etxeari harriak botatzera ere iritsi ziren, separatista izatea aurpegiratuz..
Bestetik, María Dolores Artechek, hau ere medikuaren alaba, duela gutxi elkarrizketatu ahal izan dudanak, esan zidan behin
bere etxera joan zirela bi soldadu, frankismoaren hasierako urteetan. Atea jotzean, medikuaren emazteari “gorriaren bila gatoz”
(“venimos a por el rojo”) esan omen zioten. Hark etxe hartan inongo gorririk ez zela erantzundakoan, ateak ireki eta bertan
Jesusen Bihotzaren irudia ikusi ahal izan zuten. Berehala joan ziren handik “nora bidali gaituzte!” (“pero a dónde nos han enviado”)
esaka. Azkenik, María Doloresek berak adierazi duenez, zenbait udal agintarik behin baino gehiagotan esan zioten “beraien
bila joango zirela”, eta, kalean ere, eskuineko zenbait herritarrek behin baino gehiagotan ikaratu nahi izan zituzten: behin, Kalebarrenen, pertsona batek deitu eta armarekin apuntatu zituen, tiro egiteko keinua eginez.
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hartu zuen, Etxez-Etxeko Osasun Medikuarena, horrek aintzat bosturtekoak zituen betebehar eta
ondorio administratiboekin77. Maiatzaren 24an 1936an lanean zeramatzan hiru bosturtekoak aitortu
zitzaizkion78.
Tamalez, bere lanaren berreskuratzeak ez zion luze iraun medikuari, 1948ko azaroaren 9an hil
baitzen, 55 urte zituela, herriko mediku titularra zenean. Gutxienik, bere alargunak, Paula Díaz Emparanzari alarguntasun-pentsioa jasotzeko eskubidea onartu zitzaion 1949ko martxoaren 23an. Bere
senarrak hogei urtetik gora zeramatzan mediku lanean, ez Zumarragan bakarrik, baita Leintz-Gatzagan
eta Mutrikun ere79.
Matxinatuek herria hartu ondorengo urteetan jazo zenaren ikuspegi orokorrago bati helduz, aipagarria da hainbatetan, laburkiro bazen ere, udalak praktikan hautsi egin zituela langileak kanporatzerakoan harturiko neurriak.
Esate baterako, 1938ko apirilean, udaletxeko idazkaritzan lana gainezka zegoen ordurarte izandako
administrazio-moldea aldatzen ari zirelako. Hori gutxi balitz, biztanleen errolda, zedula pertsonalak
eta lan estadistiko bereziak ere osatu beharra zegoen. Consuelo Ruiz Pastor80 aldi-baterako langilea
beharrean ari zen apirilaren 1az geroztik. Hark bakarrik ezin zuen lana osotasunean burutu, hortaz,
aurrez aipatutako eta erauzitako José Achurra81 langile ohia kontratatu behar izan zuten behin-behinean bazen ere.
Behin gerra garaia amaitu zela ikusita, 1939ko hasieratik aurrera, Erantzukizun Politikoen Legearekin
batera, 1939ko otsailaren 10ean lege berri bat aldarrikatu zen. Azken honetan funtzionari publikoak
erauzteko arauak zehazten ziren. Helburu bikoitza zuen: batetik aurreko autoritateak beren aurrekari
politiko nahiz portaerengatik lanetik kanporatu zituztenak berreskuratu nahi ziren, hauek ere beste
langileen erauzten prozesuan inplikatuz. Bestetik, zigortu egin nahi ziren, euren betebeharrak bete
ez eta nahasmenean lagundu zutenak, administrazio buru izan zirenei lagundu zienei alegia.
Hargatik, langileek Mugimendu Nazionalarekiko zuten jarrera aztertzeari ekin zitzaion. Enplegatuek
Probintziako Burutzan nahiz Ministerioan zinpeko aitorpena egiteko agindua zeukaten. Bertan,
euren lanari buruzko informazioa eta datu pertsonalak zehazteaz gain, 1936ko uztailaren 18an non
zeuden adierazi behar zuten, Mugimendu Nazionalaren alde egin zuten ala ez eta hala bazen noiz
eta zein egoeratan (behartuta ala naturaltasunez) izan zen. Era berean, Mugimendu Nazionalaren
alde egindakoa ekina zertu behar zuten; aurrez jasotako soldatak; zein alderdi politikoren kide izan
ziren; masoiak zirenentz, ala balitz, zein puntutaraino etb. Adierazitakoa onetsiko zuen lekukoren
bat ere izendatu beharra zeukaten.
Ministerioek zenbait lagun izendatuko zituzten jasotako informazioa egiaztatzeko helburuarekin.
Hauek Mugimendu Nazionalaren alde era nabarmenenean egin zutenak aztertzen hasiko ziren,
behin euren atxikimendua onetsita, eurak ere gainerakoak arakatzen lagun zezaten.
Ikertzaileek langileen inongo zigorrik gabeko onartzea nahiz espediente baten irekitzea proposa
zezaketen arakatze lanaren ondoren. Txosten hau Zerbitzu Nazionalaren buruak jasoko zuen, zeinak,
hala behar bazen, Ministroari heleraziko zion. Ministroak izango zuen, prozesua ondu ondoren,
azken hitza.

77 In ZUA, 340, 88. orrian.
78 Ibidem, 90. orrian.
79 Garai hartan, herrion izen ofiziala Salinas de Leniz eta Motriko zen. Alarguntasun-pentsioa emateko akordua in ZUA, 341, 12.
orrian.
80 1948ko apirilaren 16ko udaleko osoko bilkuran erabaki zenez, mekanografo plaza bereganatu zuen behin betiko. In ZUA,
340, 126. orrian.
81 1938ko apirilaren 9ko adostearen arabera, in ZUA, A Saila, 1 Arloa, I Multzoa, 27 Liburua, 69. orrian.
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Zigor desberdinak inposatu ziren; ezinbesteko lekualdatzeak urtebete eta bost urte artean lanpostu
hutsak betetzeko debekuarekin; urtebete eta bost urte arteko alboratzeak; aginte postuetan lan
egiteko desgaitasuna; zerbitzu-lanetik behin-betiko alboratzea. Esan gabe doa aitorpen faltsuak behin-betiko alboratzeekin zigortu zirela.
Zumarragako udalak, Gobernadore Zibilark igorritako zirkularra bete beharra zegoela jakinda,
1939ko urriaren 27ko udaleko osoko bilkuran adostu zuen, oraindik konpondu ez ziren herriko
erauzte politiko-sozialak udaleko Falange Tradicionalista y de las JONSen esku uztea82.
Dena dela, 1939ko azaroaren 22an Gipuzkoako Agintaritza Aldizkarian argitara eman zen arte,
udala ez zen aipatutakoa kudeatzen hasi.
1939ko abenduaren 1ean helarazi zitzaien udaleko langileei bete beharreko galdetegia83. Nolanahi
ere, beharrezko erauzketak dagoeneko burutu zirenez, udalak ez zuen bat bera ere gehiago gauzatu.
Guztiarekin, hurrengo urteetan ere Gobernu Ministeriotik langileak ikertzeko aginduak bidaltzen
segi zuten. Hala, 1943ko martxoaren 4ko aginduak zioenez, atzeratuta gelditu ziren kasuei heldu
beharra salatuta, 8 eguneko epea zabadu zen udal administrazioko idazkari-kontuhartzaile eta fondogordailuzainei erauzte diziplina dosierra ezartzeko. Aztergaiak beraiek, hots, salatutako langileak
ziren EAOa argitaratu eta 8 eguneko epean euren erauzte diziplina dosierra eskatzeko agindua
zutenak. Denak 1943ko apirilaren 15erako bukatuta behar zuen, funtzionariek prozesua aurrera
eramateko beharrezkoak ziren eskuorriak ekartzeko manatua zutelarik. Guztiarekin, salaketarik ez
bazen haien aurka, Epaile Ikuskatzaileak kenduko zien zigorra. Euren aurkako salaketa bazegoen,
atzera, enplegu eta soldatarik gabe geldituko ziren. Langileari aurka zein kargu zuen jakinaraziko
zitzaion eta helegitea aurkezteko eskubidea izango zuen 8 eguneko epean. Prozesuaren amaieran,
Epaile Ikuskatzaileak epaituko zuen langilea, azken hitza Ministerioarena izango zelarik.
1943ko martxoaren 23an irakurri zen Zumarragako udalean aipatu neurria. Pedro María Aranzadi
idazkari-kontuhartzaileak zein Luis Aranguren Irala fondo- gordailuzainak irauzte espedienteak irekitzeko eskaera egin zutetela ikusita, Bonifacio Querejeta zinegotziaren esku utzi zen diziplina dosierren taxutzea84.
Ez zen inolako neurririk hartu azken bi langile hauen aurka85.

82 In ZUA, 339, 22. orrian.
83 Aipatutako aginduen karietara aurkeztutako adierazpen apurrei dagokienez, egun hartan bertan gauzatu ziren eta, jakina
denez, langileek Mugimenduaren alde egin zutela adierazi zuten. Hasi zen unetik bertatik, uztailaren 18tik, nahiz herrian sartu
zirenetik, hau da, irailaren 19tik. Alderdi Tradizionalistako kide zirela esan zuten (ordurako Falange Española Tradicionalista y
de las JONS). In ZUA, 511-23.
Esan gabe doa, euren ideien gainean hain zehazki galde eginda, haiek aldarrikatzeko une arriskutsua zela jakitun, boterearen
kontra zeudenak ez zirela, beharbada, euren ideiak helarazteko gai izan. Testu honen idazlea ez da ausartzen adierazpenak
konbentzimenduz eginak ala derrigortuta egin ziren bermatzen ausartzen.
84 In ZUA, 339, 135. orrian.
85 Hiltzen aurrena Luis Aranguren Irala izan zen, 1945eko martxoaren 4an. Pedro Miguel Aranzadi 1948ko urriaren 8an hil zen,
1947ko urtarrilaren 10ean erretiroa hartuta, gaixotasun luze baten ondorioz. Hil ondoren, 1949ko martxoaren 23an alarguntasun-pentsioa jasotzeko eskubidea onartu zitzaion bere alargun Julia Concepción Esteban Carcedori, herriko irakasle zenari.
Pentsio akordua in ZUA, 341, 11. orrian.
Aranguren herriko alhondigako zerga-biltzailea ere bazen. Urriaren 25ean, bere postua betetzeko emandako diru kopurua
nahikoa ez zela ikusita, postua amortizatzeko erabakia hartu zen. Alhondigako bere postua betetzeko José Tapia Beovide
irurarra izendatu zen.
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Sarrera
Ikusi dugun bezala, gertakari erruz traumatikoa den aldetik, gerra batek eragina izugarria du herritarren
bizitzan, maila indibidualean nahiz kolektiboan; eta nola ez, eragina du instituzioen jardunbidean ere.
Hori dela eta, udal-erakunde nagusia den udalak ere jasan behar izan zituen gerraren ondorioak,
baita ogasunari dagokionean ere. Egun sargori baten ilunabar bortitza bailitzan, lainoek argi oro
estali zuten.
Ondoren, zuzen eta labur, udal-ogasun korapilatsuari dagozkion isilpeko zokoak azalaratzen saiatuko naiz.
Horretarako, gure udal buruek duten lanabes behinenari helduko diot, hots, udal aurrekontu
Orokorrari
Orokorra izaki, abian jarri aurretik burutu beharra dago, bertan urte ekonomiko horretan biltzea
espero den diru-sarrerak zein aurreikusitako gastuak jaso ohi dira. Nolanahi ere, badakigu aurrekontu
orokorra udal-buruen seme helduena dela, hortaz, euren nahian helarazten dira bertan: udal aurrekontua udal-buruen gura eta interesen isla da. Haatik, programa politikoa edozein izanik ere, aurrekontua praktikan aurrera eramateko ezinbestekoa da diru-sarreren estimazioa aurrez egina izatea.
Behin balioespena burututa, udala herriko beharrei erantzuteko moduan da; hau udal-buruan daudenen irizpidea jarraituz burutuko da, udalak bere ikuspuntu politikoaren arabera lehenetsiko du
diru-sarrerak zein kontu-sailetan xahutu.
Udal aurrekontu orokorrak likidazio bat du, beharrezkoa den osagarri honek aldatu edota eboluziona
arazi egiten du berau. Likidazioa da urte amaieran bildutako diru kopurua eta xahutu dena adierazten
duena. Egokiena kopuru hau udal-buruen nahierakoa izatea bada ere, sarri ez da hala jazotzen. Likidazioan, finean, lortutako diru-sarrerak eta aztergai dugun urte ekonomikoan gertatu denaren benetako beharrizanak ikus daitezke. Guztiarekin, urte bereko udal aurrekontu orokorra eta likidazioa
aztertuta, udal-buruen nahien eta egiazki jazo zenaren (beharrizanen) arteko aldea soma daiteke.
Urteek aurrera egin ahala, udal-ogasunak nolabaiteko eboluzioa jasan du, are konplexuagoa
bihurtu delarik. Kontzeptu berriak agertu dira (Udal Ondare Orokorraren Kontua (Cuenta General
del Patrimonio), unean-uneko Udal Kutxaren (Caja Municipal) egoera, honen kontaketak (arqueos)1,
kredituaren modifikazioak, barne trasferentziak, zerga araubideak, diruzaintza kontuak, ordainketa
nahiz diru-sarrera manamentuak, ordaindu gabe gelditzen direnak2 etab. Deiturak-deitura, azken
batean erraz labur daiteke, bi hitzetan, ogasunaren baitan aipatzen den hori guztiori: zer dagoen eta
zer xahutzen den.
Bestenaz, aipagarria da frankismoak iraun zuen artean, udal aurrekontu orokorraz gain bazirela
aparteko aurrekontuak. Aurrekontu hauek eraikuntza lanen bat burutzen zenean, edota besterik
gabe, diru asko xahutu behar bazen zeinahi behar asetzeko, erabiltzen ziren. Aurrekontu orokorretik
erabat bereizita, ez-ohiko aurrekontu hauetan aldikako diru-sarrerak eta gastuak adierazten ziren.
Adibide bat aipatzearren, 1969ko maiatzaren 22an udalaren osoko bilkuran udalak Ez-ohiko Aurrekontua onartu zuen futbol zelai-Kirol gunea eraikiteko. Juan María Aguirre zen proiektua burutu
zuen arkitektoa eta aurrekontua 2.038.929,77 pezetakoa zen3.
Bada, aipatu aurrekontuez gain udalean aurrekontu-kaxa bereizi bat, Aurrekontuko Balio Independientea (Valores Independientes del Presupuesto) deritzana. Bertan administrazio publikoak be-

1 Kaxan dagoen herri-ondasuntzaren araketa.
2 Aurrekontu bateko kopuruak ezin direnean aurrekontu hori abian dagoen artean ordaindu eta hurrengo aurrekontura
pasatzen direnean.
3 Espainiako Futbol Federazioak gastuaren %50a babestu zuen diruz. In ZUA, 243, 82. orrian.
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hin-behinean biltzen dituen diru-sarrerak jasotzen dira. Hauek aurrekontu orokorrari bueltatzen
edota atxikitzen zaizkio ondoren. Horren adierazle, esaterako, eraikuntza-lanak egiteko euren eskariak
burutzen dituzten enpresei eskaintzen zaizkien fidantzak. Lanaren ardura zein enpresari eman adostutakoan, gainontzekoei bueltatu egiten zaie aurrez jasotako fidantza. Behin eraikuntza-lana behar
bezala egindakoan, udalak lana egin zuen enpresari bueltatu egiten dio fidantza, ez baitago zertan
luzaroan mantendu.
Frankismo garaiko lehenengo urteetan, Ogasun Batzordeko buru zen zinegotzia zen, Idazkaritza
eta Kontu-hartzaile plaza zuen enplegatuarekin elkarlanean aurrekontu orokorraren proiektua burutzen zuena. Proiektu hau, Ogasun Batzordean adostu ondoren, Udal Batzorde Iraunkorrean (Comisión Municipal Permanente)4 nahiz udalaren osoko bilkuran aurkeztu ohi zen. Proposamena onartu
bazen, herriari helarazi behar zitzaion 15 eguneko epean; ondoren, herritarren galdera nahiz kezkei
irtenbidea eman ondoren, Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean ematen zen argitara. Frankismo garaiko
lehenengo urteetan, Gipuzkoako Udal Epaitegi Ekonomikora (Tribunal Económico Municipal de
Guipúzcoa) bidaltzen zen aurrena eta Gipuzkoako Ogasun Ordezkaritzara ondoren. Bi erakunde
hauek baietsi ondoren onartzen zen, behin betiko, gure herrian.
Onartua izan arren, aurrekontuak aldaketak jasan zitzakeen. Posible zen aurreikusi gabeko gasturen
bat gehitu behar izatea, horretarako diru-sarrerak ere aldatuz. Horren adierazle dira kreditu aldaketak,
erabateko berme legala zutenak, goi-administrazioko araudiak ere onesten zituelarik.
Nolanahi ere, 60. hamarkadako5 hazkunde demografikoak aldaketak eragin zituen udal ogasunaren
antolaketan. Biztanle gehiago izateak zerbitzu gehiago sorrarazi zituen eta hortaz, udaletxeak ere
erantzuna eman behar ziren beharrizan berri guzti haiei. Horren eraginez banatu egin ziren idazkaritza
eta kontu-hartzaile betebeharrak. Harrez gero, kontu-hartzailea zen udal-ogasunaren erantzulea.
Bera zen, uneko kargu politikoarekin udalaren gastuak eta diru-sarrerak kontuan izanda, udal aurrekontua burutzeko ardura zuena. Proiektuak, onartua izateko, atal honetan bertan azaldu dugun
bidea jarraitu ohi zuen.

Udal Aurrekontu Orokorraren diru-sarrerak eta gastuak
Sarreran jaso dugun eran, udal aurrekontua burutzerakoan diru-sarrerak kalkulatzea da lehenengo
betebeharra: zergak edota udalak jaso zezakeen edozein diru-sarrera (diru-laguntza, udal lur-sailen
salmenta edota esku-aldatzeren bat, udalaren eraikinen baten alokairua etab.) aurreikusi behar zen.
Esaterako, Legazpi kaleko 8, 10, 12, eta 14. atariak, 20. hamarkadan udalak berak eraikiak, alokairuan
jarri ziren etxebizitza beharrari irtenbide bat eman asmoz.
Zumarragako ogasuna, diru-sarrerei dagokienez zenbait azpi-sailetan banatuta egon izan da; horietan, aztergai dugun aroan, zergak izan dira diru-sarrera behinena. Hauek ere, zenbait azpi-taldetan

4 1924ko martxoaren 8ko Errege-Dekretuan Primo de Riveraren gobernuak onartu zuen udal-araudia. Udal-administrazioaren
egituran berebiziko garrantzia zuen Udal Batzorde Iraunkorrak, lehenagoko egitura feudal zaharkitua berritzeko helburua zuen.
Bere gainetik udalaren osoko bilkura bakarrik zegoen. Herriari zegozkion erabakietan parte hartzen zituen batzorde honek, alkateari bere betebeharretan laguntzea zuen helburu nagusia
5 Garai hartan, Kontu-hartzailearen plaza sortzeko proposamena burutu zen Zumarraga, Legazpia eta Urretxuk osatzen zuten
mankomunidadearen partetik. Hazkunde demografikoa eta baliabide ekonomikoen hazkundea izan ziren plaza hori sortu izanaren arrazoi nagusiak.
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banatzen dira: zerga zuzenak6, zeharkakoak7 eta tasak8. Gaionontzeko irabaziak: diru-laguntzak,
diru-ondorearen bitartez lortutako interesak eta aktibo desberdinengandik jasotako parte-hartzeak
ziren.
Zerga bidez jasotako diru-sarreraren kopurua Zerga Araubideak ezartzen du, hala, arau hauen bitartez ontzen ditu Udaletxeak zerga desberdinak. Esan gabe doa, legepean onar ditezen, aurreproiektuak zenbait administrazio-tramite pasa behar dituela: herritarrei helaraztea, Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitara ematea eta Ogasun Ordezkaritzak onartzea. Zergak, nolanahi ere, eguneratu
egin ohi dira; hortaz, eragina dute egungo IBIan (sobera ezaguna zen landalur nahiz hirilur kontribuzioan), merkataritza zerbitzuan, etxebizitza sal-erosketei dagozkien gain-balio zergetan etab.
Gastuei dagokienez, hauek ere azpi-sailetan banatzen dira: funtzionari zein enplegatuen soldatak,
erretiroa hartu duten langile ohien pentsioak, eraikuntza lanak, mantentze lanak, zeinahi udal
zerbitzu (argia, ura etab.), material erosketak, zorren interesen ordainketa, eskeini diren dirulaguntzak etab.

1936. urtetik 1975. urtera bitarteko udal-ogasunaren bilakaera:
udal aurrekontu orokorra eta bere likidazioa
Azterketari ekiteko, 1936ko datuak izango ditugu kontuan lehendabizi. Urte hartarako Zumarragako
udalak 127.500 pezetako aurrekontua zeukan, eta logikoki, diru-sarrerak eta gastuak era egokian
zeuden orekatuta. Gerrak, haatik, urte ekonomiko hartarako aurreikusitako plan oro alda arazi zuen.
Espainiar estatuko ekonomia baldintzatu zuen oro har; batetik nabarmen jaitsi ziren jarduera ekonomikoa eta esku-lana, eta gainera gerra garaian asko izan ziren suntsitutako eraikuntzak. Horren
guztiorren ondorioz, jarduera ekonomikoak bi hamarkadako atzerapena jazo zuen.
Eremu honi dagokionez, ezinezkoa izan zen 1936an abian zen jarduera ekonomikoa berreskuratzea
20 urte berandugora arte. Atzerapen horretan eragin izugarria izan zuen diktadurak ezarri zuen
politika ekonomikoak. Gobernu buruen nahierara, abian jarritako politika erabat atzerakorra zen,
Erregimenaren behar estrategikoetan zuen oinarria. Politika autarkikopean jazarri nahi zuten biztanleria, aurrerago azalduko dugun eran, espainiarrak bizirauteko ezinbestekoa zena (janaria, bereziki)
lortzeko lanean ziharduten. Erregimenak horrekin guztiarekin atzeratu egin zuen euren ideia autoritarioen aurkako balizko erantzun herrikoia.
Guzti honek izan zuen udal-ogasunean ondoriorik. Egoera arrunt batean, udala, gutxienik, aurrekontuan agertzen diren diru-sarrerak eta gastuak burutzen saiatzen da. Gerra hasi zen urtean gertatutakoa garden islatzen da urte amaierako likidazioan, izan ere, udalak 107.047,98 pezeta baino
ezin izan zituen eskaini (diru-sarrerei zein gastuei dagokienez); hori dela eta, aurrekontuan aurreikusitakoaren %83,95a baizik ezin izan zuen osatu. Gertaera hau larria da benetan, izan ere udalak
ezin izan zituen inbertsio asko aintzat hartu.
Hurrengo urtean gertatutakoa ere antzekoa izan zen, jarduera ekonomikoa bere horretan zetzan,
balioek beherazko joera mantendu zutelarik. 1937an Zumarragako udalaren aurrekontua 112.500
pezetakoa zen, hots, aurreko urtekoaren aldean, apalagoa. Likidazioa, urte ekonomikoa amaitu
zenean 78.278,25 pezetakoa zen, hortaz, aurrekontuan aurreikusitakoaren %69,58a baizik ez zen

6 Baliabide ekonomikoak (errenta eta ondasunak) zergapetzen dituztenak. Udaletxean horren adibide adierazgarria dira IBIa
(Contribución urbana o contribución rústica), IAEa (Impuesto de Actividades Económicas), gainbalio-zergak etab.
7 Kontsumo edota gastu pertsonala zergapetzen dutenak.
8 Zenbait zerbitzu edota ekintza burutzeko gordetzen den diru kopurua.
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osatu urte hartan. Horrek, ogasun orokorrak aurreko urtean jazotako beherakadarekin bat, garaiko
egoera ekonomikoa benetan larria zela helarazten digu.
1938an ere antzekoa zen egoera, likidazioari erreparatuta, diru-sarrera 98.811,11 pezetakoa izan
zela dakusagu. Horietatik 74.772,60 pezeta baino ez ziren xahutu urte hartan, hartaz, 24.038,51
pezetakoa zen superavita. Nahiz hasiera batean pentsa genezaken superavit egoera erruz positiboagoa
dela defizit egoera baino, datu hauek herriko ekonomiaren hondamena islatzen dute, hots, udalogasunaren abailtze larria. Soberakinak lehenago sortu zituen zorrak kitatzeko erabili zituen Udaletxeak9.
1939tik aurrera egoerak onera egin zuen oro har, nahiz hobekuntza ez zen esparru guztietan jazo.
Urte hartako diru-sarrera 172.450, 22 pezetakoa izan zen. Datu honek teorian hoberanzko joera islatzen duela badirudi ere (berreraikitzeko aukera soma daiteke), berehala abaildu zen itxaropena,
udalak 113.702,29 pezeta baizik ezin izan baitzituen xahutu. Superavita 58.742,93 pezetakoa izan
zen urte hartan.
1940tik aurrera, urte jakinen bat salbu, ogasunaren egoerak hobetzeko joera hartu zuen, dirusarrerak eta gastuak10 areagotu egin baitziren. Guztiarekin, bazen udal-ogasunerako baikorra zen
datu bat: urte haietan beti mantendu zen superavita, honek hurrengo urteetako egoera erraztu
zuelarik. Izan ere, urte luzez diru partida bat XIX. mendeaz geroztik pilatutako zorrak apurka kitatzeko
baliatu zen.
Dena den, 1940an, udal aurrekontu orokorrean oinazerik ez gauzatzearren, udalak gerrako gudari
ohiei (Bartzelona hartu izanagatik nahiz gerra amaitu zelako) zegozkien gastuak ordaintzeko kreditu
bat eskatu zuen11.
40. hamarkadaren erdi aldetik aurrera ogasunaren egoerak hobekuntza nabarmena jazo zuen,
kontuan izanik betiere aurrekaria egoera benetan lazgarria zela. Ekonomiak susperraldi xume bat
izan zuen eta gainera zerga berri bat ezarri zen (maiztergo zerga)12. 1946ko udal aurrekontu orokorrean
275.000 pezetakoa13 zen aurrekontua; likidazioan 413.385,06 pezetako diru-sarrera errealak eta
327.909,93 pezetako gastuak jaso ziren, hortaz, 85.475,13 pezetakoa zen superavita14.
Ondorengo urteetan ere mantendu egin zen goranzko joera, aurrekontu nahiz likidazioetan. Adierazgarria da 1953an aurrekontua 740.000 pezetakoa zela (aurreko urtearen aldean %31 igo zen).

9 Adibide bat baino ez: 1944ko ekainaren 1ean udalaren osoko bilkurak 150.000 pezetako zorra kitatzea adostu zuen. Zeuden
betebeharrak zozketatu egiten ziren eta zorionekoak indargabetu egiten ziren (zozketa irabazi zutenei bueltatu egiten zitzaien
dirua). In ZUA, 339, 179-180 orrietan.
10 Urteren bat salbu, lehenengo gerraosteko likidazioetan diru-sarrera nahiz gastuen beherakada ikus daiteke. 1941 eta 1942
urteetan esaterako, diru-sarrera 179.142,37 eta 193.608,68 pezetakoa izan zen hurrenez hurren. Gastuak berriz, 136.415,92 eta
171.545,92 pezetakoak. Nolanahi ere, bi urteotarako aurreikusitako aurrekontuak 122.000 eta 130.000 pezetakoak ziren hurrenez
hurren.
11 Diru hau udalaren zorrak kitatzeko eta herri-onurako zerga ordaintzeko ere baliatu zen. In ZUA, 339, 49an.
12 1943ko apirilaren 20an aurreko urteko diru-sarreraz gain, zerga berri hau onartu zen: alokairuan etxeren bat zuen orori
kobratu egiten zitzaion. Hala, zerga honen diru-bilketa kaleka ondorengoa izan zen: Espainia enparantzan 709,80 pezeta jaso
ziren; Legazpi kalean 1.937,96 pezeta; Soraluzen 1.036,50; Piedad kalean: 540,08; General Mola kalean 623,04 pezeta; Nafarroa
enparantzan 324, 34; Secundino Esnaolan 1.158,84; Artiz auzoan 267,22; Elizkalen: 475,53; Eitzan 617,18 eta azkenik, baserrietan
760 pezeta. In ZUA 339, 136. orrian
13 Urte hartako diru-sarrerari dagokionez, adibide batzuk bildu ditugu. Edari alkoholikoen gaineko borondateko zerga bitartez
26.000 pezeta jasotzea espero zen eta haragi fresko eta gazi nahiz ehizako haragiagatik, berriz, 24.000 pezeta.
Gastuei dagokienez, esanguratsua da langileen soldata, bulegoko material, berogailu, telefono... hots, udaletxeko langileen beharrizanetarako 41.765,70 pezeta baliatu zirela eta deposito, hodieria, iturri etab.en konponketa eta artapenerako 33.000 pezeta.
In ZUA, 809.
14 ZUA, 340, 77. orrian

E11.qxd:Maquetación 1 16/06/14 18:35 Página 232

232 GERRA ZIBILA ETA FRANKISMOA ZUMARRAGAN

Badirudi udalean ere nabaritzen hasi zela hazkunde demografikoa eta beraz, biztanleria berri horren
beharrizanei konponbidea eman zitzaien udaletxetik. Biztanleria nabarmen hazten zihoan eran,
udalan aurreikusitako aurrekontu orokorra ere era ikusgarrian hazten hasi zen.
Adibideren bat aitatze arren, 1958an aurrekontua 2.200.000 pezetakoa zen15 (bost urte lehenago
herena zen). Hori gutxi balitz, hurrengo urtean 2.800.000 pezetakoa zen16. Jakina, aurreko urteetan
gertatu eran, diru-sarrera eta gastuen diru kopurua ere ikaragarri hazi zen, ez beti parean gainera,
nahiz indarrean zeudenak kontrakoa adierazten saiatu ziren. Horren adibide argia 1963an urte hartarako adostu zen aurrekontua da; gastuen aurreikuspena 3.322.167 pezetakoa zen eta diru-sarrerena,
partida batzuk aldatu ostean, 3.660.145,22 pezetakoa zen17.
Hurrengo urteetan gora egin zuen partida desberdinetarako gorde zen diru kopuruak; 1964ean
5.564.000 pezeta ziren18, 1967an 9.804.000 pezeta19, eta 1973an, aldiz, 15.920.000 pezeta20. Multzo
hauetan, jakina, udalak kanpo-zerbitzuetarako erabilitako dirua ere hartzen zen kontuan21.
Esan gabe doa udal ondarearen egoera biziki garrantzitsua zela: 1962ko Udal Ondare Orokorraren
Kontuak, ondare eta eskubideen egoera orokorrak, udalaren ondarea bere osotasunean (balio pasiboa
zein aktiboa kenduta) 12.666.289,58 pezetakoa zela zioen.
Aurrekontuen azterketarekin amaitze aldera, adierazgarria da 1976an, dagoeneko aztertu dugun
garaian beraz, martxoaren 25eko udal aurrekontuan gastu zein diru-sarrera kopurua 27.735.300 pezetakoa zela finkatu zen. Hau onartu egin zuen Gipuzkoako Ogasun Ordezkaritzaren Udal Korporazioen
Ikuskatze eta Aholkularitza Zerbitzu Probintzialak 1976ko maiatzaren 7an22.
Garai hartan burututako likidazioren bat aipatzearren, 1975. urtearen amaieran23 jasotako dirusarrera, aurreko urtekoak kontuan izan gabe, 34.787.960 pezetakoa izan zen. Gastuak, atzera,
30.467.577 pezeta izan ziren urte hartan (kredituek jasandako aldaketak barne)24.

Ez-ohiko aurrekontuak
Tarte honetan ez ziren ezohiko aurrekontu gehiegi burutu. Gutxi batzuk baino izan ez baziren ere,
inbertsio bereziak ziren, hori baitzen hain zuzen, aurrekontu orokorretik kanpo gelditzeko arrazoia.

15 ZUA, 342, 41. orrian.
16 ZUA, 342, 51. orrian.
17 Aurrekontu honetako zehaztapen batean diru-sarrera partida nagusia, 1.730.151,22 pezeta, “Subvenciones y Participaciones
en ingresos” zeritzana zela ikus daiteke, nahiz urte hartan jasotako zerga zuzenen bitartez 798.000 pezeta baino ez ziren batu.
Gastuei dagokienez, partida handiena “Gastos Extraordinarios y de Capital” zeritzana zen, 1.218.216 pezetakoa bera. Bigarren
handiena lanean ari ziren udaletxeko enplegatuen beharrak asetzeko beharrezko partida zen, 1.093.653 pezeta orotara. In ZUA,
342, 95. orrian.
18 ZUA, 342, 118 orrian.
19 ZUA, 342, 192. orrian.
20 ZUA, 344, 76. orrian
21 Horren adibide 1969ko urtarrilaren 8an adostu zena: Udalak Barrendiolako Ur Mankomunitateari 201.000 pezeta ordaindu
zizkion. In ZUA, 343, 71. orrian.
22 ZUA, 564.
23 1976ko otsailaren 14an burutu zen. In ZUA, 564.
24 Adibide bat jartzearren: urte hartako kredituen bigarren aldaketa, 3.585.465 pezetakoa, 1975eko irailaren 11n onartu zen. In
ZUA, 345, 95. Orrian.
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Aipatuko dugun aurrenekoa 1948ko 1.310.000 pezetakoa aurrekotua da25. Hura ordaintzeko Legazpi kaleko etxebizitzak saltzea zen helburua (eraikin hauek udalak jaso zituen 20. hamarkadan).
Diru-sarrera horrekin zenbait jarduera burutu nahi ziren: eraikuntza berriak egin, ur hornidura
hobetu eta etxebizitza babestuen zonaldea urbanizatu (gaur egun Ciudad Jardin zena eraikitzeko
asmoa bazen dagoeneko), uholdeen aurkako defentsa prestatu eta funtzionarien soldatak apur bat
igo, alegia.
Ezohiko aurrekontua onar zedin segi beharreko bidea aurrekontu orokorrari zegokionaren tankerakoa zen; herritarrei helarazia izan zen eta ondoren Gipuzkoako Ogasun Ordezkaritzara igorria,
bertan onar zezaten26.
Aurrerago ere burutu ziren ezohiko aurrekontuak: 1962an 865.000 pezetako bat onartu zen, eraikitze-lanak zein erosketak burutzea helburu zuena27. 1969ko maiatzaren 26an ere, aurrez aipatu
dugun Futbol Zelai-Kirol Gunea eraikitzeko aurrekontua onartu zen, 2.038.929,77 pezetako aurrekontua zuena. Urte hartan bertan, uztailaren 11n onartu zen28.
Amaitze aldera, tarte honetan onartutako azken ezohiko aurrekontua 1969ko urriaren 15ean29
abiarazi zen. Helburua eskola berri bat eraikitzea zen; aurrez erabat zaharkiturik zeuden graduatutako
eskolak bota eta 24 banakako eskola-multzo berri bat eraiki nahi zen, Zelai-Arizti eskola (Colegio
Nacional Comarcal Celay-Aristi) izango zena. Behar bezala bideratuta, 1970eko urtarrilaren 14ean
onartu zen proiektua, 12.603.298 pezetako aurrekontuarekin30.

Elizcale desde Eizaga - Elizkale Eitzatik

25 Aurrekontu orokorra egon zen 1947 (375.00 pezeta diru-sarrera eta gastuetan) eta 1949an (450.000 pezeta diru-sarrera eta
gastuetan). 1948ko kasuan ez zen hala izan, hortaz, soma daiteke 1.310.000 horietan diru-sarrera eta gastuak barne zeudela.
In ZUA, 340, 92. orrian.
26 Ibidem, 103. orrian.
27 ZUA, 342, 90. orrian.
28 ZUA, 353, 86. orrian.
29 ZUA, 343, 94. orrian.
30 ZUA, 343, 104. orrian.
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Nekazaritza eta Abeltzaintza gerraondoko lehenengo urteetan
Diktadura frankistak iraun zituen berrogei urteetan zehar, Zumarragako nekazaritzak eta abeltzaintzak
izugarrizko beheraldia jasan zuten, horren arrazoia, ezbairik gabe, baserritarrak landa eremua utzi
eta industria sektorera lan egitera joan izana zen.
1938ko eta 1939ko baserri erroldak aztertuta, herriko lau kuarteletan nekazaritzan ziharduten
laurogeita zazpi familia zeudela ikus dezakegu1. Zifra hori, baina, gutxitzen joan zen, industriaren
garapenak lehenengo sektorearen erorialdia bultzatu baitzuen.
Bestalde, Errepublikan bezala, nekazariek urtero jasotako uztaren zinpeko aitortzak egiten zituzten.
Bestela esanda, gerra ondoren ere hala jarraitu zuten, Erregimen berriaren politika ekonomiko defizitarioak behartuta. Hori dela eta, herrialde osoan eta baita gure probintzian ere, janariak eskuratzeko
behar larria izan zuten.
Ereiten ziren produktuei dagokienez, herriko uzta nagusienak arto, gari eta babarrunena ziren,
baita lehenago aipatutako tuberkuluak eta barazkiak ere landatzen nahiz kontsumitzen jarraitu
zuten. Dena den, ondoren azalduko dugun bezala, errazionamendu garaian elikagai-produkzioaren
kontrola izugarria izan zen eta kontsumorako lortutako elikagai kopuruak beherakada nabarmena
jasan zuen.
Zehazki, arto, gari eta babarrun produkzioaren estatistikak ikasi ondoren, 1941eko irailean, 85
nekazari zeudela antzeman dugu. Gehienek euren lur-sailak ustiatzen zituzten: hau da, 42,85
hektarea jabeenak ziren eta 23,61 hektarea, aldiz, errentarienak.
Aipatutako urteko uztei dagokienez, artoarena izan zen oparoena 72.785 kilo lortu baitzituzten,
nahiz kontuan izan behar dugun aipatutako kiloetatik zati bat etxeko kontsumorako eta ereiterako
gordetzen zutela; bestea, ordea, saltzeko zen2. Gainerakoei dagokienez, gari produkzioa 53.100 kilotakoa izan zen eta babarrunena 7.440 kilotakoa3. Aipatutako datuei azaroko bilketa gehitu behar
diogu, 3.495 kilo gari eta 564 kilo babarrun orotara. Ikus dezakegunez, uztaren zati handiena familia
kontsumorako zen.
Hori horrela izanik ere, 1942. urtean herri erroldan 83 nekazarik eman zuten izena, zeintzuen
ardurapean 576 senitarteko zeuden. Esan bezala, urte horretan ere uzta ugariena gariarena izan zen,
46,38 hektarea landatu eta 74.720 kiloko uzta eskuratu baitzituzten, garia landatu zen lur eremua
44,95 hektareakoa izan zen eta 55.740 kilo lortu zituzten, horiez gain, 14.044 kilo babarrun eskuratu
zituzten 46,46 hektareako eremuan. Hortaz, aipatutako bi urteetan lortutakoa konparatzen badugu,
bai nekazari kopuruak eta baita produzitutako kiloak ere beheraldia jasan zutela baiezta dezakegu.
Babarrunen produkzioak, aldiz, gora egin zuen, uzta aurreko urtekoaren bikoitzera ailegatu baitzen.
Bukatzeko, aipatutako joerak esan bezala jarraitu zuela egiaztatzeko, 1943ko ekainean erroldan
83 nekazari zeudela aipatu behar dugu. Kasu horretan, herriko lur-sailetan 205 langile zeuden etengabeko lanaldian; 36,77 arto hektarea, 35,18 gari hektarea eta 36,77 gari eta babarrun hektarea
landu zituzten. Nekazaritza Zerbitzu Nazionalak adierazi zuenez, 1944-1945 urteko uztarako 38
hektarea garia landatzeko erabili ziren4.

1 Biztanleriaren gaian ikusi dugunez, Ekialdeko Kuartelean 25 baserri zeuden; Iparreko Kuartelean, 46; Hegoaldeko Kuartelean,
8 eta Mendebaldeko kuartelean beste 8.
2 Kasu horretan, 37.995 kilo etxe kontsumorako bideratu zituzten, 7.325 ereiteko eta 27.465 saltzeko, in ZUA, 512-43.
3 Gariari dagokionez, 7.050 salmentarako utzi zituzten, 300 errentak ordaintzeko eta 45.650 etxeko eta baserriko kontsumorako.
Kasu horretan, baina, ez dago kantitaterik salmentara bideratua. Dena den, horrek ez du esan nahi ez zutela produktua saltzen.
Bestetik, babarrunak direla eta, 1.168 kilo ereiterako utzi zituzten eta 6.240 baserrirako. Hortaz, 32 kilo salmentarako izan ziren.
Ibidem.
4 ZUA, 339, 196. orria itzul.
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Antza denez, eskuratutako produkzioa kontrolatzeko, nekazari gehienek makila edo fabrikako liburuxka eskatzen zuten. Gainera, aipagarria da produzitutakoaren zati bat komertzializatu ahal izaten
zutela; edonola ere, Administrazioak nekazariek bildutakoa kontrolatzeko balio zuen. Hori dela eta,
labore hazleek lortutakoa irina eta euren kontsumorako ogia egiteko bideratzen zuten.
Abeltzaintzari dagokionez, 1938ko martxoaren 23ko Haragi Hornitze Batzar Zentralak emandako
ordenaren bidez, Gipuzkoako abere errolda osatu zuten. Bertan zera adierazten zen: abelgorrien
artean Gipuzkoako Schwitz arraza buru guztien %56a zen, piriniotakoa, aldiz, %26a eta holandarra
%5a. Ardien artean, atzera, latxa eta txurra arrazak nagusienak ziren, hauek baitziren esne onena
ematen zutenak. Bestalde, beren artile eta haragi produkzioak garrantzi gutxi zuen. Erroldako
abelburu gehienak ardiak ziren. Adierazi zutenez, “gazta egiteko erabiltzen den esne produkzioa eta
arkumeen hazkuntza probintziako merkatuetan oso preziatuak dira. Gainera, horiek guztiak dira
abeltzaintzan etekin gehien ematen duten produktuak”5. Azkenik, ez genuke esan gabe utzi nahi,
Gipuzkoan ahuntzen presentzia ez zen oso nabarmena izan, “probintzian baso aberastasuna zegoelako
eta ganadu horrek bere elikadurarako zuhaitzak eta zuhaixkak nahiago zituelako”6.
Zumarraga, Bergarako zonaldearen barnean zegoen7 eta aztertutako estatistikak probintziakoaren
antzekoak ziren. Hala, ardia zen nagusi, ondoren, abelgorriak, eta neurri apalagoan agertzen ziren
ahuntzak eta txerriak8.
40. hamarkadan, hilero, Gipuzkoako Abeltzaintza Sindikatuko ordezkariari herriko abere kopuruaren estatistika bidaltzen zitzaion. Datuok aztertu ondoren, 1942ko abenduan 501 abelgorri, 1.607
ardi eta 123 txerri zeudela esateko moduan gara. 1943ko urtarrilean, ordea, animaliak lanerako edo
kontsumorako bereiziz sailkatu zituzten: hortaz, 479 abelgorri, 1.517 ardi eta 90 txerri agertzen dira
erroldan.
Hegazti produkzioari erreparatuz, gutxi gorabehera mila inguru ziren, arrautzak erruteko eta
etxeko kontsumorako. Gainera, garai hartan azokara hegaztiak edo oiloak ateratzea debekatua
zegoen9. Hortaz, hegaztiek ez zeuden soilik baserrietan, herriko erdigunean ere agertzen ziren.
Edozein modutan ere, fabrikek langile asko behar zituztenez eta abeltzaintza lan oso neketsua
zenez abelburuei eman behar zitzaion atentzioa zela medio, denbora gutxian gure herrian animalien
presentzia era nabarmenean gutxitu zen, ondorioz, urteek aurrera egin ahala tendentzia hau mantendu
zen. Horregatik guztiagatik, nekazaritzaren sektorean bezala, abeltzaintzaren presentziak ere behera
egin zuen industriaren hazkundea zela medio.
Oro har, animalien osasunaren inguruan ere arazoak egon ziren. Kasu bat aipatzeko, 1950eko
abuztuan, herri albaitari inspektoreak Miguel Arabaolazaren Oraa-azpiko baserriko animaliek Glosopeda zutela adierazi zuen10. Informean aipatu zuenez, infekzioaren sorburua Ordizian zegoen,
abuztuaren 9an, bertako ferian, behi bat erosi baitzuten.

5 ZUA, 516-9.
6 Ibidem.
7 Zonaldea herri hauek guztiek osatzen zuten: Antzuola, Aretxabaleta, Eibar, Elgoibar, Eskoriatza, Elgeta, Legazpi, Arrasate,
Mutriku, Oñati, Soraluze, Leintz Gatzaga, Bergara, Urretxu eta Zumarraga.
8 Hau da, abelgorriak: 281 behi, 86 idi eta zezen bat; 1 eta 3 urte bitartean: ar 1 eta 35 eme; urte batetik behera: 87 ar eta 114 eme.
Bestalde, 1.028 ardi eta 38 ahari zeuden; 1 eta 2 urte bitartean: 5 ar eta 246 eme; urte batetik behera: 54 ar eta 265 eme; 4 ahuntz;
1 eta 2 urte bitartean: ar 1 eta 2 eme; azienda beltza: hazkuntzarako 5 txerri; 1 eta 2 urte bitartean: ar 1 eta eme 1; urte batetik
behera: 14 ar eta 9 eme; kanpaina horretarako bazkatutako abelburuak: 18, in ZUA, 516-9.
9 1942ko uztailaren 8ko osoko bilkuraren akordioaren arabera, in ZUA, 339, 111. orria itzul.
10 ZUA, 517-10. Lur Hiztegi Entziklopedikoaren arabera, glosopeda: Hostis percoris birusak sortutako eritasun larri kutsakorra
da. Eritasun hori animaliek izaten dute batez ere: ardiek, betabereek eta zerriek. Mihian, mintzetan, atzaparretan eta abarretan
aftak edo zauriak ateratzen zaizkie eta sukarra izaten dute.
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Azkenik, lehenengo frankismoko abeltzaintzaren azterketari bukaera emateko, hiltegi berriaren
eraikuntzari buruz mintzatuko gara.
Lehenengo eta behin, 1941eko irailean, Probintziako Abeltzaintza Zuzendari Nagusiak Zumarragako albaitari zerbitzuak bisitatu zituen, eta herri-hiltegiko baldintza higieniko txarrez ohartu zen;
antza denez, hiltegiaren egoera biztanleen osasunerako kaltegarria izan zitekeen11. Hori ikusita, gobernadore zibilak eraikin berri bat egin zezatela eskatu zion eta une hartan Udala diru faltan bazen
ere, Udalbatza proiektua egitera konprometitu zen.
Ondoren, 1944ko otsailean, hiltegia eraikitzeko orube bat erosteko azterketa egin zuten. Hala,
Etxeazpi deituriko lur-sailean, Etxeberri baserriaren ondokoan, bi mila metro karratu lur erostea
proposatu zuten, horregatik guztiagatik bertan jatetxe, hostal edo tabernak ezingo zituzten eraiki,
ezta zuhaitzak landatu ere12. Nolanahi ere, azkenean proiektua ez zen aipatutako lekuan eraiki.
Kontua ez zen horrela amaitu, izan ere, abenduan gobernadore zibilak bidali zuenez, bi hilabetetan,
Probintziako Abeltzaintza Zerbitzuari hiltegi berriaren planoak, memoria eta Udalbatza zein Herri
Osasun batzarraren akordioak igorri behar zizkioten13 eta hurrengo urtean hiltegiaren obrak eginak
ez bazeuden, lokala itxiko zuen.
Esanak esan, proiektua ez zen aurrera atera aipatutako baldintzetan, 1946ko maiatzean Domingo
Aguirrebengoa arkitektoari instalazioen planoa eta aurrekontua egitea eskatu baitzioten. Dena den,
azkenean Iribarren arkitektoa izan zen 1947ko irailean eraikinaren proiektu berri bat egin zuena,
hiltegi berria Mola Jeneralaren kalean kokatzeko. Momentu horretan ere Probintziako Osasun
Kontseiluak hainbat baldintza ipini zituen: hiltegiko pareten lauzatxoak zementuzkoak edo marmolezkoak izan behar zuten, eraikinak edateko ura izan behar zuen, erraiak suntsitzeko errausketa
labe bat, komunak eta laborategi bat 14.
Bukatzeko, 1958ko apirilean, Urretxuko Udalarekin bat, hiltegi erkidetua eraikitzea erabaki zuten
eta proiektua Jose Antonio Ponteri enkargatu zioten15.

Industria
Gipuzkoako industria XIX. mendetik aurrera garatuz joan zen. Dena den, hedatze nabarmenena
XX. mendeko 50. hamarkadatik aurrera garatu zen. Lehendabizi, langileak probintziako landa eremuetatik etorri ziren. Ondoren, inguruko probintzietatik, hau da, Arabatik, Nafarroatik eta Burgosetik.
Azkenik, 50. hamarkadaren bukaeran eta 60. hamarkada osoan zehar, Estatuko hainbat tokitatik
etorri ziren: Zamoratik, Caceresetik, Badajozetik, Valladolidetik eta Segoviatik besteak beste. Gauzak
horrela, enpresariek langileen bila beste probintzietara eta eskualdetara joaten ziren. Dakigunez,
herriko geltokian bertan biltzen zituzten euren lantegietarako langileak.
Argi denez, gerraren ondorioz errepublikako ekonomiaren garapena gelditu egin zen, “Gerra
Zibilak, lehenengo, eta 40. hamarkada beltzak, ondoren, garapen ekonomiko hori eten zuten. Dena
den, 1950. urtetik aurrerako hazkundea industriari esker gauzatu zen” 16.

11 ZUA, 517-3.
12 ZUA, 339, 164. orria itzul.
13 ZUA, 517-3.
14 ZUA, 340, 142. orria itzul.
15 ZUA, 342, 48. orria zuzen.
16 GRANJA, José Luis de la, eta PABLO, Santiago de (2009), Historia del País Vasco y Navarra en el siglo XX, Madrid, Biblioteca
Nueva, 194. orria.
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Antza denez, garai hartan, etorkinen lanari esker industriek mozkinak erraz lortzen zituzten. Hau
da, orokorrean, kualifikatu gabeko langileak etortzen ziren, hortaz, enpresarientzat merkeak ziren
euren soldatak, gehienek gainera lan segurtasunik gabe betetzen zituzten lan neketsu eta gogorrak.
Horregatik guztiagatik, Zumarraga industria-herri bat bilakatu zen. Industrializazioak enpleguaren
gora egiteak sustatu zuen, baina baita merkataritzan eta zerbitzuetan ere, familia bakarrak kudeatutako
enpresa haiek herriko garapen ekonomikoa bultzatzen lagundu zuten. Dena den, aipatzekoa da diktadurak, beste sektoreetan egin zuen antzera, lan esparrua bere fundamentu ideologikoak zabaltzeko
erabili zuela.
Ez dago dudarik, Gerra Zibilak Euskal Herriko ekonomiaren baitan hainbat ondorio izan zituela.
Aipatu bezala, 40. hamarkadan eguneroko bizitza erruz gogorragoa zen, batik bat erregimenak
bultzatutako politika ekonomikoak eta nazioarteko egoera konplexuak atzera pauso bat eragin zutelako. Horrekin guztiarekin batera, lan baldintza berriek eskasia ekarri eta erosteko ahalmena
gutxitu zuten. Edonola ere, probintzian gertatutako guztia ez zen negatiboa izan, “gerra bukatu
ondoren, Gipuzkoako ekonomiak segituan berreskuratu zuen lehenago zuen egoera eta Estatuko
biztanleko irabazkin rankingnean lehenengo postua lortu zuen” 17. Zonaldean bonbardaketarik
egon ez zenez, fabriken estrukturak ez zituzten hautsi.
Militarizatutako enpresek Francoren armada hornitzen zuten, horren kariaz, Gipuzkoako industriak
garapen nabaria jasan zuen. Zalantzarik gabe, probintzia bando nazionalaren gerra-material horniketan
pilare nagusia izan zen. Hortaz, herrialdeko ahalmen industriala garrantzitsua izan zen oso.
Zumarragan, esaterako, hainbat fabrika militarizatu zituzten: Esteban Orbegozo, Badiola Anaiak
eta Rojo, Zaldua eta Cia, besteak beste. Ejertzitoak soldadu beharra zuenez, aipatutako enpresetako
langileak era hierarkizatu batean antolatu zituzten: langileak frontera bidali behar bazituzten,
horietako batzuk fabrikan lanean geratzen ziren produkzioarekin jarraitu ahal izateko.
Herriko enpresen artean bonbak egiten zituzten fabrikak Urretxuko Aparicio, Sarralde eta Jaca
izan ziren: bonbaren galdaketa Sarralden egiten zuten; hegal eta estanpatzea Aparicion; Jaca enpresan,
ordea, margotzen eta kaxetan sartzen zituzten (bi bonba kaxako). Beharrezkoa da garbi uztea, aipatutako enpresetan euren etsai zirenentzat lanean ziharduten preso gudariak egon zitezkeela.
Ondoren, bonbak trenetan sartzeko, errepidetik kaxetan eramaten zituzten. Dena den, bidea
trenbidea baino altuago zegoenez, bertako petrila apurtu zuten, hau da, kamiotik, eta maldaxka bat
erabiliz, zuzenean edo eskorga baten bidez, tren bagoira sartzeko garraiatzen zituzten 18.
Edozein modutan ere, nahiz eta salbuespenak egon, Gipuzkoako enpresari gehienek Francoren
alde egi zuten eta tropa nazionalekin elkarlanean aritu ere. Hala, “40. hamarkadan Euskal Herriak
bizi izandako garapen industriala, armadaren horniketarekin zerikusia zuten sektore ekonomikoetan
oinarritu zen; siderurgikoan, zementuzkoan, itsasontzigintzan eta inportaziori esker handitzen ziren
sektoreetan (kimikoa, elektrikoa, makina-tresna eta beste batzuk)19.
Bukatzeko, nahiz eta 40. hamarkada euskal probintzien ekonomiarako egonkorra ez izan, industria
astuna handitzeko eta garatzeko tendentzia egon zen. Hori dela eta, enpresa txiki eta ertainak,
kanpoko konpetentziarik ez zutenez, hazi egin ziren; esaterako, Esteban Orbegozo sukalde fabrika
edo Patricio Echeverria legazpiarraren erreminta fabrika besteak beste.

17 MURUA CARTÓN, Hilario, DÁVILA BALSERA, Paulí, NAYA GARMENDIA, Luis María (2013), “La formación profesional en Guipúzcoa durante el franquismo”, in Historia de la educación: revista universitaria, 32. zk., 267. orria.
18 Informazio hori Luis Mari Garini zor diot.
19 GONZALEZ PORTILLA, Manuel, eta GARMENDIA, José María (1988), “Cien años de Historia del País Vasco”, in Cuadernos
de Extensión universitaria, Leioa, Servicio Editorial de la Universidad el País Vasco, 22-23. orriak.
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Zumarragan, zehatz-mehatz, orotariko enpresak zeuden: Tarrada y Cia. likore biltegia; Rufino
Mendizabalen zume biltegia; Juan Dorronsororen labore eta irin biltegia; Victor Marquezen, Graficas
Marquez enpresa; Hijos de J.B. Busca, Legorburu y Cia, eta Hijos de B. Ormazabal saskigintza enpresak; Florencio Idigorasen tailer mekanikoa; Pedro Linazasororen, pintza tailerra; edo Fructuoso
Badiolaren (Badiola Hermanos) ihi-oihal lantegia. Gainera, aroztegi mekanikoak, zurgindegi tailerrak,
limoi edaria egiteko fabrikak, egur zerra bat, txikoria fabrika, harri xehagailua, lixiba eta sagardoa
egiten zituzten enpresak, elektrizitate tailer bat eta sarraia mekaniko bat ere zeuden.
Saskigintza dela eta, komeni da esatea, beti lotu izan dela Zumarragako industriarekin. Gerra Zibilaren ondoren, sektorearen antolaketa berri bat garatu zen; zumea lantzen zuten hainbat enpresa
desagertu egin ziren beste sektoreetan aritzeko ( Artiz, Badiola, Mendia). Era berean, nahiz eta gutxi
izan, beste batzuk zumea lantzen hasi ziren.
Guztiarekin, 1942. urtean saskigintzan ziharduten zortzi enpresa zeuden20. Sektore horren joera
beheranzkia izan zen denborak aurrera egin ahal, izan ere, fabrika berriak ireki zituzten; kasu bat
aipatzearren, 1945. urtean Josefa Lizarralde Legorbururen enpresan zumez eginiko altzairuak esmaltatzen hasi ziren. Ondoren, 1948. urtean bost enpresa baizik ez zeuden. 1956. urtean Ormago
S.L izeneko enpresa berri bat ireki zuten, baina, dena den, aipatutako momentutik aurrera, zumearekin eta saskigintzarekin erlazionatutako jardueren gainbehera hasi zen, banan-banan guztiak
desagertzeraino.
Beharrezkoa da garbi uztea, erregimen frankistak soldaten jaitsiera bultzatu eta bizi baldintzak
gogortu zituela eta gainera, emakumearen soldata gizonarena baino baxuagoa zen, legalki, adingabeekin
parekatzen baitzuten. Hala, “langile klaseak bere bizi baldintzen gainbehera jasan zuen (…) 40. hamarkadan inflazioak gora egin eta askatasun sindikalik ez zegoenez, soldaten etengabeko murrizketa
erakarri zuen” 21. Hainbat estatistika aztertu eta gero, Zumarragan 1910. urteko bataz besteko soldata
eguneko 4,50 pezetakoa zela ikusi dugu; 1930. urtean, aldiz, 6,75 pezetatakoa eta 1940. urtean, 10
pezetatakoa22. Are gehiago, langileek bere lan-mailaren arabera kobratzen zuten, hortaz, hainbat
maila zeuden: espezialistak, teknikoak, ofizialak, peoiak, laguntzaileak, aprendizak eta emakumeak,
azken horiei parekatuak.
Zehatzago esanda, enpresaren eta bakoitzak zuen mailaren arabera soldata bat edo beste eskuratzen
zuten. Edozein modutan ere, nahiz eta datuak eman ditzakegun, horien guztien bataz besteko bat
adieraziko dugu: 1941. urtean, ikastun batek eguneko 4 eta 6 pezeta artean irabazten zuen; ofizial
edo espezialista on batek, 10 eta 14 pezeta artean eta emakumeen bataz besteko soldata 6,65 pezetakoa zen.
50. hamarkadako eta 60. hamarkadako industria loraldian, Francok probintziako hainbat enpresari
lagundu zituen, sektorean hainbat inbertsio eginda.
Behin egoera aztertuta, trenbideak salgaiak garraiatzeko izan zuen garrantzia azpimarratu behar
dugu. 1945eko martxoan, lantegien ekoizpena zela medio, eskualdeko industrialek Renfeko Donostiako inspektoreari, hilero, herrira salgaietarako ehun eta hogei bagoi heldu behar zirela eskatu
zioten. Kasu horretan, zoritxarrez, ez zuen eskatutakoa onartu23.
Garai hartan herrira heltzen ziren bagoiak ez ziren nahikoak, eta horrek egoera larria erakarri
zuen: ezin zuten produzitzen jarraitu, biltegirako guneen falta baitzegoen. Horregatik guztiagatik,

20 Fabrikak hauek ziren: Legorburu y Cia, Rufino Mendizabal Elgarresta, Hijos de J.B. Busca, Justa Ormazabal Beristain, Juan
Otaegui Goenaga, Juan Urreta Lizarralde, Victor Pastor de Abajo eta Jose Plazaola Alberdi.
21 GRANJA, Jose Luis, PABLO, Santiago de (2009), Historia del País Vasco y Navarra… op. cit., 203. orria.
22 ZUA, 512-2.
23 ZUA, 340, 14. orria zuzen.
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enpresariek eta Zumarragako, Urretxuko eta Legazpiko Udalek, Komisio bat eratu zuten eskualdeko
industria arazoak azaltzeko Madrilera joateko helburuarekin.
Eskera alde batera utzita, azaldu beharrekoa da 50. hamarkadaren bukaeran probintziako hazkundearen azelerazioa garatu zela. Hainbat arrazoik bultzatuta, aldaketa esanguratsua izan zen: lehengaien inportazioa, politika elektrikoaren handitzea, errazionamendu sistemaren desagertzea eta
makina berrien inportazioak erakarri zuen produkzioaren gorakada jazo ziren. Horren ostean, 60.
eta 70. hamarkadak Gipuzkoako industria hedapenaren garapenerako ezinbestekoak izan ziren.
Zumarragan, industriaren handitzea bertako lantegiek sustatu zuten, fabriketan geroz eta langile
gehiago zegoenez, espazio handiagoa behar zuten. Horren ondorioz, Esteban Orbegozo izan zen
gehien hazi zen fabrika.
Lehenengo eta behin, 1939ko urrian, Faustino Orbegozok bere sukalde fabrika erreformatzeko
baimena eskatu zuen. Beranduago, 1941eko abenduan, enpresak ura instalatu behar zela adierazi
zuen, denbora gutxian labe garai bat martxan jarri behar zutelako24. Kasu horretan, baina, Udalak
obra egitea ezinbestekoa zen Estatuko ordezkari nazionalak horrela eskatu baitzuen.
1943ko abuztuan, aldiz, Esteban Orbegozo Ondasun Komunitateak, labe garaiko isuriak botatzeko,
Udalari 2.918,75 zentimetro karratuko lur-saila erosi zion25 1.313 pezetatan. Ondoren, fabrika zabaltzeko, 1946ko abuztuan, eraikinen eta futbol zelaiaren artean, beste orube bat erosi nahi izan
zuten euren pabiloiak handitzeko26. Alkateak arduratu zen burutu beharreko gestioez, hogeita bi
pezeta metro karratua kobratuz, hain zuzen. Salmenta agiriak klausula bat zuen Udalak finkarako
sarbidea bermatu nahi baitzuen. Era berean, lur-sailaren hego ekialdeko bidea zabaldu, eta erosleek
irekitzen zutena erabiltzeko eskubidea erreserbatu zuten. Urte bereko azaroan egur-ikatza gordetzeko
bi nabe berri jasotzeko baimena ere eskatu zuten27.
Bukatzeko, 1948ko irailean enpresak Udalarekin Artiz auzoan hainbat lursail trukatu zituen, Jauregui
Errotaco Barrutia deritzon inguruan. Ogasun Komisioak tramitea herri altxorrerako mesedegarri zela
ikusita, trukaketa aurrera eramatea proposatu zuen. Babes ofizialeko etxeak eraiki behar ziren orubea
bereizi eta gero28, abenduan, ijezte-tailer izateko beste bi nabe eraiki zituzten. Gipuzkoako Antolaketa
Planaren Kontseiluak proiektua onartu zuenean, ekin zioten aipatutako lurren trukaketari.
Ondoren, 1955eko ekainean, enpresak Artiz auzoan beste lur-sail bat erosteko eskaera egin zuen.
Gainera, Elgarresta auzoko bidearen ordez errepide bat eraiki behar zuten, beraz, Komisio29 bat
izendatu zuten, enpresako ordezkariekin batera gaiari buruzko informe bat egin zezaten. Nolanahi
ere, bisita egin ondoren eta aipatutako bidea desagertu behar zenez, probintziako errepidearen
bukaera eta teila fabrika artean zegoen zatia herri erabilerako izateari utzi zion.
Edozein modutan ere, herriko beste hainbat fabrikek ere handitze lanak burutu zituzten. 1946ko
azaroan, Juan Zaldua Mendizabal, Rojo, Zaldua eta Cia. enpresako gerenteak, beste pabiloi bat eraikitzeko baimena eskatu zuen30. Bere fabrikan trenak, autoak eta nekazaritzarako tresnak egitea nahi
baitzuen. Era berean, 1939ko abenduan, Badiola Anaien industriak Ordarreazpia eremuan pabiloi
bat eta zumea egosteko galdara bat eraikitzeko baimena eskatu zuen31. 1941eko maiatzean, amaitzeko,

24 ZUA, 339, 98. orria zuzen.
25 Ibidem, 148. orria itzul
26 ZUA, 340, 60. orria itzul.
27 Ibidem, 70. orria zuzen.
28 Ibidem, 139. orria itzul.
29 Komisioa honakoak osatu zuten: Victor Pastorek, Juan Igartuak eta Manuel Garinek, in ZUA, 341, 196. orria itzul.
30 ZUA, A Saila, 1. Arloa, 1. Multzoa, 27. Liburua, 12. orria itzul.
31 ZUA, 339, 24. orria itzul.
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Legorburu eta Ciak Mola Jeneralaren kalean, bere fabrikaren ondoan, planta berriko nabe bat eraikitzeko baimena eskatu zuen32.

Langile-Borroka33
Errepublikaren kontra altxatutakoen lehengo nahietako bat langile mugimendua desagerraraztea
izan zen. Aipatu bezala, diktadura frankistak lan baldintzak okerrera egitea sustatu zuen: fabriketan,
etekinak lortzeaz gain, langileen kontrola eta diziplina ezinbestekoak ziren, hori dela eta, langileak
patroiaren mende bizi ziren.
Gauzak horrela, Erregimenaren politika ekonomikoaren antolaketarekin zerikusirik ez zuen langile
klase berria sortu zen. Langile belaunaldi horrek, nahiz eta antolaketarako eskarmenturik ez izan,
hainbat aldaketa bultzatu zituzten protesta kopurua areagotzeko, izan ere, “ industrializazioak klase
sozial berri baten sorrera piztu zuen, landa eremuetan jatorria zuten proletarioena hain zuzen” 34.
Aipatu dugunez, 1938ko martxoan ezarritako Lanaren Foruaren bidez, OSE edo Espainiako Antolaketa Sindikala sortu zuten: hau da, “laukiratzerako, kontrolerako eta errepresiorako oinarrizko
tresna” 35. Horren helburu nagusia lan sindikatuak eta elkartze zein grebarako eskubideak debekatzea
zen.
Horren ostean, 1942ko Lanaren Arautze Legearen bidez, aurrerantzean, Estatua soldata eta lan
baldintzak ezartzeaz arduratuko zen; langileak subjektu pasibo bihurtu zituzten, hortaz, legegintzaren
xedea langileak menderatzea zen. Hala, Erregimenak “ arau berri batzuk inposatu zituen, langileen
zapalkuntza bermatzeko eta euren interes kolektiboak defendatzeko aukerarik izan ez zezaten”36.
Zalantzarik gabe, ekonomikoki errentagarritasuna lortzeaz gain, enpresaren lehentasuna diziplina
ezartzea zen. Langilearen obedientzia ezinbestekoa zen, horregatik guztiagatik barne arauak sortu
zituzten, azken batean, langileek enpresako interesen baitan zeuden eta hortaz, “ingurune ekonomiko
eta politiko berriek langileen interesen defentsarako esparru ezberdin bat sortu zuten” 37.
Langile gutxi batzuk, legez kanpo, klandestinitatean eta baldintza zailetan, euren interesak lortzeko
borroka piztu zuten. Gainera, propaganda antifrankistaren difusioa ere bultzatu zuten, beraz, ez
zuten soilik lan kontuengatik borroka egin, elkartze askatasuna eskuratzeko gorabehera politikoak
ere aintzat hartu zituzten.
Jakin badakigunez, politikarekiko kontrakotasuna greba aktibitateari lotua zegoen. Dena den,
nahiz eta eskakizunak izaera demokratikoa izan, adierazgarrienak eskabide laboralak izan ziren. Era

32 Ibidem, 76. orria itzul.
33 Zumarragako langile borrokaren informazioa hainbat pertsonei zor diet: Angel Laiglesia Gil, Juan Grajeras Rueda, Pedro
Hinojo Rivero, Vitaliano Rodriguez Rodriguez, Francisco Parra Moreno eta Eladio Maroto de la Calle. Horiek guztiak, langile mugimenduko aktibistak izan eta askatasunaren alde borrokatu zuten. Bestalde, nahiz eta epigrafe motz honetan ezin ditudan
kausa horrekin inplikatu ziren guztiak aipatu, azalduko ditugun eragozpenen kontra, zumarragar langile asko borrokarekin
konprometitu zirela baieztatu behar dugu, horregatik errepresioaren ondorio larriak jasan behar izan zituzten.
34 GRANJA, Jose Luis de la, y PABLO, Santiago de (2009), Historia del País Vasco y Navarra… op. cit., 190. orria.
35 YSAS SOLARES, Pere; MOLINERO RUIZ, Carme (1993) “Productores disciplinados: control y represión laboral durante el franquismo (1939-1958)”, Cuadernos de Relaciones Laborales, 3. zk., 34. orria.
36 YSÁS SOLARES, Pere; MOLINERO RUIZ, Carme, “Las condiciones de vida y laborales durante el primer franquismo. La subsistencia ¿un problema político?”, in http://www.unizar.es/eueez/cahe/molinero.pdf, 2. orria.
37 GARMENDIA, José María (1996) “La reconstrucción del movimiento obrero en el País Vasco tras la autarquía franquista”,
Historia Contemporánea, 13-14 zk. 392. orria.
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berean, beso gurutzatuko grebak egiten zituzten, hau da, langileek, aurretik zehaztutako ordu batean,
euren lanpostuen ondoan gelditzen ziren. Hasieran, banaka lanera bueltatzeko errieta egiten zieten
eta gehienak lanera bueltatzen ziren. Talde osoak lana uzten bazuen, aldiz, nagusiei zailagoa egiten
zitzaien protesta gelditzea. Beste ororen gainetik, borrokan kolektibitateak izan zuen garrantzia azpimarratu behar dugu.
Lehenengo langile mugimendu protesta 1946 eta 1947 urteetan jazo zen. Dudarik gabe, greba
patroiaren kontrako elementua ez ezik, sistema osoaren aurkako liskarra areagotzeko bidea zen; horrela, “Euskal Herrian langileen egonezina, 1946ko udatik aurrera, Bizkaiko industria handienetan
azaldu zen, baita 1947ko lehenengo hilabeteetan eta maiatzaren lehenengoko protesta egun orokorrean ere” 38. Dirudienez, maiatzaren lehenengo eguna eskabidetarako eguna zen, horregatik
langile asko errepresio suntsitzaile batek hartu zituen, izan ere, kontuan izan behar dugu manifestazioetan parte hartzean kartzelan bukatu edo lanpostua gal zezaketela.
Bestalde, nahiz momentu hartan ezin ziren existitu, “enplegatu edo langile talde batek burututako
hausnarketa kolektiboak, euren lankideak informalki ordezkatzen zituzten sarri eta enpresa batzuetan
hitzarmen esangabeak sortzeko bide izan ziren, Estatuko araudiak ere eraldatzera iritsiz”39. Hori ikusirik, 1948an Gobernuak horiek guztiak debekatzeko dekretu bat ezarri zuen.
Antza denez, 40. hamarkada bukaeran eskualdean langileen mugimendua piztu zen, Zumarragako,
Urretxuko eta Legazpiko langileek elkarlanean aritu ziren soldata eta lan baldintza hobeagoak eskuratzeko. Azkenean, hainbat manifestazio egin ondoren40, liskarra herriko agintariei esker konpondu
zen, horiek guztiak, Madrilera joan baitziren langileen eskaerei irtenbide emateko. Ondoren, gerra
bukatu osteko bigarren protesta mugimendua 1951. urtean jazo zen eta borrokaren erdiguneak
Bartzelona, Bizkaia eta Gipuzkoa izan ziren.
Aipatutako liskarra sortzeko arrazoi nagusiak prezioen igoera eta soldata baxuak izan ziren, izan
ere, egoera gerraren aurrekoarekin konparatzen badugu, 50. hamarkadaren hasieran langileek euren
erosteko ahalmena %50ean galdu zuten. Gainera, murrizketak, eskasiak eta premia-premiako artikuluen prezioaren garestitzea egoera latz baten irudi ziren. Hortaz, beharrezkoa zen oinarrizko
aldaketa bat, hala, langile belaunaldi berriek borrokari heldu zioten.
Bestalde, urte hartako udaberriko protestek “frankismoak Espainiako gizartean zegoen liskar
soziala desagerrarazteko zituen mugak agerian utzi zituen” 41. Era berean, langileen protesta ekitaldi
ezberdinak aurrera eramateko jarraitu beharreko pausuak definitu zituzten. Bide horretan, ideologia
ezberdinetako aktibistek aste betez iraun zuen greban parte hartu zuten, hala nola; Gazte Komunistak,
UGT, CNT, STV-ELA edo HOAC42 sindikatuek. Orotara Gipuzkoako eta Bizkaiko 250.000 langile
baino gehiagok egin zuten greba eta “langileen eskari nagusiak hauek izan ziren: soldaten igoera
%50ean eta prezioen kontrol handiagoa, langileen erosteko ahalmenaren gainbehera ekiditeko”43.
Gainera, “Azkoitiako fabrikak, soldata baxuak zirela eta, gelditu egin zituzten. Hortaz, Euskal Herriko
beste herrialdeetan lan-aldi beroa hasi zen”44.

38 YSAS SOLARES, Pere (2008), “El movimiento obrero durante el franquismo. De la resistencia a la movilización (1940-1975)”,
Cuadernos de Historia Contemporánea, vol. 30. 172. orria.
39 GARMENDIA, Jose Maria (1996) “La reconstrucción del movimiento obrero en el País Vasco… op. cit., 394. orria.
40 Liskarra iraun zuen bitartean, langileak Urretxuko Guardia Zibilaren postutik zainduak izan ziren.
41 YSAS SOLARES, Pere (2008), “El movimiento obrero durante el franquismo… “ op. cit., 173. orria.
42 1946an sortu zen, Langile Ekintza Katoliko Anaiartea.
43 LORENZO ESPINOSA, Jose Maria (2006), Historia de Euskal Herria: el nacimiento de una nación, Tomo III, Tafalla, Txalaparta,
233. orria.
44 Ibidem.
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Zumarragan, ordea, 1951ko maiatzaren 23an, alkateak herri ordena mantentzeko, herriko tabernak,
Kasinoa eta elkarteak ixteko agindua eman zuen. Era berean, 24ean gobernadore zibilak, Francisco
Saenz de Tejadak, alkateari hainbat instrukzio bidali zizkion, horren bitartez, fabriketan greba egin
zuten langileak zigortuak izan ziren. Idatziak azaltzen duenez:
“Ez zaie lanera etortzen utzi behar inolako azalpenik gabe asteazkenaz geroztik lanera agertu ez
direnei. Greba egin eta egoera horretan dauden langileek lanera itzultzeko eskaera bete beharko
dute, horrela bada,Gobernadore Zibilak erantzuteko ardura alkatearen esku uzten du. Horrek ere,
hala erabaki badu, enpresa buruei utz diezaieke langileak lanean behin-behinean onartzeko eskumena,
gainera, berehala eskaera onartzen ez denetan kontsultatu egin beharko du”45.
Gauzak horrela, lantegiek maiatzaren 22an lan egin zutenei ordaindu egin behar izan zieten: hau
da, “maiatzaren 14ko eta 20ko astearen bitartean eginiko likidazioen batezbesteko aritmetikoa” 46
ezarri zitzaien. Bestalde, lanera agertu ez ziren langileek, bertaratu eta joan zirenak edo fabrikan
egon eta lanik egin ez zutenak, kaleratu egin zituzten47. Dena den, Udalak Esteban Orbegozo eta
Hijos de J.B Busca enpresei hainbat gutun bidali zizkien, beraz, alkatetzak langileak berriz onartzeko
ahalmena enpresaren esku utzi zuen.
Ondorioz, lan gatazkaren lehenengo garai horren ostean, langileak euren botereaz jabetu ziren
eta sistema zapaltzailearen aurka lanean hasi ziren: gerraoste latza pasatu eta gero, lan gatazken lehenengo zantzuak eman ziren.
1956. urtean, esaterako, Euskal Herrian zein Katalunian beste hainbat protesta egin zituzten.
Horietan guztietan, gutxieneko lansaria, zortzi orduko eguneko lanaldia, langabezi segurua eta lan
berdinagatik soldata berdina jasotzea eskatu zuten. Azkenean, soldataren igoera soilik lortu zuten.
Hala, 1956ko martxoan Gobernuak soldaten igoera %15ean dekretatu zuen. Dena den, ez zen
nahikoa izan, Iruñean eta Bizkaiko eta Gipuzkoako metalaren sektorean mobilizazioak egin baitzituzten. Ekainean, Lan Ministerioren baimenaren beharra ez zegoenez, enpresari eta langileen arteko
akordioak araupetu zituzten. Hori izan zen, nolabait, hitzarmen kolektibo erregularizatuak lortzeko
lehenengo pausua. Zalantzarik gabe, patronalak hitzarmenak produktibitatea handitzeko erabili
nahi zituen. Azkenik, 1958ko apirilaren 24an ezarritako Sindikatu Hitzarmen Kolektiboen Legeak,
nagusi eta langileen arteko negoziazioak abiarazi zituen. Zehatzago esanda, momentu horretatik
aurrera arauak ez zituen Estatuak inposatuko. Edonola ere, langileen interesak ez zituzten kontuan
izan, erabakiak OSEren esku baitzeuden: hau da, falangisten esku. Urte hartan bertan, gainera, Asturiasen mobilizazio handi bat egon zen, Euskal Herrira eta Kataluniara hedatu zena hain zuzen.
60. hamarkada, batetik, langile mugimenduaren berragertzean erabakigarria izan zen eta bestetik,
bigarren industrializazioaren oinarriak ezarri eta probintziako landa eremuak suntsitu zituzten.
Aipatu bezala, emigrazioaren hazkundea areagotu zen, eta horrekin langile merkeen etorrera eta
Euskadiko hirigintzaren garapena jazo ziren.
Beharrezkoa da garbi uztea langile klasearen eskubideen aldeko antolaketa eta naturalki sortutako
jardueren aldia sortu zela garaiotan. Hortaz, hitzarmenen garapenean lan gatazka anitz azaldu ziren.
Dakigunez “garai hartako aldaketa ekonomikoen, sozialen eta kulturalen prozesu biziagotuak, langile
mugimenduan berebiziko garrantzia izan zuen. Baina baita Gerra Zibilaren urruntze tenporala eta
heldutasunera ailegatutako eta gerra ostean jaio zen belaunaldi batena ere48.

45 ZUA, 519-7.
46 Ibidem.
47 Lanera bueltatu nahi izanez gero, gobernadoreari instantzia bat bidali behar zioten. Bertan, lanaren uztearen zergatia azaldu
behar zuten. Langileek greba egin ondoren eskuratu ez zuten diru kantitatea, Langile Lagunarte Kutxan sartuko zuten.
48 YSAS SOLARES, Pere (2008), “El movimiento obrero durante el franquismo…”op. cit., 175. orria.
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1962ko apirilean eta maiatzean, esaterako, grebak egon ziren Estatuan. Gipuzkoan, berriz, hamar
mila langilek gutxi gorabehera soldaten izoztearen aurka eta baldintza hobeak eskatzeko protesta egin
zuten. Era berean, beste hainbat sektore sozial mobilizatu ziren: ikasleak edo intelektualak besteak
beste. Horregatik guztiagatik, greba ez zen salbuespeneko gertaera soil bat, ohikoa bihurtu zen.
Oro har, Zumarragan, 1963. urtean bi greba nagusi egon ziren, zeinetan Esteban Orbegozoko fabriketako hainbat langile kaleratu zituzten. Ondoren, 1966.urtean bai Urretxun eta bai Zumarragan
ere protesta ugari egin zituzten, ondorioz, hainbat kaleratze gertatu ziren. Alde batetik, Orbegozoko
langileak hogeita bat egun eman zituzten greban 49, bestetik, Irimo eta beste hainbat enpresakoak
ere kalegorrian utzi zituzten.
Antza denez, protestak antolatzen zituztenak beste langileak fabrikara ez sartzeko piketeak egiten
zituzten. Beraz, diktaduraren kontra borrokatzeko prestaera klandestinoa behar-beharrezkoa zen.
Horren haritik, 1966ko irailean Urdaneta etorbidean kokatuta zegoen Penalty taberna itxi zuten,
bertan grebak antolatzeko bilerak egiten baitzituzten. Gobernadore zibilak adierazi zuenez: “dirudienez
bilerak egiten dituzte, non hainbat erabaki hartzen diren herriko lan ordenaren aurka. Horrekin guztiarekin batera, arazo laboralak eztabaidatu ez ezik, gai politikoak ere lantzen dituzte” 50. Hori dela
eta, 1958ko urriaren Gobernu Ministerioaren dekretuaren, Herri Erregimeneko Legearen 260. artikuluaren eta Herri Ordearen Legearen arabera, taberna aste betez itxi zuten.
Badirudi, lan mugimenduan aktiboki zeudenentzat taberna hori elkartzeko gunea zela. Gehienek
zuhur aritzen ziren solasean, baina mugimendutik at zegoen pertsona batek entzuten harrapatzen
bazituen, berehala heltzen zieten beste gai batzuri, adibidez, futbolari.
Are gehiago, igande goizetan bilera garrantzitsuak egiten zituzten Zumarragako sarrerako tunelaren
inguru edo goiko txabolako pinudietan. Bertan hainbat gairi buruz hitz egiten zuten: fabrikan propaganda hedatzeko edo greba egiteko antolatzen ziren, lanbide mugimenduari buruz eztabaidatzeko
edo enpresetako protesta plataformak osatzeko. Bilera horietara sei eta hogei pertsona bitartean
joaten ziren, kide gehien Partidu Komunistaren militanteak ziren, baina ELA eta HOAC sindikatu
katolikoko ordezkariak ere bertaratzen ziren. Esate baterako, Zumarragako herriak emigrante kantitate
handia zuenez, langile mugimendua bultzatu zuten gehienek ideia komunistak zituzten.
Arestian aipatutako bileretan ere, greben eguna zein ordua akordatzen zuten eta ondoren, langileen
arteko ahoz-ahokoarekin barreiatzen zuten informazioa. Edonola ere, programatutako ekintza guztiak
ez zituzten aurrera ateratzen, batzuetan espero zutena ezin baitzuten egin. Zehatzago esanda, talde
batek, kontzientziatuenak, borroka sustatzen zuen, besteek, ordea, horiei jarraitzen zieten.
Era berean, elkarteak propaganda zabaltzeko vietnamita zeritzon multikopiagailu bat sortu zuen.
Makina hori Zumarragan ez ezik, probintzia osoan ideologia iraultzailea hedatzeko erabili zuten. Askoren iritziz, aparailua bakuna zen, dena den, poliziarentzat hori atzematea ezinbestekoa zen, horregatik, aktibistek euren etxeetan gordetzen zuten arreta osoz. Azkenik, errepresioa eta atxiloketak
hain bortitzak zirenez, zapalkuntzarekin bukatzeko, poliziari entregatu zioten aparailua.
Komeni da esatea, Sindikatu Vertikaleko kide izanagatik, euren helburuak barrutik lortu zitzaketela,
hau baitzen patronalarekin elkarrizketak izateko bidea. Gainera, ordezkari sindikalen bidez, Langile
Komisioen proposamenak igortzen zituzten. Nolabait, ezarritako legeak aprobetxatu zituzten Erregimenaren kontra borrokatzeko. Gainera, aipatutako sindikatuaren funtzioa ez zen langileak babestea
izan, baizik eta, euren perspektibatik ikusita, patroiaren isileko-mandataria zen.
Horiek gora behera, 60. hamarkadaren bukaeran Esteban Orbegozo fabrikako langileek lan baldintzen inguru hainbat protesta egin zituzten. Arestian esan bezala, 1966. urtean soldata hobeak

49 ZUA, 1129-42.
50 ZUA, 519-8.
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eskatzeko protestak bultzatu eta gero, hainbat langile kaleratu zituzten. Gauzak horrela, batzuk helegitea aurkeztu zuten eta Lan Tribunal Zentralak erabakia ezeztatu zezala lortu zuten. Horrela, langileek garaipena lortu zuten, enpresak berriz onartu edo kalte-ordainak ordaindu behar zizkielako,
kaleratuak izan ziren egunetik jaso beharreko soldata eman behar baitzieten. Enpresak, dena den,
ez zituen berriz onartu, baina agindutakoa ordaindu behar izan zien, baina horiek guztiek ezingo
zuten aurrerantzean inguruko fabriketan lan egin. Ondorioz, batzuk norbere negozioa ireki zuten
herrian eta gainerakoek beste probintziaren batera joan behar izan zuten, batik bat Nafarroara.
Guztiarekin, Zumarragan 1966ko abuztuan Gipuzkoako Langile Komisioak sortu zituzten. Hala,
probintziako akordioak hartu ahal izateko Zelai-Aristi parkean batzar bat antolatu zuten, langile mugimendu errekonozitua izatea lortu zuten era horretan. Egun hartan, poliziak herria setiatu zuen
arren, elkartea sortzea lortu zuten. Mundo Obrero egunkariak adierazten zuenez:
“Hilaren 7an igandearekin probintzia osoko ehundaka langile bildu ziren Zumarragan.
Brigada Politiko Sozialeko Poliziak eta Guardia Zibilak errepide eta trenbide bitarteko sarrerak
itxi zituzten arren, 300 langile inguru bildu ziren herrigunean, batzarra burutu asmoz. Bertan
zeuden Gipuzkoako zenbait lan-eremutako langileak, Eibar, bertatik etorri zen langile kopuru
handiena, Bergara-Arrasate, Goiherri, Andoain, Donostia eta Irun. Lantoki garrantzitsu askotako
ordezkariak zeuden: Alfa, CAF, Orbegozo, Contadores, Catelsa, Bergarako Altos Hornos, Eibarko
Rodisa eta beste hainbat lantegi. Beste lantoki batzutako ordezkariak ere etorri ziren, Tolosako
Talleres, Luzuriaga, Laborde, Bombas Andoain, Michelin eta zenbait papel-lantegiko hainbat
lagun ere bertaratu ziren. Beste 300 inguru geltokian edota Zumarraga inguruan geldiarazi zituzten (...) Zumarragan onartu zen proposamenak langile gipuzkoarren hainbat aldarri jasotzen
ditu, hala nola, 8 orduko lanaren trukeko 250 pezetako gutxieneko soldata, 3 hilabetero alda
daitekeena, 1962tik kaleratutako langileak eure lanetan berriz ere onartzea, langile borrokaren
erruzko kaleratzeak legez-kanpo uztea, lan berberagatik soldara berbera izateko eskubidea emakume eta adingabeentzat eta 20 eguneko oporrak urtero, besteak beste 51”.
Esanak esan, 1967. urteko manifestazioak ere aipatu behar ditugu, non gorago adierazitako kaleratzeengatik protestatu zuten. Bertan poliziaren eta langileen artean nolabaiteko borroka egon
zen, hau da, bertan zeuden askok azaldu dutenez, langileak La-Salleko zubian kokatu ziren eta
bertatik poliziari hainbat harri bota zizkioten. Honela bada, poliziaren jeepa eta autobus baten
kristalak hautsiz. Horren ondorioz hamar bat lagun atxilotuak izan ziren. Hori horrela izanik ere,
egun hartan lehenengoz grisak atzera egiten ikusi zituzten, aktibistentzako ohore handia izan zena.
Aipatutako protesta horietan lan segurtasuna ere eskatzen zuten, fabrikan ez zuten segurtasunik
eta ondorioz, langile asko zauritu, elbarritu edota zendu egin ziren lanean ari zirenean. Elkarrizketatu
ditugun lekukoek diotenez: “fabrikarentzat langile bat ordezkatzea errazagoa zen makina berri bat
erostea baino”. Adierazitako baieztapenak oso gogorra badirudi ere, bat zetorren errealitatearekin,
burdin langile gehienek ez zuten ez botak ezta eskularrurik ere. Hitz gutxitan esateko, patronalaren
helburu bakarra produkzioa zen eta ez langileen segurtasuna. 70. hamarkadaren hasieran hasi zen
egoera aldatzen eta nolabait bultzatu zuten langileriaren segurtasuna.
Horrekin guztiarekin batera, 1969ko azaroaren erdialdean Esteban Orbegozoko langileek egindako
greba azaldu behar dugu, euren eskaerak segurtasun eta higiene faltarekin lotuak baitzeuden. Grebak
hirurogeita hamar egun iraun zituen eta berrogeita bi langile izan ziren kaleratuak.

51 Mundo Obrero egunkariko azala, 18.zk, 1966ko abuztuaren bigarren hamabostaldia.
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Horren ondorioz, langile batzuk parroki elizako sakristian itxialdia egin zuten, enpresarekin akordio
bat lortu ez zutelako. 1970eko urtarrilaren 12ra arte iraun zuen, poliziak langileak bertatik atera zituzten arte hain zuzen. Adierazitako egunean zortziehun langile inguru hasi ziren lanean eta aste
beteko epean fabrikako beste hiru mila langileak normaltasunez hasi ziren ostera ere lanean. Greba
horren ondorioz, enpresak Eguberriko gehigarria eta hogei egunetako ordainsaria emango behar
ziela agindu zien52.
Arestian aipatu bezala, poliziak sakristian itxita zeudenei ultimatum bat eman ondoren, batzuk
elizatik irten ziren eta beste batzuk, ordea, bertan geratu ziren bankuei gogor helduta. Azkenean
bortxaz atera zituzten parrokiatik 53. Aipatu beharra dago, greba horren karietara, poliziak edo enpresak
herri iritzia manipulatzeko hainbat eskuorri argitaratu zituztela protesta bultzatu zutenen izen ona
galarazi nahi izan baitzuten, lankideak haien kontra ipiniz. Horietako batean aipatzen zen bezala:
Beste behin langileriak kleroaren jazarpena eta Sakristia batean koldarkiro diru, elikagai eta
laudorioz ase errefuxatu diren langile alprojen portaera jasan behar du. Gure minarekin diruz
lepo dauden koldar horiei laguntzeko eusten jarraitu behar al dugu? Lehenago kaleratuen antzera
kokatu nahi al dute? Ez. Amaitu da. Denak 9 asteartetik aurrera lanera. Behar izanda lagunduko
diegu barrutik, euren beharra egiaztatzen dugunean, baina ez gure miseria eta gosearen trukean.
Denok elkarrekin lanera asteartean. Koldarren eta kleroaren diru esplotazioaren aurka! Hil daitezela opresio taldeak! 54.
Dudarik gabe, grebak iraun zituen bi hilabeteetan, herriko eta eskualdeko langileek euren elkartasuna adierazi zieten protestan ari zirenei, manifestazioetan parte hartzeaz gain, greban zeudenei
ere ekonomikoki lagundu zieten. Kasu horretan, eragile askok diru bilketan lagundu zuten eta Apezpikutzak igandeetako mezetan dirua bil zezaten agindu zuen55. Diru hori greban zeuden mila eta
bostehun familia inguru mantentzeko erabili zuten, hau da, laguntza ekonomikoa eta premiapremiako elikagaiak lortzeko. Greba bukatu eta gero, soberako elikagaiak Cadizeko ontziolako langileentzat bidali zituzten eta dirua fabrikatik bota zituztenen artean banatu zuten.
Ondorio gisa, greba horren garrantziari erreparatu behar dugu, batez ere, langile mugimenduak
probintzian emandako pausurik garrantzitsuenetako bat izan zelako euren eskubideak eta askatasunaren aldeko borrokan.
Jakin badakigunez, “agintari berriek Estatuko errepresio bideak baliatu zituzten mantentzen
zuten boterea erakusteko, horiek herrialdeko herri eta hiri guztietan ere euren betebehar eragozlea
bete zuten”56. Horrela izanik, polizia Erregimenaren errepresio bide nagusia izan zen, izan ere, manifestazioetan oso gogorrak izaten ziren, horrela bere bidean topatzen zuten edozein fisikoki zigortzen
zuten. Horrekin guztiarekin batera, langileen kontrola eta zainketa oso garrantzitsua zela zekiten,
eta beraz, indarkeria borrokalariak isilarazteko funtsezko arma bilakatu zen.

52 1970eko urtarrilaren 13ko ABC egunkarian, goizeko edizioan. Europa Press agentziak emandako informazioaren arabera
53 Polizien artean zauritu bat egon zen, in ZUA, 1129-42.
54 Ekarpen garrantzitsu hori Angel Laiglesi Gili zor diot.
55 Beste hainbaten artean dirua eman zutenak hauek izan ziren: Urretxuko, Legazpiko eta Zumarragako langileek. Baina baita
Euskadiko beste herrietakoek, Nafarroakoek, Madrilekoek eta Estatuaren beste tokitakoek ere. Era berean, unibertsitate ikasleek,
lanbide heziketako ikasleek, elkarteek, emaile anonimoek, Caritas, HOAC sindikatuak, Ginebrako Langile sindikatuak, laboral
kutxak, Zumarragako herriak, kanporatuak izan zirenen emazteak eta beste hainbat ekarpen. Guztira, 1970eko otsailaren 5ko
bilketan 6.377.413,75 pezeta lortu zituzten.
56 YSAS SOLARES, Pere, MOLINERO RUIZ, Carme (1993) “Productores disciplinados…” op. cit., 43. orria.
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Beharrezkoa da garbi uztea garaian protesta, atxiloketa eta tortura ugari egon zirela. Gainera, lankideen atxiloketak salatzeko grebak egiten zituzten eta horregatik, langileak behin eta berriz izan
ziren jazarriak. Honela, ohikoak ziren kartzelatik sartu-irtenak eta egonaldi hauek orduak, egunak,
hilabeteak edo urteak iraun zitzaketen. Gauzak horrela, Ordena Publikorako Tribunalak langileen
aurka ematen zituen epaiak honakoak izan ohi ziren: legez kontra elkartzea, manifestazio ilegaletan
parte hartzea, herri ordena mantentzen zituzten segurtasun indarrak erasotzea edo klandestinoak
ziren partiduetako kide izatea besteak beste. Azkenik aipatu, orokorrean, kondenatuak Euskal
Herritik Kanpoko kartzeletara eramaten zituztela.
Herriko agintariek, baina, herri ordena nahasten zuten hainbeste protesta zeudela eta, horiek adibidez 1969ko abuztuko festak euren proklamak azaltzeko erabili zituztela ikusita, 1970eko otsailaren
4an Estatuko Segurtasun zuzendari nagusiari herrian Polizia postu bat ipin zezan eskatu zioten.
Gainera, jakin badakigu mendietan egiten zituzten bilerak ere ezagutzen zituztela. Horren ondoren,
Zumarragari polizia egoitza bat egokitu zitzaion, momentu hartan herrian 11.529 pertsona bizi baitziren.
Gainera, poliziak herritik hogei metroko erradioan zeuden hamar mila biztanleei ere zerbitzua eman
behar zien. Leturia enparantzako lokalak erosi ostean, 1972ko otsailaren 4an inauguratu zituzten57.
Atalari amaiera emateko, nahiz eta klandestinitatean egon, langile horien kontzientzia ulertu
behar dugu, euren eskubideengatik borrokatu baitzuten lan baldintza hobeagoak lortu ahal izateko.
Askatasuna eskuratzeko zeukaten guztia arriskatzen zuten, beren lanpostua eta libertatea, hain
zuzen. Gainera, adierazgarria da 60. hamarkada bukaerako langileek indibidualismoa alde batera
utzi eta kolektibotasun sentimendu sutsu bat azaldu zuten, esaterako, lantaldean aritu zirelako
borroka askotan garaitzea lortu zuten.
Ez dago dudarik, diktaduraren hogeita bost urte pasa ondoren, askatasun ezak batzuen
kontzientzia-hartzea bultzatu zuela. Ondorioz, Zumarraga, Gipuzkoako langile mugimenduaren gune
garrantzitsu izan zela baiezta dezakegu. Bide horretan, gure herriko langile askok demokrazia berrezar
zedin berebiziko lana egin zuten.

Merkataritza
Sarrera gisa esango dugu, 40. hamarkadatik diktadura bukatu arterako tartean Zumarragan jazo
zen hazkunde demografikoak eta industriaren garapenak, merkataritzaren hedapenerako bidea
ekarri zutela. Hortaz, eskariak eta kontsumoak gora egin ahala, negozio berriak sortu eta zeudak
indartu ziren.
Zumarragako merkataritza erdigunea herriaren zentroan zegoen, hau da, Legazpi, Soraluze, Secundino Esnaola kaleetan eta Espainiako Enparantzan besteak beste.
Edozein modutan ere, 1937ko industria zerga aztertuta58, herrian hainbat sektoreetako negozioak
zeudela ikusi ahal izan dugu: ostalaritzan zihardutenak, zapata eta arropa dendak, burdindegiak,
drogeriak, bizikleta alokairu eta salmenta, janari dendak, mertzeriak, fruitu dendak, ordulari dendak,
okindegiak, arrandegiak, harategiak, ile apaindegiak eta hainbat denda txiki non era guztietako artikuluak saltzen zituzten.
Esan gabe doa saltoki berri bat irekitzeko Udalaren baimena behar zela, baita dendak handitzeko
edo erakusleihoak jartzeko ere. Esate baterako, 1941eko irailean Gerardo Carrillok Mola Jeneralaren

57 ZUA, 1129-42.
58 ZUA, 516-22.
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kalean fruitu denda bat ipintzeko eskaria egin zuen59 eta Avelino Mendiolak ere Secundino Esnaola
kaleko 2. zenbakian fruitu eta barazki denda bat jartzeko baimena eskatu zuen60. Horren haritik,
Santos Aguirrek 1942ko maiatzean Legazpi kaleko 3. zenbakian harategi eta arrandegi bat ireki
zuen61, eta 1951eko martxoan, bere dendan gozotegi artikuluak saltzeko baimena eskatu zuen
Teodosio Zabaletak62.
Bestalde, nahiz eta aipatutakoak adibide bezala adierazi ditugun, Zumarragan beste hainbat
saltoki ireki zituzten63.
Ondoren adieraziko dugunez, errazionamendu garaian merkatariek hainbat arau bete behar izan
zituzten: hau da, saltokietan produktuen prezioak karteletan ipini eta harategiek, soilik, egun berezietan sal zezaketen haragia.
Merkataritza-establezimendu horiei dagokienez, 1944ko abenduaren 4an hainbat dendarik euren
saltokiak ireki zituzten: hala nola, Santos Aguirrek, Francisco Arcelusek, Francisco Mendizabalek64
eta Kontsumo Kooperatibak. Zehatzago esanda, asteko egun batzuetan salmenta debekatua zegoen,
hortaz, inspekzio baten ondoren, aipatutakoak elkarrizketatu zituzten. Argudiatu zutenez, igandeetan
saltzen zuten haragia egun hura baitzen herriko biztanle gehienak merkatura gerturatzen ziren unea.
Dena den, 10etatik 12ak arte soilik irekitzen zuten, eta gainera, astelehenetan saltokiak ixten zituzten65.
Beraz, ikuskariak egun horretan araudia bete ez zutela adierazi ondoren, bakoitzak bere zuribidea azaldu zuen. Esate baterako; Franciscok harategia garbitzeko ireki zuen; Juan Aranburuk,
Kontsumo Kooperatibako ordezkariak, txahal baten hilketa egin eta momentu horretan saltokira
eraman zutela adierazi zuen; Santos Aguirrek, ostiralean gibel kilo laurden bat agindu ziotela eta
horregatik ireki zuela esan zuen, gainera, urdaitegi artikuluak ere saltzen zituen.
Nolanahi ere, harakinek, hiltzen zituzten abelgorrien azalak, Abeltzaintza Sindikatu Probintzialari
entregatu behar zizkioten, larrua hilero errematera ateratzen baitzuten. Zehazki, 1947ko azaroan
Elizondoko Florencio Olaveri eta Gazteizko Juan Alonsori eman zizkieten66.

59 ZUA, 339, 86. orria zuzen.
60 Ibidem.
61 Ibidem, 107. orria itzul.
62 ZUA, 341, 77. orria zuzen.
63 Aipatutako informazioa osatzeko aztertzen ari garen garaiko beste hainbat denden irekierari buruzko aipamena egingo
dugu. Dena den, ezin ditugu guztiak aipatu, horrek azterketa oso bat eskatuko lukeelako: 1940. urtean: Felipe Alvarezek arropa
eta zapata denda bat ireki zuen; Felix Buenok, argazkientzako erakusleiho bat ipini zuen; Benedicta Zabaletak, mertzeria bat;
Idiaquezek eta Aranzadik, frutategi bat. 1941. urtean: Rogelio Perezek, arrandegi bat; Francisco Landak, bere denda ukuilu bihurtu
zuen; Gregorio Lizarraldek, bizikletak konpontzeko saltoki bat; Gerardo Carrillok, frutategi bat; Avelino Mendiolak, fruituak eta
barazkiak saltzeko denda bat eta Jesus Setienek, oihal eta soinekogintza denda. 1942. urtean: Simon Zabalak beste frutategi
bat ireki zuen eta Fernando Zabalok denda bat. 1943. urtean: Nicolas Mendiak, mertzeria bat. 1944. urtean: Fernando Zabalok,
jaki denda bat. 1945. urtean: Francisco Aizpuruk beste jaki denda; Gregoria Antiak, mertzeria bat; eta Domingo Berriochoak,
mertzeria bat eta pakete denda. 1946. urtean: Rufino Echeverriak, ikatza saltzeko biltegi bat. 1947. urtean: Elena Arbuluk, farmazia
bat ; eta Jesus de la Piedadek, ardo eta pattar biltegi bat. 1948. urtean: Julita Telleriak, saltoki bat, eta Faustino Lopez de Armentiak,
arropa garbitegi bat. 1949. urtean: Manuel Aguilerak, irratiak eta material elektrikoa saltzeko denda bat. 1950. urtean: Nicolas
Antiak, ogi postu bat; Adolfo Francesek, bodegoi bat; Eugenio Lizarazuk, Eleizalde baserrian edari postu bat. 1951. urtean: Bravo
Murua anaiek, burdindegi bat ireki zuten; Miguel Echezarretak, zapatak konpontzeko lokal bat; Maria Aseginolazak, bodegoi
bat eta Laureano Urdangarinek, oihal denda bat. Azkenik, 1953. urtean, Regina Elgueak edariak saltzeko negozio bat ireki zuen
eta 1969. urtean Maria Angeles Juanenak arrandegi bat.
64 1950eko ekainean beste harategi bat Eitzako auzoan ireki zuen. Aurretik Soraluze kaleko 9.zenbakian beste bat zuen, in
ZUA, 341, 58. orria zuzen.
65 ZUA, 517-5.
66 ZUA, 517-9.
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Ogiaren inguruan lanean zebiltzanei helduz, lehenengo frankismoan okinei Okin eta Irin Batzordeak ogia nola egin eta banatu behar zuten agintzen zien. Hau da, adierazitako irin kupoa gailentzen bazuten isun bat jasotzen zuten.
Horrela, bost okindegi zeuden herrian: Legazpi kaleko 4. zenbakiko Clemente Irizar Aranbururena;
Nafarroa Plazako 5. zenbakiko, Eusebio Ormazabal Galparsororena; Eitzako auzoko 11. zenbakiko,
Jose Izaguirre Oyarzabalena; Lizarazu errotako, Nicolas Antiarena eta Soraluze kaleko 6. zenbakiko,
Pablo Albisua Azkaraterena.
Arestian esan bezala, hilabete hasieran batzordeari erosten zioten irina. Gainera, izakinak eta
produktuaren irteerak jakinarazi behar zizkioten. Orokorrean, irina Bergarako Echeverria eta Cia
eta Azpeitiko Echaniz eta Andres enpresei erosten zioten67 eta ondoren, euren artean ere trukatzen
zuten. 40. hamarkadatik aurrera, ordea, Bergarako Ordezkaritzan erosten zuten. Batazbeste, hilero,
bakoitzak bi mila bostehun kilotik hamar mila kilo bitarte eskuratzen zuten.
Hori horrela izanik ere, ezartzen zen irin kupoa ez zen nahikoa izaten. 1939ko ekainean “ herriak
hilabete horietan bizi izan zuen biztanleria hazkundea” zela medio, alkateak kupoaren handitzea
eskatu zuen68 eta okinei herrian ogi faltarik ez egoteko agindu. Esanak esan, gorentasunak ez zuen
eskaria onartu, ezarritakoa ez betetzeko arrazoirik ikusten ez zuelako.
1939ko azaroan, berriz, Okin eta Irin Batzordeak kupoak kontrolatzeko herriko biztanleriaren
totalaren ziurtagiri bat eskatu zuen. Momentu hartan, baina, biztanleen totala 4.283koa zen, Zumarragako okinek Ezkio eta Itsasoko herritarrei ere saltzen baitzieten.
Okinak alde batera utziz, aipatzekoa da zumarragarrak arrandegietara ere bertaratzen zirela.
Saltoki horiek guztiek probintziako albaitari inspektorearen kontrola pasa behar zuten, esaterako,
1942ko maiatzean Santos Aguirreren arrandegira eginiko ikusketa batean, osasun baldintza ezin
hobeak zituela antzeman zuen. Gainera, hozkailu-kamerak herri osoa hornitzeko edukiera zuten.
Beraz, sardinak eta antxoak izan ezik, kalez kaleko gainerako arrainen salmenta debekatzea proposatu
zuen69. Nolanahi ere, kontua inspekzio probintzialean kontsultatzeko geratu zen.
Horiek gorabehera, 1943ko urtarrilaren 22an zergen inguruko akordio bat adostu zuten. Hortaz,
Casimira Iglesiasek eta Santos Aguirrek egunero hiru pezetatako zerga ordaindu behar izango zuten,
Adela Serranok, aldiz, bi pezeta eta berrogeita hamar zentimo; Juan Lasak eta besteek, bi pezeta70.
Dakigunez, igandeetan arrain-saltzaileak plazako arkuetan ipintzen ziren, baina euren garbitasun
eza zela eta71, 1945eko urtarrilean zikintzen zutena garbitu behar zutela agindu zieten. Gainera, arkuetan soilik eguraldi txarra egiten bazuen kokatu ahal izango ziren aurrerantzean. Horren ondoren,
1949ko irailean Concepcion Manterolak, herriko enparantzan, salmenta egin ondoren desmuntatu
beharreko arraina saltzeko postu bat ireki zuen.
Zalantzarik gabe, kalez-kaleko salmenta arazo bat zen, hori dela eta, Mola Jeneralaren kalean
hainbat postu eraikitzea erabaki zuten. 1963ko ekainean atzera, proiektua ezeztatu egin zuten eta
arrandegiak bota ondoren, Rufino Bergarandi esleipendunari kalte-ordainak eskaini zizkioten72.
Beraz, arrain-saltzaileek arazoa konpondu behar zuten, horretarako dendak edota itxitako herri alon-

67 Era berean, beste hainbati ere irina erosten zieten: Tolosako Marcos Villanuebari; Hernaniko Ugarrecheari; Arrasateko,
Mendizali; Debako, J.J Trecuko semeei: Zizurreko, Pedro Udanozi; Araiako, Celfadinabeitia Horosperi eta Biurruneko, Domingo
Agudori, besteak beste.
68 ZUA, 512-4.
69 ZUA, 339, 108. orria itzul.
70 Ibidem, 129. orria itzul.
71 ZUA, 340, 6. orria itzul.
72 ZUA, 342, 99. orria zuzen eta 100. orria itzul.
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degian saltokiak jarriko zituzten. Azkenik, 1963ko azaroan errematea egiteko baldintza-agiria onartu
zuten, saltzaileek alondegian arrandegiak ipini zitzaten.
Ostalaritza dela eta, komeni da adieraztea herrian sektore nagusienetako bat zela. 1938ko azaroan
Zumarragan hamahiru hotel, pentsio eta jatetxe zeuden73. Gainera, beste negozioekin gertatu zen
bezala, biztanleriaren hazkundeak lokal berrien agerpena bultzatu zuen. Normalean, garai hartan
tabernak gaueko hamaiketan itxi behar izaten zituzten, nahiz eta batzuetan Komandanteak onartutako
salbuespenak ere egon ohi ziren.
Epigrafea bukatzeko, herriko merkatuak zuen garrantzia aipatu behar dugu, igandero herritarrak
bertara joaten baitziren euren erosketak egitera.
Lehenago esan bezala, biztanleriaren hazkundeagatik, herriko enparantzako arkuak ez ziren
nahikoa postu guztiak ipintzeko. Gainera, herriko gazteek festa egunetarako lokal bat, zinema bat
eta frontoia eskatzen zuten. Hori dela eta, 1943ko abenduan, enparantzako hainbat lur-sail erostea
proposatu zuten, bertan, merkatu berri bat eraikitzeko eta bai frontoi bai dantzaleku bezala erabili
ahal izateko. Hortaz, Domingo de Aguirrenbegoa arkitektoak proiektua eta planoak egiteko ikasketak
egin zituen. Azkenean, ordea, ez zuten proiektu hura egin.
Beranduago, 1952ko abenduan, merkatu berria eraikitzeko beharra zela eta, herriko enparantza
ixtea erabaki zuten eta Jose Antonio Ponte arkitektoari agindu zioten proiektua74. Era berean, 1953ko
maiatzean, Suntsitutako Eskualde Zuzendaritza Nagusiak obra egiteko kreditu bat eman zuen. Kasu
horretan, baina, diru-laguntza eskuratzeko lan ziurtagiria behar zutenez, eta oraindik lanak hasi ez
zituztenez, dirua lortzeko Artiz auzoko lur-sail bat saltzea erabaki zuten75. Dena den, aipatutako erakundeak, azkenean, ehun mila pezeta eman zituen.
Horren ostean, 1953ko irailean, lanak enkantean eman eta gero, Rufino Bergarandiri esleitu
zitzaizkion, 399.750 pezetatan. Edonola ere, jasotako diru-laguntza eta saldutako orubearen diruaz
gain, gehiago eskuratu behar izan zuten. Horregatik guztiagatik, alkateak nabearen gainean etxeak
eraikitzeko eskubidea saltzea proposatu zuen. Hori dela eta, bi abantaila lortu zituzten: lehenik,
lanerako behar zituzten sarrerak lortzea eta, bigarrenik, herriko etxebizitzen zenbatekoa handitzea.
Gauzak horrela, 1954ko urtarrilean proposamena onartu76 eta martxoan Legazpi kaletik Zelai Arizti
parkeraino zihoan kalea urbanizatzea erabaki zuten. Bukatzeko, uztailean etxeak eraikitzeko eskubidea enkantean atera eta Rufino Bergarandiri esleitu zitzaion 160.000 pezetatan77. Azkenik,
aipatutako hilabetean merkatu berria eraikitzen bukatu zuten.
Horrekin guztiarekin batera, merkatuaren atzealdea hirigune bihurtu behar zuten eta Francisco
Landaren oinordekoen etxearen zati bat bota, Udala eta esleipendunak izango ziren obrak ordainduko
zituztenak. Merkatu berriaren eta alboko kaleen urbanizazioen likidazioa 402.401,50 pezetatakoa
izan zen.
Hala eta guztiz ere, 1964ko ekainean merkatu zerbitzuak zehazten zituen udal arautegia aldatu
zuten78. Hori dela eta, plazako arku bat hartzen zituzten postuek hirurogei pezeta ordainduko zuten,
jakiak soilik saltzen bazituzten, aldiz, hogei pezeta; arkuen barruan kokatzen zirenak, bi pezeta pa-

73 Felix Materena, Urola Hotela , Arrillaga Anaiena, Paraiso Hostala, Barreiro Ahizpena, Meliton Egigurenena, Patricio Taberna,
Juan Igartuarena, Jose Francisco Echanizena (Mordo), Unanueren alargunarena, Jose Maria Cortaberriarena, Bernardo Urquiolarena eta Antonio Ormaechearen Jatetxea. Horiek guztiek, apopiloak izaten zituzten, gehien bat herrira etortzen ziren langileak
aipatutakoetan geratzen ziren.
74 ZUA, 341, 141. orria itzul.
75 Ibidem, 147. orria itzul.
76 Ibidem, 161. orria zuzen.
77 Ibidem 173. orria itzul.
78 ZUA, 342, 127. orria zuzen.
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gatuko zuten, eta kanpokoek, ordea hogeita hamar. Bestalde, janariak saltzen bazituzten hamar
pezeta oraindu behar zituzten. Azkenik, arkuetatik kanpo zeuden postuek, eta arku bat hartzen bazuten, berrogeita bost pezeta, janariak saltzen zituztenak, berriz, hamabost. Bukatzeko, kanpoan
eta kamioan salmenta egiten bazuten, tarifa bikoitzak ordainduko zuten, eta elikagaiak saltzen zituztenak ere bereizten zituzten.
Azkenik, zera: 1970.urtean azoka eguna larunbat goizetara aldatzea proposatu zuten, izan ere,
1964. urtetik aurrera larunbatetan arratsaldeko ordu bietatik zazpiak arte egiten hasi ziren79. Udalak
merkatari, industrial eta elkarteen artean inkesta bat egitea erabaki zuen eta hasiera batean iritziak
ezberdinak izan ziren, hortaz, ez zuten merkatua orduz aldatu. Dena den, 1972ko urtarrilean, eguna
eta ordua aldatu behar zela behin eta berriz eskatzen zutenez, inkesta errepikatzea onartu zuten.
Bigarrenean, orduan bai, gehiengoak larunbat goizetan egin zezatela nahi zuenez, urtarrilaren 12an
azoka egunez aldatzea erabaki zuten80.

“Hermanos Orbegozo (los dos del centro). Ekonomatuaren inaugurazioa. Orbegozo Anaiak (erdiko biak). Foto Luz.

79 Arestian esan bezala, XIX. mendetik azoka igande goizetan egiten zuten. 1964ko maiatzaren 3tik aurrera larunbat arratsaldetan
egiten hasi ziren.
80 ZUA, 344, 13. orria itzul.
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Inauguración Economato E. Orbegozo - Ekonomatuaren inaugurazioa. Foto Luz.
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Espainian frankismoak 40. hamarkadan errazionatze-sistema ezarri zuen. Horren ondorioz, gizarteak
XX. mendeko momenturik zailenak bizi izan zituen garaiotan, biztanle gehienek miserian bukatu
baitzuten. Era berean, adieraztekoa da erregimenak ezarritako politika zela eta, Espainiak atzeraldi
handi bat bizi izan zuela.
Aipatu bezala, ekonomiaren gelditzeak erregimen frankistaren politika ekonomiko autarkikoa
ekarri zuen, non auto hornitze nahiz ahalmen ekonomiko eza ziren nagusi. Adierazpen totalitario
hori izugarrizko porrota izan zen, behintzat, 50. hamarkadara arte, hots, sistema liberalizatu zen arte.
Sistema berriaren erruz izugarrizko hondamendia jasan zen lehenengo hamarkadan: gosea, prezioen
igoera, errazionamendua eta merkatu beltza1.
Gainera, herrialdeko biztanle guztien beharrak asetzeko zeuzkaten baliabideak ez ziren nahikoa
eta igo egin zen bizitzaren kostea, janarien prezioak gora egin zuelako. Egoera hori gerra hasi baino
lehenagoarekin konparatuz gero, askoz okerragoa zen, autarkiaren aurreko bizitza maila berreskuratzea
ezinezkoa bihurtu baitzen. Hori horrela izanik ere, erregimenak egoeraren errudunak errepublikarrak
izan zirela pentsarazi zieten biztanle gehienei, baita zailtasunak Bigarren Mundu gerraren ondorio
zirela ere.
Aipatutako sistema, baina, ez dugu soilik politikarekin eta ekonomiarekin lotu behar. Horrekin
guztiarekin batera, ideologia frankistarekin eta gizarteari inposatu nahi zuten pentsamenduarekin
erlazionatu behar dugu: gosea errepresio eta kontrol elementu bezala erabili zuten, gizartearen gehiengoaren nahia bizirik irautea eta gerra garaian gertatutakoa ahaztea baitzen. Gaur egun gerraondoko
urritasuna eta gosea gerra zibilaren ondorio zuzena zelako pentsakera erabat gaindituta dago. Hau
da, “ historialari ugarik egoera sozioekonomikoaren arrazoi nagusiena erregimenaren politika ekonomiko autarkikoa izan zela ikusarazi dute” 2.
Laburbilduz, Paul Prestonek era ezinhobean azaltzen duenez:
“Elikagaien, jantzien eta eraikuntzarako materialen urritasuna zegoen garai hartan Francok
erabaki pertsonal desegoki bat hartu zuen: hau da, inportazioak etetea eta demokraziei kredituak
ez eskatzea. Faktore ideologikoak zirela medio, eta errealitate ekonomikoaren hautemate okerra
zuenez, neutraltasunaren abantailak ezeztatu zituen (…) Ondoren, bertsio ofizialak zioenez,
kanpoko baldintzek Espainian autarkia ezartzea bultzatu zuten. Aldiz, 80.eko hamarkadan [historialariak] Francoren planaz ohartu ziren. Beraz, autarkiaren gabeziak handiagotu ziren, pezetari
nazioarteko eremuan balio handiegia eman zitzaiolako (…)Hori dela eta, Espainiako herritarrek
izugarrizko sufrimendua jasan behar izan zuten, Francok hartutako erabaki ekonomikoak zirela
eta, 40.eko hamarkadan zehar gosete handia egon zelako. Gosearen urteak deituriko garaian
premia-premiako produktuen gabezia, batez ere, jantziena eta oinetakoena, eta gosea ohikoak
izan ziren. Gainera, prostituzioaren gorakada nabaria izan zen eta eguneroko bizitzan gaixotasunen
presentzia nagusitu zen, baita mediterraneoan ezagutzen ez ziren epidemiena ere” 3.

1 Paul Prestonek adierazten duen bezala, Angel Viñas eta beste batzuen Política Comercial Exterior, I, 389-412 orriak argitalpenari
erreferentzia eginez: “ gosea hainbat arrazoiengatik eman zen: politika autarkikoa, pezetari balio handiegia eman izana, Nekazaritza
Ministerioaren aginpide eza, elikagaien distribuzio sistemaren kolapsoa eta erregaien gabezia. Bestalde, Hirugarren Reich-ak
Espainiako ekonomia ustiatzen ari zen. Bezero espainolek ordaindutako manufaktura produktuak ez zituzten bidaltzen eta
Alemaniako ongarri inportazioa eten egin zuten. Era berean, 1941eko elikagai esportazioak Alemaniara 94.186.00 pezetatakoak
ziren, inportazioak, aldiz, 1.784.000 pezetatakoak. Beraz, diferentzia 92.402.000 pezetatakoa zen”, in PRESTON, Paul (1994) Franco,
Caudillo de España, Barcelona, Grijalbo Mondadori, 538 orria.
2 ARCO BLANCO, Miguel Angel del (2006), “Morir de Hambre: autarquía, escasez y enfermedad en la España del primer franquismo”, in Pasado y Memoria, Revista de Historia Contemporánea, 5.zk., 242. orria.
3 PRESTON, Paul (1994) Franco, Caudillo de España. op. cit,. 431. orria.

E13.qxd:Maquetación 1 16/06/14 18:40 Página 257

Errazionamendua 257

Lehenenik eta behin, 1939ko urtarrilaren 10ean4 erregimenak Hornikuntza eta Garraioa Batzorde
Nagusia sortu zuen, aurrerantzean populazioaren hornitzeaz, errazionamendua finkatzeaz eta elikagaien prezioa ezartzeko ardurarekin. Jarraian, 1952. urtera arte indarrean egondako oinarrizko
produktuen errazionamendua ezarri zuten. Orokorrean, banatutako kantitateak eskasak izan zirenez,
biztanleek merkatu beltzera jo zuten.
Bestalde, 1939ko maiatzaren 14ko Industria eta Merkataritza Ministerioaren Ordenak5, Estatu
osoan errazionamendu erregimena ezarri zuen, arrazionamendu-liburuxka familiarraren bidez eta
elikagai batzuentzako soilik. Horrekin guztiarekin batera, Errazionamendu karta, biztanleen kontrolerako tresna, 1943an eraberritu zuten karta indibidualak eratuta. “Errazionamendu kontsumo
neurketa bezala gizon heldua hartu zuten, 14 urte arteko adingabeek, aldiz, %60a jasotzen zuten,
emakumeek % 80a eta adindunek %80a”6. Ordenak zioenez, horniketa bermatua zegoen baldin eta
produktu batzuetarako denborazko izaera zuen sistema murriztaile bat hartzen bazuten. Edozein
modutan ere, “ Gobernua, bere hornitze-politika zela medio, ez zen gauza izan biztanle guztiak elikatzeko”7. Aipatutako ordenaren 3. artikuluak adierazten duenez: “Hornikuntza eta Garraioa Batzorde
Nagusiak artikulu bakoitzaren eguneko banakako anoa ezarriko du, bai gizon helduarentzat eta baita
emakume eta adingabeentzat ere”.
Lehenik eta behin, errolda bat egin zuten herri bakoitzean, horregatik guztiagatik, familia buru
bakoitzak zinpeko aitortza bat egin behar izan zuen. Etxe bakoitzean bi errazionamendu karta ezarri
ziren: bata haragiarentzat eta bestea gainerako elikagaientzat8. Horietan guztietan, familia buruaren
izen-abizenak, helbidea, etxean bizi ziren familiarteko kide kopurua, generoa, bakoitzaren adina eta
haiek hornitzeaz zein denda arduratzen zen agertu behar ziren bertan. Dendariek, aldiz, emandakoa
kontrolatu eta justifikatu beharra zuten. Horrekin guztiarekin batera, saltokira noiz joan behar zuten
ere, ordua eta eguna, mugatua zegoen. Nolanahi ere, esan beharrekoa da kupoak familia buruak
zuen lanpostuaren arabera ezarri eta familiaren diru sarrerak kontuan hartzen egokitu zituztela,
horrela ba, hiru maila ezberdin bereizi zituzten. Honakoa zen prozedura: familia buruak zinpeko aitortza egindakoan, familian zenbat ziren eta etxeko irabazia zenbatekoa zen kontuan hartuta ezartzen
zitzaien kategoria bat edo beste.
Udalak, 1939ko abenduaren 31an, bertan bizi ziren biztanleen erroldako datuak helarazi zituen.
Bertan, landa eta hiri biztanleak jasotzeaz gain, famili kontsumorako txerriak hiltzen zituztenen, hotelen, jatetxeen, komunitate erlijiosoen, barneko ikasleak zituzten ikastetxeen, gaixoen eta ongintza
instituzioen erroldak adierazi zituzten. Era horretan, errolda eta auzotarrei eman beharreko errazio
kantitatearen kopurua prestatu zuten.
Datuak aztertuta, populazioak gora egin ahala datuak aldatu zirela ikusi dugu, adibidez, 1940ko
ekaineko errazionamendu erroldak 3.404 errazio batzen zituen. Azaroan, aldiz, datuak aldatu ziren:
herritarrak 3.169 ziren; komentuek 101 errazio jaso zituzten; ospitaleak, 27; hotelek eta jatetxeek,
238 eta gizarte laguntzak, 48; orotara, zumarragarren artean, 3.583 errazio banatu zituzten. Zehatzago
esanda, bost hilabetetan populazio igoerak errazioen handitzea ekarri zuen. Dena den, argi dago
1941eko martxoan herrian jasotako 3.091 errazioko kopurua biztanleak asetzeko kantitate eskasa

4 1939ko martxoaren 12ko Estatuko Aldizkari Ofizialean, 71. zk.
5 1939ko maiatzaren 17ko Estatuko Aldizkari Ofizialean, 137.zk.
6 DIAZ YUBERO, Ismael (2003), “El hambre y la gastronomía: de la guerra civil a la cartilla de racionamiento”, in Estudios sobre
Consumo, 66. zk., 14. orria.
7 ARCO BLANCO, Miguel Angel del (2006), “Morir de Hambre: autarquía, escasez y enfermedad…” op. cit., 244. orria.
8 1939ko maiatzaren 14ko Industria eta Merkataritza Ministerioko Ordena. 6. artikulua, 1939ko maiatzaren 17ko Estatuko Aldizkari
Ofizialean, 137. zk.
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izan zela9. Bestalde, 1942ko irailetik errazionamendu erroldatik, adingabeen eta Aginagako auzoko
106 errazioak kendu ondoren, abenduan orokorrean 3.323 errazio banatu ziren orotara. Laburbilduz,
hilero errazioak handitzen joan ziren herriko biztanleriak ere gora egin zuelako.
Anoei dagokienez, udan herriko hotelek errazionamenduaren handitzea eskatzeko ohitura zuten.
Hori ikusita, gobernadore zibilak udako biztanleen estatistika bat eskatu zuen, adibide gisa, 1942ko
martxoan, gobernadore zibilari “herrian udako biztanleak zortzi familiatan, hau da, hirurogei pertsonatan handitzen zela adierazi zitzaion. Egonaldi iraunkorren diferentzia ez zen handia, baina, Zestoarako bidean, bidaiari ugarik herritik pasatzen ziren” 10. Horregatik guztiagatik, hotelentzako
berrehun eta berrogei errazio eskatu zituzten.
Hala eta guztiz ere, 1941eko apirilaren 21eko ordenaren bidez, banakako neurrimendu liburuxka
ezarri baino lehen, errazionamendu fitxategi bat eratzeko agindu zuten. Sistemak, ordea, hainbat
akats zituen, horregatik guztiagatik 1943. urtean banakako errazionamendu karta ezarri zuten. Berriro
ere, errolda bat osatu zuten, biztanleen kontrol handiagoa izateko. Ondoren, 1943ko apirilaren 6ko
Dekreturen11 bidez “ Estatu osoan eta Afrikako subiranotasun plazatan errazionamendu erregimenean
banakako karta ezarri zuten”. Bertako bigarren artikuluan adierazten zenez, “banakako errazionamendu
karta artikuluak jaso ahal izateko dokumentu ofizial bakarra da” 12.
Frankistek, bere aldetik, ezarritako sistemak artikuluen bidezko banaketa lortzen zuela adierazi
zuten, bide horretatik, Nazio ekonomiak gora egingo zuen. Horrekin guztiarekin batera, “errolden
bikoiztasunak eta hildakoen neurrimendu liburuxkak erabiltzeak, familia karta banakakoagatik
aldatzea ekarri zuen, batik bat biztanleen kontrola mantentzeko”13. Hasiera batean, aipatutakoak,
sei hilabetetako baliozkotasuna izan zuten, 1945eko urtarriletik aurrera, aldiz, hiru urtetarako balioko
zuen.
Bestalde, iruzurrak baztertzeko eta premia-premiako gaiak eskuratzeko, karta bakoitza denda
bati atxikita zegoen. Helduen neurrimendu liburuxkari dagokionez, Kontsumo Kooperatibari zegozkion
819 liburuxkak aztertzen baditugu, 1943ko irailean Zumarragako dendetan 2.256 errazionamendu
karta zeuden14. Horietan guztietan, ekarlearen hainbat datu agertzen ziren; izen-abizenak, lanbidea,
adina, egoera zibila, helbidea eta karta zenbakia besteak beste. Erroldan, gizonen lanbideen artean
nabarmentzekoak dira: langileak, ikasleak edo nekazariak, baina bazeuden industrialak, saskigintzan
zihardutenak, burdinbideetako enplegatuak nahiz beste hainbat lanbide zituztenak ere. Emakumeen
kasuan, aldiz, etxekoandreak ziren nagusi.
Karta erroldako ez-gai agiriak hainbat arrazoiengatik betetzen zituzten: hil, bizilekua aldatu edo
soldadutzara joaten zirelako hain zuzen. Zumarragako datuak aztertuta, aldaketen %95a bizilekua
aldaketen ondorioz eman zirela ondoriozta daiteke. Bakan batzuk baizik ez zituzten heriotzagatik
erroldatik kendu.

9 ZUA, 518-28.
10 Ibidem.
11 1943ko apirilaren 15eko Estatuko Aldizkari Ofizialeak, 105.zk.
12 Ibidem.
13 MORENO FONSERET, Roque (1993), “Movimientos interiores y racionamiento alimenticio en la posguerra española”, in Investigaciones Geográficas, 11.zk, 311. orria.
14 Diego Urdangarinen dendan 147 pertsonek izena eman zuten; Tomas Aizpururenean, 153; Clemente Irizarrenean, 155;
Nietoren Alabarenean, 246; Pablo Albisurenean, 168; Felix Arcelusenean, 134, Nicolas Mendiarenean, 237; Josefa Unanuerenean,
106; Consuelo Pastorrenean, 224; Fermin Osinalde eta Muruarenean, 120; Barreiro Ahizpak delakoan, 183; Javier Mendizabalenean,
84; Domingo Telleriarenean, 76; Emeteria Cortarenean, 15 eta Jose Izagirrerenean, 208. Errazionamendu karta guztietatik 1.168
emakumeenak ziren, in ZUA, 518-20.
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Haur errazionamendu kartari dagokionez, 1943. urtean herriko saltokietan izena eman zutenen kopurua 182 lagunekoa izan zen15. Umeak, 1941, 1942 eta 1943 urteetan jaiotakoak ziren, karta bi urte
bete artekoa baitzen. Haur-erroldak ere hainbat datu pertsonal jasotzen zituen: gurasoen izen-abizenak,
generoa, jaiotza urtea, eta zein elikagairako eman zuten izena. Denek, gantzak, arroza, patatak eta
azukrea jasotzen zituzten. Kasu horretan, nahiz eta bizileku aldaketa kasuren bat ere agertzen den,
erroldan emandako ez-gai agiri gehienak hiru urteak betetzen zituztelako egin zituzten.
Bukatzeko, banakako karta ezarri zenean, ez zituzten gizarte laguntzari16 emandako errazioak
erroldan sartu, Ordezkaritza Probintzialaren esku baitzeuden. Nolanahi ere, gizarte laguntza euren
jangeletan behartsuei laguntzeaz arduratzen zen. Era berean, propagandarako elementu ere bazen,
“erregimenak sustatutako obra sozial garrantzitsuena”17 horixe baitzen. 1942. urtean Zumarragako
jangelara 18 pertsona joan ohi ziren otordu eske18.
Nolanahi ere, Nekazariek Hornikuntza eta Garraio Batzorde Nagusiak atzitutako artikuluak erreserbatu zitzaketen. Hau da, “lurrak lantzen zituzten entitateek, lehengaiak lantzen zituzten industriek,
nekazariek eta landa-langileek erreserbarako eskubidea zuten” 19. Horregatik guztiagatik, nekazariek
uztan eskuratutako elikagaiak eta euren zerbitzarientzat gordetako kantitate bera erreserbatzeko
aukera zuten.
Ekoizleak alde batera utziz, gainontzeko herritarrek agindutakoa baizik ez zuten jasotzen. Datuak
aztertuta, nahiz eta kantitate murritzak izan, gehien erosten zituzten artikuluak haragia, ogia, olioa,
azukrea, xaboia, arroza, patatak, txitxirioak, babarrunak eta txokolatea ziren. Ohikoa zen astero banaketa egitea, baina elikagaiak hamabost egunean behin edota hilean behin eskuratzen zituztenak
ere bazeuden. Dena den, Udalak jasotakoa baino gutxiago banatzen zuen20, beti kantitatearen murrizketa baitzegoen. Horrekin guztiarekin batera, errazionamendua egin ostean, Hornikuntza eta
Garraio Batzordeari izakinen zenbatekoa jakinarazi behar zitzaion.
Olio-horniketari dagokionez, 1943ko otsailean 577 landa guneko herritarrei 400 milimetro olio
hil eta pertsonako zegokien. Hiri-biztanleei, aldiz, litro bat hil eta pertsonako; gizarte laguntzari,
litro erdi pertsonako eta hileko; ikastetxeei eta seminarioei, 600 mililitro; eta ongintza-etxeari, ospitaleari, hotelei, ostatuei eta pentsioei, ostera, 700 mililitro.
Ez dago dudarik, garaian elizak garrantzi izugarria izan zuela. Adibidez, 1943ko azaroan Hornikuntza
eta Garraio Batzorde Nagusiak Olibondo Sindikatuak Zumarragako udalera 15 litro olio bidali behar
zituela adierazi zuen, izan ere, esate baterako, olioa parrokian zeuden bost sagrarioak argitzeko erabili

15 Diego Urdangarinen saltokian 7 adingabeek eman zuten izena; Kontsumo Kooperatiban, 24; Tomas Aizpururenean, 7;
Clemente Irizarrenean, 5; Nietoren Alabarenean, 9; Pablo Albisuarenean, 6; Felix Arcelusenean, 6; Nicolas Mendiarenean, 6;
Josefa Unanuerenean, 9; Consuelo Pastorrenean, 8; Fermin Osinalde eta Muruarenean, 3; Barreiro Ahizpak delakoan, 6; Javier
Mendizabalenean, 1; Domingo Telleriarenean, 5; Emeteria Cortarenean, 1 eta Jose Izaguirrerenean, 14, in ZUA, 517-18.
16 Asistentzia erakunde bat zen. Lehenengo jangelaren irekiera Mercedes Sanzek Valladoliden egin zuen.
17 PRIETO BORREGO, Lucia (2003), “Racionamiento, control social y estraperlo”, en Cilniana: Revista de la Asociación cilniana
para la Defensa y Difusión del Patrimonio Cultural, 16.zk., 13.orria.
18 Gehienak adingabe mutilak ziren: 3 urtetatik 11 urte arte 11 neska zeuden eta helduen artean, hiru emakume zeuden 49, 61
eta 70 urtetakoak, in ZUA, 519-5.
19 Ibidem.
20 Astero banatzen zituzten kantitateak antzekoak ziren: adibidez, 1942ko iraileko lehenengo astean 777 litro olio; 838,750 kilo
azukre; eta 674 kilo xaboi eta patata banatu zituzten. Bigarren astean, ordea, 573, 90 litro olio eta 3.323 kilo patata. Azaroaren
14tik aurrera errazionatu ziren: 659, 400 kilo txokolate; 566 kilo txitxirio; 658 kilo xaboi; 830 litro olio eta 6.668 kilo patata. Azkenik,
abenduaren bigarren astean, honako kantitateak eman zituzten: 751 litro olio; 491,950 kilo txokolate; 658, 700 kilo azukre eta
496,100 kilo xaboi. Bukatzeko, abenduaren 30ean herritarren artean honakoa banatu zuten: 562,200 kilo babarrun; 1.499 litro
olio; 329 kilo azukre eta 6.342 kilo patata. Era berean, 1943ko urtarrilaren 11an, 1.628 kilo arroza eta 5.920 kilo patata banatu
zituzten, in ZUA, 518-28.
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ohi zuten. Era berean, hurrengo urtean, Olio Biltegi Taldeak 30 kilo bidali behar zituen, hilabete
batean, “aldareko Sakramentua argiztatzeko” 21. Hortaz, biztanleei bidalitako olio kantitatea eta
elizari emandakoa konparatzen baditugu, diktaduran erlijioarenganako mirespena zein punturaino
ailegatzen zen egiaztatu ahal izango dugu.
Arrautzei dagokienez, nabarmentzekoa da arrautzak ezkutuan saltzen zituztela, garai hartan
luxuzko artikulua baitzen. Ez zen “ irteera gidarik arrautzentzako ematen, soilik biztanleak bidali
behar zituen herrian bizitokia bazuen” 22 ematen zitzaien. Kasu horretan, ekoizleak ziren entregatzeko
ardura zeukatenak. Arrautzaren Sindikatuak zenbat dozena ematen zitzaien jakinarazten zien.
Ogia dela eta, komeni da esatea eguneroko elikaduran premia-premiako gaia zela, nolanahi ere,
arrazionamendu garaian banatzen zen ogi-zatia kalitate oso baxuko ogi beltza zen.
1940ko azaroaren 15eko Gobernuaren Ordenak zionenez: “gariaren urritasunak, urte hartako
uzta txarrak eta inportazioak burutzeko zailtasunak, sakrifizio berri bat egitera behartzen gaitu, hau
da, neurri murriztaileak hartzea (…) lege xedapen horrek onura ekarriko die herritar umilenei (…)
ogia ez da bakarrik premia-premiako gaia, bizitzarako elikagairik nagusiena da” 23. Hori dela eta,
ogiaren banaketa zuzena egin nahian eta bakoitzaren irabaziak kontuan hartuz, hiru maila finkatu
zituzten. Dena den, egiari zor, banatutako kantitateak oso eskasak ziren.
Aipatutako artikuluaren errazionamendua egiteko biztanleek Sailkatze Mahaian zinpeko aitortzak
aurkeztu eta gero24, alkateek eta Hornikuntza eta Garraio herri ordezkariek herritarren artean errazionamendu kartak banatu zituzten. Hori horrela izanik ere, “emandako epean edozeinek ez bazuen
errazionamendu liburuxka edo zinpeko aitortza aurkeztu, hauen erabilera galerazia izango zen”25.
Gauzak horrela, 1940ko azaroaren 28an, udal idazkaritzan ogia eskuratzeko zinpeko aitortzaren
eredua banatu zuten. Horiek guztiak, baina, aipatutako hilabetearen 28, 29 eta 30ean jaso zituzten.
Bukatzeko, abenduaren batetik aurrera zigilatzeari ekin zioten26.
Esate baterako, 1940ko abenduaren 11n ogiari zegozkion 604 errazionamendu-liburuxka zeuden,
3.264 biztanleentzat27. Herritarren gehiengoa bigarren eta hirugarren kategorien barnean zeuden,
lehenengo mailakoak, aldiz, ez ziren laurehun lagun izatera ailegatzen. Ondorioz, Zumarragako
biztanle gehienak umilak zirela baiezta dezakegu. Prozesu hau bukatu ondoren, 1941eko urtarrilaren
25ean ogia errazionatzen hasi ziren.
Zumarragan, beste hainbat herrietan gertatu bezala28, lehenengo mailako kartak zituztenei 80
gramo ogi pertsona eta eguneko egokitu zitzaien eta bigarren mailakoei, ordea, 120 gramo. Azkenik,
hirugarren mailakoek 150 gramo jasotzen zituzten ohiko erraziotzat eta %70 gehiago errazio arruntetik

21 ZUA, 519-15.
22 ZUA, 519-4.
23 1940ko azaroaren 19ko Estatuko Aldizkari Ofizialean eta 1940ko azaroaren 27ko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean.
24 Zumarragako mahaia honako hauek eratu zuten: Santos Aguirre Zabaleta, herri agintari eta presidente bezala; Julian
Eguiguren Echave, bokal bezala FET y de las JONSeko herri nagusia baitzen, Pablo Querejeta Usalarre, herri sindikatuko ordezkari
bezala eta Pedro Maria Aranzadi Idiaquez, udal langile bezala, mahai idazkari izan zen, in ZUA, 519-1.
25 Ibidem.
26 Igandeetan lehenengo mailan sartu behar zirenak aintzat hartzen zituzten; astelehenetan, ordea, Espainiako Plazan eta Secundino Esnaola kalean bizi zirenak; asteartetan, Legazpi kaleko eta Artiz auzokoak; asteazkenetan, Soraluze eta General Mola
Kaleetakoak; ostegunetan, Piedad, Elizkale eta Nafarroa Enparantzakoak, eta ostiraletan, Eitza auzokoak eta baserritarrak.
27 Gizarte Laguntzako 46 herritarrek ez zuten neurrimendu liburuxkarik eta hirugarren mailako errazionamendu kartetan, erlijiosoen eta herri ospitaleko kartak gehituta zeuden.
28 Donostia, Altza, Andoain, Azkoitia, Azpeitia, Beasain, Eibar, Elgoibar, Hondarribia, Getaria, Hernani, Irun, Legazpi, Arrasate,
Mutriku, Pasaia, Plazentzi, Errenteria, Tolosa, Bergara, Billabona, Ordizia, Urretxu eta Zumaia. Herri horietan guztietan bataz
besteko eguneko soldata 9,50 pezetatakoa zen.
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kanpoko laguntzatzat. Horregatik guztiagatik, ogi piezak 80, 120, 300 eta 600 gramokoak ziren29,
izan ere, ogia nolakoa izan behar zuen ere hitzartu zuten: dimentsio jakin batekoa eta forma luzekoa.
Neurri hori herritarrek ezagutu zezaten, okinek euren dendetan bi karteletan, mailaren araberako
errazioak, piezaren dimentsioak eta bakoitzaren prezioa jarri behar izan zuten. Aipatutakoa, Elikagai
Batzorde Probintzialak berriz ikusi behar zuen, bere onespena emateko.
Edozein modutan ere, herriko okindegietan biztanleek izena ematen zuten: Legazpi kaleko, Clemente Irizarren dendan; Soraluze kaleko, Pablo Albisuarenean; Nafarroa Plazako, Eusebio Ormazabalenean edo Lizarazu errotako Nicolas Antiarenean. Dena den, jakin badakigunez, ogiaren inguruan hainbat legez kanpoko zenbait praktika nagusitu ziren, okinek eta errotariek ehoaldi
klandestinoa egiteaz gain, produzitutakoaren portzentajeak aldatzen baitzituzten.
1941eko uztailaren datuak ikusita, talde kartak, hau da, ospitaleena, ikastetxeena, komunitate
erlijiosoena, gizarte laguntzarena, hotelena eta pentsioena, alde batera utziz, herrian 617 errazionamendu karta zeuden, 2.941 biztanleen artean banatuta30. Bestalde, ekoizleek fabrikako liburuxka
izena zuen karta berezi bat zeukaten.
Aipatu dugunez, ogiaren kalitatea oso baxua zen, hori dela eta, behin eta berriz Hornikuntza eta
Garraio Batzorde Nagusiari produktuaren hobekuntza eskatzen zitzaion. Erakundeak bere aldetik
zera argudiatzen zuen: “ez da posible gaixoentzako ogi zuria egiteko eskakizunari baiezkoa ematea,
dena den, laster, ogiaren kalitatea eta kantitatea hobetuko dira. Errazionamenduen urritasunari dagokionez, aurrerantzean biztanle erroldetara egokituko dira” 31. Nahiz adierazitako aitzakiak sarritan
ipintzen zituzten, ogiaren kalitatea eta kantitatea ez ziren inoiz agindutakoak izan.
Udalak patata ere banatzen zuen. 1940ko apirilean Hornikuntza eta Garraio Batzorde Nagusiak
Tolosako Anibal Yeñesek, Lugoko 2.000 kilo patata alkateari bidal ziezaizkion agindu zuen, ondoren,
biztanleen artean bana zitzan. Hilabete horretan bertan, Zumarragako Miguel Garateri Lugoko
1.500 kilo patata ekartzeko agindu zion. Kasu hartan, “patataren kalitatea zela medio, banaketa ahal
zuten azkarren egitea gomendatu zieten, kopuru hura biztanle guztien artean, edo gutxienez gehienen
artean banatu beharrekoa zelako” 32.
Horren ondorioz, 1940ko maiatzean herriko hamasei denden artean 3.200 kilo patata banatu zituzten. Ekainean, ordea, hamazazpi saltokiren artean 2.939 kilo. Aipatutako hilabetean ere, Valentziatik33 ekarritako beste 3.000 kilo banatu zituzten eta beste 1.600 kilo hilabete bukaeran. Uztailaren
hasieran, Biltegi Taldeak Mallorkako Palmatik ekarritako 1.600 kilo banatu zituen. Aste beteren
buruan, 700 kilo gehiago34 eta hilabete bukaeran 1.500 kilo, 0,85 pezetatan. Horren ostean, ekainean
aipatutako produktuaren behar handia zegoelako, biltegiko nagusiei kilo gehiago eskatu zizkieten.
Hori horrela izanik ere, produktuak era zuzenean ematea debekaturik zegoen. Gainera, Elikagai

29 80 gramoak 0,15 pezeta kostu prezioa zuen; 120 gramoak, 0,20 pezeta; 300 gramoak, 0,35 pezeta eta 600 gramoak, 0,70
pezeta, in ZUA, 519-1.
30 Lehenengo mailako 99 errazionamendu karta zeuden, 532 pertsonentzat; 187 bigarren mailako, 814 pertsonentzat eta 331
hirugarren mailako, 1.595 pertsonentzat. Neurrimendu liburuxka kolektiboak, ordea,beste era batera antolatzen ziren: ospitaleari
hirugarren maila zegokion, 27 pertsonentzako kupoarekin; bi ikastetxeei, 15 pertsonentzako kupoa, erlijio komunitateari 93
pertsonentzako eta gizarte laguntzar 43 pertsonentzako. Bestalde, hotelei eta pentsioei ogi errazionamendu kartatan bigarren
maila ezarri zitzaien. Horrela bada, herrian zeuden zazpi hotelek 23 pertsonen artean banatzen zuten eta hamahiru pentsioek
269 pertsonentzako, in ibidem.
31 ZUA, 518-28.
32 Herritarrentzako salmenta prezioa 0,60 pezeta kiloko zen eta handizko merkataritza xehekako merkataritzari 0,54 pezetatakoa,
in ZUA, 519-2.
33 Kasu horretan salmenta prezioa 0,80 pezetatakoa izan zen eta xehekako merkataritzan 0,75 pezetatakoa, in ibidem.
34 Era berean, salmenta prezioa 0,80 pezetatakoa izan zen eta xehekako merkataritzan 0,75 pezetatakoa, in ibidem.
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Batzorde Probintzialak ahal zuen patata kantitate gehiena bidaltzen zuela argudiatu zuen. Azkenik,
zumarragarren artean, abuztuan 2.500 kilo eta irailean 2.000 kilo banatu zituzten.
Hori ikusi eta gero, 1941eko uztailean Gipuzkoako Biltegi Taldeak, udalaren esku 3.445 kilo
patata ipini zituen, herritarren artean banatu zitzan. Kasu horretan, baina, pezeta baten truke eta
kilo bat pertsonako eta hilabeteko banatzen zuten. Izan ere, momentu horretatik aurrera patataren
errazionamendua pertsonako kilo batean ezarri zuten. Azkenik, urrian 3.500 kilo banatu zituzten.
Laburbilduz, banatzaileek eskatuta, hilero behar zen patata kantitatea igortzen zuten, baina hura
ez zen nahikoa herriko biztanle guztiak asetzeko. Prezioek hilabete batean era nabarmenean gora
egin zezaketen, gainera, igoerarekin biztanleei euren erosteko ahalmena murrizten zitzaien.
Esanak esan, herritarren artean zerbitzatzen ziren produktu gehienak beste probintzietatik ekartzen
zituzten. Horregatik guztiagatik, buruzagitzak baimena ematen ez bazuen, herriko landa eremuetatik
patata ateratzea debekaturik zegoen. Hori dela eta, 1940ko abuztuan uzta bilduta eta lortutakoa ez
galtzeko, berehala banatu eta kontsumitu zuten. Aipatutako kasuan, uzta ez zen oso oparoa izan,
baina zumarragarrentzat aski izan zenez, irailera arte ez zuten kupo berririk eskatu.
1941eko uztailean, patatak eta lekaleak biltzeko, Hornikuntza eta Garraio Batzordeak hainbat
arau ezarri zituen. Hau da, uzta biltzeko zinpeko aitortza bat bete behar zuten, zeinak hainbat datu
jaso behar zituen: lur eremu landatuaren neurria, erabilitako hazien kantitatea, eskuratu beharreko
uzta eta bildutakoa non gordetzen zuten, besteak beste. Ondoren, alkateak uzta jasotzeko eta biltegiratzeko baimenak banatzen zituen. Ekoizleek, aldiz, biltegiko izakinen kantitatea eta kontsumorako
gorde nahi zutena aitortzen zuten, familiaren zenbatekoa eta bakoitzaren egoera ekonomikoa kontuan
hartuz. Gainera, kantitatea “ezin zen ekoizle ez zirenei emandako errazionamendua gainditu” 35. Soberako uzta alkateak herritarren artean banatzen zuen. Bukatzeko, aipatu momentu horretatik
aurrera, patataren errazionamendua astero biztanleko bi kilotan eta babarrunak kilo erdian ezarri
zutela.
Ildo beretik, Udalak Batzorde Probintzialari patata eta lekaleen lur-sail eremuaren totala jakinarazteko premia zuen, baita zenbat hazi erabiltzen ziren, urteko uzta zenbatekoa izango zen eta ekoizleentzat erreserbatzen zenaren kopurua ere. Era berean, soberan gelditzen zen zenbatekoa eta hura
nora eraman behar zuten ere adierazten zitzaien.
Udalak ere, legez kontrako patata merkataritza saihestu behar zuen eta “ moralgabea zen merkataritza hori eragotzi, probintziarako ondorio galgarriak ekartzen baitzituen”36. Ikusi dugun bezala,
nahiz eta Zumarragan patata jasotzen zen, lur-sailak oso txikiak ziren biztanle guztiak elikatzeko,
patata uzta normalean landa-biztanleek euren kontsumorako bakarrik burutu ohi baizuten.
Era berean, patata gozoa ere errazionatzen zuten, 1941eko abenduan 1,15 pezetatan saldu zuten
kiloa. 1942ko urtarrilean, alkateak Batzordeari produktuak ez zuela herritarren onespena izan aipatu
zion, hortaz, momentu horretatik aurrera beste leku batera bidali zuen. Gainera, dendariek, batataren
usteltzea zela medio, 1.700 pezetatako galerak izan zituzten. Guzti horren ondorioz, ez zuten aurrerantzean patata gozo gehiago igorri.
Gainontzeko elikagaiekin jarraitze aldera, dakigunez zumarragarrek haragia ere estiman zuten.
Lehenengo eta behin, 1939ko urtarrilaren 31n Hornikuntza eta Garraio Zerbitzu Nazionalak Gipuzkoako gobernadore zibilari haragi kontsumoa arautu behar zuela eskatu zion37. Horren ondorioz,
ostegunetan eta ostiraletan ez zen haragi kontsumoa baimentzen, igande eta asteazkenetan, aldiz,
soilik abelgorri okela, baina 1937ko hiltzearen %40a gainditu gabe. Asteko gainontzeko egunetan

35 Ibidem.
36 Ibidem.
37 ZUA, 517-11.
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ardi, ahutz edo txerri haragia kontsumitzeko aukera zuten. Horregatik guztiagatik, Gipuzkoako Gobernu Zibilaren Zerbitzuko nagusia zen, Cesar San Pastorrek agindu zuenez: astelehenetan eta larunbatetan bakarrik ardi haragia sal zitekeen, igandeetan, ordea, txerri haragia. Era berean, asteko
egun bakoitzean, hurrengo egunean kontsumitu behar ziren abereak hil zitzazketen. Salbuespentzat,
ospitaletan eta tuberkulosiaren aurkako sendategietan zeudenek asteko edozein egunetan jan zezaketen haragia.
1939ko abuztuan, Hornikuntza eta Garraio ordezko komisarioak Kontsumo Kooperatibako harategia berriz ireki zezaketela adierazi zuen eta gainera bertako kideentzat beharrezkoa zen haragi
kantitatea erreserbatu behar zuten, probintziako errazionamendua kontuan izanda. Hori dela eta,
alkateak irailaren 6an, oinarritzat 1936ko abelgorri hilketa izanda, Kooperatibako kideei, hilero
523,5 kilo eman behar zitzaizkiela adierazi zuen38, izan ere, “Banaketan adingabeak erantsi zituzten,
baina gaixoentzat ere zerbait gorde behar zuten. Bestalde, hiru urtetik beherako adingabeak alde
batera uzteko aukera zegoen, gaixoentzako kantitatea apalegia bazen”39. Haragia igande goizetan eta
larunbat arratsaldeetan saltzen zuten. Gogorarazi behar dugu, aipatzen ari garen garaian, herrian
Gerra Zibilaren aurretik baino biztanle gehiago zegoela eta, beraz, populazioak gora egin zuen heinean
jangarria zen haragi kopuruak behera egin zuela; horregatik guztiagatik, zumarragarrek ez zuten
euren haragia jateko beharra erabat asetzerik, are gehiago haragiaren prezioa ere kontuan hartzen
badugu, baitakigu biztanle gehienek ez zeukatela behar beste haragi erosteko adina diru.
Jarraian, 1939ko irailean, Hornikuntza eta Garraio Batzordeak, urriaren batetik aurrera haragi
kupoa %30tik %40ra igo behar zela adierazi zuen. Ondorioz, Zumarragan, hilero, 3.087 kilo abelgorri
hil zitzaketen40. Hurrengo urteko ekainean, herrigunean bizi ziren herritarrek eskuratu zezaketen
haragi kopuruak gora egin zuen, 125 gramo lagun bakoitzeko, hain zuzen. Landa- biztanle eta Ezkioko
herritarrek, ordea, txartel bat behar zuten behar horietarako. Bistan da, zumarragarren artean banatutako
haragi kantitatea ez zela nahikoa, horregatik guztiagatik, alkateak abere gehiago hiltzeko agindua luzatu
zuen41, herritar bakoitzak hileko 500 gramo jaso ahal zitzan. Era horretan, haragi banaketa astean
behin egingo zuten eta ez hamabost egunean behin. Argi dago, beraz, eskariak garaiko haragi kupoa
gainditzen zuelako egin zuela. Harakinei dagokienez, behar zena baino abere gehiago hiltzen bazituzten
ohartarazte bat jasotzen zuten, berriz errepikatzen bazuten, herriari zigorra ezartzen zitzaion.
Dakusagunez, haragi kontsumoaren inguruan ere arauak zeuden arren, 1940ko uztailean Hornikuntza eta Garraio Batzordeak zera adierazi zuen: “ez da kontrolik egon eta Udalek ez dute produkzioa kontuan hartu, hortaz, askatasun osoz jokatu dute”, finean haragi errazionamendua probintziaren errealitatearekin bat egin zezala nahi zuten. Hori dela eta, Sindikatuak probintzia bost
zonaldeetan banatu zuen42.
Herri bakoitzean komisio bat eratu zuten, hil beharreko abereen erantzule izan zedin. Bertan,
albaitari bat, abeltzain bat, harakin bat eta salmenta agente bat behar ziren erabakiak hartzeaz ar-

38 Une hartan emandako kupoa 1936. urtekoaren %30a izan zen.
39 ZUA, 517-11.
40 Kontsumo Kooperatibari 692 kilo esleitu zitzaizkion, 860 Zumarragako herritarrentzat, 34 Ezkiokoentzat eta 4 Itsasokoentzat;
Santos Aguirreren Harategiari, 799 kilo, 1035 pertsonentzat; Francisco Arcelusi, 799 kilo, 1.035 pertsonentzat eta Francisco Mendizabali, 799 kilo, 1.035 pertsonentzat. Haragia errazioa, hezurrarekin, 128 gramokoa zen eta 96 gramokoa hezurrik gabe, in
ZUA, 517-22,
41 Ibidem.
42 Zumarraga, hiriburutza Ordizia zuen B zonaldearen barnean zegoen. Bertan ere hainbat herri zeuden: Larraul, Alkiza, Irura,
Anoeta, Hernialde, Albistur, Tolosa, Urretxu, Legazpi, Ezkio, Itsaso, Ormaiztegi, Gabiria, Zegama, Zerain, Segura, Mutiloa, Idiazabal,
Olaberria, Beasain, Ordizia, Lazkao, Ataun, Zaldibia, Gaintza, Arama, Altzaga, Baliarrain, Legorreta, Abaltzisketa, Amezketa, Altzo,
Alegi, Ibarra, Leaburu, Belauntza, Berrobi, Elduain, Berastegi, Gaztelu, Lizartza, Itsasondo, Orendain eta Ikaztegieta.
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duratzen ziren. Frankistek ziotenez, antolaketa berriarekin hainbat abantaila lor zitzaketen: haragi
produkzioa kontrolatzea eta kontrabandoa ekiditea, haragi banaketaren bidezko banaketa egitea,
probintzia osoko sistema berbera izan zedin lortzea eta haragia erosteko ordaintzen zen prezioa
erreala ezartzea. Dena den, errealitatean ez zen horrela izan, prezioak oso altuak baitziren. Ondorioz,
aipatutakoak itxurazko onurak ziren, herritar bakoitzari tokatzen zitzaion errazioa nahikoa ez zelako.
Azaldu ditugun arau berriak abuztuaren batean indarrean jarri eta gero, haragiaren prezioa prentsan
agertzen hasi zen.
Beharrezkoa da garbi uztea 1941eko maiatzean Gobernu Zibilak emandako arau guztiak praktikan
egon arren, arau batzuetan aldaketak burutu zituztela, hots, abelgorri haragia asteartetan, ostegunetan
eta larunbatetan sal zitekeen eta gainontzeko egunetan harategiak itxi egin behar zituzten. Haragi
errazioa alkatetzak ezartzen zuen eta txartel bidez soilik eskura zitekeen. Adierazgarria da txerrikia
ere errazionatu eta aipatutako egunetan saltzen zuten. Harategiei dagokienez, produktu bakoitzaren
prezioa ipini behar zuten kontsumitzaileek bidalitakoa baino gehiago ordaindu ez zezaten. Bukatzeko,
haragia eskuratu zezakeen bakarra neurrimendu liburuxkaren jabea edo etxeko morroia zen, bestela,
familia buruak sinatutako baimena eraman behar zuten.
Hasiera batean, Probintziako Abeltzaintza Sindikatuak astero hiru abelgorri hil zitezkeela adierazi
zuen, baina biztanleriak gora egin zuenez, 1941eko azaroan alkateak astero beste abelburu bat
gehiago hil ahal izateko eskaera egin zuen. Abereekin gertatu bezala, beti egiten zuten errazionatutako
elikagaien eskaria, banatzen zena herritarrentzako ez baitzen nahikoa izaten.
Bestalde, haragia saltzeko hainbat arau bete behar zituzten: abelburua hiltegian zegoen bezala
eduki behar zuten Batzorde Lokaleko ordezkari bat harategira joaten zen arte; banaketa zenbaki
bidez egiten zen eta txanda bakoitzean berrogeita hamar zenbaki eman ohi zituzten.
Herritarren artean abelgorrien haragia bazen ere kontsumituena, beste zenbait haragiki ere jaten
zituzten. 1943ko martxoan Justo Zanguituk Zumarragako herriari 150 arkume eman zizkion43. Behin
jasotakoan, arkume banaketa zuzen egiteko, Udalak liburu batean zenbat entregatzen zituen apuntatu
behar zuen, hori dela eta, osorik erosten zutenei banatzen zitzaien lehenengo 44. Horrekin guztiarekin
batera, Gipuzkoako Prezioen Batzordeak arkumearen zenbatekoa ezartzen zuen eta “Prezio eta
haragi sailkapenari dagokionez adierazitakoa betetzen ez bazen, Probintziako Hornitze Batzordeari
eta Probintzia Tasa herri-salataritzari jakinarazi behar zitzaion45.
Aipatutako hilabetean, Gipuzkoan, Abere Erosketa eta Bidalketa Batzar Arautzailea sortu zuten,
zeina abere hornitzeaz eta transakzioaz arduratzen zen, gainera, Gipuzkoako Abeltzaintza Sindikatuari
haragia ematen zion. Hitz gutxitan esateko, prezioen igoera eta herritarrak hornidurarik gabe uztea
saihestu nahi zuten. Horrekin guztiarekin batera, zerbitzuak udalaren baitako bihurtu zituzten. Une
hartatik aurrera erakundea herri bakoitzari hilabetean tokatzen zitzaiona banatzeaz arduratzen zen.
Udalak, aldiz, behar ziren abelburuak erosten zituen46. Nolanahi ere, hainbat kasutan ikusi dugun
eran, aipatutako neurriak ez ziren nahikoa izan, errazionamendu aldian probintziako haragi merkatuaren kontrolean eta antolakuntzan arazoak bere horretan baizirauten.
Beharrezkoa da argitzea biztanleen artean banatutako elikagai kantitatea ez zela nahikoa. Jarraian,
gosete eta urritasun garai hartan sortutako fenomeno bat aztertuko dugu; estraperloa, prezio ofizialetatik at zegoen merkatua hain zuzen.

43 ZUA, 517-11.
44 Arkume bakoitzeko 24 errazio ateratzen zituzten. Arkume osoa hartzeko zenbakirik ez bazegoen, 12 errazio edo animalia
erdia erosi nahi zutenei lehentasuna ematen zitzaien. Banakako errazioak 200 gramokoak ziren.
45 ZUA, 517-11.
46 Adibidez, ekainean, hileko lau errazionamendu egiteko, 1.500 kilo haragi banatu zuten. 1943ko uztailean, aldiz, herritarrak
hornitzeko 2.520 kilo haragi eman zituzten.
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Abiapuntua herritarrek elikagaiak eskuratzeko zeuzkaten zailtasunetan kokatuko dugu, izan ere:
“produktuen errazionamendua eta elikagaien urritasuna merkatu beltza agertzeko mesedegarri izan
ziren. Izen horren barnean, baina, legez kontrako hainbat ekintza biltzen ziren, produktuen pilatze
edo iruzurrez egindako salmenta, janariak faltsutzea edo errazionamendu karten trafikoa”47. Dakigunez,
premia-premiako gaien kontsumo eta banaketa guztiz kontrolatua zegoen, hala eta guztiz ere, antolaketaren akatsak zirela medio, elikagaien merkatu beltza agertu zen.
Hori ikusita, arazoaren izaera soziala kontuan hartuz, erregimen frankistak gizartearen beheko
klaseak edo pertsona umilenak zigortu zituela gehien baieztatu daiteke. Horregatik guztiagatik,
bereziki bizirik irauteko, merkatu beltzera jo behar izan zuten. Arco Blancok eta Gomez Oliverrek
oso ondo adierazten dutenez, praktikaren helburu nagusia bizirautea zen eta estraperloa “protesta
mota bat zen, ez arrazoi politikoengatik, baizik eta premia-premiako gaiak eskuratzeko beharrak
bultzatuta sortu zena” 48.
1939ko abuztuan, adierazitako arauak indarrean jarri eta gero, Hornikuntza eta Garraio Batzorde
Nagusiak produktuen zirkulaziorako hainbat kategoria ezarri zituen: salgaien zirkulazioa probintzia
baten barruan, atzituak ez zeuden salgaien probintzi arteko zirkulazio eta atzitutako salgaien probintzi
arteko zirkulazioa, hain zuzen49.
Jakin badakigunez, probintziaren barneko salgaien zirkulazioa librea zen, beraz, ez zen gidarik
behar, saltzaileak Hornikuntza eta Garraio herri-ordezkariari operazio jakinarazi behar bazion ere.
Era berean, atzituak ez zeuden salgaien zirkulazioak ez zuen gidarik behar. Gainera, probintzien
arteko atzitutako salgaiak garraiatzeko gida behar zen, hori eduki ezean ezin baitzuten elikagairik
eraman. Zehatzago esanda, premia-premiako gai guztiak atzeman zituzten, hori dela eta, ezin zuten
gidarik gabe zirkulatu eta horiek eskuratzeko, eskatutako dokumentuak Errekurtso Batzorde, Probintzia edo Herri batzarrera eraman behar zituzten.
Agintariek norbait elikagaiak dokumentaziorik gabe garraiatzen harrapatzen bazuten, hura atxilotu
eta salgaia konfiskatutakoan, Probintzia Tasa Herri-salataria, 1940ko irailaren 30eko legeak adierazitako50 zigorrak ezartzeaz arduratzen zen.

47 GINARD Y FERON, David (2002), “Las condiciones de vida durante el primer franquismo. El caso de las Islas Baleares”, in
Hispania LXII/3, 212. zk., 1.122.orria.
48 ARCO BLANCO, Miguel Angel del, GOMEZ OLIVER, Miguel Carlos (2005), “ El estraperlo: forma de resistencia y arma de represión en el primer franquismo”, in Studia storica, Historia contemporánea, 23. Zk., 182. orria.
49 Horien guztien artean honakoak zeuden: olioa, arroza, azukrea, bakailaoa, kafea, janari izoztuak, txitxirioak, arrautzak, lekak,
esne kondentsatua, dilistak, patatak, urdaia, oloa, garagarra, bazka zekalea, babak, belar iharra, lastoa, zahia, eta ardiak, abelgorriak
eta txerriak, in ZUA, 519-4.
Hasiera batean horiek guztiak izan ziren atzitutako produktuak, ondoren, denbora aurrera joan ahala, zerrenda luzeago bat sortu
zuten. 1942ko urtarrilaren 28an, Hornikuntza eta Garraio Batzorde Nagusiak Industria, Merkataritza eta Nekazaritza Ministerioak
atzemandako artikuluen zerrenda igorri zuen, horiek guztiak garraiatzeko gida bat izan behar zuten. Industria eta Merkataritza Ministerioak: aleak: garia, oloa, garagarra, zekalea, artoa, txori-belarra, artatxikia, artatxiki iletsua eta basartoa; lekaleak: algarrobo leka,
aixkola, eskuzuria, txitxirioak, ilarrak, babak, lekak, dilistak, zalkea ; irina eta zahia; olioa, olio patsa, ilazkia, fruitu olioa, olio haziak, arroza,
azukrea, bakailaoa, kafea, haragia, txokolatea, zekale-ainoa, elikatzeko ganadua, xaboia, esne kondentsatua eta esne hautsa;
bizikletakoak izan ezik, erabilitako eta berriak ziren gurpilak; ogia, patata, batata; pentsuak: alpapa, erremolatxa orea; pureak, zopa
egiteko pasta, gaztak, gurina, gazituak, txerri produktuak, urdaia, tripakiak. Industria Kimikoen Nazio Sindikatua; olio patsak, olio mineralak, alkohola, azukrea, galipota, eterra, xaboiak, bolbora, erretxina eta turmetina. Metalaren Nazio Sindikatua: burdineria. Kakaoaren
Batzorde Sindikala: kakaoa. Erregai Sendoen Batzar Arautzailea: erregai mineralak. Ehungintza Nazional Sindikatuak: artilea. Nekazaritza
Ministerioa: oliba, arroza, kalamua, laboreak, lekadunak, larrua, apatxak eta adarrak. Edozein motatako ganadua, egurra, oliba patsak,
patata, larruazalak, landareak, piperrautsa, haziak eta tabakoa. In ZUA, 519-5.
50 1940ko urriaren 3ko Estatuko Aldizkari Ofizialean. Tasa Herri Salataria sortu eta zigorrak ezarri zituzten. 1941eko ekainaren
24ko Delitu eta Zigor Legeak zigorrak gogortu zituen ( 1941eko ekainaren 27ko Estatuko Aldizkari Ofizialean). Lege horretan
erregimenak, bere kontra egon zen bandoaren arduragabekeriagatik, herritarrei errazionamendu sistema ezarri ziela adierazi
zuen: “eskasiaren arrazoiak produkzioak jasandako kalteengatik dator, batik bat elementu gorrien lan suntsigarria dela eta”.
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Edonola ere, isunak ipintzeko, zenbat kantitate garraiatzen zuten, lege-hauslearen malezia eta
bere ahalmen ekonomikoa ere kontuan hartzen zuten. Horrekin batera, nabarmentzekoa da estraperlo
txikia deiturikoan legea ez zen era zorrotzean aplikatzen, normalean Gobernu Zibilak multak jartzen
baitzituen. Bestalde, aipatu “politikoek eta burokrazia frankistak merkatu beltzean produktu asko
sartu zituzten” 51.
Zumarragan eginiko konfiskazioak isunekin zigortu zituzten. Orokorrean, ohikoa zen merkantziarekin
ezustean harrapatzen zutenak bere hutsa ez onartzea, ezjakintasunean babesten zen, hau da, arauak
ez zituela ezagutzen edo akats bat izan zela esan ohi zuten aitzakitzat. Transakzio txikiak ziren zaindu,
jarraitu eta zigortuenak. Egia da, hala ere “erregimen frankistak estraperloa bere onerako erabiltzen
zuela. Beraz, euren sostengu sozialak mesedetzeaz gain, euren irabaziak eta aberastea ere onartu
zituen. Era berean, gizartearen hainbat mailetan errepresioa ezartzeko merkatu beltza estu zaintzeari
ekin zioten”52.
1939ko abenduaren 18an, gobernadore zibilak Leturia anaien dendan bost zaku babarrun konfiska
zitzatela eskatu zuen, horiek gidarik eta baimenik gabe heldu baitziren53. Udalak Jose Maria Leturiari
gertatutakoa azaldu ondoren, babarrunak euren familiaren sostengurako zirela esan, jasotakoa
adierazi eta inspektoreak bere etxera sar zitezen gonbidapena luzatu zien. Kasu horretan, badirudi,
merkantzia beste toki batean egon zitekeela edota ez zuela halakorik adierazi esan genezake, etxea
arakatu eta gero ez baitzuten ezer aurkitu. Lege-hausleak harrapatzen zituztenean, isunak Donostiako
Bankuan entregatu behar izaten zituzten. Kasu bat aipatzeko, Zumarragako Leoncio Ruizi jarritako
2.193,10 pezetatako multaren aipua egin dezakegu, 3.374 kilo patata kiloa 0,65 pezetan era ilegalean
saldu baitzuen.
Ondoren, 1941eko urrian, alkatetzak probintziako gobernadoreari neurriak ezar zitzan eskatu
zion, batik bat elikagai faltaren erruz Nafarroako bidaiak hazi, merkatu ilegala bikoiztu eta gainprezioak
areagotu zituelako. Kasu horretan, udalbatzak ezin zuen jakin zeintzuk garraiatzen zituzten produktuak
eurentzako eta zeintzuk aberasteko. Era berean, herritarrak Arabara eta Bizkaiara joaten ziren batetik,
nolanahi ere, trenbidea zela eta, Zumarragatik gehien bat Altsasu ingurura joan ohi ziren herritarrak.
Kasu horretan, garrantzitsua izango da oso Otzaurteko puntua, trenez, bizikletaz edo oinez probintzien
arteko kontrabandoan puntu nagusia baitzen.
Nahiz eta gaur egun harrigarria irudi dakiguken, udalak batzuetan zigortuen alde egiten zuen,
adibidez, 1941eko azaroan, Jesus Velasco Larrea atxilotu zutenean, ondasunak ez zituela eta konfiskatu
zioten patata familia kontsumorako zela adierazi zuten, “ herriak elikagaien gabezia baitzuen” 54.
Izan ere, alkatetzak goreneko batzarrei hainbat familiak, batez ere langileek, Nafarroatik elikagaiak
ekartzen zituztela adierazi zieten. Horrek ez du udal agintariek estraperloaren kontra jokatzen ez
zutenik esan nahi, baina, herritarrek janari kantitate gutxi garraiatzen bazuten eta etxerako bazen,
nolabait praktika horiek baimendu egiten zituzten.
Beste kasu bat aipatzeko, 1942ko maiatzaren 12an, Elikagaien Herri- Ordezkaritzan karabinarien
kabo zen, Lucio Martin Pablosek, estazioan aurkitutako 133 kilo patata entregatu zituen. Hurrengo
egunean ere 385 kilo topatu zituen, hortaz, 518 kilo ziren orotara eta horiek herriko ongintzarako
eman zituen. Eskuarki, norbait atxilotu behar zutenean, hark merkantzia edozein lekutan utzi eta
ihes egiten zuen. Beste batzuetan, aldiz, elikagaiak leku konkretu batean uzten zituzten beste

51 ARCO BLANCO, Miguel Angel del (2006), “Morir de Hambre. Autarquía, escasez y enfermedad…” op. cit., 244. orria.
52 ARCO BLANCO, Miguel Angel del, GOMEZ OLIVER, Miguel Carlos (2005), “ El estraperlo: forma de resistencia…” op. cit., 183.
orria.
53 ZUA, 519-3.
54 ZUA, 519-2.
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norbaitek jaso zitzan. Azkenik, hilabete horretan bertan Urretxuko Guardia Zibilak, Zumarragako
Elikagaien Herri Ordezkaritzan, Manuel Peinado Garciari konfiskatutako 325 kilo arto, 55 kilo arto
irin eta 50 kilo babarrun entregatu zituzten.
Kontuan izan beharrekoa da isunak ipintzeko konfiskatutako kantitatea kontuan hartzen zuten.
Atzemandako zenbatekoa ugaria ez bazen, multak 25 edo 50 pezetakoak izan zitezkeen. Adibide
gisa, 1942ko irailean, artoa gida gabe garraiatzeagatik Ines Zabalori ipinitakoa adierazi dezakegu.
Era berean, Nafarroako Gobernu Zibilak, abuztuaren 26an, Rosa Ruiz Gonzalezi 25 pezetako isuna
ezarri zion patatak gida gabe eramateagatik55. Gainera, Zumarragako langile baten eguneko soldata
hamar pezetakoa zela jakinda, herritarrei multa horiek oso handiak iruditzen zitzaizkien. Horrekin
guztiarekin batera, bidalitakoa ordaintzen ez bazuten, kartzelara edo bortxazko lan- esparruetara
eramaten zituzten.
Amaitzeko, herritarren artean banatutako errazioak nahikoak ez zirenez, festa momentuetan, alkateak Hornikuntza eta Garraio Batzorde Nagusiari errazionamendu bereziak eskatzen zizkion. Hori
dela eta, 1940ko ekainean, Mariaren Ikustaldiaren festak ospatzeko, abelgorri kantitate gehiago
eskatu zuen, hau da, herriko harakin bakoitzarentzat adierazitakoa baina buru bat gehiago erregutu
zuen. Horrekin batera, 300 kilo olio, 100 kilo kafe, 200 kilo irin eta ogiaren hobetzeko eskaria ere
luzatu zituen. Kasu horretan, baina, ez zuten eskatutakoa bidali, erantzuna zera izan zen: kafea soilik
emango zutela baldin eta gainontzeko lekuetan soberan bazegoen. Santa Isabel eguneko festentzat
ere beste 200 kilo irin eta Santa Lutzi Feriarako 600 kilo eskatu zituzten. Gehien bat “festa horietara
kanpotar asko etortzen zelako” 56. Azaroan, Santa Lutzirako bost edo sei abelgorri eta 500 kilo irin
eskatu zituzten. Horrekin guztiarekin batera, 1942ko abenduaren 16an, Eguberrirako Abeltzaintza
Sindikatuaren Ordezkaritza Probintzialak zortzi abelgorri hiltzeko baimena eman zuen. Dakigunez,
Santa Lutzitan, lau buru gehiago hil zituzten eta Mariaren Jasokunde Eguneko festan, abuztuaren
15ean eta 16an, lau abelgorri.
1943ko ekainean, alkateak beste errazionamendu berezi bat eskatu zuen, Mariaren Ikustaldi
festak ospatzeko57. Adierazi zuenez, Santa Lutzitan bezala, kanpotar andana etortzen zen eta “kanpotar
asko etortzeaz gain, uztailaren 2ko bazkari herrikoian beti haragia jaten zuten”58.
Bestalde, abuztuko herriko festetan Gipuzkoako Abeltzaintza Batzar arautzaileak abelburu kupo
berezi bat hiltzea baimendu zuen, 450 kiloko hil-pisua hain zuzen. Ondorioz, errazionamendu aldian
udalak errazio kupoak behin eta berriz haztea eskatu zuen, batez ere festak tarteko zirenean. Horren
lekuko 1940ko irailaren 22an, Mertzedarietako mojagaitegiaren pabiloiaren inaugurazioa zela eta,
Ama Nagusiak adierazita, alkateak 20 kilo olio, 25 kilo azukre, arroza eta 5 kilo kafe eskatu izana.
Era berean, ohiz kanpoko beste hainbat errazionamendu ere eskatu zituzten, adibidez, fabriketako
langileentzat, elikadura txarrak euren indar fisikoak gutxitu baitzituen. Hori dela eta, 1941eko urrian
alkateak 20.000 kilo patata eskatu zituen59 Alberto Artiz, Legorburu eta Cia, Rojo eta Zaldua, Badiola
Hemanos, Rufino Mendizabal eta Mendia e Igarzabal lantegietan aritzen ziren langileentzako.
Beharra onartuta, Arabako Patata Arautzaile zentralak eskatutakoa bidali zuen. Horrekin guztiarekin
batera, Gipuzkoako Irin eta Okin Batzarrari herriko fabriketako langileentzat ogi errazio bereziak
eskatu zizkioten60, horregatik guztiagatik, industrialek euren beharren zinpeko aitortzak egin behar

55 ZUA, 519-4.
56 Ibidem.
57 ZUA, 519-10.
58 ZUA, 517-11.
59 ZUA, 519-2.
60 ZUA, 512-3.
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izan zituzten. Gainera, aipatutako errazioak ez zituzten langile guztien artean banatzen, soilik behartuenei ematen zitzaizkien. Horren harira, 1943ko abenduan Hornikuntza eta Garraio Batzorde
nagusiak Esteban Orbegozo fabrikari baimena eman zion, enpresako dendako kideentzako lekale
eta patatak erosi zitzan61.
Azkenik aipatu, errazionamendu sistemak eta hornitze kontrolak elikadura eskasa eta ez orekatua
bultzatu zituela; horregatik, gehiengoaren ekonomia egoerak ez zuen baimentzen premia-premiako
gaiak eskuratu ahal izatea. Gainera, eta eskasiaren ondorioz, tuberkulosia bezalako gaixotasunak
alde batera utzita, herriko biztanle gehienak gosete eta beharrez jositako hamarkada latza bizi izan
zuten.

Fabrica de Busca - Buskatarren lantegia (mimbre - zumea)

61 Erosketa ekoizleek hartzen zituzten nahitaezko kupoetatik zetorren, in ZUA, 519-17.
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Sarrera
Sarrera gisa esango dugu, boterea zutenek hezkuntzekiko kezka berezia izan zutela. Hortaz, errepublikarrek bezala, erregimen frankistak hezkuntzari izugarrizko garrantzia eman zion, hori bere
ideologia zabaltzeko erabili baitzuen. Hori dela eta, adingabeak doktrinatu zituzten, jendarte katolikoa
sortzeko helburuarekin. Horrekin guztiarekin batera, laikotasunarekin eta Errepublikako heziketa
sistema ere apurtu zuten. Ezbairik gabe, finean, gizartearen aldaketa sustatu eta Estatuaren eta Elizaren arteko batasuna berreskuratu nahian zebiltzan, euren helburu nagusia laikotasuna1 deuseztea
zen, hori dela eta, hezkuntzan ezarri zuten politika berriak atzera pauso nabarmena izan ziren.
Antza denez, Estatu Berriaren eraketan nagusitasun handia izan zuen eskolak. Gainera, frankistek
ezaugarri berriak zituen hezkuntza sistema bultzatu zuten, hau da, Espainiako nazionalismoa biziagotu
ez ezik, lurralde batasuna, katolikotasuna eta tradizioaren berrekuratzea ere sustatu nahi izan zuten.
Era berean, inperialismoaren ideiari garrantzi handia eman zioten, eta XV-XVII mendeetako Espainiako Urrezko Aroa goraipatu zuten, Estatua egitandi handien protagonista izan zelako. Horregatik
guztiagatik eta Ostolazak zuzen adierazten duenez, eskola “gizarte-kontrol agentzia bat eta boterearen
eta talde nagusien zerbitzuan zegoen gizartekoitze politikorako tresna zen” 2.
Ideia berria horiek ezartzeko momenturik aproposena, lehenengo eskolatze urteak ziren, esate
baterako, 1936ko abuztuaren 19ko Ordenak3 zioenez: “lehen hezkuntzako eskolak, Estatuaren oinarrizko pieza izanik, adingabeen orotariko kulturaren heziketan laguntzeaz gain, etorkizuneko
gazteria espainiartu behar zuen. Zoritxarrez, azken urteotan, nazio interesak kontrako norabidea
jarraitu dute”. Hortaz, erregimenak bi kontzeptutan hezi nahi zituen umeak: nazionalismoan eta erlijioan, Nazional-katolizismoan hain zuzen.
Zehatzago esanda, ideia nazionalistak sustatzearekin batera, ikasgeletan erlijioari ezinbesteko
nagusitasuna eman zitzaion. Hori dela eta, erlijioa eta historia sakratua bezalako ikasgaiak derrigortu
zituzten, are gehiago, eskola-umeen artean espiritu erlijiosoa ere piztu nahi zuten. Horregatik guztiagatik, eta errepublikak bidalitakoaren aurka, ikasgeletan sinbolo katolikoen berrezarpena bultzatu
zuten. Zumarragan, zehazki, 1936ko urriaren 1ean geletan gurutzeak berriz jartzea adostu zuten4.
Bestalde, “lehenengo frankismoak bultzatutako prozesu nazional katolikoak, Euskal Herrian indar
berezia izan zuen” 5, erlijioa euskal kulturaren osagarri baitzen.
Era berean, 1939ko uztailaren 27ko Ordenaren6 bidez, Eskola Kristauaren Goratze festa ezarri
zuten, beraz, egun hartan herriko eskoletako ikasleek parrokiara joan behar izaten zuten. Horrekin
guztiarekin batera, egunero praktika erlijiosoak bultzatu zituzten; ikasleek klaseak hasi eta amaitu
ostean otoitz egin eta igandero irakaslearekin mezatara joaten ziren.
Edozein modutan ere, helburu bakarra lortzeko asmoz, ordura arte erabilitako hainbat liburu debekatu zituzten. Gainera, oroimenean oinarrituriko metodo didaktikoak erabiliz, ikasleek jakin beharrekoa soilik barneratzen zuten, izaera kritikoa garatzerik izan gabe.
Zalantzarik gabe, Nazional Katolizismoan doktrinatutako belaunaldi horri sinbologi frankistaren
presentzia ohikoa zitzaion. Egunero, hainbat kanta derrigorrez abestu behar zituzten; hala nola,

1 1936ko irailaren 21eko Ordenak adierazten zuenez: “ Dagoeneko, Eskola Nazionala ez da laikoa”, in 1936ko irailaren 24ko
Estatuko Aldizkari Ofizialean, 27.zk.
2 OSTOLAZA ESNAL, Maitane (1996), El garrote de la depuración: maestros vascos en la guerra civil y el primer franquismo
(1936-1945), San Sebastián, Euskal Herriko Unibertsitatea, 51. orria.
3 1936ko abuztuaren 21eko, Defentsa Nazionalerako Batzarraren Aldizkari Ofiziala, 9.zk.
4 ZUA, A Saila, 1. Arloa, 1, Multzoa, 27. Liburua, 5. orria zuzen.
5 OSTOLAZA ESNAL, Maitane (1996), El garrote de la depuración…, op.cit., 56. orria.
6 1939ko abuztuaren 1eko Estatuko Aldizkari Ofizialean, 213. zk.
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Nazio Himnoa, Legioaren Himnoa edo Cara al Sol delakoa. Era berean, besoa altxatzen agurra egin
behar zuten eta klase guztietan Francoren erretratua eta irudi erlijiosoak ipini. Irakasleek, baina,
aberriaren etsaien kontrako oinarrik gabeko gorrotoa sustatzeaz gain, ia militarra zen diziplina ezartzen
lagundu zuten. Goizero, umeak, lerro zuzenean ipini ondoren, euren ikasgeletara desfilean joaten
ziren. Heziketa bide hori sarien eta zigorren bidez eratutako sisteman oinarritzen zen, gainera,
zigorrak eskarmentu fisikoak ezartzen ematen zituzten. Nesken kasua ere adierazgarria da, etorkizunerako etxekoandreak prestatzeaz arduratzen zen programa berezi bat ezarri baitzuten.
Bestalde, Euskal Herrian hezkuntza elebiduna deuseztatu eta euskararen erabilera debekatu zuten7. Horrez gain, euskal kultura eta hizkuntzaren kontrako eraso sutsua sustatu zuten. Beste era
batera esanda, gaztelania ez zen hizkuntza oro zapaltzen zuten, bere erabilera aberriaren kontrako
atentatutzat hartzen baitzuten. Hori erakusteko, aipa dezagun: 1938ko maiatzaren 21eko Ordena
eta 1940ko maiatzaren 16ko Ordena. Agindu horietan guztietan, euskal kulturaren kontrako hainbat
neurri ezarri zituzten, horiek “kendu beharreko elementu exotikoak” baitziren.
“Gurea denari, hau da, hizkuntzari zor diogun errespetua dela eta, bizitza pribatutik at dauden
hizkuntzarekiko bizioak alde batera utzi behar dira. Gainera, bizitza publikoan itxuraz kolonialak
diren modak daude. Hori dela eta, botere publikoak, ahal duen neurrian, erabilera horiek guztiak
baztertu behar ditu, kontzientzia espainolari kalte egiten diotelako. Horrekin guztiarekin batera,
nazionala izan behar duen izaeran, gure herrian ezabatu behar diren elementu exotikoak sartzen
ditu…”8.
Horren haritik, 1945eko Lehen Hezkuntza Legearen zazpigarren artikuluan, gazteleraren nahitaezkotasuna ezarri zuten: “espainiar hizkuntzak komunitate hispanikoaren batasuna irudikatuko
du, lehen hizkuntzan nahitaezkoa izateaz gain, espresio tresna nagusia izango da eta giza heziketan
garrantzia berezia izango du” 9. Ez dago dudarik, euskara gutxiesten zutela, ondorengo baieztapenari
erreparatuz; “hizkuntza txiki hori, ez da mintzaera izatera heltzen. Gainera ez dugu bere jatorriaren
berri eta desagertzear dago, ez duelako ezertarako balio. Baserritar hizkuntza horrek abereekin hitz
egiteko soilik balio du, bizitza modernorako atzerapauso bat baizik ez da”10.
Laburbilduz, propaganda eta doktrina bitartez, eskola gizartearen kontrol ideologikoa suspertzeko
erabili zuten. Horrekin guztiarekin batera, eliza erregimenaren balore nagusien igorlea izan zen. Zalantzarik gabe, hezkuntza sistema garbiketa ideologikoa eta gizartea berhezteko erabili zuten. Erregimen
frankistak, jakina, irakasleriaren zaintzan erreparatu zuen bereziki, etorkizunean Estatu Berriaren
ideologiarekin bat zetorren hezkuntza bermatzen baitzuen.

7 Hitz gutxitan esateko: euskararen kontrako hainbat neurri hartu zituzten. Horrela bada, jendaurrean euskaraz hitz egiten
zuten emakumeei ilea mozten zieten. Era berean, 1938ko maiatzeko ordena batek umeei egoera zibileko erregistroan izen euskaldunak ipintzea debekatu zuten. Azkenik, 1937ko apirilean Alfonso Velarde, Gipuzkoako Gobernadore Militarrak Hablad
Español zeritzon bando bat publikatu ez ezik, agerian euskara mintzatzea debekatu zuen. In GRANJA, Jose Luis de la, eta
PABLO, Santiago de (directores) (2009), Guía de fuentes documentales y bibliográficas sobre la Guerra Civil en el País Vasco
(1936-1939) – Gerra Zibilak Euskadin izan zuen bilakaerari buruzko iturri dokumentalen eta bibliografiokoen gida (1936-1939),
Bitoria – San Sebastián, Gobierno Vasco – Sociedad de Estudios Vascos, 549. or., eta in, Egaña, Iñaki (209), Los crímenes de
Franco en Euskalerria, 1936-1940, Tafalla, Altaffaylla, 262. orria.
8 Aipatutako legegintza arauetan.
9 1945eko uztailaren 18ko Estatuko Aldizkari Ofizialean, 199. zk.
10 MURUA CARTON, Hilario, “La situación del profesorado en Gipuzkoa durante el franquismo”, in Cuestiones Pedagógicas:
Revista de ciencias de la educación, 19.zk., 161. orria.
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Irakasleriaren Arazketa
Erregimenak irakaskuntza garrantzi izugarria eman zion langileen garbiketari. Hortaz, legegintzari
dagokionez, hartutako lehendabiziko erabakiak, Lehen Hezkuntzan ziharduten irakasleen kontrakoak
izan ziren. Hasiera batean, irakasle guztiei garbiketa prozesua ezarri zitzaien, hau da, kontrakoa ikustarazten ez bazuten, denak ziren errudun. Orduan, aipatutako prozesua pasatzen ez bazuten, euren
funtzioetatik baztertzen zituzten irakasleak eskola publikotan nahiz pribatuetan. Laburbilduz, langileria-arazketa Eskola Nazional Katolikoaren ezartzearen aurrerapausoa izan zen.
Esanak esan, prozesuak gizartearen kontrol sozialerako bidea ekarri zuen, adierazi dezakegu:
“erregimen totalitarioek, euren kontserbazioa zaintzeko, irakasleenganako kontrol zorrotza ezartzen
zutela. Era berean, diktadura guztietan irakasleek estruktura berriak sendotzen eta ezarritako ordena
mantentzen lagundu behar dute; horretarako, ideologia berria erreproduzitu eta erregimenari zilegitasuna kentzen dion edozein ideia zabaltzen saihestu behar dute” 11. Horregatik guztiagatik, “errepresio frankistak astindutako talde nagusienetakoa libreki irakasten zuten irakasleena izan zen,
gizarte tradizionalaren kontuak kolokan ipintzen baitzuen12.
Bestalde, erauzte espedienteak aztertzean ikusiko dugunez, ez zuten irakaslearen jarduera politikoa
soilik zigortzen, euren jokaera moral eta pribatua ere kontuan hartzen zuten, beraz, erregimenarentzat
“irakasle onek, pedagogia formazio onaren gainetik, hainbat bertute izan behar zuten, hots, abertzale
eta katolikoa izatea”13. Horiek gorabehera, eta Barrusok adierazten duen bezala irakasleen aurkako
erauzte prozesua “frankismoak bultzatu zituen garbiketa prozesuen artean arrakasta izan zuen bakarra
izan zen. Kolektibo murriztua, kontrolatua eta definitua zen, beraz, erraza zen horiei guztiei Estatu
Kontseilu Teknikoko Hezkuntza Komisioak ezarritako neurriak aplikatzea”14.
Hezkuntzari dagokionez, hartutako lehenengo neurria 1936ko abuztuaren 19ko Ordena izan
zen. Bertan azaltzen zenez, alkateek irakasleen lehendabiziko garbiketa egiteaz arduratu ziren, beraz,
errektoreordetzan herri bakoitzeko irakasleen jardueraz informatu behar zuten, hori dela eta, gai
edo ez gai klasifikazioa ezartzen zieten. Argi dago alkateari nolabaiteko boterea eman zitzaiola, bere
balorazioa nahiko baitzen irakasle bat kargutik kentzeko. Gauzak horrela, alkateak bere informea
unibertsitate distrituko errektoreari igorri behar zion. Horregatik guztiagatik, lehengo garbiketa fase
horretan ardura aipatutakoari egokitu zitzaion.
Gipuzkoan, baina, arazte prozesua 1936ko irailean hasi eta 1942ko azaroaren 18ra arte luzatu
zen. Izan ere, “Gipuzkoako irakasleen %27a erauzte prozesuaren ostean zigortua izan zen” 15. Dakusagunez, Gipuzkoako hezitzaileen laurdenari zigorrak ezarri zizkieten. Gainera, Euskal Herri
osoan bezala, gure probintzian garbiketa prozesua egiteko helburu nagusiena “eskolatik euskal nazionalismoa errotik ateratzea zen”16, irakasleek ideologia frankistarekin bat egin behar baitzuten.

11 SANCHIDRIAN BLANCO, Maria del Carmen, GRANA GIL, Isabel, MARTIN ZUÑIGA, Francisco (2011), “Análisis y valoración de
los Expedientes de Depuración del Profesorado de Instituto de Segunda Enseñanza en el franquismo (1936-1942)”, in Revista
de Educación, 356.zk, 379. orria.
12 VEGA SOMBRIA, Santiago (2011), La Política del Miedo: el papel de la represión en el franquismo, Barcelona, Crítica, 42. orria.
13 FERNANDEZ SORIA, Juan Manuel; AGULLO DIAZ, Maria del Carmen (1999), “Depuración de maestras en el franquismo”, in
Studia Histórica, Historia Contemporánea, 17.zk, 265. orria.
14 BARRUSO BARES, Pedro (2005), Violencia política y represión en Guipúzcoa durante la Guerra Civil y el primer franquismo
(1936-1945), Donostia, Hiria, 446. orria.
15 Ibidem, 455. orria.
16 BARRUSO BARES, Pedro (2005), “De los tribunales populares a las comisiones depuradoras: violencia política y represión
en Guipúzcoa durante la Guerra Civil y el primer franquismo (1936-1945)”, in Revista de Historia Contemporánea, 4. zk., 61. orria.
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Legegintza dela eta, 1936ko azaroaren 8ko 66. Dekretua17 eta 1936ko azaroaren 10eko Ordena
aipatu behar ditugu, prozesuaren neurri garrantzitsuenak baitira. Beste hainbat aginduren artean
“hezkuntzaren antolaketa berriari ekin baino lehen, instrukzio publikoan zeuden langileen errebisioa
egin ziezaietela arautu baitzuten”.
Hari beretik, aipatutako garbiketa egiteko lau komisio eratu zituzten: A komisioa, Unibertsitateko
langileei bideratua; B Komisioa, arkitekto eta ingeniarien eskolarako zena; C Komisioa, institutuetarako, merkataritza eskoletarako, arte eta lanbide eskoletarako, lehen hezkuntzako inspekziorako
eta administraziorako zena eta D Komisioa, irakasle-eskolako langileen garbiketarako18.
Zalantzarik gabe, prozesu guztietan arau berdinak jarraitzen ziren. Hasteko, Komisioak irakaslearen
portaera profesional, sozial, pribatu eta politikoari buruzko informeak eskatzen zituen. Aitorpen
horiek herriko hainbat lagunek egin behar zituzten: Guardi Zibilaren komandanteak, alkateak,
apaizak eta herriko guraso elkartearen presidenteak. Hala, nabarmentzekoa da irakasle bakoitzaren
etorkizuna deklarazio horien guztien baitan zegoela eta gainera, ezarritako karguek bizitzako aspektu
pertsonalak eta profesionalak bildu zitzaketen.
Ondoren, aitorpenak jaso ostean, Komisioak datuak aztertu eta erabaki bat hartzen zuen: irakaslea
bere karguan berretsi edo akusazio bat eta salaketa zerrenda egin, zeina interesdunari bidaltzen
zitzaion. Zehatzago esanda, salaketak hainbat kontugatik buru zitezkeen: oro har, ezkerreko partidu
politikoko kide izategatik izaten ziren, baita ezker ideologiako prentsa irakurri edo FETE sindikatuaren
barne egoteagatik ere. Sindikatu hori hezkuntza sailekoa zen eta Langile Batasun Orokorraren barnean
zegoen. Hortaz, lehenago esan dugun eran, ez zuten soilik irakaslearen lan profesionala kontuan
hartzen, bere bizitzako aspektu pribatuak ere aintzat hartzen zituzten.
Lehengo hariari helduz, Gipuzkoako garbiketa kasu gehienak ezkerreko edo Euzko Alderdi Jertzaleko
kide izateagatik jazo ziren. Dena den, “militantzia egozte gehienak ez ziren espedientatuari hutshutsean zegozkionak, izan ere, euren portaerari buruz gainontzekoek eginiko aitorpenek ere garrantzia
izan ohi zuten eta horiek, egiari zor, ez ziren beti egiazkoak19. Bestalde, ogibidearekin erlazionaturiko
karguei zegokionez, irakasle asko tropa nazionalak euren herrietan sartu zirenean bere lanpostuan ez
zeudelako zigortu egin zituzten. Dudarik gabe, aipatutakoaren arrazoia liskarra opor aldian hasi zela
izan daiteke. Orduan, euren opor-lekua lur errepublikarretan bazegoen, ezin zuten lanera itzuli. Euren
aurkako beste akusaziorik ez bazegoen, ez zitzaien zigorrik ezartzen, espedientea errebisatu gabe
beren karguetan konfirmatzen baitzituzten.
Ondoren, salaketa zerrenda jasotzen zutenek kargu-uztea idatziz eta hamar eguneko epean formalizatu behar zuten. Gainera, euren defentsarako komeni zitzaien dokumentazioa aurkeztu zezaketen. Horregatik guztiagatik, irakasleen kontrako arazte prozesuak “espedientatuari aukera gehien
ematen zion errepresio prozesua izan zen. Batez ere, bere defentsarako idatzi bat eta nahi zituen
froga dokumentalak aurkezteko aukera ematen baitzioten. Dena den, horiei ez zitzaien akusaziozko
dokumentuei balio berbera ematen”20. Horren ostean, informazio guztia Erauzte Komisioaren presidenteari igortzen zitzaion eta espedientea zigor proposamen batekin osatzen zuen. Halaber, Kultura
eta Hezkuntza Komisioari helarazten zitzaion berretsi edo atzera bota zezan.
Edonola ere, momentu hartan hiru erabaki soilik har zitezkeen: karguaren konfirmazioa, lekualdatzea edo kargua kentzea. Orokorrean nazionalista izandako irakasleak Euskal Herritik kanpo bi-

17 1936ko azaroaren 11ko Estatuko Aldizkari Ofizialean, 27.zk.
18 D Komisioa probintzia bakoitzean eratu zuten eta kargu hauek osatzen zuten: Bigarren Hezkutzako Institutuko zuzendari
batek, Lehen Hezkuntzako inspektore batek, Guraso Elkarteko Zuzendariak eta jarduera moral eta tekniko aproposeko bi
lagunek.
19 BARRUSO BARES, Pedro (2005), Violencia política y represión en Guipúzcoa…, op. cit., 464. orria.
20 Ibidem, 491. orria.
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daltzen zituzten, gobernu buruek, euren erlijio sentimendua zela medio, bertan onartzen baitzituzten.
Horregatik guztiagatik, ez zituzten hezkuntzatik kanpo uzten, beste probintziaren batera bidaltzen
zituzten. Guztiarekin, 1937ko otsailaren 17ko Ordenaren21 bitartez hainbat zigor ezarri zituzten: direkzio karguak betetzeko gaitasunik gabe uztea; hilabete batetik bi urtera arteko lan-uztea, lanik eta
soldatarik gabe zigortzea; edo karguan hogei urte egon ondoren, erretiratzeko posibilitatea izatea.
Edozein modutan ere, aurrerago adieraziko dugunez, 1938ko urtarrilaren 18ko Ordenak Udalei
irakaslearen iraunkortasuna eskatzeko aukera eman zien22. Ondoren, 1938ko martxoaren 11an, prozesua arintzeko, Bulego Tekniko Administratiboa sortu zuten. Beste era batera esanda, probintzi
bakoitzeko Erauzte Komisioak aipatutako bulegoari erabaki proposamena bidaltzen zion. Hori,
baina, Komisio Aztertzaile batera igortzen zuten, hark beharrekoa ondoriozta zezan. Gainera, 1939ko
martxoaren 18ko Ordenaren bidez Garbiketa Espedienteen Ebazpenerako Goi Komisioa sortu
zuten, espedienteak berriz ireki eta euren azterketa egin ahal izateko. Kasu horretan, informeak
berriz ikasi, erabaki berri bat ezarri edo Komisiora bueltatzen zituzten froga gehiago lortzea zen helburua. Azkenik, espedientea Hezkuntza Ministeriora luzatzen zuten kasu bakoitza konpondu zezan.
1942ko urtarrilaren 30eko Ordenaren bidez, aipatutako komisioaren ordez, Errebisio Auzitegi Gorena
sortu zuten.
Ez dago dudarik, 40. hamarkadatik aurrera legeak espedienteen berrikusketan arreta jarri zuela,
froga berriak egon zitezkeelako. Horregatik guztiagatik, kasu askotan, aurretik ezarritako zigorrak
ezeztatu zituzten eta erabaki berri bat ezarri.
Amai dezagun esanez, heziketan emandako garbiketa prozesua erregimen berriak ezarritako errepresio mota bat izan zela, bere ideologiarekin bat zetorren hezkuntza sistema bat finkatzeko asmoa
baitzuen.

Herriko irakasleen kontra abiarazitako txostenak
Herriko irakasleen kontra abiarazi zituzten txostenen azterketari ekin baino lehen, Zumarragako
maisu eta maistra guztiak erauzte prozesua bizi izan zutela aipatu behar dugu.
Lehenengo eta behin, Eskola Nazionaletako mutilen23 maisu zen Manuel Gordo Gutierrezi buruz
mintzatuko gara. Adierazi dugunez, 1936ko azaroaren 10eko Ordenak aipatzen zuenez, hasieran,
herriko autoritateek beren langileei buruzko aitorpenak entregatu behar zituzten. Hala, 1936ko azaroaren 21ean Urretxuko postuko Guardia Zibilaren Komandanteak irakaslea “herritik horda separatista
eta marxistekin joan zela” adierazi zuen24. Dena den, ez zekien borondatez edo derrigorrez egin zuen.
Era berean, herriaren askapena baino lehen bere eginbehar profesional, erlijioso eta sozialak bete
zituela adierazi zuen, partidu politiko baten kide zenik ez zekiela jakinaraziz. Alkateak 1936ko
azaroaren 26ko bere informean, ordea, “indar askatzaileak herrira sartu aurretik C.N.Tko hordak
behartuta joan zela” 25 informatu zuen. Antza denez, portaerari dagokionez, komandantea eta guraso

21 1937ko otsailaren 27ko Estatuko Aldizkari Ofizialean, 130.zk.
22 OSTOLAZA ESNAL, Maitane (1996), El garrote de la depuración…, op.cit., 115. or. Kasu horretan, Zumarragako Udalak irakasleek
bere postuak mantentzeko egin zituen eskaeretan, aurretik adierazitakoa kontrajarriz, 1938ko otsailaren 27ko eta abuztuaren
20ko ordenak aipatzen dituzte. In, AAO, Administrazioaren Artxibo Orokorra, Hezkuntza Saila, 32-12632-91023 eta 32-1263291028 katalogo zenbakiak.
23 Zehazki, 1935-1936 ikasturtean Mutilen Eskola Nazionalean bigarren mailako irakasle izan zen.
24 AAO, Hezkuntza Saila, 32-12632-91023 katalogo zenbakia.
25 Ibidem.
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elkarteko presidenteak emandako argudio berberak eman zituen. Horren haritik, Falangeko herrinagusiak 1937ko urtarrilaren 10ean gaiaren berri ematean, “C.N.T.ko gaizkile batzuk [Manuel] herritik kanpora joateko behartu zutela eta bera ez zela ezekoa ematen ausartu” 26 jakitera eman zuen.
Azkenik, 1937ko abuztuaren 12an, Zumarragako eliz parrokiako apaizak, Cipriano Echanizek,
maisua betebehar erlijiosoak beti bete zituela eta ez zuela inolako partidu politikoekin lotzen aditzera
eman zuen.
Edozein modutan ere, aipatutako informeak igorri baino lehen, Probintziako Komisioak 1937ko
urtarrilaren 4an informe bat egin zuen. Bertan, interesduna bere lanpostuan ez zegoela adierazi
zuten, nahiz eta “probintziako Aldizkari Ofizialaren27 bidez bere bizitokia non zegoen galdetu zioten”
28
. Hori dela eta, lanpostutik kentzea proposatu zuten. Hortaz, 1937ko otsailaren 9an, gobernadore
zibilak eta Kultura Komisioak proposamena berretsi zuten, hortaz, maisua aldi baterako lan eta soldatarik gabe utzi zuten.
Horren ostean, 1937ko abuztuaren 6an, irakasleak bere lanpostua berreskuratzeko zinpeko
aitortza aurkeztu zuen29. Bertan zera baieztatu zuen: gerra hasi zenean Donostian alaba baten etxean
zegoela oporretan. Beraz, 1936ko abuztuaren 31ra arte han egon zela, herrira bueltatu zen arte. Ondoren, irailaren 19an, frankistak Zumarragara sartzen saiatzen ari zirenean, Bizkaira joan beharra
izan zuela esan zuen, mehatxuak jaso zituelako. Esanak esan, Portugaleteko igande eskolan eta Santanderren lan egin zuela adierazi zuen, bizitzeko dirua behar zuelako. Bukatzeko aipatu, aukera izan
zuenean, hau da, 1947ko uztailaren 1ean, Zumarragara bueltatu zen.
Behin erauzte komisioak informazio osoa aztertu eta irakasleak azaldutakoa ikusi zuen, 1937ko
irailaren 27an, bere lanpostura bueltatzea proposatu zuten30.
Edozein modutan ere, ez zen Manuelen arazte prozesua erabaki horrekin bukatu, lankide batek
bera eta beste bi irakasle salatu baitzituen. Horren ondoren, Komisioak salatzailearen idatzia aztertu
zuenean, salaketa zerrenda berri bat bidali zion hamar egunetan bere defentsarako kargu gabetzea
aurkez zezan. Hala, hainbat kargu eragotzi zitzaizkion; elementu gorriekin harremana izatea, beste
irakasle bati herria uzteko eta Fronte Popularraren barnean sartzeko eskaria egitea eta tropa nazionalak
Zumarragara sartu zirenean herritik alde egitea.
Horregatik guztiagatik, 1937ko abenduaren 14an ostera ere, idatzi baten bidez bere defentsa
aurkeztu zuen akusatuak. Aipatu dugun eran, berriz ere oporrak bere alabaren etxean pasa zituela
adierazi zuen. Horrekin guztiarekin batera, kurtsoa hasi baino lehen “horda gorri-separatisten beldur
zelako etxetik irten gabe herrian egon zela jakitera eman zuen. Gainera, ezin zuen horiengandik ezer
onik espero, bere ideologia kontrakoa baitzen. Gainera, hori gutxi balitz, bere alaba Carmenen
ondoan egon behar izan zuen oso gaixo zegoelako” 31. Manuelek ez zion lankideari herria uzteko
eskatu, batik bat berak ere joan behar ez zuelako. Hori adierazita, salaketa-egilearen argumentuak
apurtu zituen, gainera, berak ere ez zuen ulertzen zergatik salatu zuen. Jakina zen salaketa jarri
zuenak berekiko jarrera txarra izateaz aparte, arbuioa ziolako susmoa zuen32.

26 Ibidem.
27 1936ko abenduaren 14ko Estatuko Aldizkari Ofizialean.
28 AAO, Hezkuntza saila, 32-12632-91023 katalogo zenbakia.
29 Dokumentuan zinpeko aitortza aurkeztu ez ezik, eskatzaileak galdeketa bat bete behar zuen, non bere joera erlijioso, moral,
sindikal edo profesionalari buruz galdetzen zitzaion. Era berean, bere portaera bermatzen zituzten pertsonen aitormenak
agertu behar zituen.
30 AAO, Hezkuntza saila, 32-12632-91023 katalogo zenbakia.
31 Ibidem.
32 Ibidem.
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Hori ikusita, bere errugabetasuna ikustarazteko, dokumentazio berria aurkeztu eta Espainiako
Falangeko herri-nagusiak herria uztera behartua izan zela berretsi zuen. Gainera, bere alaba gaixo zegoela erakusteko, osasun ziurtagiri bat aurkeztu ondoren, etxetik ezin zela mugitu adierazi zuen. Era
berean, 1937ko abenduaren 11ko, Julian Maria Ansuateguik eginiko, notario-akta baten bidez, Falangeko hiru kideen lekukotasunak aurkeztu zituen. Horiek guztiek, Manuelek adierazitakoa egia
zela eta armatutako miliziano batzuk irakaslea eta bere familia behartuta eraman zituztela baieztatu
zuten.
Bukatzeko, 1939ko maiatzaren 9an, Garbiketa Espedienteen Ebazpenerako Goi Komisioak, salatuaren jarrera guztiz argitu ez zuela ikusita, “probintziatik kanpoko lekualdatzea eta urte betez lanpostua eskatzeko debekua” 33 ezarri zion. Udalak zigor horren berri izan zuenean, Hezkuntza Ministerioari ezezta zezan eskatu zion34, irakasleak portaera profesional eta sozial ezin hobea izan
baitzuen. Hala eta guztiz ere, arazte komisioak eskaerari uko egin eta gero, 1939ko azaroaren 28an
Manuelek berriro ere bere txostenaren errebisio eskatu zuen35.
Prozesuaren azken fase horretan, salatuak beste argudio batzuk azaldu zituen. Alde batetik, Falangeko herri-buruzagitzarena eta bestalde, herriko alkatearena; hilabete batzuetan, Falangeko herri-nagusi izan eta momentu hartan bertako idazkaria zela baieztatzeko. Ez dago Udalak irakaslearen
alde jokatu zuela dudan jartzerik, izan ere, 1940ko urtarrilaren 15ean, zera adierazi zion goi erakundeari: “zigorra aurrera eramaten bazuen Zumarragako biztanleek ez zutela begi onez ikusiko, Mugimenduak oker hartu zuela uste baitzuten” 36.
Horren ondorioz, txostena berriro aztertu ondoren, 1940ko apirilaren 23an Ministroak ezarritako
zigorra ezeztatu zuen eta irakaslea bere lanpostuan konfirmatu zuen. Dena den, maisua herriko
beste eskolara bidaltzea komenigarria izango zela adierazi zuen eta Zumarragan beste eskola nazionalik
ez zegoenez, 1940ko maiatzaren 6an Lehen Hezkuntza Zuzendaritza Nagusiak zera erabaki zuen:
Manuel Gordo Gutierrezek “behin-behinean Zumarragako eskola graduatuan jarraitzea, eta probintziako irakasleen garbiketa prozesua bukatu ostean, zuzendaritza horrek izan zezala bere postuan
berresteko ardura37”.
Azkenik, aipatutako prozesu luze hori azaldu ondoren, irakasleari ezarritako salaketa ezeztatu
zela adierazi behar dugu, egotzi zitzaizkion karguak ez baitzituzten frogatu. Aurreko guztia laburbilduz,
salatzaileak ustez sinatu zuen Frente Popularraren kide izateko dokumentua borondatez ordainketa
batzuk jasotzeko eskakizuna zen. Era berean, akusatuak aurkeztutako testigantzak direla eta, argi
dago herria uztera behartu zutela. Nolanahi ere, txosten horren analisia egin eta gero, arazo pertsonalengatik norbanako bat zigor daitekeela ikusi dugu. Gainera, akusatuak adierazitako hezkuntzarekiko
bokazio kontuan hartzen badugu, bere helburua lanpostua mantentzea izan zela baiezta dezakegu,
horregatik guztiagatik sartu zen prozesu burokratiko konplexu horretan.
Hurrengo lerroetan, Abundio Alvarez de Arcaya maisuaren kontrako txostena aztertuko dugu.
Lehenengo eta behin, aipatutako legegintzak adierazten zuenez, 1936ko azaroaren 21ean Guardia

33 Ibidem. Aipatutako zigorra 1939ko irailaren 15eko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean agertu zen.
34 1938ko otsailaren 27ko eta abuztuaren 20ko ordenen babesaren pean eskatu zuen. Zehazki Udalbatzak 1939ko irailaren
15eko osoko bilkuran hartu zuen erabakia, in ZUA, 339, 15 orria itzul.
35 1939ko martxoaren 18ko ordenaren hirugarren atalak baimentzen zuenez, Ministroak garbiketa txostenak berriz ikusi zitzakeen, froga berriak adierazten zirenean. Horrela bada, 1940ko urtarrilaren 31an Hezkuntza Ministerioak Manuel Gordo Gutierrezen espedientea berriz aztertzea erabaki zuen.
36 AAO, Hezkuntza Saila, 32-12632-91023 katalogo zenbakia.
37 Ibidem.
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Zibilaren Komandanteak nazionalak herrira sartu zirenean Abundio “herritik horda separatista eta
marxistekin joan zela”38 adierazi zuen. Izan ere, ez zekien berak nahi izanda ala behartuta alde egin
zuen. Alkateak, ordea, azaroaren 26ko informe baten bidez, ihesa tropen sarrerak eragindako beldurrak
bultzatu zuela jakitera eman zuen. Gainera, irakaslearen portaera soziala, morala eta politiko betidanik
izan ziren egokiak. Guraso elkarteen kideek ere, antzeko aitorpenak egin zituzten, maisuak ideologia
barea zuela adieraziz. Apaizak ere, eginbehar erlijiosoak bete zituela eta ez ziola politikarekiko jarduerarik ezagutzen aditzera eman zuen. Bukatzeko, Falangeko nagusiak “armada sartu baino lehen
maisua herritik kanpo joan bazen, seguraski izan zuen beldurragatik izan zitekeela” 39 adierazi zuen.
Gipuzkoako Erauzte Komisioak irakaslea bere lanpostuan ez zegoela jakitera eman zuen, “nahiz
eta Probintziako Aldizkari Ofizialean40 bere bizitokia adierazi zezan eskatu zitzaion”41. Beraz, 1937ko
otsailaren 9an, gobernadore zibilak maisua lanik eta soldatarik gabe uztea erabaki zuen.
Horren ondoren, adierazitako dokumentazioaren azterketari ekin zioten. Behin joera informeak
ikusi zituztenean, Komisioak, pertsona bere lanpostuan jarrai zezala ebatzi zuen, hori dela eta,
1937ko maiatzaren 4an bere karguan konfirmatu zuten.
Horiek gorabehera, aurreko kasuan aipatu dugun bezala, irakaslea bere karguan berretsi ondoren,
1937ko urrian, lankide batek Abundioren kontrako salaketa ipini zuen. Kasu horretan, baina, herritik
joan eta “berari tipo horiek ez ziotela harrapatzen” adierazi zuela eragotzi zion42. Bestalde, aipatu beharra dago, salatzaileak bere leku-aldaketa eskatu zuela, akusatu zituen eta zonalde gorritik zetozen
irakasle horiek, adingabeak euren alde jartzea ekidin nahi baitzuen43.
Edozein modutan ere, 1938ko urtarrilaren 21ean, nahiz eta Komisioak ezin izan zuen akusatuaren
esaldia egiazkoa zen edo ez berretsi, irakaslea probintzian bertan leku-aldatzea proposatu zuen, izan
ere, lankideen arteko salaketak “aurrerantzean euren betebeharren eta hezkuntza jardueren kalterako
izango ziren”44. Horregatik guztiagatik, akordioa eskolan liskarrak ekiditeko adostu zuten eta ez joera
politiko edo moralak tartean zirelako.
Aipatu dugunez, akusatuak kargu-gabetze bat egin zezakeen. Kasu horretan, kargu bakarra ezarri
zioten: hau da, “tropak sartu orduko bere lanpostua utzi izana, gainera, tipo horiek hura berehalakoan
hartuko ez zutela esan zuen” 45.
Horrekin guztiarekin batera, Abundiok 1937ko abenduaren 14an jaso zuen salaketan zerrendaren
kontra agertu zen, adierazi zuenez: tropa nazionalak sartu baino lehen herria utzi zuen Bilbora bere
soldata kobratzera joan zelako. Era berean, ondoren, hiriaren ebakuazioa derrigorrezkoa izan baino
lehen, Barakaldora joan zen. Hobeto esanda, Gasteizko bere familiarekin beste leku batera abiatu
zen “gerrak zekartzan ondorioen beldur baitzen” 46. Gainera, gorrien erresistentzia egun gutxitakoa
izango zela uste zuen. Azkenik, atxiki zitzaion esana ez zela bere ahotik irten adierazi zuen, bera nazionalek garaipena lortuko zutela pentsatzen baitzuen. Hala, amaitzeko gezur horretan salatzailearen
jardueran nolabaiteko bekaizkeria edo asmo txarra ikusten zuen.

38 AAO, Hezkuntza Saila, 32-12632-91028 katalogo zenbakia.
39 Ibidem.
40 1936ko abenduaren 14ko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean.
41 AAO, Hezkuntza Saila, 32-12632-91028 katalogo zenbakia.
42 Ibidem.
43 Ibidem.
44 Ibidem.
45 Ibidem.
46 Ibidem.
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Bere buruaren alde egin bazuen ere, irakasleak adierazitakoa ez zuten kontutan izan eta 1939ko
maiatzaren 9an, Hezkuntza Ministerioko Goi Komisioak “probintziaren barneko lekualdatzea eta,
urte betez, bete gabe zeuden karguak eskatzeko debekua” 47 ezarri zion.
Berriro ere, aurreko kasuan bezala, Udalak Abundioren egoera aintzat hartu zuen, arduradunei
zigorra kentzeko eskaria luzatu baitzioten48. 1939ko azaroaren 28an alkateak aipatutako bi maisuek
Mugimendu Nazionala ezarri baino lehen portaera ezin hobea izan zutela baieztatu zuen. Hari
beretik, ez zen bere nahia justiziaren kontra egitea, hortaz, salaketa hori informazio oker baten
ondorio zela adierazi zuen. Edozein modutan ere, Komisioak herri agintariek eskatutakoari uko egin
zionez, Abundiok bere espedientearen errebisioa eskatu zuen. Bere errugabetasuna frogatzeko, Falangeko informe bat aurkeztu zuen, Falangeari atxikitu eta Subsidio al Combatiente delakoaren idazkaria zela egiztatu baitzuen.
Abundio, gainera, Herri Kontseiluko kide zen eta maisu izanik “afiliatuen irakaspen aberkoiez
arduratzen zen” 49. Bestalde, 1940ko urtarrilaren 15ean Alkateak adierazi zuenez, irakasleari ezarritako
zigorrak “ biztanleen artean inpresio txarra eragin zuen, gehienek arrazoirik gabekoa zela ikusten
baitzuten”50. Gainera, maisuak beti parte hartzen zuen agindutako lanetan, bai Hornitze Sekzioan
eta baita adingabeei konferentzia aberkoiak eskaintzerakoan ere.
Beraz, Hezkuntza Ministerioak bere txostenaren errebisioa onartu zuen. Azkenik, Garbiketa Espedienteen Ebazpenerako Goi Komisioak, emandako dokumentazioa aztertuta, egoera aldatu zela
ikusi zuen. Hortaz, probintziaren barneko lekualdatzearen zigorra ezeztatua izan zen.
Espedientea aztertu ondoren, beharrezkoa da garbi uztea salaketa pribatuak noraino ailega zitezkeen ikusi ahal izan dugu, hau da, nahiz eta benetakoak ez izan, maisuen etorkizunerako gako
ziren, “espedienteen subjektibotasunak eta ezaguera pertsonal zein partikularren nondik-norakoak,
irakasleriaren arazketari buruzko hainbat galderari erantzuteko aukera ekiditen du” 51.
Hori ikusi eta gero, Julia Concepcion Esteban maistraren kontrako dosierra aztertuko dugu. Lehen-lehenik alkateek egindako informeetan, garaian jarduneko alkatea zenak, “Fronte Popularraren
aldekoa eta ezkerraren boto-emaile”52 kontsideratu zuen. Guardia Zibilaren Komandanteak, ordea,
1936ko azaroaren 21ean Julia portaera eredugarriko irakaslea eta politikarenganako zaletasunik gabekoa zela adierazi zuen. Nolanahi ere, nabarmentzekoa da 1936ko irailaren 26an, alkate berriak
bere aurrekoaren guztiz kontrakoa azaldu zuela, batez ere kontuan izanda guraso-elkarteko presidenteak
eta apaizak ere eskolan nahiz handik kanpo, joera moral eta erlijioso ona zuela adierazi baitzuten.
Horrekin guztiarekin batera, Herri-Falangeko nagusiak “ideia erlijiosoak zituen pertsona eta politikatik
at zegoela” baieztatu zuen53. Hori guztia aztertu eta gero, zaila da ulertzen zergatik alkateak bidalitako
informeak ez duen gainontzeko testigantzekin zerikusirik.
Hori horrela izanik ere, Komisioak aipatutako informea aintzat hartu zuen eta 1937ko apirilaren
25ean maistrari hiru kargu ezarri zizkioten: Frente Popularreko kide izatea, ezkerraren boto-emaile
izatea eta publikoki politika ezkertiarraren aldeko manifestazioak egitea. Gainerako prozesuetan
bezala, hamar eguneko epea izan zuen kargu-gabetzea burutu eta nahi zuen dokumentazioa aurkezteko.

47 Ibidem.
48 ZUA, 339, 15. orria itzul.
49 AAO, Hezkuntza Saila, 32-12632-91028 katalogo zenbakia.
50 Ibidem.
51 BARRUSO BARES, Pedro (2005), Violencia política y represión en Guipúzcoa…, op. cit., 469. orria.
52 AAO, Hezkuntza Saila, 32-12632-91030.
53 Ibidem.
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Gauzak horrela, 1937ko maiatzaren 4ean, idatzi bat bidali zuen eta egozten zitzaizkion karguak
ukatu zituen. Bera, ez zela inolako partidu politikoko kide izan, “bere bizitzako ideala, bere Espainia
maitea fedez eta gogo beroz maitatzea baitzen, horretan bere arima ipintzen baitzuen”54. Bigarren
karguari zegokionez, ezkerreko partiduei ez ziela botorik eman aipatu zuen, inork boto txartel bat
eman nahi izan zionean, berak hari uko egin zion eskuineko hainbaten aurrean. Izan ere, hautestontzian bere senarrak, Udal idazkariak, emandako botoa sartu zuen. Bestalde, Eskola Nazionalaren
alde ere agertu zen, bere testigantzan azaldu zuenez: “Errepublika Eskola Nazionala handiagotzeaz
arduratu zenez, agian eskolarekiko zuen interesa bihotzean zituen sentimendu intimoekin nahastu
zituzten” 55. Gainera, Ezker Errepublikarreko kide batek salatu egin zuen garai hartan, neskak Misio
Apostolikoetara joan zitezen eskolako sarrera eta irteera orduak aldatu zituelako. Azkenik, defentsari
amaiera emanez, bere erlijiotasuna goratu zuen, hori dela eta, bere semeak, Valladoliden, Kristau
Anaien Eskolen Lourdesko Ama Ikastetxean ikasten zutela baieztatu zuen. Era berean, ikasgelan
berriz ipinitako gurutzerako errezela oparitu zuen, errepublikarrek ezarritako dekretua adierazi
zenetik hura gorde eta zaindu baitzuen.
Edozein modutan ere, idatzia osatzeko eta bere katolikotasuna frogatzeko hainbat erlijio-gizonen
informeak entregatu zituen56. Horietan guztietan, betebehar erlijiosoak betetzen zituela eta neskak
Kristau doktrinan eta katekesian hezi egiten zituela adierazi zuen. Bukatzeko, alkateak eta herriepaileak, berriz, bere jokaera ezin hobea bermatu zuten.
Ondoren, behin aipatutako dokumentazioa aztertuta, 1937ko maiatzaren 28an Gipuzkoako Arazketa Komisioak, nahiz eta informe guztiak maistraren aldekoak izan, ez zituen aintzakotzat hartu.
Dudarik gabe, herriko autoritateak bere alde jarri izanaren arrazoia bere senarraren lanpostua zen,
Udal idazkaria baitzen. Hortaz, bi hilabetez, lanik eta soldatarik gabe uztea erabaki zuten.
Edozein modutan ere, 1937ko urriaren 31n aurretik aipatutako lankideak ere Julia Concepcion
Esteban maistra salatu zuen. Salatzaileak bere idatzian adierazten zuenez, Juliak 1936ko urriaren
6an Errepublika garaiko Lehen Hezkuntza Herri-Kontseiluko liburua eskuetatik kendu zion eta
desagerrarazi egin zuen. Hori dela eta, bere txostenaren errebisioari ekin zioten.
Horren ostean, eta garaiko legegintzari men eginez, 1937ko abenduaren 13an Juliak bere defentsarako erantzun bat bidali zuen. Hasieran, emakume batek gizon bati ezin ziola liburua kendu
argudiatu zuen; zalantzarik gabe, baieztapen horrek garaian emakumearekiko zegoen gutxiespena
adierazten digu.
Bestalde, ez zuen ulertzen zergatik salatzaileak ez zuen salaketa egin aipatutako gertaeren momentuan, eta hori gutxi balitz, bere adiskidea zela uste zuen. Dena den, salatzaileak Manuel gorrotatzen zuenez57 eta Julia aipatutako irakasleari, ostera, laguntza eman zionez, bere salaketaren arrazoia
hori izan zitekeen. Era berean, jakin bazekien, bere etsaiarekin hitz egiten bazuen, lankideak bera
salatzeko intentzioa azaldu zuela, horregatik, salaketa ezeztatu zezaten eskatu zuen.
1937ko abenduaren 16an, Alkatearen egiaztagiri bat bidali zuen, Errepublikako Lehen Hezkuntza
Herri-Kontseiluko kideen aitorpenekin. Bertan, irakaslea batzordekidea izan zela eta eskola C.N.T.ko
kuartel izan zela aipatu zuten. Bere deklarazioan, baina, liburua non zegoen ez zekiela adierazi zuen.

54 Ibidem.
55 Ibidem.
56 Hau da, bere defentsarako, Tolosako Santa Maria parrokiako apaiz lagunkidearen informe bat aurkeztu zuen; beste bat, Donostiako Santa Mariako apaizarena; beste bat Donostiako Santa Teresa Karmeldar Oinuts mojen presbiteroarena. Horiek guztiak
Zumarragako eliz parrokiko apaizak izan ziren. Era berean, garaian herriko parrokoa zenaren beste idatzi bat aurkeztu zuen
eta Zumarragako Mertzedarietako Alaben Ama nagusiarena. Informe horiek guztiak kontsulta daitezke: in ibidem.
57 Ibidem.
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Ziur aski, “milizianoek eskola okupatu zuten garaian, gainerako liburuak bezala, desagertu egingo
zen”58. Era berean, lekuko guztiek liburuaren kokalekua ez zutela ezagutzen baieztatu zuten. Horrekin
guztiarekin batera, euren bileretan hezkuntzarekin zerikusia zuten gaiak soilik eztabaidatzen zituztela
jakitera eman zuten: altzari berriak edo eskola hornidurak erosteari, ordutegi aldaketei edo bisita
nahiz inspekzioei buruz aritzen ziren besteak beste.
Ondorio gisa, 1938ko urtarrilaren 21ean Garbiketa Komisioak zera erabaki zuen: nahiz eta Juliaren
joera morala, profesionala eta erlijiosoa ezin hobea izan, bere ideia politikoak ez ziren egokiak.
Gainera, herri-kontseiluan egondako urteetan zehar laikotasunaren alde egin zuela adierazi zuten,
posible zen “agian bere sentimenduen eta usteen aurka agertu izana, Errepublikako agintariak losintxatzeko”59. Beraz, kasu horretan, komisioak ez zituen bidalitako aitorpenak aintzakotzat hartu,
hori dela eta, Julia bere interesagatik gezurretan ari zela pentsatu zuten. Edonola ere, ezarri zizkioten
karguak ez zituzten erakutsi, hortaz “beste herri batera lekualdatzea eta sei hilabetez lan eta soldatarik
gabe utzi” 60 behar zela erabaki zuten. Azkenik, aipatutakoa ez zen guztiz bete, Arazketa Espedienteen
Ebazpenerako Goi Komisioak beste zigor bat ezarri baitzion: hau da, Julia Concepcion Esteban, hilabete batez, lanik eta soldatarik gabe uztea.
Hitz gutxitan esateko, Zumarragan zigortu zuten irakasle bakarra bera izan zen. Bere defentsarako
hainbat froga aurkeztu eta Estatu Berriak txalogarriak iruditzen zitzaizkion jokaerak goraipatu zituen
arren, horiek guztiak ez zituzten onartu. Bestalde, maistrak, bere erlijiotasuna erakusteaz aparte,
Errepublikarenganako mesprezua azaldu zuen. Hortaz, bere akusazioen aurrean adierazitako zuribideak bere lanbidea mantentzeko egin zituela ondoriozta dezakegu.
Bukatzeko, hiru irakasleren kontra eginiko salaketari dagokionez, 1938ko urtarrilaren 21eko komisioaren irizpenak, akusazioa “ez zela faltsua eta behin ikerketak burutu ondoren, fundamenduzko
oinarriak zituela” 61 adierazi zuen. Gauzak horrela, gertaera eten zirenetik salaketa gauzatu arteko
denbora kontuan hartuz, “jarrera hura barne bulkada batek zein egoera pertsonal bereziaren ondorio
zirela adierazi zuten, hots, ez zuela hala jokatu balore herritar edo abertzaleak zituelako” 62. Hori dela
eta, herriko hezkuntzaren garapenari kalterik ez egiteko, salatzailearen probintziaren barneko lekualdatzea proposatu zuten. Dena den, aipatutakoa ez zen inoiz konfirmatua izan.
Irakasleriaren arazketekin amaitzeko, herriko beste irakasleen kontra ireki ziren espedienteak laburki aipatuko ditugu, elkarren artean antzekoak baitira. Esate baterako, Josefa Iraeta Gabirainen63,
Agustina Villanuevaren64 eta Manuel Alvarado Llanosasen65 garbiketa txostenetan, Falangeko herri-nagusiak, alkateak, guraso elkarteko zuzendariak eta apaizak antzeko lekukotasunak eman zituzten,
hau da, euren informetan irakasleek portaera profesional, sozial eta pribatu egokiak izan zituztela
adierazi zuten. Era berean, ez zizkieten inongo partidu politikorekiko jarduerarik ezagutzen. Laburbilduz, 1936ko abenduaren 15ean, Gipuzkoako Garbiketa Komisioak beren karguetan jarrai zezatela

58 Ibidem.
59 Ibidem.
60 Ibidem.
61 AAO, Hezkuntza Saila, 32-13256-80106 katalogo zenbakia.
62 Ibidem.
63 Josefa Iraeta Gabarain nesken Eskola Nazionaletako maistraren espedientea kontsulta daiteke: in AAO, Hezkuntza Saila, 3213255-80036 katalogo zenbakian.
64 Agustina Villanueva Goiburu nesken Eskola Nazionaletako maistraren espedientea kontsulta daiteke: in AAO, Hezkuntza
Saila, 32-13255-80090 katalogo zenbakian.
65 Manuel Alvarado Llanosas mutilen Eskola Nazionaletako maisuaren espedientea kontsulta daiteke: in AAO, Hezkuntza Saila,
32-13255-80106katalogo zenbakian.
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proposatu zuen. Azkenik, Estatuko Kultura eta Hezkuntza Batzar Teknikoak euren lanpostuetan
konfirmatu zituen.

Ikastetxeak
Hurrengo lerroetan, laburki, Zumarragan hezkuntzaren inguruan gertatutakoak azalduko ditugu,
horretarako ikastetxe ezberdinak aipatu eta horiek Udalarekin izandako erlazioa aztertuko dugu.
Azalpen horren baitan, diktadura frankista garaian eskola batzuen sorrera eta beste batzuen handitzea
aditzera emango dugu.
Aipatu dugunez, eskola zen Erregimen Berriarentzat ardatz nagusienetako bat. Hori dela eta,
frankismoak inposatutako ideiak eta hezkuntzaren antolaketa berriak, Estatu guztitako ikasgeletan
bezala, gure herriako ikastetxeetan ere izan zuen isla.
Hasteko, 1936ko irailean, behin nazionalek herria okupatu zuten, Lehen Hezkuntza Herri Batzarra
sortzeari ekin zioten. Hori izango zen aurrerantzean hezkuntzari buruzko erabaki guztiak hartuko
zituena. Era berean, 1937ko otsailaren 1eko gobernadore zibilaren ordena zela medio, Arazketa
Herri Batzarra sortu zuten; alkateak, apaizak eta herriko maisu eta maistra batek osatzen zutena.
Ikastetxeek heziketa onerako txarrak ziren argitalpenik ez izatea zaindu behar zuten.
Era berean, adierazitako aldaketak zirela eta, 1936ko urrian Jose Luis Aparicio, alkatea, izendatu
zuten herriko hezkuntza plan berria osatu zezan67. Horrek, ardura hartu orduko, nesken eskola nazionalean eskolaurreko haurren sekzioaren sorrera gerarazi zuen.
Bestalde, 1939ko urrian, eskola nazionalen mailakatzea ezeztatzea eskatu zuten, “Errepublikan
gailendutako espiritu antierlijiosoak”68 sorturikoa baitzen. Plan berriarekin, ikastetxeak ezarri baino
lehen zeuden bezala antolatu nahi zituzten, beraz, Estatuko konfigurazioan atzerapauso nabarmen
bat eman zela adierazi dezakegu. Esate baterako, bi eskola nazional sortu zituzten, bat mutilentzat
eta bestea neskentzat. Gainera, sei mailatako mutilen eskola, Legazpi Ikastetxea hain zuzen, bost
mailatako Gurutzetako Alaben eskola eta aurrentzako eskola bat zeuden. Oro har, une hartan
bostehun adingabe ikasle zeuden, neska zein mutil, udal erroldan.
Gogora dezagun, lehenago esan bezala, aldaketa anitz jazo ziren garai hartan, Erregimenarekin
eta erlijioarekin zerikusia zuen sinbologiak aparteko garrantzia eskuratu zuen ikasgeletan. Horren
adierazgarri, 1937ko maiatzean Manuel Alvarado irakasleak Ama Birjinaren eta katekesi tratatu bat
eskuratzeko diru-laguntza eskatu zuen69. Ez dago dudarik, diktaduraren lehenengo momentu haietan
ikasgela guztietan hainbat sinbolo erlijioso eta abertzale ipini zituztela, esaterako, nesken eskola publikoan zuzendariak eskatutako bandera nazionala instalatzeko eginiko baimen-eskaera adierazi
behar dugu70.

66 ZUA, A Saila, 1. Arloa, I. Multzoa, 27. Liburua, 4. orria itzul.
67 Ibidem, 6. orria zuzen.
68 ZUA, 339, 20. orria zuzen.
69 ZUA, A Saila, 1. Arloa, I. Multzoa, 27. Liburua, 35. orria itzul.
70 ZUA, 340, 85. orria zuzen eta 89. orria itzul.
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Eskola Nazionalak
Eskola publikoei dagokienez, 1937ko urtarrilean Pariseko Bilboko Bankuari egin zitzaion erreklamazioa aipatu behar dugu. Jose Ignacio Aguirrebengoak, Parisen bizi izan zen zumarragarra, XIX.
mendearen hasieran herriko eskoletarako diru kantitate bat utzi zuen eta horren interesak kobratu
gabe zeuden. Zehatzago esanda, errenta frantsesetik eratorriko mozkinak eman zituen, 19.666, 67
frankoko printzipala ehuneko hiruaren interesean.
1937ko abenduan Les Ecoles de Garçon et de Filles de Zumarraga zeritzon karguko interesak
1932ko urriaren 1etik kobratu ez zirenez, Udalak kantitate hori eskatzea erabaki zuen71, hortaz,
Parisko Bilboko Bankuari dirua egor zezala eskatu zioten, Bilboko sukurtsala itxi eta bankua Ginebrara
eraman baitzuten. Dena den, 1936ko azaroaren 20an Zumarragako Udalari zegokiona bulego berrira
bidali zuten. Erreklamazioa egin ostean, 1940an 1.200 frankoko lehenengo kantitatea jaso ahal izan
zuten72, gainera, hurrengo urteetan ere, mozkinak jasotzen jarraitu zuten73.
Lehenago gertatu bezala, Udalak zuen eskola nazionaleko irakasleei etxea eskaintzeko ardura.
Gauzak horrela, 1944ko martxoan Julia Concepcion Estebanek eta Josefa Iraetak, nesken eskoletako
maistrak, bere etxea ez ordaintzea eskatu zuten74. Horregatik guztiagatik, Udalak berrogei pezetatik
berrogeita hamar pezetara igo zuen irakasleentzako bizitokia ordaintzeko zuen esleipena. Edozein
modutan ere, apirilean gobernadore zibilak Udalari alokairuari zegokion kantitatea jasotzea debekatu
zion. Gainera, Agustina Villanuevari etxe bat eman behar zitzaiola adostu zuen75. Hortaz, aipatutako
kasua Aranburu abokatuarekin kontsultatzea erabaki zuten. Azkenik, 1947ko otsailetik aurrera,
herriko irakasleei urtero bederatziehun eta hirurogei pezeta egokitu zitzaizkien.
Gaiarekin jarraituz, 1948ko apirilean, Gipuzkoako Hezkuntza Nazionaleko Kontseilu Probintzialak,
herrian etxebizitzaren inguruan zegoen arazoa ulertzen zuenez, Hermogenes Palacio maisuari bizitokia
eman zietela adierazi zuen. Beraz, hileko laurogei pezetatako kalte-ordaina egokitu zioten76. Era
berean, aipatutako kontseiluak hilero irakasle bakoitzari berrehun pezeta ordaindu behar zitzaizkiela
adierazi zuen.
Gainera, urtero, ikasturte bukaerako opari bezala, Udalak bostehun pezeta ematen zituen, mutilen
nahiz nesken eskolarako77.
Jakin badakigunez, immigrazioak hainbat azpiegituren beharra bultzatu zuen, behar berri horien
artean ikastetxe gehiago eraikitzea zen helburu nagusietako bat. Beraz, 1952ko abenduan, Lehen
Hezkuntza Batzarrak herrian haurreskola bat eratzea hausnartu zuen78. Horren arabera, Udalak
Hezkuntza Nazionaleko Ministerioari baimena eskatu zion, lokala, materiala eta irakaslearen etxea
eraikitzeko.
Dena den, hasiera batean proposatutakoa ez zen nahikoa izan eta ikasle gehiago hartzeko helburuarekin, ikastetxe berria eraikitzea erabaki zuten, etorkizunean Zelai Arizti ikastetxea izango dena.
Guztiarekin, obrak hasi bitartean, 1968ko uztailean, irailean klaseak eman ahal izateko, hamaika

71 ZUA, A Saila, 1. Arloa, I. Multzoa, 27. Liburua, 54. orria itzul.
72 ZUA, 518-27.
73 Ibidem.
74 ZUA, 339, 168. orria zuzen.
75 Ibidem, 171. orria zuzen.
76 ZUA, 340, 125. orria zuzen.
77 ZUA, 341, 130. orria zuzen.
78 Ibidem, 141. orria itzul.
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lokal egokitu zituzten79. Ondoren, 1968ko urrian, aurreko orubean eta maila ezberdinean, eskola
berria eraikitzeko proiektua onartu zen80. Aurrekontua baietsi eta gero, diru-laguntza eskatzeko helburuarekin, obra 1969ko Obra Planean sartu zezatela eskatu zuten.
Nolanahi ere, ikasleek aipatutako lokaletan jarraitzen zuten oraindik ere, Probintziako inspektore
batek 1969ko otsailean eginiko bisitan81, ikasleek egun euritsuetan jolasteko atari bat eraiki behar
zutela agindu zuen arte. Hori dela eta, orube handiagoa erosi behar izan zuten eta Probintziako Eraikuntza Batzarrari beharrezko zuten laguntza eskatu. Laburbilduz, neskak, Francoren etorbidean,
Felix Zubizarretaren bost lokaletan eta Esteban Orbegozoren lokal batean kokatu zituzten. Mutilak,
aldiz, Espainiako Plazan kokatutako ongintza etxeko lau lokaletan eta San Isidro Auzoko Diego
Garcia Lopezen beste lokal batean.
Bukatzeko, 1969ko abenduaren 12ko Udalbatzan, hogeita lau gelaz osaturiko ikastetxe berria
eraikitzeko, Juan Maria Aguirre Orobiurrutia arkitektoaren behin betiko proiektua onartu zuten82.
Ondoren, 1970eko maiatzean, enkantea egin eta gero, obrak Rodes S.A empresari esleitu zitzaizkion
9.335.172 pezetako aurrekontuarekin 83.
Azkenik, 1972ko otsailaren 4an, Eulogio Salmeron Mora gobernadore zibilak, Orotariko Hezkuntza
Eskualdeko Ikastetxe Nazional berria inauguratu zuen, horri Zelai-Aristi izena ipini zioten, alboko
parkearen izena zelako. Aipatutako ekitaldian herriko, eskualdeko eta probintziako buruak egoteaz
gain, hogeita bi irakasle eta ia mila ikasle agertu ziren84.

Legazpi –La Salle Ikastetxea
Legazpi ikastetxearen presentzia, bere sorreratik Zumarragako historiarekin erlazionaturik egon da,
hau da, orotariko hezkuntza eman ez ezik, bertan herriko langileen prestakuntzari izugarrizko
garrantzia eman zitzaion, hori dela eta tokiko garapen industriala sustatzen lagundu zuen.
Argi dago, “Gipuzkoako XX. mendeko lehen hezkuntza eta lanbide-heziketa ezin dugula ulertu,
Kristau Eskoletako Anaien hezkuntza lanean erreparatu gabe” 85. Probintzian 1904. urtean hasi ziren
eskolak ematen, Ordena eta Kongregazio erlijiosoen kontrako lege frantsesak erbestera joanarazi
baitzituen.
Jakin badakigunez, 1914an herrian hasi ziren lehen hezkuntza garatzen. Ondoren, Gerra Zibilaren
ostean, ikasleriaren handitze progresibo bat gertatu zen; hala, 1938 eta 1968 urteen bitartean ikasleen
bataz bestekoa hirurehun ikasletakoa zen.
Gerra garaiari dagokionez, 1936-1937 ikasturtean, jarduera miliarrak zirela eta, Gipuzkoan zeuden
Kristau Eskoletako Anai guztiek, probintzia utzi zuten86 aldi baterako, ikasleei ikasgaiak gainditu

79 ZUA, 343, 49. orria itzul. Lokal horiek guztiak Felix Zubizarreta Aizpuruk, Orbegozo enpresak eta Irastorza Eraikuntzak
enpresak utzi zituzten.
80 ZUA, 343, 57. orria zuzen.
81 Ibidem, 74. orria zuzen.
82 Ibidem, 102. orria zuzen.
83 Ibidem, 123. orria zuzen.
84 ZUA, 344, 12. orria zuzen.
85 DAVILA BALSERA, Pauli, NAYA GARMENDIA, Luis M. (2008), “Las Escuelas de los Hermanos de La Salle en Gipuzkoa.
Evolución y Tendencias en el alumnado y profesorado: (1904-2006)”, in Ikastaria , 16.zk, 273.orria.
86 1936ko azaroaren 15ean Belloc Monasterioan, Donostiako Kristau Anaien kide eta militarrek erbesteratu zuten, Ignacio Olabeagari jasotako lekukotasuna dela eta: militarrek Gizpuzkoako eta Bizkaiko Kristau Anaien eskoletan edo etxeetan erlijiosorik
ez egoteko bidali zuten, hau da, guztiak erbesteratuak izan ziren. In GAMBOA, José María de, eta LARRONDE, jean Claude (aur-
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gabe utzita. Horregatik guztiagatik, aipatutako “ekintza horiek guztiak, ikasturtea ikasleentzako probetxu eskasekoa izan zedin lortzen ari ziren, bereziki, hegazkinen mugimendu handia zegoen garaietan,
babesleku seguruen falta baitzegoen” 87.
Bestalde, 1936. urtearen bukaeran ikastetxearen egoera ekonomikoa tamalgarria zen, horregatik,
Legazpi Eskoletako Patronatu Batzordeak Udalari laguntza eskatu zion. Urtero eskolaren kontuek
zortzi mila pezetatako defizita izan ohi zuten eta horri konponbidea emateko, Udalak zazpiehun eta
berrogeita hamar pezeta gehiagoko diru-laguntza ematea erabaki zuen88. Lehenago esan dugun
bezala, Errepublika garaian Udalak ikastetxeari emandako diruaren inguruan hainbat liskar egon
ziren. Ondoren ere, diktadura frankistan, eskolak zuen izaera erlijiosoa zela eta, hazi egin ziren dirulaguntzak, hori baitzen Udaletik diru gehien jaso zuen eskola, “erregimenak ezarritako hezkuntza
politika onuragarria izan zen Elizarentzan zein ikastetxe erlijiosoentzat89.
Udalak ikastetxeari emandako laguntza ekonomikoari dagokionez, 1949ko otsailean urteko hamabi
mila pezetako diru-laguntza ematea erabaki zuten90, Patronatua diruzaintzan txanponik gabe zegoelako
eta hipoteka bat zutelako. Era berean, 1951. urteko aurrekontuan emandako dirua hiru mila pezeta
gehiago igo zuten; dakigunez, kopurua hazi egin zuten hurrengo urteetan, ziurrenik, “Udal aginteek
Escuelas Legazpin eskaintzen zen irakaskuntza praktikoa indartzea eskatzen zuten, garai hartako
eskola publikoak eskaintzen zuen irakaskuntza generalista alde batera utziz”(sic.) 91.
Era berean, ospakizun berezietarako diru-laguntza puntualak ematen zituzten. Esate baterako,
1950eko maiatzean, La Salleko patroia zen San Juan Bataiatzailearen omenezko festarako Udalak
umeen gosarirako ogi errazioak, lau kohete eta ehun eta berrogeita hamar pezeta eman zituen92.
Bestalde, ikastetxe horri ematen zitzaion garrantzia kontuan hartzen badugu, 1952. urtean maiatzaren
15a, aipatutako santuaren omenezko eguna, eskola festa eguna zela adierazi zuten93. Egun horretarako
ere, ehun eta berrogeita hamar pezeta eta hiru dozena kohete eskaini zituzten. Bukatzeko, beste
ikastetxeei eskaini bezala, kurtso bukaeran ikasle bikainenei ordainsari bat ematen zieten.
Bestalde, Legazpi ikastetxeak, errekurtso ekonomiko gutxiko ikasleei laguntza ematen zien, 19401941 ikasturtean hamabi izan ziren laguntza hori jaso zutenak94. Ekintza hori 1939. urtean hasi zen
eta hurrengo urteetan ere abian egon zen. Hori dela eta, urtero eskolara doanik joateko zerrenda
bat osatzen zuten. Horren ostean, bete gabeko plaza bat zegoenean, segituan beste ikasle batek
hartzen zuen. Ez dago dudarik, gurasoek euren semeak ikastetxe horretara bidali nahi zituztela
garaian herriko ospetsuena baitzen eta, gainera, mutilak etorkizunean herriko fabrikako langileak
izateko prestatzen zituzten. Horrekin guztiarekin batera, momentu batzuetan eskarien zenbatekoa
ikusita, plazak betetzeko zozketak ere egiten hasi ziren. Ondorioz, nahiz eta ikastetxe pribatua eta
erlijiosoa zen, herri izaera zuela adieraz dezakegu, hau da, Udalaren ekimen bati esker sortu zuten,

kezleak) (2005), La Guerra Civil en Euzkadi, 136 testimonios inéditos recogidos por José Miguel de Barandiaran, Milafranga - Villefranque (Lapurdi), ed. Bidasoa, 92. orria.
87 PRADA SANTAMARIA, Antonio (2005), Kristau Eskoletako Anaien Ikastetxeen Historia Zumarragan, Zumarraga, La Salle –
Legazpi Ikastetxea, 118.orria.
88 ZUA, A Saila, 1. Arloa, I. Multzoa, 27. Liburua, 14. orria itzul.
89 OSTOLAZA ESNAL, Maitane (1996), El garrote de la depuración…, op. cit., 86. orria.
90 ZUA, 341, 3. orria zuzen.
91 PRADA SANTAMARIA, Antonio (2005), Kristau Eskoletako Anaien…op. cit., 122 orria.
92 ZUA, 341, 55. orria zuzen.
93 Ibidem, 121. orria itzul.
94 ZUA, 339, 56. orria zuzen.
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1914ko Legazpi kaleko lehenengo egoitzako alokairua ordaintzeaz arduratu zena. Era berean, irakasleen gastuak ordaintzeaz, altzairuak erosteaz eta ondorengo mantentzeaz arduratu zen. Azkenik,
Udalak ikasle guztiek aukera berberak izateko hainbat beka ere eman zituen.
Izan ere, ikastetxe horren garrantzia ulertzeko, bertan lanbide heziketa eman zela adierazi behar
dugu, herriaren eskakizunek horren garapenean lagundu baitzuten.
Hari beretik, 1949ko uztailaren 16ko95 Hezkuntza Erdi eta Profesionalaren Oinarrizko Legea
aipatu behar dugu. Horren bidez, ikasketa tekniko profesionalak bultzatu zituzten, aurrerantzean,
ikasleek erdi mailako lanpostuak eskuratu edo ikasketa gorenetara heltzeko aukera izan zezaten. Ondoren, 1955eko uztailaren 20ko Industria Lanbide Heziketa Legeak96, Gipuzkoako lanbide heziketaren
garapena markatu zuen. Horrela bada, irakaskuntzan lau maila ezarri zituen: aurre ikastea, ikastea,
maisutza eta espezializazioa. Legegintza hori, nolanahi ere, gizonentzako soilik bideratua zegoen.
Zehatzago esanda, formazio industrial on batek herrian sortzen ari zen beharrari erantzuna eman
ziezaieketen langileak ziurtatzen zituen; helburu horrekin, ikasketa planak beharretara egokitu zituzten. Hortaz, kualifikatutako langileria hark suspertze ekonomikoa erraztu zuen gerraostean. Hala,
50. hamarkadan fenomeno berri bat azaldu zen: “ XIX. mende bukaeran sortutako Arte eta Lanbide
eskolak, Lanbide Eskolako Zentroak bilakatzea” 97 hain zuzen.
Nolanahi ere, Zumarragan Legazpi Profesional Industrial Eskolak, izaera erlijiosoa zuen eta
ikasleak lanbide heziketarako prestatzen zituen, bereziki, bi mailatan: ikastean eta maisutzan, metalaren sektorean, elektrizitatean eta planoen marrazketan besteak beste. Batez ere, 1953. urtearen
ondoren ikastetxea lanbide heziketaz arduratu zen Esteban Orbegozo eta Aparicio Anaien herriko
fabriken babesari esker.
Are gehiago, aipatutako momentura arte garrantzia handia izan bazuen, hortik aurrera “zentroak
errekonozimendua lortu zuen zenbait mailatan: batetik, metalari zegozkion ikasketetan, hau da,
ajustaje-matricería espezialitatean, tronuan eta fresan, eta bestetik, elektrizitate muntatzaile ikasketetan”98. Era berean, 1965. urtean Ministerioak baimena eman zuen bertan maisutza maila eman
ahal izateko. Horregatik guztiagatik, bai instituzio politikoek eta baita Udalek ere lanbide heziketaren
garapena bultzatu zuten.
Bukatzeko, diktadura garaian ikastetxean egin zituzten hedatze lanak aipatu beharrean gaude.
Hasteko, kontuan izan behar dugu, lehenago esan bezala, biztanleriaren hazkundearekin ikasle kopuruak ere nabarmen egin zuela gora; hori dela eta, eskola handitzeko, pabiloi berriak eraiki eta instalazio berriak atondu zituzten. Udalak, eskolak eraiki beharra ikusita, 1955eko martxoan, obrak ordaintzeko hamabi mila pezeta luzatu zituen99. Gainera, zortzi mila metroko lur-zorua behar zenez,
herri agintariek, zonaldeko urbanismo plana aldatzeaz gain, 1960. urtean ikastetxearekin hainbat
lur trukatu zituzten100.
Ondoren, 1960. urtean, milioi bat pezetako kostua zuen proiektua aurrera eraman ahal izateko,
eskolako Batzarra, gobernadore zibila eta Zumarragako, Urretxuko eta Legazpiko alkateak akordio
bat sinatu zuten.

95 1949ko uztailaren 17ko Estatuko Aldizkari Ofizialean, 198. zk.
96 1955ko uztailaren 21eko Estatuko Aldizkari Ofizialean, 202. zk.
97 MURUA CARTON, Hilario, DAVILA BALSERA, Paulí, NAYA GARMENDIA, Luis Maria(2013), “La formación profesional en Guipúzcoa durante el franquismo”, in Historia de la educación: revista universitaria, 32.zk., 270. orria.
98 Ibidem. 280. orria.
99 ZUA, 341, 191. orria itzul.
100 Horri buruzko informazio gehiago: in PRADA SANTAMARÍA, Antonio (2005), Kristau Eskoletako Anaien…op. cit., 131. orria.
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1961. urte hasieran hasi ziren eraikitze-lanak, horrela ba, zorua berdindu zuten eta Manuel
Urcolak diseinatutako lanbide heziketarako eraikin bat egin ere. 1963. urtean, aldiz, aurretik zegoen
eraikina altxatu zuten. Hurrengo urtean ere, beste pabiloi bat eraiki eta kirola egiteko eraikuntza
bat burutu zuten. Horiek guztiak ordaintzeko Udalak 280.000 pezeta eman zituen eta Diputazioak
600.000 pezeta. Nolanahi ere, baldintza bat ipini zuten, instalazio berriak jai egun eta asteburuetan
irekirik mantendu behar zirela herritarrek haiek erabiltzeko aukera izan zezaten. Hornikuntza guztiak
1966ko maiatzaren 14an inauguratu zituzten.
Egia da, hala ere, hezkuntza legegintzan hainbat aldaketa egon zirela. 1973ko urrian, 320 ikasleentzako edukiera izango zuen ikastetxea zortzi unitateko O.H.O.ko Zentru Estatal bezala klasifikatu
zuten101. Horrez gain, 1974. urtean neskei sartzen utzi zieten.
Ondorioz, Legazpi ikastetxeko lanbide heziketan ikasi zuten ikasleek, nolabait, Zumarragako industrializazio prozesuan lagundu zuten.

Herriko Gainontzeko Ikastetxeak
Lehenago aipatu ditugunak ez ziren herriko ikastetxe bakarrak, dakigunez, beste hainbat ere baziren
garai hartan. Esaterako, horietako bat San Jose Ikastetxea da, Gurutze Alabetako Mojen esku zegoena.
Zentro horrek izaera erlijiosoa zuen, eta beste guztiek bezala, bertan ere Erregimenak ezarritako
hezkuntza sistema ezarri zen. Hori dela eta, neskei ama eta etxekoandre onak nola izan irakasten
zieten. Inolako zalantzarik gabe, emakumearekiko zeukaten tratua deitoragarria zen, garaian emakumea funtzio horiek bakarrik bete zitzazketela uste baitzuten.
Lehenago esan dugun eran, Errepublika garaian Udalak mojei diru-laguntzak emateari utzi zion.
Dena den, diktadura frankistan egoera guztiz aldatu zen, ikastetxe pribatua eta erlijiosoa zenez,
Udala berriz ere diruaz laguntzen hasi zen.
1936ko urrian, behin Zumarraga altxatuen esku zegoela, Udalak urtero zazpiehun eta berrogeita
hamar pezeta ematea erabaki zuen102, gainera, abenduan adierazitako laguntza bostehun pezetatan
handitu zuten103. Hortaz, 1949ko otsailean, urtero ematen zitzaien diru-laguntza bi mila pezeta
izatera ailegatu zen104. Gainera, 1950eko azaroan kantitate horri beste bi mila pezeta gehitu zizkioten105.
Aipatu ditugun kasuetan bezala, ikasturte bukaeran neska azkarrenak saritzeko diru kopuru bat
ematen zuten. Hitz gutxitan esateko, garaiko sistema pedagogikoa jarraituz, besteen gaindi zeuden
ikasleak saritzen zituzten. Ikasgaiak buruz ikasi ez edota joera egokirik ez zeukatenak, zigortu egiten
zituzten.
Bestalde, diktadura garaian ikastetxe berri bat eraiki zuten. Antza denez, Iparragirre etorbidearen
eta Piedad kalearen artean zegoen eskola txikiegia zen, horregatik, 1968ko azaroan, Udalak proiektua
ikusi ostean eta eskolara klase erdi- umileko ikasleak joaten zirenez, informe bat burutu zuen, gainera,
obrak Hezkuntza eta Zientzia Ministerioarentzat interes soziala zuela adierazi zuen106.

101 14/1970 Hezkuntza Orokorreko eta Finantzatze Erreforma Legea, in 1970eko abuztuaren 6ko Estatuko Aldizkari Ofizialean.
102 ZUA, A Saila, 1. Arloa, I. Multzoa, 27. Espedientea, 6. orria zuzen.
103 Ibidem, 14. orria itzul.
104 ZUA, 341, 3. orria zuzen.
105 Ibidem, 69. orria zuzen.
106 ZUA 343, 64. orria zuzen.
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Ondoren, hilerriaren ondoko hainbat lur-sail erosi zituzten107 eta Manuel Gamboak egindako
proiektua jarraitu zuten ikastetxe berria eraikitzeko108. Ikastetxeak bost solairu zituen eta 12.000
metro karraturako eremua. Gainera, hainbat jolastoki, ikasteko gelak, gimnasioa, areto nagusia eta
kapera bat zuen mojentzako etxebizitza zituen. 1973ko irailean inauguratu zituzten eraikin berriak,
O.H.O.ko hogei ikasgela, eskolaurreko umeentzako hiru gela eta lanbide heziketari zuzendutako
beste hiru zituen. Aipatutako azken horietan guztietan, emakumeei zuzendutako lanbideekin zerikusia
zuten ikasgaiak erakusten zizkieten: mekanografia, kontabilitatea eta soinekogintza besteak beste.
Bukatzeko, Mertzedarien eskolaurreko nesken eskola ere aipatu behar dugu. Herriko hainbat
neska bertara joaten baitziren gainerako zentroetan lehen hezkuntzako ikasketak burutu aurretik.
Lehenago esan bezala, herritar hazkunde ikaragarria gako nagusia izan zen ikastetxe berriak eraikitzerako orduan. Hori dela eta, 1949ko irailean Udalak Eitzako auzotarrei laguntza eskaini zien
haurreskola bat eraiki eta auzoko batzarra osa zezaten109. 1958.urtean eskola eraikitzea erabaki
zuten110 auzoko hainbat lagunek eskainitako hainbat lur-sailetan. Ondoren, 1959ko martxoan,
proiektua bukatzeko, Udalak Donostiako Aurrezki Kutxari berrehun mila pezetatako prestamu bat
eskatu zion111. Dakigunez, Jose Berasateguik egin zuen lur sailen dohaintza oso garrantzitsua izan
zen, 495 metro karratuko eremua eta bidea egiteko beste zenbait metro karratu eskaini baitzituen112.
1960ko martxoaren 31n izan zen bi ikasgela eta irakaslearen etxea zituen eskolaren inaugurazioa.
Udalak, 260.000 pezeta luzatu zituen eraikuntza-lanak burutzeko.
Eraikitzen ari ziren auzo berriek ere eskola baten beharra zuen. Hori dela eta, 1955eko uztailean,
ondoren azalduko dugun babes ofizialeko etxeak eraikitzen ari ziren artean, Artiz auzoan haurreskola
berri bat jasotzea erabaki zuten113, Hiri-Lorategia delakoan hain zuzen; ikasgela bat, aldagela, bainugela eta irakaslearentzako etxe bat zituena. Era berean, 1961eko eta 1962ko aurrekontuetan
berrogei mila pezeta esleitu zituzten Aizpurutxoko auzoko eskolarentzat114. Nahiz eta Azkoitiko
herriari zegokion, Zumarragako baserrietako ume asko bertara joaten ziren. 1966ko urrian, atzera,
Lehen Hezkuntza Zuzendaritza Nagusiak, Etxeberri auzoko maistra izendatu zuen. Auzo hartan
ikastetxerik ez zegoen arren, eskolarako beharrezkoak ziren baliabideak igorri zituzten. Ondoren,
lehiaketarik egin gabe, Juan Garay Semeen enpresari aurrez-fabrikatutako eskola bat erosi zioten115.
Ikusi dugunez, hainbat eskola proiektu gauzatu bazituzten ere, egiari zor, 60. hamarkadan umeak,
batez ere neskak, eskolatzeko arazoak zeuden. Hortaz, eskola klandestino batzuk ere agertu ziren,
batik bat nazionalek eta pribatuek ezin zutelako eskaria bete. Aipatzekoak dira: Antonino Oraakoa,
Garicano Goñiko, Leturia Enparantzako eta Antonino kaleko eta Euskalherria etorbideko 29. zenbakitik 35. zenbakira bizi ziren umeak biltzen zituena; Esteban Orbegozokoa, Eduardo Moro maisuarena, eta Eitza auzokoa, besteak beste.

107 Lur-sailak Laura Ines Zaldua mojari eta bere anaia, Manuel Zaldua Sarasolari esker erosi zituzten.
108 Eraikinaren proiektua kontsultatu daiteke: in ZUA, 963-2.
109 ZUA, 341, 37. orria zuzen.
110 Zehazki, 1958ko abenduaren 24ko Udalbatzaren osoko bilkuran onartu zuten, in ZUA, 342, 52. orria itzul.
111 Ibidem, 54. orria zuzen.
112 Ibidem, 56. orria zuzen.
113 Ibidem, 199. orria itzul.
114 Ibidem, 60. orria zuzen.
115 Ibidem, 185. orria zuzen.
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Arazo hura konpontzeko eta gainontzeko zentroak ofizialki eraikitzen ari ziren bitartean, Udalak
bi maistra kontratatzea proposatu zuen116. Gainera, hasiera batean, gastu hori Estatuak ordaindu
beharrezkoa bazen ere, Udalbatzak proposamenarekin jarraitzea erabaki zuen, hezkuntza eta kultura
bermatzea herriaren eginkizuna baitzen. Haurreskola Hezkuntza Patronatuak, 1971. urtean Antonino
Oraa kaleko haurreskola bikoitza eraiki zuen117, bi irakasleren esku zegoena. Ondoren, altzairu zein
eskola baliabideak ipini ondoren, 1972ko otsailean inauguratu zuten, Zelai Arizti ikastetxea inauguratu
zen egun berean.
Bukatzeko, Leturiondo edo Leturiegui landa-eskolari buruz hitz egingo dugu. Aipatu bezala,
1930. urtean Diputazioak Gipuzkoan landa-eskolak sortzeko proiektu bat eratu zuen, non irakasleek
ikasgaiak euskaraz ematen zituzten. Izan ere, garaian landa eremu bezala herriko erdigunetik kilometro
batetara zegoen baserri multzoari izendatzen zuten. Gainera, zonaldean, gutxienez, hamabi familia
bizi behar ziren. Hori horrela izanik ere, momentuko helburua elebitasuna hedatzea zen eta analfabetismoa ezerezean utzi. Frankismoan, aldiz, egoera aldatu egin zen, gerra aurretik hartutako erabakiak eta ekimenak gelditu baitzituzten. Hori “erregimen frankistak euskal abertzaletasunaren difusioa ekidin nahi zuelako, hau da, Estatu berriak bai kontzertu ekonomikoa eta baita landa-eskolen
sorrera ere kontzientzia nazionalistaren garapenerako bide zirela uste baitzuen”118.
Hortaz, probintziako proiektua gelditu ondoren, 1942. urtean Diputazioa landa-eskolen sorreraplana biziberritzen saiatu zen. Hala eta guztiz ere, ez zuten eskatutakoa lortu, 1948.urtean Estatuak
ez baitzuen eskola berriak eraikitzeko diru-laguntzarik eman, Diputazioak berriro eskatu zuen Estatuaren laguntza.
Zumarragako landa-eskola garrantzitsuena Leturiondokoa zen. Oro har, Errepublika garaian
eraikin berri bat egiteko proiektuak prestatu zituzten arren, horiek guztiak ez ziren egin, gerra eta
lehenengo frankismoko denboraldiak oso gogorrak izan baitziren.
Horiek horrela, 1954ko urrian, Alberto Artiz alkateak, auzoan eskola berri bat eraikitzeko beharra
zegoela ikusita eta umeek herriraino egin behar zuten bide luzea zela eta, eskola txiki bat eraikitzeko
beharra zegoela erabaki zuen. Horregatik guztiagatik, Probintziako Eskola Eraikuntza Batzarrari
diru-laguntza bat eskatu zion119. Dena den, erantzunik egon ez zenez, etsi egin behar izan zuen. Urte
batzuk geroago, berriz ere eskatu zuen diru laguntza eta azkenean lortu zen, 1961.urtean hain zuzen.
Udalak ikastetxea eraikitzeko beharrezkoak ziren lur-sailak eskaini zituen, proiektua Ponte arkitektoak
egin behar zuela baldintzapean. Nolanahi ere, azkenik, Vicente Guibert Azcueren proiektua onartu
zuten120. Hitz gutxitan esateko, eskuratutako diruarekin eta Udalak 1963. urtean emandakoarekin,
Aguiñetan, gaur egun Aginagan, landa-eskola berri bat eraiki zuten, Izuzkiza eta Urolako Trenbidearen
estazioaren inguruan.
Eraikinaren eraikuntzarako, lanak enkantean atera ondoren, Construcciones Amiama enpresari
esleitu zizkioten 204.821,10 pezetan. Bukatzeko, aurrekontuan ez zeuden lan batzuk egin zituztelako,
lanen likidazioa 319.004,86 pezetakoa izan zen.
Amai dezagun esanez, Zumarragan izaera desberdina zuten eraikinak ere proiektatu zituztela,
esaterako, 1967ko urrian, Donostiako Aurrezki Kutxako Obra Sozialari, ahalmen urriko pertsonentzako

116 ZUA, 343, 93. orria itzul.
117 Ibidem, 187. orria zuzen.
118 CALVO VICENTE, Candida (1998), “La enseñanza en la zona rural guipuzcoana durante el primer franquismo”, in Vasconia,
27.zk., 170. orria.
119 ZUA, 341, 182. orria itzul.
120 ZUA, 342, 88. orria zuzen.
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eskola bat eraikitzeko lur-sailak eskaini zizkioten121, zehazki, 1968ko apirilean bi mila zortziehun
metro karratu ematea erabaki zuten122.

Bigarren Hezkuntzako Institutuaren Sorrera
Hasteko, herriko zein eskualdeko biztanleriaren hazkundeak Bigarren Hezkuntzako Institutu baten
sorrera bultzatu zuen. Dudarik gabe, momentura arte, zumarragarrek soilik bi bide zituzten: ikasi
ahal izateko herritik kanpo joatea, gehienetan Oñatira, edota mutilen kasuan, euren ikasketak
Legazpi Eskolan burutzea.
Horren ondoren, 1963. urtean Zumarragako, Urretxuko eta Legazpiko Udalek bigarren hezkuntzako
sail bat eratzeko eskaera egin zuten. Eraikin berria, Labeaga kalean, Badiola Anaiak enpresak zituen
lurretan kokatuko zuten123.
Hori dela eta, 1964. urtean Erdi Irakaskuntzako Zuzendariak, Angel Gonzalez Alvarezek, probintzia
osoko alkateak bildu zituen Ministerioko hezkuntza proiektuak ezagutarazteko. Hala, hiru institutu
berri eraikitzea erabaki zuten: Irunen, Eibarren eta Donostian; eta sei ordezko sail, hainbat herrietan.
Hortaz, Zumarragako, Urretxuko eta Legazpiko herriek eskualderako Institutu bat sortzea eskatu
zuten, Urretxun aipatutako lurretan egongo zena124.
Ondoren, eta aurrekontua sei milioi pezetatakoa zenez, Faustino Orbegozori, Esteban Orbegozo
S.A enpresako zuzendariari, laguntza eskatu zioten, zeinak Aurrezki Kutxari, Esteban Orbegozo eta
Francisca Eizaguirre Fundazioaren izenean, kreditu kontu korronte bat ireki zezala eskatu zion. Horregatik guztiagatik, 1964ko uztailaren 28an, mozio bidez, Udalak dirua onartzea erabaki zuen. Gainera, Orbegozotarrak herriko ongile eta ohorezko herritar izendatzeko espediente bat ireki zuten.
Era berean, Hezkuntza Nazionaleko Ministerioari oroigarri plaka bat ipintzeko baimena eskatu zioten125 eta 1965eko urrian, Faustino eta Saturnino Orbegozo Eizaguirre medailatzea proposatu zuten
Institutua sortzeko emandako laguntzagatik.
Bestalde, eraikuntza lanak, igeltserotzakoak hain zuzen, Juan Cruz Mendiola kudeatzaileak egin
zituen eta Kalefakzioaren instalazioa, ordea, Jose Maria Perez Arcos Tuterako Instaladora Sanitaria
enpresak egin zuen. Horrekin guztiarekin batera, 1966. urtean Diputazioari eta Probintziako Zerbitzu
Teknikoaren Komisioari diru-laguntza bat eskatu zioten.
Nolanahi ere, ohikoa denez, eraikuntza lanak Orbegozotarrek emandako ekarpena gainditu zuen.
Hortaz, 1967ko apirilean, hiru Udalek zati berdinetan kalefazio gastuak nahiz arkitekto-laguntzailearen
eta lan kudeatzailearen ordainsariak ematea erabaki zuten126.

121 ZUA, 343, 29. orria itzul.
122 Ibidem, 41. orria zuzen.
123 Ibidem, 106. orria zuzen.
124 Donostiako VICON enpresak, Badiola zeritzon eremua ( 10.000 metro karratu) Badiola Anaien enpresari erosi zion, bertan
etxebizitzak eta merkataritza guneak eraikitzeko. Aipatutakoarekin batera ere, Bigarren Hezkuntzako Institutua, Donostiako
Peñafloridako saila izango zena eraiki nahi zuten. Bitartean, baina, Zumarragako ikasleak Oñatira joaten ziren, aipatutako institutuaren saila zen beste institutu batera. Bestalde, hiru Udalek eta VICON enpresak mantendutako berbaldien ondoren, enpresak
Zumarragako, Legazpiko eta Urretxuko Udalei lur-sailaren gehiengoa eman zien. Horrela bada, behar zuen lur eremua erreserbatu
zuen etxebizitzak eraikitzeko, hau da, gaur egungo etxe-orratza. Azkenik, Udalek Udalde Anaiei zonaldeko lur batzuk eta kanala
erosi zieten. Era berean, ingurunea urbanizatu zuten, in ZUA, 1894-59.
125 ZUA, 342, 130. orria itzul.
126 ZUA, 343, 6. orria zuzen.
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Klaseei dagokienez, 1966-1967 ikasturtean hasi ziren, Iruneko Institutuaren mendekotzat, 19681969 ikasturtean, ordea, Eibarreko Institutuaren mendeko izan zen, 1969-1970 ikasturtean Institutu
independente bezala funtzionatzen hasi zen arte.
Ikasturtea hasita bazegoen ere, 1968ko otsailean Bigarren Hezkuntzako Institutuko obren azken
likidazioa egin zuten. Ondoren, Probintziako Arkitektura eta Hirigintzako Komisioak lanak baietsi
eta gero, Eugenio Altuna, alkateak, agiri publiko bat formalizatu zuen, non Faustino eta Saturnino
Orbegozo proiekturako 7.949.803,53 pezeta eman zituztela jaso zuten127. Horrekin guztiarekin
batera, baldin eta eraikina beste helburu batera xedatzen bazuten, emandako dirua Orbegozotarrei
bueltatu beharko zieten.
Dirudienez, irakasleek adierazi zutenez, institutu inguruko zonaldea ez zen aproposa kirola egiten
edo jolasean aritzeko, izan ere, eremua ez zegoen urbanizatua. Hori dela eta, ikasleek “hainbat kolpadura jasotzen zituzten, bertako harri, egur, iltze eta kristalak zirela eta. Gainera, trenbidera arazorik
gabe iris zitezkeen” 128.
1969ko apirilean, Zientzia eta Hezkuntza Ministerioari eraikinaren jabetza eman arte, Institutu
deklaratu zezaten eskatzea erabaki zuten. Zehatzago esanda, eskualdeko hiru herrik hogeita hamar
mila pertsona baino gehiagoko biztanleria zuten, hori dela eta, institutu independente baten beharra
zuten. Gainera, ikasgelek zortziehun eta berrogeita hamar ikasle hartu zitzaketen129. Era berean,
instalazioen zabaltzea beharrezkoa bazen, hiru Udalek ordainduko zuten.
Azkenik zera: diktadura frankista bukatu baina hilabete batzuk lehenago, 1975eko maiatzean
hain zuzen, Hezkuntza eta Zientzia Ministerioko ordezkariak herrira bisita bat egin zuen. Hiru herrietako agintarien harrera jaso eta gero, herriotako ikastetxeak ikuskatu zituen eta hezkuntzarekin
zerikusia zuten arazoak azaldu ondoren, institutu berri baten beharra zegoela adierazi zioten. Hori,
nolanahi ere, gure eskualdeko historiaren beste atal bat da.

1947 casa-torre Legazpi dorretxea

127 Ibidem, 37. orria zuzen.
128 Ibidem, 74. orria zuzen.
129 Ibidem, 80. orria zuzen.
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Gizarte Laguntza
Herri-bizitzako gainontzeko esparruetan gertatu bezala, gaur egun gizarte-laguntzatzat ezagun duguna
ere ez zen finkoa izan urte guzti haietan, izan ere, bilakaera esanguratsua jasan zuen diktadura garaiak
iraun bitartean.
Arlo honi dagokionez, aipatzekoa da zenbait erakundek interes berezia zuela gizarte laguntzan
jarria. Hala, Erdi Arotik zetorren instituzio publiko1 eta Elizaren bat-egitea kontuan izanda (hau argi
bereiz daiteke ospital-sisteman, non ongintza nabarmentzen zen osasunaren gainetik), bi aro banatzen
dira gizarte laguntzaren bilakaeran: batetik Gerra Zibiletik Egonkortze Planerainoko garaia (1959),
Estatuaren Ongintza izenez ezagutzen duguna; bigarrenik, 1959tik Konstituzioa onartu arteko garaia,
Gizarte-laguntza arotzat ezaguna2.
Betiere, lerro hauetan jasoko dena gizarte laguntzak eta Zumarragan behar horietarako egon izan
diren egoitzen laburpen edota sintesi xume dela kontuan izanda, azpimarragarria da tokiko azpi-sistemaren barnean Diputazioak eta Udalak zeudela, lehenagoko ongintzaren fundazio korapilatsuen3
aitzindarien (mendeetan barrena funtzionatu zutenen) oinordeko zirenak.1945ean, Erregimen Lokaleko Oinarri Legearen hamaikagarren funtsak, aurrez aipatua, arautu egin zuen ongintzaren kudeaketa, lehenago jasotako erakundeei “g) ongintza, adin txikikoen babespena; eskaletasunaren prebentzioa eta errepresioa; ohituren hobetzea; giza-eremuko laguntza; oinezkoen aterpeak”4-en
administrazioa eta eskumena emanez. Idazki juridiko honen pean ezkutatzen dena “maila errepresibo-soroslea”5 da, hots, ongintza eta kontrol soziala. Michel Foucault pentsalariaren bidetik, Ángela
Cenarrok adierazi du Erregimen frankistak aurrera eramandako sorospen-sistema gizartea kontrolpean
izateko era bat zela6. Era berean, Conxita Mir eta Carme Agustík diotenez, frankismo garaian “Estatuaren eta Elizaren txirotasunaren kudeaketa galtzailearen baztertze soziala areagotzeko tresna
izan zen, hura ongintzaren nahiz karitatearen mendeko bihurtuz, zenbatetan baita eskaletza edota
gaitz sozialtzat ere, bereziki moralitatearekin zein sexualitatearekin zerikusia zuenetan”7.
Gizarte laguntzaren ardura zuen erakundeetako bat Gizarte Asistentzia (Auxilio Social) delakoa
zen, hasiera batean Neguko Asistentzia (Auxilio de Invierno) izena zuena. Asistentzia erakunde honi,
Winterhilfe nazian oinarria zuena, 1936ko urriaren 30ean eman zitzaion hasiera Valladoliden, Mercedes Sanz Bachillerren, Onésimo Redondoren alarguna, eta Javier Martínez Bedoyaren eskutik.

1 Diputazioak aspaldidanik zeukan zerikusia gizarte laguntzarekin, gai batzuri zegokienez era zorrotzean jarduten zuen, esaterako,
sasiko umeen kasuan.
2 CERDEIRA GUTIÉRREZ, Isabel (1987), “Los servicios sociales del franquismo a la Constitución”, Cuadernos de trabajo social,
0, 135-136 orriak.
3 Arca de la Misericordia zeritzana, behartsuei laguntza ematen zien udalaren fundazioa, Elizaren pietatezko ekintzak etab.
Honi dagokionez, frankismo garaian iraun zuenetako bat Fundación Carlos Lemaire (edo Lemaire Institutua) zen, Juana Aizpuru
zumarragarrak sortua. Zumarragara XIX. mendeko bigarren herenean trenbidea eraikitzera etorritako ingeniariaren emaztea
zen. Bere erakundearen nahia “Zumarragan jaio edo bizi diren bi generotako gazte ezkongabe eta behartsuei laguntzea” zen.
In ZUA, A Saila, 11 Arloa, 1 Multzoa, 1 Liburua, 17 Espedientea.
4 Erregimen Lokaleko Oinarri-Legea, ABC, 1945eko uztailak 17..
5 CERDEIRA GUTIÉRREZ (1987), "Los servicios asistenciales...", op. cit., 135-136.
6 CENARRO LAGUNAS, Ángela, “Beneficencia y asistencia social y las políticas del régimen”, in MIR, Conxita, AGUSTÍ, Carme,
eta GELONCH, Josep (eds.) (2005), Pobreza, marginación, delincuencia y políticas sociales bajo el franquismo, Lleida, Edicions
de la Universitat de Lleida, 93-112 orrietan. Ikusi ere, FOUCAULT, Michel (1976), Historia de la locura en la época clásica, México,
Fondo de Cultura Económica; eta (1976), Vigilar y castigar: nacimiento de la prisión, México, Siglo XXI.
7 MIR, Conxita, eta AGUSTÍ, Carme, “Delincuencia patrimonial y justicia penal: una incursión en la marginación social de posguerra
(1939-1951)”, in MIR, Conxita, AGUSTÍ, Carme, eta GELONCH, Josep (eds.) (2005), Pobreza, marginación, delincuencia y políticas
sociales bajo el franquismo, Lleida, Edicions de la Universitat de Lleida, 76. orrian.
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Gizarte Asistentzia ongintzaren feminizazioaren ikur bihurtu zen, emakumeak buru baitziren elkarte
honetan, XIX. mendetik gauzatzen ari zen bilakaeraren baitan. Hala ere, ezin esan gabe utzi kargu
profesionalak gizonen esku zeudela.
Matxinatuen makineria propagandistikoa Gizarte Asistentziaren eskuzabaltasuna argazki erreportaien bitartez helarazten saiatu zen, bide batez bando frankistaren iragarki ere bazena8. Horrela,
Cenarrok dioen eran “Gizarte Asistentzia diktaduraren enbaxadore leial bihurtu zen, bere aurpegi
ederrena atzerrira begira”9. Oro har, Gizarte Asistentzia erakunde proselitista bat izan zen, erretaguardia
frankistan elikagaiak banatuz eta adin txikikoak zainduz ekintza nazionalerako aldeko kideak batzen
saiatu zena.
Gure herriari zegokionean, Probintziako FET eta JONSen ordezkariak idatzi bat igorri zion udalari,
1937ko otsailean Neguko Asistentziaren haurren jangela (5 eta 15 urte arteko haur txiro eta eskaleentzat
zena)10 baten estreinaldira11 gonbidatuz. Bertara, hainbaten artean, Dorronsoro12 alkatea joan zen.
Jantoki honen eta udalak martxan jarri zuenaren bikoiztasuna eragozteko13, Nicolás Mendiak mozio
bat aurkeztu zuen “15 urte baina gehiagoko eta 5 urtez azpikoko txiroetzat jantoki bat jartzeko herriko
ongintzarako egoitzan”, egun Elizkale eta San Gregorio artean dagoen tokian. Hura kudeatzeko
Francisco Uribesalgo, Segundo Igartua eta Esteban Echeverriak14 osatzen zuten batzordea jarri zen
matxan. Hilabete batzuren ostean, urrian hain zuzen, FET eta JONSen erakundeak “helduen
laguntza eta beharren”15 erantzukizuna hartu zuen. Udalak Falangeari Legazpi kaleko 10.ean zegoen
egoitzako sotoa eman zion “biltegi bezala erabil zezaten”16. 1938ko urtarrilean udalbatzak Gizarte
Asistentziari hilabetero 50 pezeta ematea adostu zuen17. Nolanahi ere, hurrengo hilebeteetan erakunde horrek laguntza gehiago jaso zituen udalaren partetik: Ordezkaritza Probintzialak “herrian
jantokia jartzeko lokalaz”18 gain, udalari hilabeteko diru gehiago eman zezan eskatu zion19. Udalak
ez zuen agindu zitzaiona bete.
Horrez gain, Estatuko Batzar Teknikoak, txiroenen gosea baretzeko helburuarekin, 1936ko urriaren
31ko dekretuaren bitartean, Plater Bakarraren Eguna ezarri zuen20.
Neurri honek agintzen zuena zera zen: bi astetik behin (zehazki hilabeteko 1. eta 15. egunetan)
plater bakarra baino ezin zen jan, jaten ez zen horren balioa Gizarte Asistentziari eman behar zitzaion
diru-biltze egunetan.

8 CENARRO LAGUNAS, Ángela (2005), La sonrisa de Falange: Auxilio Social en la Guerra Civil y en la posguerra, Barcelona,
Crítica, 20. orrian
9 Ibidem, 37. orrian.
10 ZUA, A Saila, 1. Arloa, I Multzoa, 27. Liburua, 21. orria zuzen.
11 ZUA, A Saila, 1. Arloa, 1. Multzoa, 27. Liburua, 21. orria. itzul..
12 ZUA, A Saila, 1. Arloa, I Multzoa, 27. Liburua, 21. orria itzul.
13 ZUA, A Saila, 1. Arloa, I Multzoa, 27. Liburua, 12. Orria itzul. Jantoki ekonomikoa udal buru errepublikarren estreinatu zuten
1936ko abuztuaren 16an. Herrian hainbatek bizi zuen egoera larriari konponbidea eman nahian (langileen grebak eta langabezia
egoerak, altxamendu militar-faxistarekin bat) hartutako neurrietako bat izan zen “txiro eta beharra zutenentzat jantokia” Legazpi
Eskoletan. ZUA, A Saila, 1 Arloa, I. Multzoa, 26. Liburua, 26. orria zuzen.
14 ZUA, A Saila, 1. Arloa, I Multzoa, 27. Liburua, 22. Orria zuzen.
15 ZUA, A Saila, 1. Arloa, I Multzoa, 27. Liburua, 50. Orria itzul.
16 ZUA, A Saila, 1. Arloa, I Multzoa, 27. Liburua, 50. Orria itzul.
17 ZUA, A Saila, 1. Arloa, I Multzoa, 27. Liburua, 61. Orria zuzen.
18 ZUA, A Saila, 1. Arloa, I Multzoa, 27. Liburua, 25. Orria itzul.
19 ZUA, A Saila, 1. Arloa, I Multzoa, 27. Liburua, 27. Orria itzul.
20 ZUA, E Saila, 5. arloa, II. Multzoa, 3. Liburua, 12. Espedientea.
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Herriko familietan neurri honek izandako harreraz gain, azpimarragarria da ostalariek ere, jatetxe
nahiz tabernek, parte hartu behar zutela gertakari honetan. Gainera, ostalarientzako neurriak oso
zorrotzak ziren, zinpeko aitortza egin behar bai baitzuten “egun hartako bezeroak eta euren manutentzioa batetik, eta zerbitzatutako janariak, bakoitza bere salneurriarekin bestetik”21 azalduz. Gainera,
Gizarte Zerbitzuari emandakoak ezin zuen egun hartako irabazien %25a baino baxuagoa izan.
Gai honi zeritzanean kidetasun instituzionala lortze aldera, azken batean udaletik kanpoko kontu
bat zen, Gipuzkoako Gobernadore Zibilak Udaletxera zirkular bat bidali zuen Plater Bakarraren Eguna
ezarriko zela iragarriz. Egun hura burutzeko, azaroaren 15ean batzorde berezi bat sortu zen Zumarragan.
Euren helburua herriari gaiari buruzko informazioa ematea eta gertakaria iragartzea zen.
Horrela, Gobernu Zibiletik igorritako argibideei nahiz batzordeak argitara eman zuen bandoari
erretorika nazional-katolikoa zerien, “espainiar gizarte berriari” Aberriaren alde eskaintza hura egin
araziz. Zentzu horretan, ekintza honek izaera “onegilea” zuela eta “izpiritu kristau eta patriotikoari
men egiten ziola, gizarte berriari sakrifikatzen irakasten ziolako babes-gabeei laguntza eman bitartean”22.
Propaganda falangistak gertakari hau ekintza patriotikotzat saldu bazuen ere, egiari zor, gerra
zibilak eragindako sarraskiaren ondoren, asko ziren egunean plater bakarra baino jateko aukerarik
ez zeukatenak. Nolanahi ere, azaroan diru-bilketan ibili ziren emakumeek diru dezente batu zuten,
gerra-testuingurua zela kontuan izanda are esanguratsuagoa dena, 620 pezeta hain zuzen23.
Horrez gain, udalak beste hainbat ekintza ere diruz laguntzen zituen: “Lorearen Festa”24, “Banderatxoaren Festa” eta “Zahartzaroaren Omenaldia”.
Lehenago burutzen zen eran, instituzio publikoek osasun-laguntza eskaintzen zieten hura lortzeko
biderik ez zutenei, behartsuei alegia. Horretarako beharrezkoa zen Udalak igorritako txirotasunziurtagiria izatea. Honi dagokionez, zailtasunekin izan bazen ere25, zumarragatarren ospitaleko egonaldien erdia ordaintzen jarraitu zuen udalak.
Bestetik, urte hasieran familia behartsuen errolda bat burutzen zen (hauen eskaerak jaso eta
ezaugarri pertsonalak aztertuta, familiaren baliabideak eskasak zirela ikusita) haiek zerrenda batean
sartu ahal izateko. Hauei guztiei osasun-laguntza nahiz botikak dohan ematen zitzaizkien. Neurri
hau aspaldidanik zegoen abian herrian eta ez zen eten frankismo garaian26.
Herrian gizarte laguntzarekin zerikusia zuen ororen eskumena zuen erakundea Ongintzaren
Batzarra zelakoa izan zen; bertan udaleko hainbat kargu zeuden, esaterako herriko alkatea bera, batzarreko presidentea zena27. Garai hartan, alkateaz gain, zinegotziak, herriko medikua, farmazialaria,
erretorea, etab. ziren Ongintzarako Udal Batzordeko kide.

21 ZUA, E Saila, 5. Arloa, II. Multzoa, 3. Liburua, 12. Espedientea.
22 ZUA, E Saila, 5. Arloa, II. Multzoa, 3. Liburua, 12. Espedientea.
23 ZUA, E Saila, 5. Arloa, II. Multzoa, 3. Liburua, 12. Espedientea. Diru kopuru horrek garaian zuen garrantziaz jabetzeko, kontuan
izan eguneko soldataren batez bestekoa herrian 10 pezetakoa zela.
24 Zonalde nazionalean 1937az geroztik ezarria, helburua lortzeko egindako opariaren ordainetan lore bat ematen zitzaien.
Egun Gurutze Gorriak Banderaren Festan egiten duena da lehenagokoaren jarraipena. Diru-bilketarako mahaiak atontzen dira
edota diru-biltzaileek jarduten dute helburua betetzeko jardunean.
25 ZUA, 516. 11; ZUA, 339. 90 zuzena.
26 Adibide bat jartzearren, 1876an arautegi bat zegoen gaixo txiroei nahierako laguntza eskaintzeko. Udalari ezarri zitzaizkion
beharren artean, mediku bat izendatu behar zuen betebehar hura izan zezan; 1876an Venancio Ugalde izan zen aukeratua. In
ZUA, A Saila, 1 Arloa, I Multzoa, 6 Liburua, 72. orria
27 Instituzio zaharkitu honen adibideren bat ekartzearren, 1822an alkatea, zinegotzia, zirujaua, bikarioa eta herriko beste hiru
lagun zeuden bertan. Gipuzkoako Erregimen Zaharrean zirujauak ez zeukan egun daukan inteligentzia eta ez zituen gaur egun
betetzen dituen zereginak. Orduan gaurko erizain baten modukoa zen, baina beste funtzioak ere bete zituen: adibidez, bizarginarena. Datua 1822koa da, in A Saila, 2 Arloa, 1 Liburua, 14 Espedientea, 44. orrian.
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Laguntzaren bat jaso zezakeela uste zuen herritar orok, arrazoia edozein izanda ere, eskaera bat
burutu behar zuen. Hura udalak aztertutakoan, erantzunaren arabera jokatzen zen; eskaera egin
zuenari zuzenean lagun zekiokeen, esaterako, udalean adostuta, babesgabekoa bazen Ongintzean28
sartzeko aukera zuen, egun Elizkale den kalearen amaiera den tokian kokatzen zena. Gainera, eskaeraren arrazoiaren arabera, diru-bilketa publiko bitartez ere lagun zekiokeen, herritar bakarra ala
erakunde izanik29 eskaera egin zuena. Diru-bilketa hauek hondamendi naturalen kariaz ere burutzen
ziren, kostaldeko herrietan itsasoak eragin zezakeen suntsiketa barne. Jakina, jasotako irabaziak
eskaera burutu zuenak jasoko zituen.

Garai hartan herrian jazotako gizarte-laguntzaren adibide praktikoak
1940ko Santa Lutzi bezperan sute batek Legazpi kaleko 1. eta 3. atariak suntsitu zituen. Suhiltzaile
andana behar izan zen suari aurre egiteko, izan ere, Linazasorok30 jaso duen eran, Bergara, Legazpi,
Zumarraga eta Urretxuko suhiltzaileak joan ziren laguntzera. Udalak kaltetuei laguntzeko harpidetze
bat ireki zuen; hainbat instituzio eta autoritatek eskaini zuten euren diru-laguntza, esaterako Probintziako Diputazioak31, Gobernadore Zibilak eta Patricio Echeverriak32. Dena den, larritasun nagusiaren kausa ez zen diru-falta izan, kaltetuei ostatu emateko etxebizitza falta baizik. Esaterako,
Bibiana Mendizabalek, José Larrazak, Eugenio Ruizek eta Angel Aguadok (azken honek bere anaiarreba Manuel eta Mariaren izenean) egin bezala, eskutitz bat igorri zion Udalari abenduaren 16an
“arren, udalaren etxeetatik libre gelditzen zen lehenengo logela aloka ziezaieten eskatuz, sutearen
ondorioz babesteko estalperik gabe gelditu baitziren”33. Dokumentazioan ikus daitekeenez, Udalaren
ekina eta laguntzak ez ziren nahikoa izan, bi urte beranduago, 1942ko apirilaren 9an hain zuzen,
kaltetu askok Udalaren laguntza jaso baitzuten34.
Guztiarekin, ez zen hau izan herrian gertatutako hondamen bakarra. 1941eko urtarrilaren 21ean
erregaia zeraman zenbait bagoidun tren bat bidetik irten zen Legazpi kalearen ertzean35, Cuatro
Vientos zeritzan etxea zegoen tokian hain justu. Ezbeharrak hainbat eztanda eta sute larri bat eragin
zituen. Erregaia irten egin zen bagoitik eta isuriak sua hartzean orain Secundino Esnaola kaleko 2.
ataria dena erabat erre zuen. Gainera, treneko balazta tokian zegoen José Fernández langilea hil
egin zen istripuaren ondorioz36.
Aurreneko unetik udalbatzak laguntza eskaini zien kaltetuei. Hala, kaltea jasan zuten herritarrek
onartu egin zuten laguntza eta Udala Espainiako Iparraldeko Burdin Bideen Bazkunaren (Compañía

28 Dirurik ez zutenak, langabezian zeudenak, umezurtzak etab. asko ziren garai hartan.
29 1936ko irailaren 20an Udaletxe nazionaleko konstituzioa ezarri zenean hartu ziren erabakietan aurrenengotarikoa zera izan
zen: egoera larrian zeuden familiei laguntzeko ongintza harpidetze publiko bat irekitzea. In ZUA, A Saila, 1 Arloa, 1 Multzoa, 27.
Liburua, 2. orrialdean.
Horrez gain, urte hartako urriaren 22an hilabeteroko harpidetze publiko bat ireki zen txiroen osasun-asistentziak ordaintzeko
dirua biltzeko. Ibidem, 9. orrian.
30 LINAZASORO, Iñaki (2001), Zumarraga. Nire Sorlekua, Zumarraga, Zumarragako Udala, 105.orrian.
31 ZUA, 339. 73 atzetik
32 ZUA, 339. 67 zuzena
33 ZUA, 512-15.
34 Udalak Manuel Aizpuru eta Enrique Ruiz kaltetuei laguntza ematea adostu zuen, in ZUA, 339. 105, zuzena.
35 Garai hartan, hamarkada batzuk berandugora arte, Legazpi kalea egun Secundino Esnaola den kaleraino barneratzen zen,
orduan (14 eta 14 bis zirenak, oraingo Secundino Esnaola 2. dira)
36 LINAZASORO, Iñaki (2001), Zumarraga. Nire sorlekua, Zumarragako Udala, 58. orria.
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de los Caminos de Hierro del Norte de España) aurkako erreklamazioak burutzerako orduan euren
ordezkaria izan zedila erabaki zuten.
Udaletxeak hartu zuen lehenengo erabakia kaltea jasan zuen herrigunea berdiseinatzea izan zen;
horretarako beharrezkoa zen etxe berria eraikitzea, nahiz gune orokorraren estetika egokia izan zedin,
apur bat atzeratu proiektua37. Udalaren ordezkaritza bat Espainiako Iparraldeko Trenbideen Bazkuneko
buruekin bildu zen. Bertan Bazkunak eragindako kalteen peritatzea egingo zuela adostu zuten38.
Bestalde, Udalbatzak39 eta kaltetuek, eragindako minak aztertu eta ordainetan bakoitzari zegokion
diru-kopurua neurtuko zuen batzorde baten izendatzea onartzeko konpromisoa adierazteko, idatzi
bat burutu zuten.
Urtebete beranduago, 1942ko apirilean hain zuzen, kaltetuek 600.000 pezeta jaso zituzten tren
istripuaren ordainetan40.

Sorospen-Zerbitzu berriak. Babes-etxe-Ospitale zaharretik egungo
Gizarte-Zerbitzuetara
Babes-Etxe-Ospitale Zaharra
Nahiz gure herrian ikur bat den instituzio honek mende luzeak zeramatzan martxan, herriaren ondasuna izanik, jakina, Ongintzako eraikina, 60. hamarkadako bigarren erdian, hazkunde demografikoak
eraginda eta ordurarteko osasun zerbitzuak (4 logela zeuden eraikinean) nahikoa ez zirela ikusita,
Udalak Babes-Etxe-Ospitalea zegoen eraikuntza saltzea erabaki zuen. Herrizaintza Ministerioaren41
onespenarekin, Karitatezko Ahizpa Mertzedariatarren komunitateari saltzea erabaki zen. Haiek
Udalari42 825.000 pezeta oraindu zizkioten 3 ordainketetan eraikina eta alboan zuen ortuagatik43.
Ongintza beharrak ere egin zituzten Antioko Baselizarako bidean44 eraiki zen osasun-zentroan.
Ondoren zaharren egoitzatzat eraberritu zen frankismo garaiko azken eta Trantsizio garaiko aurreneko
urteetan, oraingoan Faustino Orbegozo Fundazioaren laguntzarekin. Zaharren egoitza zerbitzua
bertan kokatu zen XXI. mende hasierara arte.

Jubilatuen Egoitza
1971n sortu zen Zumarragako Jubilatuen Egoitza. 1970. urte amaieran jubilatuen etengabeko
eskaerei (erretiro-laguntzak izoztuta ezin ei zuten inolako denbora-pasarik burutu) erantzuna emate
aldera, Faustino Orbegozok berea zen eraikin bat eskaini zuen, Legazpi kaleko 16.ean, Jubilatuen
Egoitza izan zedin. Udalak zorionez jaso zuen Orbegozoren proposamena, horregatik, babesa eta laguntza eskaini zion lokalari45.

37 ZUA, 339. 70 zuzena.
38 ZUA, 339. 72 zuzena.
39 Hartarako udalak Javier Mendizabal Baztarrika izendatu zuen, ZUA, 339. 78, zuzena.
40 ZUA, 339. 103 zuzena.
41 ZUA, 342. 21 atzetik.
42 ZUA, 342. 18 zuzena
43 ZUA, 342. 25 zuzena.
44 Bertan 50. hamarkadako bigarren erdian eraiki zen, Diputazioak eraikitako bide ekonomiko izenez.
45 ZUA, 343, 143 atzetik.
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Negoziazioen ondoren, batzarrak hartutako neurrietako bat altzariak46 erosteko gehienez 50.000
pezetako laguntza ematea izan zen. Geroago, Udalak urtero 50 pezetako errenta ordaitzeko ardura
beregain hartu zuelarik47.

Sorospen-Zerbitzu berriak
Anbulatorioa
50. hamarkada amaierara arte herritarrek eskura zeuzkaten sorospen-zerbitzuen funtzionamendua,
oro har, ondorengoa zen: lehenik eta behin Sor Cándida Mertzedarietako mojarengana joan ohi
ziren (udalaren Ongintzako Lokalera), zeinak era guztiz eskuzabalean, bere jakituriak uzten zion
beste, laguntza eskeintzen zien48. Larriagoa zenean arazoa, medikuaren etxebizitzara joan ohi ziren,
edota hauek eskaintzen zituzten etxetik-etxerako zerbitzua eskatzen zuten: hauek Guelbenzu, Calderón, Maeso, edota berriagoa den Miranda, zein Urretxuko Prieto eta Oñativia doktoreak ziren.
60. hamarkadan lehenengo osasun-zentroa eraiki zen, gure lehenengo anbulatorioa, Antioko Baselizara bidean. Nahiz hasieratik kudeatu zen osasun-zentro berri bat eraikitzeko aukera49, hau
1975eko uztailaren 2ra arte egon zen indarrean. Egun horretan bertan estreinatu zen zentro berria,
orduan Avenida del Generalísimo zeneko 1. eta 3.50 atarien solairu artean. Hau 80. hamarkada
amaieraraino egon zen indarrean, orduan hasi baitzen ezagun zaigun Geltokiko Plazako anbulategia
martxan.

Ospitalearen eraikuntza Zumarragan
Ezabairik gabe, osasunari dagokionean mugarri bat izan da Osasun Egoitza edo Eskualdeko Ospitalearen eraikuntza. Aurreikuspenerako Erakunde Nazionalak (Instituto Nacional de Previsión (INP),
Osasun-laguntza eta Gizarte Segurantzaren ardura zuenak, bigarren osasun egoitza eraiki nahi zuen
Gipuzkoan 70. hamarkadako lehen erdian. Interesa zuten eskualdeei aukera luzatuta, gure euskaldean
jazo zen mugimendu garrantzitsua, Beasaindik Azpeitiara, Zumarraga, Urretxu eta Legazpiatik51
pasaz, izan zen berau aukeratu izanaren arrazoia.
Behin eskualdea aukeratuta, zentroa zein herritan kokatuko zen aukeratzea zen bigarren pausua.
Horretarako berariaz borrokatu zuen Zumarragako Udalak, dohan 40.000 metro karratuko lur-zorua
eskainiz egungo Zumarraga Poligonoan. Gainera, “ur eta elektrizitate hornidura” Udalaren ardura

46 ZUA, 343. 164 zuzena
47 ZUA, 343. 164 zuzena
48 Honek burutzen zituen esku-hartzeak garrantzia gutxikoak ziren. Bakunak ere bertan jartzen ziren. Informazio garrantzitsu
hau Gurutze Zalduari zor diot.
49 ZUA, 343. 40 zuzena.
50 Lokalak erosteko tramiteak 1974ko maiatzeraino iraun zuten. Hurrengo hilabetetan hasi ziren eraikuntza lanak. ZUA, 343.
152 zuzena; ZUA, 343. 164 atzean; ZUA, 343. 174 zuzena; 344. 178 atzean; y ZUA , 345. 13 zuzena.
51 Enpresetan firma bilketak egin zuren, langileko kuotak jarri ziren erabilpen ekonomiko posible baterako Ospitalea herrian
egin zedin laguntzeko etab.
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izango zen, lur-zoruan “saneamendu lanak burutuko zituen”, jakina, zegokien “sarbideekin”. Era berean, udaletik INPri esan zitzaion “eskualdeko udalak zentroa izateko erraztasunak eman eta laguntzeko prest zeudela”52.
Aipatu erraztasun denak eskaini arren, urte hartako udazkenean zoritxarreko zaflada bati aurre
egin behar izan zitzaion, INPko arkitektoak eskainitako lehenengo lur-saila ez baitzuen onartu.
Horren lekuan, eskaintza mantentze aldera, era zehatzago batean, egun Zumarragako Poligono denaren lur-zorua eskaini zitzaion. Nahiz INPk 1974an dagoeneko Zumarraga aukeratu zuen Ospitalea
bertan eraikitzeko herri egokitzat, zailtasun guztiak ez zeuden oraindik konponduta. Horretarako,
1975ko otsailetik aurrera, Ministerioaren oniritziarekin, aldaketaren bat burutu behar izan zen: kirol
erabilerarako aurreikusita zegoen lur-zorua osasun zentroa eraikitzeko baliatuko zen.
Azkenik akordu batera iritsi ziren proiektuan engaiatutako bi aldeak. 1975ko maiatzean Etxebizitza
Ministerioak lur-zoruaren erabilera aldaketa onetsi zuen. Hala, kirol erabilerarako aurreikusita
zegoena osasun-zentroa eraikitzeko baliatuko zen, eta alderantziz, osasun-zentroari zegokiona kirol
erabilerarako izango zen.
Behin tramiteak amaituta, eraikuntza proiektua gauzatuta, 1984ko otsailean estreinatu zen Zumarragako Eskualde-Ospitalea.

52 ZUA, 345. 3 atzean.
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Sarrera
Betidanik izan da gobernu buruen nahia guduzelaian elbarri gelditu direnen hondamenari, ahal den
neurrian, irtenbidea ematea. Inor hiltzen zenean administrazioak esker-ordaina nahiz alarguntasun
edo zurztasun-pentsioa ematen zien izandako galeraren ordainetan. Soldaduaren oinazea elbarritasuna
zenean, gerra zibilaz geroztik, kalte-ordainez gain Zaldun Elbarri aitorpena izateko aukera zuen.
Gaiari heltze aldera, aurrekaritzat Marokoko gerra aipa genezake. 20. hamarkadan Espainia eta
Marokoren artean gauzatu zen gerraren ostean, administrazioak soldaduek jasandako galeren kalteordainak nolabait saritu nahi izan zituen, Elbarri Militarrak1 ziren hain zuzen, egungo gizarte-laguntzaren tankerako zerbait, soldadu izandakoei hainbat esparrutan lehentasuna ematen ziena.
1937ko urtarrilaren 23ko2 188. dekretuak dioenez, lehenengo neurriak orduan jarri ziren abian,
gudaren ondorioak euren gorputzean senti zitzazketenei egindako lana konpentsatzeko eta baita
etorkizuna nolabait ziurtatzeko ere. Horretarako sortu zen Gerrako Elbarrien Zuzendaritza, helburutzat
Gerrako Elbarrien Meritu Oneko Kidegoa (Benemérito Cuerpo de Mutilados de Guerra) antolatzea
zuena. Horrez gain, antolaketa, arautegia, heziketa, sailkatzea eta kideen arreta ere euren egitekoak
ziren.
Elbarrien Zuzendaritzaren egiteko nagusia hauen heziketa zen, lanerako balio izan zezaten lortu
arte, baita itsu nahiz guztiz ezinduak zeudenak ere. Hauek Estatu, probintzia nahiz udal erakundeetan
lan egingo zuten, elbarrientzat gordetako lan postuetan. Arautegian islatzen zen postu hauek nork
beteko zituen, Estatuak elbarrien ongizatean laguntzeko ardu baitzeukan.
Sortu zenean, Gerrako Elbarrien Zuzendaritza Jeneral baten esku zegoen, bere laguntzaileek gerrako elbarriak izan behar zuten. Elbarrien Kidego egonkorra sortu arte, aipatu ditugun Elbarri Militarrentzat arau bereziak zeuden. Gerrako Elbarrien Zuzendaritza Gerrako Idazkaritzak zuzentzen
zuen. Urte hartako urtarrilaren 23ko3 189 dekretuaren bitartez, Gerrako Elbarrien Zuzendari izendatu
den brigadako jenerala zen José Millán-Astray Terreros, Generalísimoaren Kuartel Orokorreko Estatu
Buruzagitzan Bigarren postua ere betetzen zuen.
4 elbarri mailako sailkapena sortu ziren: erabatekoa, iraunkorra, potentziala eta baliagarria4.
1938ko abenduaren 1ko eta 1939ko apirilaren 1ko dekretuen bidez elbarrien ezaugarriak araztu
egin ziren: Aberriaren alde Elbarri gelditutako Zaldunak (Caballero Mutilado de Guerra por la Patria),
alferez profesionalekin parekatuz.

1 Elbarrien Batailoi zaharretik eratorriak, 1732ko uztailaren 7ko errege-arauaren bitartez, ejerzitoan bi elkarte sortu ziren: Elbarri
Abilak eta Elbarri Ezinduak. 1811ko urriaren 28ko dekretuaren bitartez, estatuak izango zuen euren ardura baldin eta beren familiak
zaintzerik nahiz lan egiterik ez bazuten. 1814an probintzia bakoitzean Zerbitzuan Ezinduak zirenen Gordailua sortu zen, bakoitzak
jasoko zuen pentsioa zehazten zuena. 1838ko azaroaren 19an sortu zen Elbarrien Kidegoa, 1932ko irailaren 15eko legeak bertan
behera utzi zuena. Lege hori burutu zuen Arautegia 1933ko apirilaren 5ekoa da. Soldatu eta kaboei hilabeteko 150 pezeta ematen
zieten, bost urtetik behin soldata %20a igotzen zitzaielarik. 1989an hauen partaideak erretiratu izatera pasa ziren.
2 1937ko urtarrilaren 24ko BOEa.
3 Egun hartako BOEan.
4 Erabateko mutilatuak hauek ziren: bi begietatik itsuak, bi besoak edo bi hankak galdu zituztenak, beso bat eta hanka bat
galdu zutenak, gorputzadarrak geldiarazita zeuzkatenak (hankak nahiz besoak), dementzia kronikoa zutenak eta zauri kronikoren
bat zeukatenak garunean edo entzefaloan.
Mutilatu iraunkorrak %91 eta %100arteko elbarritasunen bat izan behar zuten, euren jatorriko zentroetan lan egin zezaketelarik
(tekniko, burokratiko nahiz eskulanetan). Elbarri Potentzialek %11 eta %90 arteko elbarritasunen bat izango zuten, eta oraindik erabat
sendatuta ez zeudenez, ezin zen behin-betiko aitortzarik egin. Elbarri baliagarriek %11 eta %90arteko elbarritasunen bat izango
zuten eta edozein lan egin zezaketen. Bestetik, gerrako zauritu izena hartzen zuten 0 eta %10 bitarteko elbarritasuna zeukatenek.
Elbarri potentzialei dagokienez, bi azterketa egiten zitzaizkien: batetik bestera bi urteko tartea zegoelarik. Lehenengoan, elbarri
izendatu zituztenetik 2 urtera, elbarri baliagarri edo elbarri potentzial izenda zitzaketen; bigarren azterketaren ondoren, elbarri
baliagarri edo iraunkortzat jotzen ziren.
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Beharrezko estutasunarekin abiarazi zen Gerrako Elbarrien Meritu Oneko Kidegoaren Behin-behineko Araudia 1938ko apirilaren 5ean5, elbarriak lau taldetan banatuz: Erabateko Elbarriak, Elbarri
Iraunkorrak, Elbarri Potentzialak eta Elbarri Baliagarriak.
Arautegi horretan elbarri bakoitzaren soldatak eta abantailak agertzen ziren, baita espedientea
era egokian nola bete behar zen ere. Gainera, elbarri hauei lan-esparru bat egokitzen zieten, lanpostu
publikoak normalean, garrantzitsuak, izan ere garai hartako egoera ekonomikoa kontuan izanda, estatuak ezin zien langileria honen beharrei era duinean erantzun: enpresak elbarrientzat lanpostu
kopuru bat gordetzera behartu zituzten. Hala lortutakoak, postu pribatu nahiz publikoak, behar
bezala erroldaratzen ziren6.
Zehazki, administrazio publikoko lanpostuen artean %30a gordetzen zitzaien, herri-administrazioan
zein estatu-administrazioan7.
Hornitze prozesua ondorengoa izango zen: zentro bakoitzean 10 lanpostutik 3 elbarrientzat
gordeko ziren, eta 10era iristen ez bazen lanpostu kopurua, lehen 3ak. 10 lanpostutik gora baziren
libre zeudenak, lehenengo 3ei gainontzekoak batuko zitzaizkien, Elbarrien Zuzendaritzak publikoki
aitortu arte ezingo zirelarik postu horiek bete. Lanpostu hori betetzea ezinbestekoa bazen, behinbehinean behintzat, enplegu bulegoaren bitartez beteko zen aldi-baterako.
Batetik garaiko izaera soziala kontuan izanda neurri garrantzitsu batean aurrean bagaude ere,
egiari zor, arau honen bitartez langile multzo handi bat Erregimenaren alde jartzen zuen, gainera,
lan-zentroak ere, nolabait kontrolpean zeuzkan.
Elbarrien babesa 1942ko abenduaren 12ko Oinarri Legearen bitartez zehaztu zen. Orohar, azken
bi neurri hauek elbarriei laguntza emateko sortu ziren, Estatuko aurrekontuan galera nabarmenik izan
gabe. Elbarriak ez ziren guduzelaian borrokan aritzeko gai, baina bai gizarteko hainbat lan burutzeko.
1958ko abenduaren 26ko legeak8 Kidego hau berrantolatu zuen. Batetik, sailkapena berregin
zen, kideak Gerrako Zaldun Elbarri izendatuz. Hauek erabatekoak edo iraunkorrak izan zitezkeen;
Zerbitzuan Elbarri geratutako Zaldunak, hauek ere erabatekoak nahiz iraunkorrak izan zitezkeen eta
azkenik Zaldun Elbarri Baliagarriak, gerran edota zerbitzuan ezinduta gelditu zirenak, ez zeukaten
Kidegoan sartzeko behar besteko puntu kopurua.
Oro har, erabateko elbarri izateko %65 eta %100eko elbarritasuna izan behar zuten eta iraunkorra
izatekotan, %15 eta %64 artekoa.
Esan gabe doa gazte zirela elbarri gelditu eta ondoren familia bat sortu zutenen egoera ekonomikoak
ere onera egin zuela. Hau da, lanean ziharduten soldaduei nahiz erretiroa hartu zutenen familiei
babes ekonomikoa eskaini zitzaien eran, Elbarriei ere eskubide bera hobetsi zieten.
Horrez gain, probintzia bakoitzeko hiriburuetan Elbarrien Kidego Burutza bana sortu zuten, Aberriaren alde Elbarri gelditutako Zaldunen Zuzendaritza Orokorraren baitako erakundea; baita Probintziako Ikuskaritza Batzarra ere, militarrak ez ziren onurak lortzea helburu zuena.

5 Apirilaren 14ko BOEan.
6 Horretarako, enpresa pribatuak, Gipuzkoako Ekoizle Ligak bere kideetako bakoitzari bete beharreko modeloak bidali zizkieten
1938ko maiatzaren 4ean enpresek estatuko organismoei helerazi ziezazkieten. ZUA, 419-24.
7 Herri-Administrazioaren kasuan, idazkari, dirutzaintza, kontularitza, Argiteria zerbitzu, Sute, Pasiera, Hiltegi, Merkatu, Laborategi,
Hilerri, Zerga xedeetarako ariel, herri-polizia eta landa-polizia %30a elbarriak izango ziren. Era berean, oposaketa bidezko administrazio lanpostuen %30a ere elbarrientzat zegoen gordeta. Horiei guztiei enpresariek laguntza eman behar zieten lanerako
gaitzeko. “Tekniko-fakultatibo” eta “udal zerbitzu” lanpostu esplizituki aipatzen ziren, bostetik bat eurentzat zegoen erretserbatuta.
Horretarako beharrezkoa zen elbarriek tituloa izatea, edo, bestela, lortzea.
Merkataritza enpresetan edo Estatuarekin harremana zuten (laguntza, diru-laguntza etab.) enpresetan eta bankuen erako enpresetan, ongintzarako instituzio publikoetan, Merkataritzako Ganbera etab. etan 7 lanpostu gordeko ziren administrazio
eremuko lanpostuetarako, postuen %20a. Berdina zen Tranbia, Metro edota trenbidearen kasuan.
8 1958ko abenduaren 28ko EAOa.
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Azkenik, aurreko berrantolaketaren ondorioz, 1959ko 1560. dekretuarekin Gerrako Elbarrien
Meritu Oneko Arautegi Organikoa onartu zen. Arau berri honen bitartez, Zerbitzurako Baliagarri ez
zirenen Saila sortu zen, guduzelaian ikusmen galera edota erotasunen bat jasan zutenei ezgauza
izaera aitortzeko helburuarekin. Hala, hedatu egin zen babesa jaso zutenen kopurua, lehenago elbarritasuna aitortu ez zitzaienetariko batzuk sail berri honetan onartu baitzituzten.

Gerrako Elbarritasun Aitortza
Soldadu, miliziano edota guduzelaian oinazeren bat jasan zuen edonork, nazionalen alde ari zen
zeinahi egoeran mina hartu zutenek, norbere jaioterriko Komandantzia Militarraren (hau baldin bazegoen, bestela alkatetzaren) bitartez Gobernu Militarrari Mediku Auzitegi Militarrak arteztu zezan
eskatzeko aukera zuen9.
Azterketa sakon baten ondoren, leku horretan bertan zehazten zen eskaria egin zuenaren oinazearen
larritasuna, berari arteztze agiria ematen zitzaiolarik. Bertan agertzen zen Erabateko Elbarria edo Ez
Erabatekoa zen. Nolanahi ere, zeinahi zelarik kasua (izendatze bakoitzak bere abantailak zituen),
elbarriak ezin zuen inoiz agiririk gabe ibili eta aldakiak beharrezko zirenean bakarrik ematen zitzaizkien.
Agiri horrekin Eskualde-Ikuzkaritza Batzordera edota Elbarrien eta Gerrako Zaurituen Probintziako
Kidegora joan behar zuen elbarriak. Bertan espedientea abiarazteko beharrezkoa zen inprimakia
beteko zuen. Zonaldeko Epaitegi Militarretik10 pasa ostean (honek elbarriaren egoera zein zen
aztertzen zuen; diru-sarrerak etab.11) Aberriaren alde Elbarri gelditutako Zaldun tituloa jaso ohi zuen
elbarriak, hau Ikuzkaritza Batzordean erakutsi beharko zuelarik, haiek bere berri izan zezaten.
Prozesu horrez gain, elbarri orok Aberriaren aldeko Sufrimenduaren Domina eska zezakeen12,
arautegia13 betetzen zuten elbarriei zuzenean ematen zitzaiena14. Honek hilabeteko betiereko soldata
jasotzea zekarren, ejerzitoan zeuden artean.

9 Auzitegi hau 1939an Donostiako Osasun Militarraren buruaren aginduz, Bernardo Elcarte mediku komandanteak eta Darío
Marínez Marigorta nahiz Calixto Polo Mediku tenienteek osatzen zuten. In ZUA, 511-18.
10 19. Epaitegi Militarra Donostian zegoen, 1939. urtean Foru Aldundiaren 3. pisuan. In ZUA, 511-17.
11 Horren araberakoak ziren lanbideak, Udaletxean batik bat. Udala zen eskaria egin zuenaren gaineko lehendabiziko datuak
igortzen zituena.
12 1814ko azaroaren 6ko errege aginduan sortua, preso militarrei eskaini zitzaien aurrena. Garaiko pezeta baten tamainokoa
zen, ofizial eta kadeteentzat urrezkoa eta zilarrezkoa tropako soldaduentzat. Kate grabatu bat zeraman ingurua eta erdialdean
gaztelu bat, Aberriaren aldeko Sufrimendua islatzen zuen legenda batekin. Hau berokian nahiz jakan zintzilikaturik eraman
behar zuten, albo berdedun xingola hori batekin. 1815az geroztik militarrak ez zirenei ematen hasi ziren. 1918an zauritu, preso
eta min hartu zuten guztiengana hedatu zen. Lehenengo aldiz diru-saria eman zitzaien azken hauei. In PRIETO BARRIO, Antonio
(2010), “La medalla de Sufrimientos por la Patria. Unas notas para su recuerdo”, in Revista Numismática Omni, ISSN-e 21048363, nº 2, 1-10. orriak.
13 1920ko Gerra Garaiko Ordainsarien Arautegiak zauriren baten ondorioz dominaren bat jasotzen zuen edonork beti pentsioa
jasoko zuela onartzen du. Bere xingolan X itxurako gurutze gorri bat eta zilarrezko orratz bat eraman beharko zuten min
hartutako eguneko data adieraziz. 1926ko arautegiak aurrekoa onartu zuen. 1927tik aurrera guduzelaian hildakoen familiakoek
ere eskatzeko aukera zeukaten, xingolaren gainean jarritako orratz beltz batek adieraziko zuen oinazea. 1937an ejerzito nazionalak
merezimendu bidezko ordain-sariak onartu zituen, domina horietako bat zelarik. 1940ko arautegi berriak aurrekoa onetsi zuen.
Ibidem.
14 Horren adibide da Miguel Alustizaren kasua. 1939ko maiatzaren 29an Aberriaren aldeko Sufrimenduaren Domina jaso zuen,
12,50 pezeta jasoz hilabetero bizitza guztian zehar, 1939ko urtarrilaren 1etik aurrera (atzera-eragina), aurkako frontean 1939ko
abenduaren 28an jasandako zauriaren ordaintzat. ZUA, 511-17.
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Kanpainia Domina15 ere jaso zezaketen, baita Gurutze Gorrikoa edota Gerra Gurutzea ere, lanean
ari ziren arteko pentsioa ematen zitzaielarik.

Zumarragako Gerrako Elbarriak
Gure eskualdeko zein herriko elbarriei erreparatuz, haiei buruzko lehenengo berriak 1938ko
apirilaren 21ekoak dira, Elbarri eta Gerran Zauritutako Bergarako Alderdiko Eskualde-Ikuzkaritza
Batzordearen sorrera da. Formalki, Antonio Martín Ballestero, Ikuzkaritza eta Auzialdiko Lehen
Epaileak jakinarazi zion Udalari bando baten bitartez, honek toki publikoetan jarri zezan, baita
lantoki eta enpresetara bidali ere, sarrera guztietan jartzera derrigortu zituelarik.
Dokumentu honen bitartez aipatu berri dugun Batzordearen eraketa jakinarazi zen, helburu garratzitsuena “aberriaren alde eginagatik odola isuri eta elbarritasun loriatsua jazo zutenen babesa
eta zaintza” zuena. Gainera, jakinarazi zen orduaz geroztik “soldata eta abantaila, ohore eta lehentasunak jasoko zituztela Gurutzada laudagarrian euren odola isuri zutenek, orain euren eskubideak
zeintzuk diren ezagutu behar dutela”, Udaletxe, enpresa, elkarte, baketxe etab.ek elbarriak kontratatzerakoan zeuzkaten betebeharrak iragarri zituen, Gerrako Elbarrien Meritu Oneko Kidegoaren
Behin-behineko Araudiak zehazten zituenak, hain zuzen16.
Gainera, Alkateari marxismoaren aurkako lehian zauritu ziren herritarren zerrenda igortzeko
eskatu zion, baita gerra garaian oinazea jasatea egokitu zitzaienena ere.
Zerrenda honi dagokionez, Zumarragako alkateak 1938ko maiatzaren 23an 14 laguneko zerrenda
igorri zion Alderdi Judizialari, garai hartan bizi zituzten egoera guztiak azalduz, ezaugarri horiek
betetzen zituztenean. Dena den, zerrenda honetan egoteak ez zuen administrazio postu bat edota
enpresa pribaturen batean lanpostua izatea ziurtatzen, hau aukerazkoa baitzen17. Ondoren, izen zerranda hori eguneratzen joan zen, elbarrien taldera herritar gehiago sartzen joan zirelarik18.
Enpresa publiko zein pribatuak derrigortuta zeuden euren langileen portzentaia jakin bat elbarriz
osatuta egotera. Gainera, nazionalen alde borroka egin zutenen artean, Udalak elbarriei eskaini
zizkien libre gelditu ziren edota sortu berriak ziren lanpostuak.

15 Dominari buruzkoak in PRIETO BARRIO, Antonio (2012), “La medalla de la campaña (1936-1939”, in Revista Numismática
OMNI, ISSN-2 2104-8363, nº 5, 103-112. orr.
16 ZUA, 519-25.
17 Hamalau lagunak ondorengoak ziren: Juan José Arrizabalaga Soraluce (Infanteria Erregimentuan 23.a), Luis Peinado
(Sargentua América Erregimentuan n), José Larrañaga (Flandes-eko 5. Mendi-Batailoia), José Zabalo (Zalduneria Erregimentuan
6., 2. eskuadroian), José Busca (Flandes-eko 5. Mendi-Batailoia), Segundo Aranzadi (San Marcial Erregimentuan), Ángel Mendia
(Automobilen sailean, Motorista, Burgosko 6. taldean), José Maquibar (San Ignacio Errekete Tertzioa), José Alberdi (San Ignacio
Errekete Tertzioa), Toribio Zabalo (San Ignacio Errekete Tertzioa), Julián Eguiguren (Tenientea San Ignacio Errekete Tertzioan),
Ignacio Aranguren (Flandes-eko 5. Mendi-Batailoia), Luis Montero (Soldadua 1. Brigada Mixtoan, Lehen Batailoia, Lehen Erregimentuan, 4., Flechas Azules) eta Ángel Erguin (San Ignacio Errekete Tertzioa). In ZUA, 519-24.
18 1938ko uztailaren 7an alkateak Elbarri eta Gerran Zauritutako Eskualde-Ikuzkaritza Batzordeako presidenteari jakinarazi zion
Marcos Soraluce, Arapiles-eko Infanteria Erregimentuko 7. batailoian eta 2. konpainian zegoena zauritua izan zela Castellóko
frontean maiatzaren 10ean. Ondoren, 1938. urteko amaiera aldera, data zehaztu gabe dago, Udalak 3 elbarri gehiago zeudela
jakinarazi zuen (izen-abizenak bakarrik ageri dira), hauek Zumarragan bizi ziren, nahiz bakarra zen bertan jaioa (beste biak
Gasteiz eta Zaragozakoak ziren, hurrenez hurren).
Beranduago, zeharbidez, Carlos Aguirrebengoa zumarragarra 1938ko uztailaren 4ean larri zauritu zutela ikusi ahal izan dugu.
Egunek aurrera egin ahala, zaurituak hobera egin zuen. 1943ko urtarrilaren 28an Cesareo Iñiguez, Burgostik zetorren elbarria,
Urola Hotelean bizi zen. 1944ko uztailaren 7an jakinarazi zen Ascensio Mendizabal elbarria ere herrian zela. Ibidem.
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1938ko maiatzaren 26an Udalbatzak Udaleko langileen artean 9 postu hauek osatzen zituztela
zioen zinpeko aldarria igorri zuen19, hauetatik 2 baja-aldian ziren, altxamenduan zeudela adierazita,
Venancio Recalde albaitaria eta Zoilo Mendizabal praktikantea, alegia.
Era berean, Udalak jakinarazi zuen 3 zirela elbarriei eskainitako lanpostuak: Meditu Ikuskari Titularra, Udaleko Sereno Zerga-Biltzailea eta Alkatearen esanetara zegoen Serenoa. Hauek 3.100,
2.920 eta 3.000 pezeta irabazten zituzten urtean, hurrenez hurren20.
Horrez gain, Eskualdeko Ikuskatzaile Batzordearen esanak enpresaburuei helerazteaz gain (haiek
eginbeharrak bete zitzaten), Udalak ere abian jarri zuen atal honi dagokiona, ondoren ikusiko dugun
eran.
Probintziako Ikuskatzaile Batzordeak aurkeztu ondoren, 1939ko uztailaren 13an Miguel Alustiza
aukeratu zuten Udalaren gau-jagole lanetarako21. Lan hori burutu zuen, behin behinean, hurrengo
abuztuan bere baldintzetarako egokiagoa zen postu bat topatu zuen arte Legazpiako Patricio Echeverria lantegian22.
Bestetik, udalak Idazkariaren Mekanografoaren Laguntzaile postua ere eskaini zuen 1941. urte
hasieran, baina baldintzak betetzen zituen inor aurkeztu ez zenez, 1941eko otsailaren 12ko bileran
ostera ere eskaintzeko hautua egin zuten, gudari ohiei hain zuzen23.
Egun hartan bertan, gudari ohi eta elbarriei eskaini beharreko postu kopurua beteta zegoela ohartuta, Udalak Mekanografo postua era askean eskaintzea erabaki zuen24.
Nolanahi ere, Gerrako Elbarrien Kidegoan zeudenek ez zuten lanpostu bat izateko eskubidea
soilik. Elbarri izanagatik elikadura-pentsioa jasotzeko eskubidea zuten lan egiteko baldintzetan ez
zeuden artean, bai ospitalean, baita euren etxebizitzetan zeudenean, Elbarrien Arautegian ikus daitekeen eran25.
Gerra garaia amaituta, Eskualdeko Ikuskari Batzordeak informazioa eskatzen jarraitu zuen, bai
elbarriei26 zegokiena eta baita hauek lan egiten zuten enpresei buruzkoa ere. 1939ko abenduaren
13an datu hauek eskatu ondoren, Udalak urtarrilaren 5ean erantzun zion zera esanaz: udala ere enpresatzat hartuta, herrian langileak kontratupean izan zitzazketen 32 enpresa edo norbanako zeudela

19 1936ko uztailaren 18a baina lehen hamabi ziren, hauetariko asko euren beharretara itzuli ziren herria nazionalen esku gelditu
zenean. Mediku Ikuskari titularra erauzia izan zen.
20 Ibidem
21 Aurkezpen honekin batera, Probintziako Batzordeko Presidenteak herritar hau behar bezala zaintzeko eskatu zuen. Era
berean, alkateari esan zion, langileak hits larriren bat izango balu, berari jakinarazteko. In ZUA, 511-17.
22 Postua libre zela esan ondoren, 1939ko abuztuaren 25ean Osoko Bilkurak Bernardo Aldanondo Oriari eskaini zion berau
“borondatezko gudari ohia eta Espainiako zalduna” izanagatik. In ZUA, 339, 12 eta 13. orr.
1941ean postu hori eskaini zen ostera ere, betirako zelarik. Aldanondo izan zen aurkeztu zen bakarra, eta beraz, berari egokitu
zitzaion 1941ko otsailaren 12an adostu zen eran. Ibidem, 71. or
23 Ibidem, 71. or
24 Ibidem.
25 Elikadura pentsioa desberdina zen eskatzen zuenaren adinaren arabera: 30 urtera arte 90 pezeta ziren hilabeteko, 30-35
urte artean 105 pezeta, 35-45 urte artean 135 pezeta, 45 urtetik aurrera 150 pezeta hilabetean. Diru-saria ospitaleko alta-ziurtagiria
izandakoan jasoko zuten.
Aipatu berri duguna gain, hilabeteko diru-saria zeukaten: 9 pezeta lehendabizi eta 15 ondoren (hau ez zen dirutan ordaintzen):
1943ko urtarrilaren 18an adierazi zen hilaren 22 eta 23an Zumarragan bizi ziren bietako bakoitzak 15 kilo patata jasoko zituela.
1943ko azaroaren 30ean Udalak esan zuen elbarri bakoitzaren 15 pezetak bazituela dagoeneko.
1944ko uztailaren 7ko oharrean Urretxuko Udaletxean egunero, eta orduan bidaltzen zitzaien txartela aurkeztuz, ogi anoa bat
eta baita, hilabetean behin ere jasoko zutela. Hori guztiori Burgosen zen Nafarroako Ejerzitoko Intendentzia Koronel Buruak
onartzen bazuen. Ibidem.
26 Elbarri bakoitzak aldian batzordearen deiari erantzun behar izaten zion hilabeteroko dirua jaso zuela esateko.
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erantzun zien27. Dena den, bi egun beranduago, Udalak jakinarazi zien herrian une hartan 4 elbarri
baizik ez zirela bizi, eta hortaz, elbarri izaera jaso zutenak kanpoan zirela une hartan28.
Beranduago, elbarriturik zeudenen kopurua eta egoera ezagutu nahian, udalari eskari andana
igorri zizkioten. Honen erantzuna ondorengoa izan zen 1940ko ekainaren 13an: bi Esteban Orbegozoren enpresan (La Fumistería del Norte)29 eta Patricio Echeverrian ari ziren lanean, bat Madrilen
dago, beste bat oraindik behin-behineko elbarri erabilgarria30 zen eta azkena, elbarri erabilgarria, Zerbitzu Militarra burutzen ari zen Iruñeako 23. Mendiko Infanteria Erregimentuan (lehenago América
zena).
Denborak aurrera egin ahala, Zumarragako elbarri kopuruak behera egin zuen, baita bakoitzak
jasotzen zuen diru-saria ere, beste bide batzuk baitzeuzkaten dirua irabazteko31.
Urtero gutxienez behin aztertzen zen elbarri bakoitza; adierazitako egunean karnet, titulo eta agiriarekin joan behar izaten zuten Eskualde-Ikuskari Batzordera. Ikusketa gauzatu ondoren, Batzorde
honek Udalari igortzen zion burutu izanaren jakinarazpena. Bazen, haatik, azterketa gehigarri bat
eskatzeko aukera ere, Urretxuko Guardia Zibilaren postuan egiten zena.
Edonola ere, eskualdeko antolaketaren arduradun zen Bergarako Alderdi Judizialak zituen dirusarrera eta gastuen urteko aurrekontuen datuak. Bergarako alkateak bere alderdiko32 gainontzeko
udalen artean jasotzen zuenaren 5,04a egokitu zitzaion Zumarragari (herri bakoitzari portzentaia
bat ezarri zitzaion, lehenago Justizia administrazioak banatutakoarekin lotuta zegoena). 100,8 pezetakoa zen kopuru hau. Denborak aurrera egin ahala, kopuru hori eguneratu egin ohi zen.

27 Ibidem
28 Lau pertsona hauek José María Busca ikaslea, Miguel Alustiza (Patricio Echeverrian lanean ari zena), Segundo Aranzadi
(Esteban Orbegozon lan egiten zuena), hiru hauek elbarri bezala sailkatuak eta azkena, Juan Aramburu, oraindik behin behineko
elbarritasuna zuena, zauriak osatzen ari baitzen (ezker besoa falta zuen).
29 Enpresa honetara igorritako lehenengoa Urretxuko Muelles y Aceros Eguzkia lantegian aritu zen lehenago. ZUA, 511-18.
30 Hauetariko bakoitzak 3 pezeta jasotzen zituen egunean. Ibidem.
31 Adibide gisa, 1943ko martxoan herrian bizi ziren bi zaldun elbarriek, Estatuak emandako dirua zutelarik diru-sarrera bakarra,
37,5 pezeta jaso zituzten (25 bati eta 12,5 besteari). Ibidem
32 Hauek ziren: Antzuola, Aretxabaleta, Eibar, Elgoibar, Elgeta, Eskoriatza, Legazpia, Arrasate, Mutriku, Oñati, Soraluze, Gatzaga,
Urretxu, Bergara eta Zumarraga. Ibidem.
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Sarrera
1936ko uztailean elizaren egoera delikatua zen: Errepublikak helburu zuen Estatu laikoak eragin
zuzena izan zuen mila urtetik gora zituen instituzio indartsuan. Aurreko otsailean Fronte Popularak irabazi zituen hauteskundeak, eta mahai gainean zegoen berriz, eskuindarrek gobernatutako bi
urteren ondoren, konfesionaltasunerako asmoa. Gero eta handiagoa zen Elizaren eta Estatuaren
arteko banaketa: bi indarren posizioa gero eta muturrekoagoa zen, ezinbestean ari ziren elkarrengandik
urruntzen, eta egunetik egunera jarrerak oldarkorragoak ziren: ultraeskuinarena, falangistek ordezkatuta, eta ultraezkerrarena, komunistek ordezkatuta.
Gaur egun, esan daiteke hiriguneetan bizi ziren gehienek1 ez zutela haustura zakar bat nahi,
baizik eta elkarbizitzaranzko eboluzio bat (askorentzat erreboluzioa), eta, betiere, ez zezala Elizak
agindu kulturari eta jendarteari zegozkion kontuetan.
Fedearen auzia albo batera utzita, hori pertsona bakoitzari baitzegokion, Errepublikaren Estatuak
herritarren arteko bizikidetza lasaia desio zuen; ofizialki pentsamendu libreari aukerak zabaltzen
zizkion, baina aldi berean inor bere sinesmenei uko egitera behartu gabe. Lehen aldiz, bizikidetza
zen lortu nahi zena, eta ez gutxiagotasuna elizarekiko; hori bai, abiapuntuak aski desberdinak ziren,
Elizak bidea egina baitzeukan, eta horregatik, agintari errepublikarrek zenbait sinbolo eta elementu
klabe indartu nahi izan zituzten; besteak beste, kalitatezko hezkuntza publikoa, ezkontza zibila, dibortzio legea, edota ehorzketa zibila.
Edonola ere, salbuespenak salbuespen, ez zituzten indarrez ezarri: egunen batean batzuen eta
besteen arteko elkarbizitza naturala iritsiko zen itxaropenean, momentuz ez zuten inor eskola erlijiosoetatik aterako, eta hauek ere besteen baldintza berberak izango zituzten; ez zen inor behartuko
ezkontza zibila egitera, eta ezta banantzera edo lur-emate zibilera ere: aukera berdintasuna bilatzen
ari ziren, baina hori ez zuen hierarkia katolikoak inoiz ongi ulertu.
Hain zuzen ere, elizaren barruko agintarien artean nabarmen agertzen ziren kontrajarriak ziren
bi jarrera. Alde batetik, bazeuden errepublika laikoarekin ahalik modu lagunkoienean bizi behar zela
uste zutenak, Tedeschini nuntzioa, edo Tarragonako kardinal Vidal y Barraquer bezalakoak; bestetik,
iritzi erabat desberdina zutenak zeuden, Segura eta Gomá kardinalek gidatuta, ez zeudenak prest
inola ere botererik galtzeko. Azken hauek ez zioten estatu konfesionalari uko egin nahi, prest zeuden
behar izanez gero Estatu katolikoa indarrez ezartzeko, eta, jakina, euren posizioa defendatuz, Estatua
eta Eliza bereiztearen kontra zeuden.

Euskal elizaren eta altxatuen arteko tentsioa
Gipuzkoako elizaren egoera berezia zen: Gasteizko apezpikutzaren barruan zegoen, Araba eta Bizkaia
bezala, eta apezpikutzaren baitako hierarkia kristau tradizioa zuen herri bati zegokion2. Hain zuzen,
Eusko Alderdi Jeltzalea zen alderdi politiko nagusia, zeinaren oinarriak pentsamendu kristauari
lotuta zeuden; hala ere, baziren beste joera batzuk ere, politikoki aurrerakoiagoak, eta hauek herriaren
laikotasuna defendatzen zuten.
Altxamendua gertatu zenean, alderdi bietako inork ez zuen elizaren laguntza jasotzeko edo hari
laguntza eskatzeko deirik egin, eta, hargatik, Mateo Mugica gotzainak egoera zaila zeukan eskuartean:

1 Landa eremuan bizi zirenentzat egoera ez zen asko aldatu kazikismoaren garaitik.
2 Oso ezaguna da euskalduntasuna eta kristautasuna lotzen zituen esapide hau: euskalfun fededun.
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arabarrak hasiera-hasieratik zeuden altxa zirenekin, eta bizkaitarrak eta gipuzkoarrak, berriz, Errepublikaren alde jarriak zeuden. EAJk une oro bilatu zuen Errepublikaren aldeko ezkertiarren joera
muturrekoenak baretzea. Hain juxtu ere, muturreko joerak gogortu ziren arren, Aranaren jarraitzaileek
ahal zutena egin zuten elizak3 erre ez zitzaten eta kultu katolikoa normaltasunez egiten jarrai zedin.
Elizaren hierarkian goian zeudenek ez zuten inoiz ahaztu EAJren katolikotasuna, eta ordezkari
nagusiek alderdia errepublikarrengandik urruntzeko ahaleginak egin bazituzten ere, ez zuten helburua
lortu, jeltzaleengan autonomia lortzea baitzen lehentasuna. Egoera horretan, euskaldun askorentzat
ez zuen batere balio altxamendua nagusitu zen Espainiako lurretan zabaldu zen bertsioak; Gurutzada-z4 hitz egiten zuten han, eta aberriaren balio moral eta katolikoak berrezartzeko egin behar izan
zuten lanaz.
Edonola ere, gertaerek presioa areagotu zuten kostako euskal probintziatan, eta, azkenean, erlijiosoen
hilketak gertatu ziren. Kasuak ez ziren inoiz Espainian bezainbeste izan, baina euskal lurretan 51
apaiz eta erlijioso hil zituzten, horietatik 28 Euskal Gobernuaren garaian, eta sei hemen, Gipuzkoan5.
Argi zegoen ez zutela askorako balio izan Pio XI.ak bi muturren arteko zubiak eraikitzeko Erromatik
egin zituen ahaleginek, ezta helburu berarekin Gasteizko eta Iruñeko gotzainek egindakoek ere.
Egia da ez zeudela bi muturretatik distantzia berdinera, eta halaxe erakutsi zuten 1936ko abuztuaren
6ko Instrukzio Pastorala nazionalen alde jarrita, baina hala ere ez zuten ahaztu, bereziki Mugica
gotzainak, ahalik eta gehien baketu behar zutela giroa.
Euskal kleroari dagokionez, askok karlistatzat zuen bere burua, eta gutxiago ziren batzuk, %30
inguru, nazionalista zen. Hauen artean bi kasu ezagun aipa genitzake, Joxe Ariztimuño, Aitzol, eta
Polikarpo Larrañaga, azken hau sindikalista ezaguna, beste mugimendu batzuen artean, ELA-STV
eta Eusko Tostarteko Bazkunaren ideologo nagusia izana.
Ez da harritzeko Francoren tropek euren etsai errepublikarrek egin zutena baino askoz gogorrago
jokatu izana apaiz abertzaleekin. 16 apaiz erail zituzten 1936ko urria eta 1937ko uztaila bitartean,
horietatik 13 gure probintzian6; eta hori guztia 1936ko abuztuaren 22an Gipuzkoako Gerrarako

3 Errepublikaren aldekoak nagusi ziren guneetan erre zen bakarra Urnietako Anaia Maristen kolegioa izan zen. BARRUSO, Violencia política y represión en Guipúzcoa…, 144.or.
4 1936ko irailaren 30etik atzera erabili zuten nazionalek Gurutzada hitza, Errepublikaren gobernua deusezteko egindako
borrokaz hitz egiterakoan. Egun horretan, Salamancako gotzaina zen Pla y Deniel-ek, Francoren aurrean ezagutarazi zuen bere
CARTA PASTORAL-a, “Las dos ciudades”; hartan, justifikatu egiten zuen altxamendua, eta gerra justuaren oinarriak ezarri eta
goresten zituen.
5 BARRUSO, Ibídem, 144.or. Bi lurraldetan eraildako apaizen izenak hemen jartzen dira: GOÑI GALARRAGA, Joseba (1989), La
Guerra Civil en el País Vasco. Una guerra entre católicos, Gasteiz, ESET argit., Victoriensia-Publicaciones del Seminario de Vitoria,
53. zbk., 227-234.orr.
6 Hauek dira haien izenak eta fusilamenduen egunak: Gervasio Albisu eta Martin Lekuona, 1936ko urriaren 8an; Jose Adarraga y
Jose Ariztimuño, urriaren 18an; Jose de Sagarna, urriaren 20an; Jose de Otano, urriaren 23an; Alejandro Mendikute, urriaren 24an;
Joakin Arin, Jose Markiegi eta Leonardo Guridi arrasatearrak, urriaren 25ean; Ignacio Peñagarikano, urriaren 27an; Celestino Onaindia,
urriaren 28an; eta, azkenik, 1936ko azaroaren 8an, Jorge Iturricastillo. BARRUSO, Violencia política y represión en Guipúzcoa…, 162.or.
Euskal kulturaren esparruan izan zuen garrantzia dela eta, beharrezkoa iruditzen zait zenbait argibide ematea Jose Ariztimuño,
Aitzol-i buruz. Apaiz eta idazle tolosarra, Hernanin afusilatu zuten 40 urte zituenean. Galerna itsasontzian atzeman zuten, tripulazioak nazionalekin zuen konplizitatea medio, Iparraldetik Hegoaldera itzultzen ari zela, han lehen erbesteratuei laguntzen
aritu eta gero. Ondarretako kartzelara eraman zuten, eta bertan torturatu. Egun batzuk beranduago Hernanin afusilatu zuen
falangista eta karlista pelotoi batek, eta bertako hilerriko hobi komun batean lurperatu zuten.
Itsasoan atxilotua izan ondoren, urriaren 17an honela eman zuen aditzera El Diario Vasco egunkariak berria: “Y queda entre la
redada de menor cuantía este pez gordo que es “Aitzol”, el tristemente célebre curita “Aitzol”, energúmeno líder del nacionalismo
separatista, aventajado traductor al vascuence de las barbaridades legisladas desde Madrid y los jurados mixtos; que deshonraba
sus hábitos sacerdotales. Mal español, mal vasco y peor ministro de Dios”. BARRUSO, Violencia política y represión en Guipúzcoa…, 161.or., eta, hein batean, AULESTIA, Gorka (2008), Estigmatizados por la guerra, Bilbao, Euskaltzaindia, 41.or.
Ikusten den bezala, altxatuek eta euren aldekoek ez zuten aukerarik galdu apaiz abertzaleen lanari ospea kentzeko.
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Batzar Karlistak (Junta Carlista de Guerra de Guipúzcoa) delakoaren lehendakariak gotzainari apaiz
abertzaleak zigortzeko eskatu ostean. Helburua lortzerik izan ez zutenez, karlistek ez zuten atsedenik
hartu Mugica gotzaina bota zuten arte; 1936ko urriaren 14an bota zuten bere egoitzatik Estatuko
Batzar Teknikoaren aginduz, zera egotzita: “EAJ alderdiarekin harremana izatea erregimen errepublikarra abian zenean”7.
Edonola ere, Gomá kardinalak arrazoi zuen esan zuenean, Erromara bidalitako informe goiztiarrean,
euskaldunak, katoliko petoak, gogor borrokatu zirela guduzelaian: bost mila euskal nazionalista borrokatu ziren, ezkertiarrekin batera, Nafarroan altxamenduaren alde jarri ziren tradizionalisten aurka:
modu argian, katolikoen arteko gerra fratizida izan zen.
Beste alde batetik, Mola desengainua hartuta zegoen euskal apaizekin: haiek euskal abertzaleak
bere kontra bultzatzen zituzten, eta borroka horrek indar asko lapurtu zion, oso ongi etorriko litzaiokeena Ebroren hegoaldean, behin betiko gerra irabazteko.
Altxamenduaren aldeko askok apaiz abertzaleak EAJren sorreraren hazia zirela uste zuten, kontuan
izanda alderdi honen kideek matxinatuen aurkako jarrera nabarmena zutela, haiek ez zieten sekula
barkatu. Gogor jo zuten abade abertzaleen aurka, esaterako Fal Condek, Elkarte Tradizionalistako
(Comunión Tradicionalista) presidentea zenak, 1936ko irailaren 8an abertzaleen aurka gogor jokatzeko
aldarria egin zuen. Fal Condek zioen, Hego Ejerzitoak Badajozen 5.000 lagun erail bazituen, Tolosak
17 baizik ez zirela izan hildakoak. Hori dela eta, apaiz abertzaleen aurka gerra kontseiluen bidez
egiteko eskatu zuen, hauek Iruñean burutzea gomendatuz, Múgica8 gotzain gasteiztarraren eremutik
kanpo hain zuzen: beharrezkoa zen apaizen esanei men egiten zieten abertzaleak deuseztea eta hartarako fusilatu egin behar ziren. Esan genezake, nolabait, harrigarria dela karlista honek helburu
hori lortzeko Iruñeko gotzainarekin, eta bide batez, Pío XI.arekin, elkarlanean aritzea pentsatu izana.
Eskaera honi irailaren 11n erantzun zion Gotzain-buruak, neurri batean, onespena emanez.
Apaizei estu jokatzeko eskatu zien, horretarako egin beharrekoak diskrezio handiz buru zitzatela eskatuz betiere9. Zorionez, militar buru gehienek ez zuten fusilamendurik gauzatu, ez behintzat hasiera
batean, honek karlisten haserrea areagotu zuen Defentsa Nazionalaren Batzarrean. Dena den, urriaren
26an Gomák apaizek ordura arte gauzatutako fusilamenduen berri izan zuen, altxatuen hierarkia
militarreko goi karguekin jarri zen harremanetan egoera salatu asmoz eta haiek ez zela ostera ere
halakorik jazoko agindu zioten. Tamalez, ez zen hala izan. Harritzekoa da gorriek errepublika garaian
Elizaren aurka errepresio bortitza aurrera eraman zutela esan badugu ere, datuei erreparatuta, Gipuzkoan 8 apaiz izan baziren orotara erailak, ezkertiarrek bi baizik ez zituzten hil: Pasaiako apaiza
eta Itziargo (Deba) apaiz-lagunkidea10.
Nolanahi ere, euskal Elizak ere, euskal jendearteko gainontzeko giza-geruzen eran, izugarri sufritu
zuen. Hainbestekoa izan zen pairatutakoa, baita Bilbo erori aurretik ere, ezen Pacelli Kardinalak,
Vaticanoko Estatu Idazkaria orduan, Pío XII.a izango zena, bitartekari lana egin nahi izan zuen
Aguirre lehendakariarekin, Franco eta Mola jeneralek agindu baitzioten Kardinalari herritarren
bizitzak errespetatuko zituztela harik eta Bizkaiako hiriburuak amore emango bazuen (baldintza
batzuk betez)11. Dakigunez, ez zen akordua gauzatu.

7 1936. urtea hasi orduko, eskuindarrek pentsatu zuten Gasteizko gotzaina abertzaleen alde jarria izan zitekeela, ongi irizten
baitzion katolikoek Eusko Alderdi Jeltzaleari ematea botoa otsaileko haustekundeetan. Iritzi eta argudio horren berri, ikus BARRUSO, Violencia política y represión en Guipúzcoa…, 148. eta 153-154.orr.
8 Ibidem, 148-150 orr.
9 Ibidem, 151. or.
10 Ibidem 164. or. Datu hau ikusteko: RODRÍGUEZ AISA, María Luisa (1981), El Cardenal Gomá y la Guerra de España: aspectos
de la gestión pública del Primado, 1936-1939, Madrid, Instituto Enrique Flórez-C.S.I.C., 62. or.
11 Errepublikar buruek jasotako telegrama batean, luzaroan ezkutuan egon dena, Pacellik zera esan zion Aguirreri: altxatuek
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Beranduago, behin kostaldeko probintziak nazionalen esku zeudenean, jazo zen hondamendua
ikusita, Erroma sortutako oinazea nolabait konpontzeko kudeaketak burutu zituen. Horren lekuko
1937ko uztailaren 29an, Antoniutti monsinorearen etorrera, Franco bertan zela, euskal haur exiliatu
eta abertzale izanagatik zigortutako elizgizonen aberriratzea errazteko helburuarekin. Azkenean,
1939ko otsailean Erroman erbesteratuta zegoen Mateo Múgica gotzainak EAJk gerra garaian izandako
jarrera defendatu zuen Vaticanon.
Frankismoa garaile zela, euskal Eliza hein handi batean otzandu egin zen. Hala ere, baziren
berehala langileen eskubideen alde eta giza-mugimenduen jarrera aurrerakoia bultzatzeko ekintzak
burutu zituztenak ere, tartean José María de Arizmendiarrieta abade bizkaitarra. Honek, Arrasatera
iritsi ondoren, urte gutxiren buruan, bere esku zegoen oro egin zuen langileen egoera hobetzeko,
lan-esparruan nabarmen aurreratuz, kooperatibak sortuz hainbat sailetan (lan kooperatibak, bankukoak zein aseguruak).
Horrez gain, Euskal Herrian Elizak izandako jarreraren erakusle, euskal identitatearen alde egin
zuten lana adierazgarria da ezbairik gabe, batik bat hizkuntzari dagokionean. Honen buru Añoveros
gotzaina zen. Bere predikua ez zen, hala eta guztiz ere, ondo ulertu eta Espainiatik erauzteko prozesua
ireki zen bere aurka. Etxean egon zen preso ordura arte, baina Apezpiku-batzarraren aldetik eta baita
González Kardinalaren eskutik ere izandako aurkako jarrerak, egozketa gelditu zuen.
Esanguratsua da Elizak nola izan zuen, hein handi batean, bere nahiak lortzeko balorea, baita
erregimenaren aurka borrokatuz ere. Adierazgarria da honen karietara José María Setién frankismoaren
amaieran Jacinto Argayaren Gotzain-Laguntzaile izendatu izana.

Elizaren egoera gure herrian
Elizak Zumarragan egindako lana eta bere egoera aztertu aurretik, esan beharrekoa da egun dituen
kideen egitura modernoa 1881an amaitu zen Konponketa Parrokialaren ondorio dela. Honen bitartez
desegin ziren bikarioa (apaiz lanak egiten zituena) eta antzinako benefiziodunak.
Urte hartatik aurrera elizako langileria apaizak, kargua berea ez denean apaiz ekonomoa dena,
eta bere apaiz-laguntzaileek osatzen dute. 1881eko legearen aurretik zeuden antzinako benefiziodunek
bizitza osorako kargua izan ohi zuten, ordutik aurrera onura hau Eliza eraikinaren kargua zuten
apaizek baizik ezin zuten jaso. Era berean, antzinako Etxe-Parrokialaren12 ordez (Ogasun Parrokiala)
Etxe-Batzarra zegoen, Udalak aukeratutako ordezkari batek parte hartzen zuelarik. Gure herrian
1936tik aurrera arte egon zen abian.
Esan berri dugunak argi uzten baitu garai hartan Elizak herrian zuen indarra. 1936tik aurrera
jazo zena era laburrean azaltzen saiatuko gara ondorengo lerroetan, batez ere errepublika garaiaren
ondoren Elizak izan zuen boterea azalduz.

Bilbo osorik nahi zuten, buruzagien irteera babestuko zuten, herritarrak eta euren ondasunak errespetatuko zituzten (buruak
ere bai) eta aske utziko ziren armak entregatzen zituzten milizianoak. Administrazioa deszentralizatua izango zen, gainontzeko
eskualdeetakoaren parekoa. Eremu sozialean, justizia aurrerakoia burutuko zen, Ogasunak leuzkakeen bitartekoen araberakoa,
beti Rerum Novarum enziklikaren oinarrien araberakoa.
Aguirrek inoiz ez zuen esandakoa onartzea pentsatu.
12 Aspaldidanik bi patronato zeuden gure tenplu parrokialaren gain, batetik Lazcano jaunarena (nekazarien hamarrena jaso
eta elizako elizgizonak aurkezten zituena, ondoren gotzainak behar zuen derrigor izendatzea gauzatuko zuena). Bestetik parrokiako ondasunaren kide anitzeko patronatoa, apaizak, alkateak eta aurreko alkateak osatzen zutena. Kontuak botazio bidez
onartzen ziren. Etxe batzarra zen honen oinordekoa, Junta de Fábricakoa, apaiza (burua) eta 4 aholkulari zituen, horietako bat
etxezaina zelarik. In ZUA, A Saila, 1 Arloa, 1 Multzoa, 8 Liburua, 260. or.
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Argi denez, Elizak indarrean zegoen ideologian parte hartu zuen nabarmen. Herria nazionalen
esku gelditu aurretik ere, Cipriano Echaniz Badiola apaizak bere sermoiekin herritarrak limurtzen
zituen militar altxatuek burututako Mugimendu Nazionalaren alde egin zezaten. Bere aburuz, beti
militar horien helburuak kontuan izanda, aurreko garaian gertatutako aldaketak aldatzeko garaia
zen; ulergarria errepublika garaian gertatu zena ikusi ondoren.
Herria nazionalek bereganatu zutenean, Bizkaiara ihes egin zutenekin joandakoak herrira itzuli
zirenean, euren joan-etorrien ondoren onik irten zirela ospatzeko Mertzedariatarren Komentuan
oroigarri bat jartzea adostu zuten (mojentzat biziki garrantzitsua zen egunean itzuli ziren, irailaren
24an hain zuzen). Gainontzean, garai hartan herriko buruen artean zegoen izaera katolikoaren erakusle, hartu zuten lehenengo neurria 1936ko urriaren 1ean osoko bilkurak burutzen ziren arekoan
Jesusen Bihotza laudatzea izan zen. Ez hori bakarrik, herriko eskola guztietan gurutzeak jartzea
agindu zuten13.
Gure herria udalerri konfesionala14 bihurtu zen, betidanik ekintza garrantzitsuenak, errepublika
garaian izan ezik, apaizaren presentzian egiten baitziren. Ohitura hori lehenago baino indar gehiagorekin bueltatu zen nazionalak iritsi zirenean: apaizak udaleko kideak batzan gonbidatzen zituen
ekintzetara (festa erlijiosoak, Pazko astea, Aste Santua, Corpus Christia etab.)15.
Era berean, Udaletxea bitarteko izan zen neurri politiko nahiz, batzuetan, erlijiosoetan ere; esaterako Segura Kardinala16 Espainiara bueltatzeko eskariaren alde egin zuen (1931n kanporatua izan
zen) edota Juan XXIII.aren goratzeko eskatu zuen, hau hil zenean17.
Arlo berean, ekonomiari erreparatuta, ikus daiteke udalak zenbait neurri adostu zituela diru-laguntza franko eman zituela Elizarekin zerikusi zuzena ala zeharkakoa zuten ekintzak burutzeko; esaterako, Errepublikaren aurretik egin zen eran, urtero Miguel López de Legazpiren18 arimaren aldeko
meza bat burutzeko, igandeko diru-bilketak urriak zirenean udalak elizari emandakoak, edota erlijio-gizonek orotariko ekintzetarako egindako diru eskaerei baiezkoarekin erantzutea19.
Esanguratsua da, ezbairik gabe, neurri hauek garai hartan hartu izana, herriak bizi zuen egoera
ekonomikoa izugarri gogorra zenean. Gose garaia zen, ez zegoelako baliabiderik eta nekazal zein
abeltzaintza produkzioak behera egin zuen: hainbestekoa zen hondamena ezinbesteko elikagaien
errazionamenduan, esaterako, pertsona eta hilabeteko litro laurdena olio bakarrik ematen zutela.
Elizari zegokionean ez zen halako errazionamendurik izan, ez behintzat udalaren partetik (esaterako,
Sakramentu Santuaren argiteria lagundu behar zenetan20).

13 In ZUA, A Saila, 1 Arloa, 1 Multzoa, 27 Liburua, 5. or.
14 Jakina, probintzia ere konfesionala zen: 1943ko ekainaren 16an Udaletxeak Gipuzkoako Probintziako Diputazioko presidentearen eskutitza jaso zuen aurreko urteko maiatzaren 16an Arantzazura joan izateagatik, Probintziaren bedeinkapenera. In
ZUA, 143. orria, atzean.
15 Udalak hasiera batean elizako ekintzetarako joatea erabaki bazuen ere, 1968ko martxoaren 29an erabaki zuen zeinetara
joango ziren batzan: Erramu igandea, Ostegun eta Ostiral Santua, Pentekostea eta Gabonak, Corpus Christia, Ikustaldia eta Jasokunde egunean. In ZUA, 343, 40. or.
16 Udalaren Osoko Bilkura, 1937ko martxoaren 18an, ZUA, Ibidem, 27. or.
17 In ZUA, 342, 107. or.
18 1937an ogasuna egoera larrian zela, 350 pezeta gorde ziren ekintza horretarako.
19 1938ko abenduaren 3an gotzainaren eskaera bat 100 pezetarekin laguntzea erabaki zen (Seminario eguneko eliza-oporretarako), Gobernadore Zibilaren eskaerari 200 pezetarekin laguntze adostu zen 1939ko apirilaren 26an (Jaengo Nuestra Señora
de la Cabeza santutegia berregiteko). Ibidem 90. or. eta ZUA, 339, 2. or. Ondoren ere ohikoa izan zen Seminarioaren eguna diruz-laguntzea. Azkenik, 1955ko maiatzaren 4ean, Udalak 17.000 pezeta eman zizkion Zumarragako Elizari eta 3.000 Lurdesko
Ama Elizako ezkilak jartzeko.
20 Lehenago jaso bezala, 1943ko azaroan 15 olio litro eskatu ziren elizako 5 sagrarioentzat; hurrengo urtarrilean 30 litro Sakramentu Santurako.
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Parte de la antigua Elizkale kalearen zati bat

Bestetik, apaiz berria heldu zen herrira, Domingo Irigoyen, 1941eko azaroan. Bere etorrera behar
bezalakoa izan zen herrian eta diktadorea hil ondoren arte izan zen gure artean21.
Bere aurrekariaren ohiturei jarraituz, apaiz berriak ere udala batzan gonbidatzen zuen ekintza erlijioso
nagusietara. Gainera, laguntza eskaini zien ohitura erlijioso zaharrak mantentzen zituzten sinisdunei:
Gaueko Gurtza22, 1916tik aurrera data konkretuetan gauzatzen zena, San Luisen bederatziurrena23,
Bihotz Sakratuarena, edo San Juan egunetik eta uztailaren 2ra arteko tartean burutzen zen preziatuenetako bat zena, etab.
Zentzu berean, testu honen egilearentzat bereziki adierazgarria da herriko parrokiak Zumarragako
Santa Maria baselizari (Antio) eskainitako laguntza. Gure herriko altxor historiko eta arkitektonikoa
dena, 50.hamarkadan Antigua Zaleen Anaidia erakundea sortu zen laguntza hori emateko helburuarekin24. Hauek lan handia egin zuten eraikinaren mantentze eta zaintze lanetan25, baita ondare
artistikoari dagokionean ere, mantendu ahal izateko diru-laguntzak lortuz. Beranduago, lehenik Mo-

21 Udalak 1966an omenaldi bat egitea erabaki zuen, 25 urte bere beharrean bete zituenean. In ZUA, 342, 170. or.
22 Sinesdunek egindako bijiliak, gau osoan zehar errezatzeko txandak egiten dituzte Jesukristo gurtzeko, elkarrekin eta banaka
isilik ere bai.
23 Luisen kristau Kongregazioak, San Luis Gonzagaren omenez sortua, beti izan du parte-hartze berezia herrian, eremu askotan
laguntza emanez. Horren adibidetzat; 1948an Izazpi mendian jarritako gurutzea, 1914koaren ordez. Udaletxeari diru-laguntza
eskatuta, honek 1948ko apirilaren 2an erantzun zien baietz, gurutzea Zumarragako lurretan bazegoen. Ondoren, ekainaren
4an, mendiaren gailurrean jartzea hobe zela iritzita, udalak 300 pezeta ematea erabaki zuen. In ZUA, 340, 123.or eta 130. or.
24 PRADA SANTAMARÍA, Antonio (1999), Aspectos de la Historia Eclesiástica de Zumarraga. Los templos de Santa María, Zumarraga, Parroquia de Santa María de la Asunción, 251. or
25 Azkar hasi ziren egon zitezkeen arazoak konpontzen. Horren adibide Tomás Garicano Goñi Gobernadore Zibilak lortu zituen
10 000 pezetak, bere lana goresteko diru-saritzat, 1954ko ekainaren 6an. In ZUA, 341, 185. or.
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numentu Historiko Nazionala izendatu zuten eta Euskal Monumentu Historiko ondoren (izendapen
hau lan honen epetik kanpo izan zen)26.
Nolanahi ere, Zumarragako Santa Maria baselizarekin jarraituz, 1975ean (oraindik lan honetan
dagokigun epean), gurtze parrokialaren IV. mendeurrena egun gutxiren buruan bertan ospatzen zela
kontuan izanda, berrikuntzak egiteko aukera aztertzen hasi ziren. Diktadorea hildakoan, beharrezko
berritze lanak burutu ziren: serora zeritzanaren etxea deuseztea, gangak kentzea eta erretaulak
bertatik ateratzea (Mendiarazek egina batik bat). Orduan ikusi ahal izan zen nolakoa zen mendeak
atzera eginda, 1576ko tenplua.
Lan horiekin batera herriko elizan ere berrikuntzak gauzatu ziren, Itzalon zine txikia bota zuten,
bertan jarriz tenpluaren barnean aldaketa esanguratsuak burutzeko oinarria.
Frankismoaren amaieran, hainbestekoa izan zen herriak jasan zuen hazkundea, Jacinto Argaya
gotzainak, 1971ko urriaren 26ko gotzain-dekretuaren bitartez tenplu berri bat eraikitzea erabaki
zuela. Hau El Salvador eliza izan zen, Antonino Oraa kaleko eskolaurreko egoitzetan izan zuen behin-behineko egoitza. Dekretua 1972ko abuztuaren 26an jarri zen abian, lehenengo José María Larrañaga apaiz ekonomoari (lehenago apaiz lagunkide zen Santa María de la Asunción elizan)27 egokitu
zitzaiolarik bertan izatea. 1972ko urriaren 1az geroztik, abian da parrokia berria.

26 1964ko urtarrilaren 17ko Ordenaren bitartez eta ondorengo 1965eko irailaren 23ko dekretuaren bidez izendatu zuten. Euskal
Monumentu Historiko izendapena 1984ko uztailaren 27koa da.
27 PRADA SANTAMARÍA, Antonio (1999), Aspectos de la Historia Eclesiástica de Zumarraga. Los templos de Santa María, Zumarraga, Parroquia de Santa María de la Asunción, 171. or.
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Lehenik eta behin, diktadura frankistan, bai herrietako, bai hirietako hirigintzak berebiziko garapena
izan zuen. Horrela izanda, Euskal Herria zen puntu garrantzitsuenetako bat, etorkin kopuru handia
iristearekin bat, herri zein landa eremuen fisionomia aldatu baitzen.
Bestalde, erakunde frankistek, Etxebizitza Institutu Nazionalak eta Etxe Lan Sindikalak, hainbat
obra sustatu zituzten. Horiek guztiak baliatuz, erregimenaren propagandak hainbat mito sortzeko
ardura hartu zuen. Kasu bat aipatzeko, Francori berreraikitze nazionalaren bultzatzailearen irudia
eman zioten. Hori dela eta, “erretorika nazional-sindikalistak, mito berri bat eratzeko etxebizitzaren
arazoa asealdira arte ustiatu zuen, hau da, Estatu frankista eraikitzailearen mitoa hain zuzen; batez
ere, babes ofizialeko etxeen eraikitzailea zelako” 1.
Horrela bada, etxebizitzaren arazo politikoa konpontzeko eta langile auzoak egiteko, babes
ofizialeko etxe ugari eraiki zituzten. Beraz, hainbat auzo berri diseinatu zituzten herritar umilenak
bertan bizi zitezen. Hortaz, aipatutako klaseak herri zein hiri aldirietan kokatu ziren. Adibide gisa,
Euskal Herrian, baita gure herrian ere, etorkinek zonalde horiek okupatu zituzten. Ondorioz, etxebizitzaren arazoa Estatu guztian eta Euskal Herrian ere jazo zen.
Esanak esan, Gipuzkoan, 1943. urtean hirigintza lehenengo proiektu handia osatu zuten: Probintzia
Antolaketa Plana hain zuzen. Bertan, beste hainbat gaien artean, honakoak azaldu ziren: “lurralde
hirigintza antolaketak dituen gai nagusiak, bere orografia konplexua eta bere kolonizaziorako lur gabezia dira2. Hortaz, probintziak planteamendu erkidetu bat behar zuenez, Udalek euren hirigintzaplanak idatzi behar izan zituzten. Gauzak horrela, 1948ko azaroan, Gipuzkoako Antolaketa Planaren
Kontseiluko Bulego Teknikoko arkitekto nagusiak, Udalak zonaldearen jasotze topografikoa egin
behar zuela adierazi zuen. Horrekin guztiarekin batera, arauak ez betetzearen kontra agertu ziren
eta herri-lizentziarik gabe eginiko obren jabeak zigortu zituzten3.
Zalantzarik gabe, garapen industrialak Euskadiko biztanleriaren hazkunde nabarmena ekarri zuen.
Hau da, 1950. urtetik 1975. urtera arte zonaldeko biztanleak bikoiztu egin ziren. Hortaz, 50. hamarkadatik aurrera, “hedapen sozio ekonomiko horrek hirigintza erantzun bat eskatzen zuen, Etxebizitza
Plan Nazionaletan egongo zena” 4. Beraz, etxebizitza ugari eraiki zituzten eta urbanizazio kopuruak
ere gora egin zuen nabarmen.
Bukatzeko, 1966ko Gipuzkoako Probintziako Antolaketa Plana edo Doxiadis Planari erreparatuko
diogu. Nolanahi ere, proiektuan Gipuzkoako hirigintza antolatzeko azterketa arrazionalista bat
egin zuten, dena den, soilik hausnarketa teoriko batzuk izan ziren, ez baitzuten praktikan aurreikusitakoa burutu. Hori horrela izanik ere, “ industrializazioak bultzatutako beharrak, emigrazioak
eta hiri funtzionaltasun berriak (…) hirigintza ulertzeko modu tradizionalaren krisia areagotu
zuten” 5. Guztiarekin, arkitektura garaikidearen barneko mugimendu funtzional bat sustatzeko
ahalegina egin zuten. Ondorioz, desarrollismoan eraikuntza sektorearen handitzea eman zen.
Errepublikako kapituluan esan bezala, Zumarragako XIX. mende bukaeratik aurrerako hirigintzaplanak intuizio-irizpideak jarraitu zituzten. Ondoren, bigarren hedapenaren proiektua burutu zutenean, espazioa era arrazionalean antolatzeko erabakia hartu zuten. Denda den, 50. hamarkadaren

1 FANDIÑO PEREZ, Roberto German, (1999) “La vivienda como objeto de propaganda en el Logroño del Primer Franquismo”,
Berceo, 136.zk., 176. orria.
2 ERQUICIA OLACIREGUI, Jesus Maria, (2004), “Del planteamiento urbanístico a la ordenación del territorio y la necesidad de
un cambio de escala: el caso de la Comunidad Autónoma del País Vasco”, Ciudad y Territorio: estudios territoriales, XXXVI,
139.zk., 19. orria.
3 ZUA, 340, 142. orria itzul.
4 ERQUICIA OLACIREGUI, Jesus Maria, (2004), “Del planteamiento urbanístico...”, op. cit., 20. orria.
5 SERRA ELIAS, MAS (2005), “ El Urbanismo del periodo desarrollista en las capitales vascas”, Revista Internacional de Estudios
Vascos, vol. 50, 2 .zk, 446. orria.

E18.qxd:Maquetación 1 16/06/14 18:49 Página 317

Hirigintza 317

bukaeran eta 60. hamarkadan barrena, zonaldeko espazio falta eta inguruko orografia konplexuak,
hirigintza azeleratu bat bultzatu zuten. Horren ondorioz, herrian auzo, kale eta etxebizitza multzo
berriak agertu ziren.
Lehenengo eta behin, 1937ko ekainean, Udalak Mariano Garinen oinordekoei, garaiko Zubiaurre
kalean, zonaldea handitzeko lur-sail bat erosi zioten6. Era berean, 1939ko maiatzean, Juan Maria
Ormazabal zuzendutako Secundino Esnaola kaleko zabaltzearen obrak bukatu zituzten7. Hortaz,
udalbatzan Trenbidearen Konpainiari eskerrak ematea erabaki zuten, errepidea egiteko lorategi zati
bat eman baitzuen.
Arestian esan bezala, diktaduraren hasieraren aurretik abiatu zen proiektua jarraitu eta bukatu
zuten, hau da, Bigarren Hedapena izendatu duguna. Horrela bada, 1940ko otsailean herrian etxebizitza falta zela eta, arazo larriak zeuden. Gainera, eraikitzeko zonarik aproposena Artiz auzoa zen.
Hortaz, Udalak Fernando Pla y Peñalber, Amboageko markesari, hogeita bost mila pezetatan Altzetako
eta Jauregui Errotaco Barrutiako hainbat lur-sail erostea erabaki zuen8. Bestalde, aipatutako arazoa
nabaria zen. 1942. urtean alkateak hala adierazi zuen jazo zena: “Zumarragako etxebizitza faltaren
krisialdia oso zorrotza da, herrian ezartzea ekiditen baitu9.
Esanak esan, 1944ko otsailean Urola Kirol Elkarteak 19.000 pezetatako diru-laguntza eskatu
zuen futbol zelaiko itxiera egiteko10. Hau da, hainbat hornikuntza behar zituzten: ur zikinen sarea,
lurren nibelatzea eta zelaian tribuna bat eraikitzea besteak beste.
Horiek gorabehera, aipatutako urtean ere trenbideko langileentzat babes ofizialeko etxeak eraiki
zituzten. Hortaz, 1944ko maiatzean Udalak lanak egiteko geltoki alboko orubea ematea erabaki
zuen11.
Denborak aurrera egin ahala, 1947ko urrian, industria hedatze eta sortze eskaerak zirela medio
eta langileen beharrei erantzuteko, Udalak beste babes ofizialeko etxebizitza multzo bat eraikitzea
erabaki zuen. Gainera, Artiz auzoa urbanizatu eta bertan fabrikak eta etxebizitzak eraikitzeko zonalde
bat burutu zuten.
Nolanahi ere, eraikuntzarekin hasi baino lehen, Udalak Etxe Lan Sindikalari proiektua ezagutarazi
behar zion, ondoren, Madrilera bidaltzen zuten Etxebizitza Institutu Nazionalaren onespena lortzeko.
Horrela bada, Udalak Esteban Orbegozo enpresarekin hainbat lur-sailen trukaketa Jauregui Errotako
Barrutia eremuan egin ondoren, 112 babes ofizialeko etxe eraikitzea erabaki zuen: hau da, Legazpi
Multzoa12. Era berean, Ramon Mariarena arkitektoak etxebizitzen kale paraleloaren proiektua aurkeztu zuen eta Almanza, Oiscarate y Zabalza S.L enpresak egin zituen eraikuntza-lanak. Azkenik,
1957. urtean etxe berriak inauguratu zituzten; eta proiektuak, eskala txikian, langileen lorategiak
deritzanak zeuzkan. Antza denez, etxebizitza multzo hori inguruan eraikitzen ari ziren langileen
auzoko etxeak bezalakoa zen. Hau da, itxura batean antzekoak baziren ere, esan gabe doa bigarrenak
altuera baxukoak eta barnetik dimentsio txikiagokoak zirela.
Beharrezkoa da argi uztea arazo larriena hirigintzari dagokionez, etxebizitza falta zela. Batetik,
industriaren hazkundeak etxe batean familia bat baino gehiago bizi izatea bultzatu zuen, bazeuden

6 ZUA, A Saila, 1. Arloa, I. Multzoa, 27. Liburua, 38. orria itzul.
7 ZUA, 339, 3. orria itzul.
8 Ibidem, 32. orria zuzen.
9 ZUA, 512-13.
10 1941.urtean Zumarragako kirolariek orube bat prestatu zuten bertan hainbat kiroletan aritzeko, batez ere futbolean eta atletismoan. Udalak, lurrak eman ondoren, urte berean bedeinkatu eta inauguratu zituzten, in ZUA, 513-30.
11 ZUA, 339, 172 orria itzul.
12 ZUA, 341, 17. orria itzul.
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“artaldeen aterperako balio ez zuten eta abandonatutako etxoletan” 13 bizi ziren familiak eta, gainera,
herrian zeuden hiru tren geltokietara langile ugari ailegatzen zen egunero. Horregatik guztiagatik,
udalburuak jabetu ziren egoera hark ezin zuen luzaroan iraun. Bide beretik, 1952ko urrian, Udalak
erabaki garrantzitsu bat hartu zuen: erakundea bera etxebizitzak eraikitzen hasiko zen Etxebizitza
Institutu Nazionalarekin elkarlanean. Horrekin guztiarekin batera, Artiz auzoan berrogeita hamar
etxe inguru eraikitzea erabaki zuten, hortaz, Jose Antonio Ponte izango zen proiektuaren burua.
Nolanahi ere, Hiri Lorategiko hirigintza egiteko, 1954ko abuztuan Enrique Cuetori eta Alberto
Artizi hainbat lur-sail erosi eta bakoitzari hogeita hamar pezeta ordaindu zizkioten metro karratuko14.
Zehatzago esanda, orubea lortu eta gero, babes ofizialeko hogeita hemezortzi etxebizitza eraiki
zituzten, etxebizitza Institutu Nazionalak ikuskatu zituen, jakina. Horrela bada, proiektua egiteko
diru sarrerak behar zituztenez, Elgarresta auzoan, Altzeta baserriaren ondoko, eta Amboageko markesari erositako lur-sail bat saltzea erabaki zuten. Izan ere, aipatutako urteko urrian ohiz kanpoko
aurrekontua onartu zuten, 3.391.130, 34 pezetakoa alegia15. Azkenik, 1955eko otsailaren 5ean obrak
Martin Gurruchagari esleitu zitzaizkion eta 1957. urtean txaletak inauguratu zituzten. Bukatzeko,
1959ko ekainean, hiru etxe lorategidun gehiago eraikitzea erabaki bazuten ere, azkenean ez zen
proiektua egin. Beranduago, 1963ko uztailaren 19an, legezko kalifikatzeari ekin zioten.
Bistan da, eraikin horien tipologian erreparatu behar dugula, hizkuntza arkitektoniko neotradizionalean herriko adierazgarrienak horiexek baitira: izaera erregionalista16 eta estilo neoeuskaldunekoak
dira17. Esan genezake eraikin horiek euskal baserrien irudia berreskuratzeaz gain, Iparraldeko etxeen
eragina ere badutela. Garai hartan Euskadiko enpresariek tipologia hori izan zuten jomuga euren
etxebizitzak eraikitzerakoan. Horren ondoren, estiloa hain adierazgarria zenez, Zumarragan esaterako,
pertsona umilagoen etxeak eraikitzeko ere tipologia hori erabili zuten.
Diktadura garaian, aipatu ditugun kasuez gain, babes ofizialeko etxeez osatutako Etxeberri auzoa
eraiki zuten, hori ere Etxebizitza Institutu Nazionalak sustatuta. 1954. urtean hasi ziren lanak eta
1956ko uztailaren 18an lehenengo izan zen giltzen eskura-emate ofiziala18, kontratuak ere urte
hartan bertan sinatu zituzten. Gainera, urtebete beranduago, Rufino Bergarandik hiru bloke gehiago
eraiki zituen. Apirilean, Udalak Etxeberri auzoko ordenatze partzialari ekin zion eta aipatu gunea
hiri-zonalde bihurtu zuen19. Urria hartan Jose Antonio Pontek eginiko Hedatze Plan Partziala baietsi
zuen. Etxe horien tipologia ere langileen auzoen oinarriekin bat dator, horregatik dira etxeak Legazpi
Multzokoen antzekoak. Aipatzekoa da, nolanahi ere, 1957. urtean fatxada Zelai-Arizti parkerantz
duten etxeei aipatutakoaren izen berbera eman zitzaiela.
Dirudienez, 1950an dagoeneko San Gregorio eta San Isidro kaleak ere erroldetan agertzen baziren
ere, 1964. urtean erabaki zutela azken hori urbanizatzea. Dena den, gaia ez zen aurrera atera proiektua
egin zuenak eta udal arkitekto-laguntzaileak topografikoki kalea nola geratu behar zen erabaki zuten

13 Ibidem, 138. orria itzul.
14 Ibidem, 178. orria itzul.
15 Ibidem, 184. orria itzul.
16 1915. urteko Donostiako VI. Arkitektoen Kongresu Nazionalaren ondoren, eraikuntza erreferentzia puntuak ez zituzten adierazpen exotikoetan edo eklektikoetan bilatzen, herri tradizioetan baizik.
17 Nahiz eta estiloa definitu gabe egon, tipologia horretan eraiki zen lehenetariko eraikuntza Zuloaga margolariaren etxea izan
zen. Ondoren, 1920. eta 1924. urteetan estiloaren erreferentzia tipoa ezarri zuten, Iruneko Villa Maria Luisa eta Legazpiko Patricio
Echeverriaren Aguirre-Echeverri etxeekin, in Zenbait Autore (2004), Gipuzkoa: guía de Arquitectura (1850-1960), Donostia, Gipuzkoako Foru Aldundia, 69-70. orriak.
18 Horri buruzko informazio gehiago: in LOPETEGUI LOINAZ, Fermin A. (2013), Echeverri: Historia de mi barrio, nace un
sentimiento, Zumarraga, autoreak berak argitaratua, 14-20 orriak.
19 ZUA, 342, 27. orria zuzen.
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3 de noviembre 1968. Inauguración Parque Busca Sagastizabal Zuhaiztiaren inaugurazioa

arte20. Gauzak horrela, 1972. urtean auzokideek eta jabeek kalea hiritzea proposatu zuten, Udalak
aurrekontuaren %25a ordaintzen bazuen bederen, eta eman zuenez, aurrera eraman zen proiektua21.
Azkenik, abenduan bukatu zituzten obrak, Juan Maria Aguirre Orobiurrutia arkitektoak egindako
proiektuan oinarrituta eta Andres Goenaga zuzendaria izan zen. Bi horiez gain, azkenekoari aurrekontuaren %25a eta Jose Iriondo Murua arkitekto-laguntzaileari ordaintzea erabaki zuten. Proiektua
bi hilabetetan bukatu eta gero, behin betiko onarpena egin zuten.
Horrez gain, diktadura garaian eraiki ziren beste hainbat kale aipatuko ditugu labur-labur. Lehen-lehenik, 50.hamarkadaren bukaeran Urola eta Urdaneta Aitaren etorbidea inauguratu zituzten.
Dena den, aipatutako etxebizitzak ez ziren nahikoa eta ondorioz, beharrak asetzeko, 60. hamarkadan
herrian izugarrizko garapen urbanistikoa jazo zen. Esaterako, XIX. mendetaz geroztik egituratua
zegoen espazioaren planoan azaltzen zen hirukia itxi egin zuten eta barnealdea bete.
Berrikuntzei helduz, 60. hamarkadaren hasieran zonalde berriak agertu ziren: Loiolako Iñigo
kalea edo Filipinar Uharteak hain zuzen. Ondoren, 1963. urtean ofizialki Garicano Goñi etxe multzoa
inauguratu zuten. Kasu horretan, baina, 1965eko abuztuan herri agintariek Andoaingo Pablo Zubeldia
Oteguiri, jendegunearen sustatzaileari, zera adierazi zioten: hamar egunetan etxebizitzak urez hornitu
behar zituela, ura kontaminatua ailegatzen baitzen22.
Horiek gorabehera, Esteban Orbegozo enpresak beste langile-auzo bat sustatu zuen; 1964. urtean
inauguratu zen eta Esteban Orbegozo Pasealekua deitu zioten. Auzoaren tipologiari dagokionez, zonaldeko langile-auzoen izaera bera du, hau da, enpresariek euren langileei etxebizitza ematen zieten
hileroko kuota baten truke. Etxeen barneko antolaketa altuerari egokitzen zaio, hortaz, espazioaren
banaketa ez da oso zabala. Horrekin guztiarekin batera, Zumarragako etxe gehienetan bezala, horietan
ere familia bat baino gehiago bizi zitekeen. Alde batetik, familia egon ohi zen, eta bestetik, apopiloak.

20 Ibidem, 116. orria itzul.
21 ZUA, 344, 52. orria itzul.
22 ZUA, 342, 156. orria itzul.
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Era berean, 1967-1968 urteetan Irastortza Taldea Leturien enparantza eraikitzen ari zen eta hilabete batzuk pasatakoan, Ignacio Busca Sagastizabal parkeko etxebizitzen proiektua bukatu zuten.
Antza denez, espazio gabezia zela eta gora jaso behar izan zituzten eraikuntzak. Aipatutako bi zonaldeetako blokeek garaiera nabaria azaltzen dute eta familiak bertan era metatu edo pilatu batean
kokatu ziren. Esan genezake, amaitze aldera, espazioaren saturazioa hirigintza koherentzia erlatibo
baten adierazpena dela.
Aipatutako azken urtean ere, Bidezar kalearen urbanizazioari ekin zioten. Horretarako, 1969.
urtean baietsitako Juan Maria Aguirre Orobiurrutia arkitektoaren proiektuan oinarritu ziren. Beranduago, 1974. urtean, obrak Udalaren eta eraikinen jabeen artean ordaindu behar zituztela erabaki
zuten23.
Aipatzekoa da hirigunean beste hainbat zonalde berri ere jaso zituztela: 1964. eta 1965. urteetan
Almirante Okendo kaleko lanak hasi ziren eta hamarkadaren bukaeran Almirante Txurruka eta
Elkano kaleak eraiki zituzten. Dakigunez, kale horretan ez zegoen ezkaratzik ezta biztanlerik ere.
Hirigintza planei dagokionez, Zumarraga eta Urretxu batzeko burututako proiektuak ere aipatu
behar genituzke ezinbestean. Garai hartan, baina, soilik bi elkartze puntu zeuden: Zubiaurre kalean
bata eta Geltoki inguruan bestea, herritarrek Isabeleko zubitzat ezagun dutena, hain zuzen. Diktadura
frankistan abiarazi ziren elkartzea egiteko lehenengo pausuak.
Hala, 1957. urtean Probintziako Hirigintza Komisioak Urretxurekin elkartzeko gune posibleak
zein ziren agertzen zuen planoa bidali zuen24. Bertan, hainbat proposamen atzera bota zituzten: Secundino Esnaola kalekoa eta Renfeko maila bereko pasagunea zegoen tokia (Zelaikoako antzinako
zonaldea). Gainontzeko elkar-guneak baietsi zituzten; Secundino Esnaola kaleko eta Mola Jeneralaren
kaleko zubiak hain zuzen. Urte batzuen ostean, 1964. urtean, Juan Maria Aguirreri, udal arkitektoari,
Urretxuko plaza bateratuaren ikasketa urbanistikoa egin zezala eskatu zioten, beraz, Mola Jeneralaren
eta Soraluze kaleen inguruan egongo zen elkar-gunea. 1973ko martxoan, Probintziako Urbanismo
Komisioak bi herriak elkartu behar zituen kalearen proiektua onartu zuen, Urretxuko Labeaga kalea
eta Zumarragako Espainiako Plazaren artean irekiko zena. Horretarako, Mercedes Itarte Alberdirekin
hitz egitea erabaki zuten, bera baitzen lur-sail haien jabea25.
Bestalde, Errepublikako azterketa urbanistikoan azaldu genuen antzera, herriko agintariek osasun
egoeran eta garbitasunean jarri zuten arreta, Zumarragako hiri gunea eta biztanleria handitzen ari
zirelako batik bat.
Hari beretik, 1943. urtean kale-plazen garbitasunari buruzko bando bat onartu zuten. Bertan,
beste hainbat neurrien artean, honakoak ezarri zituzten26: dendariek, garbiketa orga pasa aurretik,
euren lokalen aurreko espaloietan erratza pasa behar zuten eta merkatua ipintzen zen plazako arkuak
ere garbitu behar zituzten. Horrekin guztiarekin batera, biztanleek zaborra jaitsi behar zuten; abereak
zeuzkatenak, goizeko zazpiak baino lehen, ukuiluko simaurra kendu behar zuten; elurte garaian,
kaleak atondu eta jabeek euren etxeen fatxadak zaintzeaz gain, urtero tximiniak garbitu behar zituzten.
Bukatzeko, kale-plazan harri-xehea edo materialak uztea debekatu zuten; goizetan tapizak edo
arropak astindu edota kalera ematen zuten balkoietan eta leihoetan arropa esekitzea galarazita
zegoen. Gainera, ezin zen zaborra leihoetatik bota, espaloietan egurra moztu, ibaira lan hondakinak
jaurti, umeak leku aproposak ez zirenetan ezin zuten jolastu eta eskaleei ezin zitzaien dirurik eman.

23 ZUA, 344, 149. orria zuzen.
24 ZUA, 342, 36. orria zuzen.
25 ZUA, 344, 80. orria zuzen.
26 ZUA, 339, 114. orria itzul.

E18.qxd:Maquetación 1 16/06/14 18:49 Página 321

Hirigintza 321

1946ko abenduan, Legazpi kaleko 6., 8., 10. eta 12. zenbakien atzealdea egoera txarrean zegoen,
oso zikina eta erabat albora utzia, bizilagunek zaborra aipatutako puntura botatzen baitzuten. Hori
gutxi balitz, oiloak eta txerriak zeuden bertan eta animaliek orubea zikintzen zuten. Hori guztiori ikusita,
udalak hondakinak botatzea eta lur eremuan animaliak izatea debekatzeko erabakia hartu zuen27.
Antza denez, uraren hustea ere arazo larria zen. Hori dela eta, 1953ko martxoan, alkateak Estatuari
ur zikinen sarea eraikitzeko azterketa egin zezala eskatu zion. Are gehiago, Udalak lur-sailak doan
eman eta obren %50a ordainduko zuen28.
Horrekin guztiarekin batera, 1969ko azaroan Eitzako laurogei biztanle inguruk bertako zabortegia
euli eta arratoien gune zela salatu zuten, izurrite bat zabaldu baitzitekeen. Arazoaz jabetuta, Oñatiko
errausketa labeak bukatzen zituzten bitartean, herriko zaborrak botatzeko beste gune bat topatzea
eta hondakinak Eitzan botatzea debekatu zuten29. Azkenik, 1973ko ekainean Cirsa (Corporación
Internacional Ratín S.A.) enpresa kontratatu zuten herrian arratoiak hiltzeko kanpaina egin zezan
eta Urretxuko Udalari ere akordio berbera hartu zezan eskatu zioten30.
Azkenik, Barrendiola urtegia eraikitzearen garrantzia azpimarratu behar dugu, Zumarragako,
Urretxuko eta Legazpiko biztanleentzat benetan onuragarria izan baitzen. 1957ko urtarrilean, ez
zegoen edateko beste ur, batik bat aipatutako herrietan biztanleriak gora egin zuelako. Gainera, ur
emari eta iturburuen urritasuna zegoen. Arazoari erantzuna emateko, Urola ibaiaren iturburuan,
hau da, Legazpiko Barrendiola errekan urtegi bat eraikitzea erabaki zuten. Alkateak, aipatutako bi
herriekin batera, herri-elkargo bat osatu zuen Estatuari obren proiektua eta azterketa egin zezala
eskatzeko31: 1959ko martxoan mankomunitate bat eratu zuten32. Aipatu urtegiko uraren %40a Legazpiri eta %60a Zumarraga eta Urretxuri esleitu zioten.
Ondoren, 1969ko urtarrilean, Herri Obren Ministerioarekin eta Espainiako Iparraldeko Federazio
Hidrografikoarekin zuzemen burokratikoak jarraitu izanagatik, aurrekontuko 201.000 pezeta Barrendiola Ur Mankomunitatera bideratu zituzten33.
Nolanahi ere, herriko biztanleak ur faltagatik burutu zituzten protesten ondorioz, eztabaida
politiko korapilatsu bat lehertu zen. Hainbat manifestazio egin ziren herrian: 1969ko uztailaren
16an Eitzan eta urte hartako abuztuko festetan esaterako. Zumarragako biztanleek oihuen eta
txistuen bitartez euren etxeentzako ura eskatu zuten. Ekintzek eragin handia izan zuten, inolako zalantzarik gabe, erregimenak Espainiako autoritatearen izen ona zikintzeko protestatu zutela uste
izan baitzuen. Hori dela eta, urte osoan, uraren ekarpena isurkari kamioiekin osatu zen.
Horiek gorabehera, ur hornikuntzaren arazoak bere hortan jarraitzen zuenez eta urtegiaren eraikitze
proiektua atzeratu egin zenez, 1970eko urtarrilean Urolako ertzetan zeuden errekak aprobetxatzeko
proiektu bat aurrera eramatea erabaki zuten34. Probintziako zerbitzu teknikoaren lankidetza eskatu
zuten horretarako. Dena den, 1970. eta 1971. urteetan isurkari kamioiek herritarrak hornitzen
jarraitu zuten.

27 ZUA, 340, 149. orria zuzen.
28 ZUA, 341, 144. orria zuzen.
29 ZUA, 343, 97. orria zuzen.
30 ZUA, 344, 101. orria itzul.
31 ZUA, 342, 22. orria itzul.
32 Zumarragako Udalak, mankomunitateko estatutu eta arautegiak idatzi behar zituen komisioan parte hartzeko, Francisco
Oyarbide Arrondo izendatu zuen. Estatutuak 1959ko irailaren 8an baietsi zituzten, in ZUA, 342, 57. orria itzul. Ur mankomunitatea,
aldiz, 1960ko maiatzaren 31an Ministroen Kontseiluak onartu zuen.
33 ZUA, 343, 71. orria zuzen. Era berean 1970. urteko aurrekontuan diru kantitate bera ezarri zuten, in ibidem, 101. orria itzul.
34 Ur biltzea San Kristobaleko edo Bazterreñako zonaldeetan ere egin zuten.
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1972. Falta de agua en la villa - Herrian ur falta.

Jarraian, 1972. urtean, Espainiako Iparraldeko Federazio Hidrografikoaren Donostiako Ordezkaritzak, Barrendiolako urtegiaren azterketa Toran eta Cia. enpresari egokitzea baietsi zuen, 950.000
pezetatan. Esanak esan, hurrengo urtean, urtegia eraiki behar ez zelako zurrumurruak zeudenez,
Diario Vascoko berriemaileari gutun bat bidaltzea erabaki zuten, hortaz, proiektuak aurrera zerraiela
adierazi zioten.
Dudarik gabe, presaren eraiki izanaren ondorioz herria asaldatu egin zen. Horregatik guztiagatik,
Diputazioarekin hainbat bilera egin ondoren, herri agintariek alkatea izendatu zuten uraren arazoa
konpontzeko arduradun. Herria haserre zegoen prozesua berriz ere ireki behar zutelako. 1973ko
irailean zinegotziek mozio bat aurkeztu zuten, uraren arazoa 50. hamarkadatik zetorrelako35 eta biztanleriak gora egin zuelako. Zentzu horretan, baina, gaiaren inguruko azken berriak kontraesandunak
eta ezkorrak zirenez, gobernadore zibilak alkateei Obra Hidraulikoen zuzendari nagusiarekin bilera
bat lortu zien36. Hala, 1974 urtean Diputazioak Barrendiolako urtegiaren proiektua Gipuzkoako
Arautze Planean zein Baliabide Hidraulikoen Erabileran barneratzeko eskaria luzatu zuen, beharrezko
dirua eman eta proiektuaren kostearen %50a ordain zezaten37. Azkenik, 1976ko uztailean, Ministroen
Kontseiluak urtegiaren eraikitzea baietsi ondoren, herriko ur arazoak erabat konpontzea lortu zuten.

35 Arazoa XIX. mendean zuen jatorria. Mende horretako lehenengo urteetan hainbat iturburu erosi eta ur ekartzeak egin zituzten.
36 ZUA, 344, 113. orria zuzen.
37 Urtegiaren ezaugarriak honakoak ziren: trinkotutako kareharrizko uharridi urtegi bat izan behar zen, 47 metroko altuera
zuen asfalto pantaila iragaitzarekin. Zimenduen gainean eraikia eta 1, 35 Hm3 ko edukierarekin. Aurrekontua 95.083.208 pezetatan
ezarri zuten; kontratu egitea 119.804.843 pezetetan eta desjabetzeak 1.600.000 pezetetara helduko ziren. Lanak egiteko 18
hilabete proiektatu zituzten. Bestalde, 1952ko otsailaren 1eko dekretuaren bidez, Estatuak eman behar zuena definitua zegoen,
hau da, zenbatekoaren %50a. Hortaz, Zumarragak %30eko parte hartzea zuenez, 18 milioi pezeta ordaindu beharko zituen, in
ZUA, 185. orria itzul.

E19.qxd:Maquetación 1 19/06/14 13:41 Página 323

19. Festak eta kultura

E19.qxd:Maquetación 1 19/06/14 13:41 Página 324

324 GERRA ZIBILA ETA FRANKISMOA ZUMARRAGAN

Kulturaren atalari heldu aurretik, azpimarratzekoa da hezkuntzan bezala, erregimen frankistak bere
kontsignak zabaltzeko kultura ofiziala ere erabili zuela. Kultura adierazpenen bitartez, gobernu agintariek gizartea berriz kulturizatzen eta doktrinatzen saiatu ziren. Dena den, hurrengo orrialdeetan
azalduko dugunez, herri-kulturak altxatuen intentzioa geldiarazi zuen nolabait, nahiz eta era apalean
izan, herriak bere identitatea mantentzea lortu zuen.
Lehenengo eta behin, euskal kulturari dagokionez, euskararen erabilerari egin zitzaion zapalkuntzari
erreparatu behar diogu1. Dakigunez, Errepublikan euskal kultura eta hizkuntza sustatzeko hainbat
ekimen bultzatu ziren, nazionalen altxamenduaren ondoren, aldiz, garaian lortu zen guztiaren galtera
erakarri zuen. Hori dela eta, “euskal gizartea eta bere kultur ezaugarri nagusia, euskara, eraso eta
jazarpen gogor eta latzeko egoera hasiko ziren jasaten” 2.
Jakina badakigunez, euskararen erabilera jendaurrean debekatu zuten eta hitz egiten zutenei
isunak ipintzen zizkieten. Horrekin guztiarekin batera, liburuak ere erre zituzten eta euskaldunak
bere ama hizkuntzan analfabetoak izatera kondenatu. Gainera, gehienek hizkuntza eta kultura berri
batean bizitzen ikasi behar izan zuten: gaztelar kulturan, hain zuzen.
Arestian esan bezala, euskara ere hezkuntza eremuan jazarri zuten. Horrela bada, “egoera latz
horrek hamarkada luze bat iraun zuen, horren eraginez, euskararen erabilerak atzera egin zuen,
beste inoiz baino atzerago egin ere”3. Gainera, erregimenaren propagandak euskara era bortitzean
eraso zuen. Kasu bat aipatzeko, honakoa adierazten zuten hainbat panfleto hedatu zituzten:
“Behar bezala hitz egin, izan zaitez patriota, ez barbaroa. Gizonen betebeharra da gure hizkuntza ofizialean hitz egitea, hau da, gazteleraz. Viva España eta Disziplina eta gure cervantiar
hizkuntza” 4.
Horiek gorabehera, 50. hamarkadaren erdialdetik hasi eta 60. hamarkadan barrena, zorionez, aldaketa bat jazo zen zentsuraren kontra, langileen klase berriak euskara berreskuratzeko helburuarekin
ekimenak burutu zituen. Horrekin guztiarekin batera, euskal artistek euren adierazpen artistikoak
ere garatu zituzten, 1966. urtean Gipuzkoako Gaur taldea osatu zen batetik. Gainera, abeslarien
eskabideei eta liburuen eta Jakin eta Euskara aldizkarien argitalpenari esker, gure kulturaren loraldia
hasi zen. Euskal poeta eta idazleek ere diktaduraren kontrako konpromiso sozial eta politikoa agertu
zuten. Garai hartan izan zen, haatik, ikastolen sorrera eta baita 1965. urtean Durangoko Lehenengo
Liburu eta Disko azoka ere. Hizkuntzari berari dagokionean, 1968. urtean Euskaltzaindiak euskara
batua eratzeko lehen ekimenak egin zituen Arantzazun.
Aldaketa horiek guztiek herrian zein eragin izan zuten aztertze aldera, euskarari dagokionez,
adierazgarria da Zumarragako Udalak diktadura garai luzean erabaki gutxi eta kontraesankor batzuk
hartu zituela: 1938ko urtarrilean, Legazpiko ereserkia Juan Perez Ormazabalek gaztelerara itzuli
zuen5; hori ikusita, otsailaren 2 eta 3an, kolonizatzailearen heriotzaren omenezko ekitaldietan,
Zumarragako ikasleek Espainiako enparantzako estatuaren aurrean gazteleraz abestu zuten ereserkia.

1 Horren adibide Joxe Ariztimuño, Aitzol, eta Lauaxetaren fusilatzeak izan ziren. Hau da, Hernanin, 1936ko urrian eta Gasteizen
1937ko ekainean hil zituzten.
2 YOLDI, Pilar (2011), Euskara, Bertan 24. zk, Donostia, Gipuzkoako Foru Aldundia, 28. orria.
3 Ibidem, 30.orria.
4 Ibidem.
5 ZUA, A Saila, 1. Arloa, I. Multzoa, 27 espedientea, 61. orria zuzen.
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Nolanahi ere, hamarkadek aurrera egin ahal, askatasun gehiago zegoenez, 1967ko maiatzean Pasioaren Kofradiari diru-laguntza bat eman zioten, elebiduna zen eskolaren (ikastolaren) 6 defizita
ordaindu ahal izateko. Kasu horretan, baina, nahiz eta zinegotzien iritziak ezberdinak izan, azkenean,
laguntza ematea erabaki zuten.
Lehenengo frankismoko gobernu agintariek, errepublikakoek bezala, hainbat ekitaldi antolatu
zituzten euren garaipenak ospatzeko, esaterako, 1937ko irailaren 19an, Zumarragako eta Urretxuko
Liberazioaren urtemuga antolatu zuten7. Bi udalek eta Falangeko Herri Ordezkaritzek aurreko urtean
gertatutakoa oroitzeko, ekitaldi ezberdinak prestatu zituzten. Horietara guztietara, gobernadore
zibila, Diputazioko presidentea eta Falangeko probintziako nagusia joan ziren besteak beste8.
Festa egunari hasiera emateko, musika banda bi herrietan barrena ibili zen9, ondoren, goizeko
hamaiketan, erregimenak zuen erlijiotasunagatik, Iparraguirre plazan meza ospatu zen. Horrez gain,
aipatzekoa da Urretxun hainbat kale-izen aldatu eta bertan plaka berriak jarri zituztela: ordura arte
Errepublikaren etorbidea eta Plaza berria zirenak, Nafarroa etorbidea eta Franco Jeneralaren plaza
izango ziren. Era berean, Zumarragan beste elizkizun bat ospatu ostean, hainbat kale berrien plakak
erakutsi zituzten: Espainiako Plaza, Francoren etorbidea, Nafarroa plaza eta Mola Jeneralaren kalea,
hain zuzen10.
Horren ostean, bi herrietako biztanleak Zumarragako plazan zeudela, herri agintariak udaleko
balkoira igo ziren. Bertan, “Prieto eta separatistek emandako besarkadagatik, irain-ordaintze ekitaldi
bat egin zuten. Horrekin guztiarekin batera, Espainiako banderari omenaldia egin eta Espainia maite
zutenen abertzaletasuna agerian utzi zuten, maskarada horretako oroimen lotsagarria ezabatzeko”11.
Ospakizunarekin jarraituz, eguerdiko ordu bietan, herri bazkaria egin zuten, ez dago dudarik gainera,
egun hartako menua propaganda frankistarako hedabide izan zela12. Era berean, Urretxuko frontoian
pilota partida bat antolatu zuten eta arratsaldeko zazpietan Zumarragako parrokian Solemne Tedeum
deritzon elizkizuna burutu “Espainiako Ejertzito Aintzatsuak lortutako garaipen kontaezinengatik.
Gainera, zeruari egiazko Espainiak garaipena lor zezan eskatu zioten”13. Bukatzeko, gaueko bederatzietan, Urretxuko plazan su artifizialak eta erretreta militar bat egin zuten.

6 ZUA, 343, 10. orria itzul.
7 ZUA, 513-9
8 Beste batzuk ere gonbidatu zituzten arren, ez ziren joan. Adibide gisa: Angel Diaz Palacio, ez zen bazkarira agertu familia
kontuak galarazi ziotelako. Era Berean, Buenaventura Alegria, herria hartu zutenean Zumarragako plaza militarraren Komandantea
izan zena, ez zen agertu, Bilbon egon behar zelako infanteria alferez berriaren zin egitean. Bukatzeko, Rafael Tejero, Asturiaseko
frontean zegoen. Gutun baten bidez barkamena eskatu zuen, gonbidapena berandu iritsi zitzaiolako, gainera, ezin zuen frontea
utzi. Ibidem
9 Elkarte musikal hori 1869. urtean sortu zen Juan Lino de Leturiaren eskutik.
10 Arestian esan bezala 1935ko irailaren 28an Udalak hainbat kaleen izenak aldatu zituen: horrela, ba, Errepublika plaza, Espainiako
Plaza izendatu zuten; Celay-Aristi pasealekua, Alameda de Navarra eta Sabino Arana Goñi enparantza, Foruen Plaza. Bestalde,
aipatutako ekitaldian, Alameda de Navarra, Francoren etorbidea izendatu zuten; Foruen Enparantza, Nafarroa Plaza eta Zufiaurre
kalea, Mola Jeneralaren kalea.
11 ZUA, 513-9.
12 Menuaren truk 8,50 pezeta ordaindu behar ziren, zonaldeko eguneko batezbesteko soldata. Hori dela eta ez ziren biztanle
guztiak joan, batzuentzat prezioa garestia zelako. Gainera, esan beharrean gaude bertaratu ziren guztiek, agian, ez zuten antolatzaileen ideologiarekin bat egiten. Hau da, gonbidapenari uko eginez gero, aipatutakoek gaizki har zezaketelako beldurra
zuten. Horrekin guztiarekin batera, bazkariko platerei ezarri zitzaien izenei erreparatu behar diegu, ideologia frankistaren zeinu
baitira eta errepublikako bandoen borrokalarien izen ona galarazten baitzuen. Horrela, ba, honakoa hartu zuten: zizka-mizkak:
“Palizas que han recibido los rojos; sopa estilo Mussolini; tortilla a lo Fürer; merluza con salsa falangista; pollo asado Requeté;
fruta tomada a los rojillos de Aragón; postre de leche España Imperial; cigarros Flechas y Pelayos; copas Oliveira Salazar; y café
de la Gloriosa Legión”. Festa horretako espedientea, in ZUA 513-9.
13 Ibidem.
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Antza denez, Liberazioa ospatzeko herriko balkoietan bandera nazionalak ipini zituzten; horretarako, aurreko egunean herri ordena mantentzen zituzten indarrek herriko etxe guztietara joan ziren
sinboloa ipini behar zela gogorarazteko. Banderarik ez bazuten, bat ematen zieten.
Zumarragako eta Urretxuko Udalek Gerraren Amaiera ere ospatu zuten14,1939ko apirilaren 8an,
erraldoien eta buruhandien kalejira bat eta Urretxuko eliz parrokian Salbe bat antolatu zituzten.
Apirilaren 9an, igandean, aipatutako herrian pilota partida bat jokatu ondoren, musika bandaren
kalejira bat egon zen, dantzaldia frontoian eta gauean, su artifizialak plazan. Bukatzeko, Pazko astelehenean, Antiora Zumarragako parroki elizatik prozesioan joan ziren. Ondoren, Espainiako plazako
arkuetan bi herrietako biztanleek herri bazkari batean parte hartu zuten elkarrekin. Festa bukatzeko,
ahari-borroka eta dantzaldi bat egin zuten musika bandaren eskutik.
Edozein modutan ere, nahiz eta aipatutakoak gure herrietan ekitaldi nagusienak izan ziren, herri
agintariak Espainiarekiko eta Francorekiko atxikimendua erakusteko beste ekitaldi batzuetara gonbidatu zituzten. Kasu bat aipatzeko, 1939ko apirilaren 10ean Diputazioak jaialdi bat antolatu zuen
Donostian, zeinetara probintzia osoko udalbatzak bertaratzeko agindua zuten, euren bandera, nazionala eta musika bandarekin “mezaren ondoren egin zuten desfileari bizitasuna emateko”15.
Esan gabe doa festa horiek guztiak diktadura garaian oso garrantzitsuak izan zirela, propaganda
frankista hedatzeko plataforma baitziren. Aurrerantzean ere ospakizunak antolatzen jarraitu zuten,
esaterako herriko festak, Antioko Ikustaldi festa eta urtero bisitari ugari erakartzen zituen San Lutzi
feria.
Ikustaldiko festei dagokienez, 1939ko Antioko herri bazkaria herriko gudari ohiei eskaini zitzaien16.
Festa programan adierazten zutenez: oroitzapen ospakizuna “komunismoaren kontrako gurutzadan
eta munduko zibilizazioa salbatzeko hil zirenen oroimenez burutzen zuten. Haien odol eta oroitzapenak, Espainiako gazteak garaipenaren heroismora eramango ditu, bai Jainkoaren zeinuan bai betikotasunaren inperioan ere” 17. Dakusagunez, bando nazionalean borrokatu zutenak soilik aintzat
hartu zituzten.
Ekitaldia txistularien kalejira eta eliz parrokiako Salbearekin hasi zuten eta Donostiako Orfeoiak
otoitz bat abestu zuen bertan. Ondoren, herri agintariak, Antiora joan ziren prozesioan, bertan meza
ospatu eta ezpata-dantza dantzatu zuten. Elizkizunean, katedra sakratua Donostiako Institutuko
Katedratikoa zen Francisco Yarza presbiteroak hartu zuen. Azkenik, herri bazkaria eta ohiko erromeria
egin zuten. Gauean, musika bandak Espainiako Plazan jo zuen.
Festak uztailaren 1, 2 eta 3 egunetan ospatu zituzten: Arriya eta Aguineta aizkolarien arteko proba
bat egon zen, pilota partida eta musika bandaren eta txistularien dantzaldiak. Bukatzeko, ekitaldi
horiek guztiek izaera politikoa izan zuten, “gerra bukatuta, ideal abertzale eta printzipio katoliko eta
moralen kontrako etsaien aurka eraman zen gurutzada santuan” irabazi izana ospatzeko ziren, udalak
herriaren nahia zerraiela pentsatzen baitzuen. Zumarragako festa herrikoienak, finean, bando nazionaleko borrokalariei eskaini zizkieten18.

14 ZUA, 513-7.
15 ZUA, 513-8.
16 Bazkari horretara joateko izen ematea Mordo tabernan, Iburretan edo Kasinoan egin behar zuten. Zehazki, aipatu dugun
ekitaldirako bi menu prestatu zituzten: lehenengoa, 15 pezetatako prezioa zuen eta jakiak hauek izan ziren; paella, legatz frijitua,
azpizuna entsaladarekin, fruta, Errioxako ardoak, Byass edo Cadenas kopak eta Farias; Bigarrenak, aldiz, 17,5 pezetatako balioa
zuen eta ondokoak osatu zuten: paella, legatza maionesarekin, oilasko errea entsaladarekin, banillazko izozkia eta fruta.
Prezioaren barne, noski, kafea eta zerbitzuaren %10a sartuak zeuden, ardo eta likorerik gabe. ZUA, 513-25.
17 ZUA, 513-33.
18 Ibidem.
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Diktadura frankistan ospatutako uztailaren 2ko festak lehenagokoen antzekoak izan ziren: urtero,
Antion, meza, Salbea eta ezpata-dantza19 dantzatzen ziren eta ohitura hark bere horretan jarraitu
zuen. Era berean, bolo lehiaketa, usakume tiro, txirrindularitza lasterketak, bertsolarien emanaldiak,
abesbatzen kontzertuak eta idi probak antolatzen zituzten. Edozein modutan ere, ekitaldi nagusiena
uztailaren 3an ospatzen zuten abere lehiaketa zen20. Hura antolatu ahal izateko, Probintziako Abereen
Sustatze Batzarrari baimena eskatu behar zioten eta lehiaketako akta bat bidali. Antza denez, sariak
sei mailatan banatzen zituzten, animaliaren genealogia Diputazioko Abereen zerbitzuan erregistratua
bazegoen. Gainera, bi sekzio zeuden: Schwich eta Pirenaica arrazak hain zuzen. Horiez gain, bost
mailatan, aurrekari genealogikoak ez zituzten animaliak ere saritzen zituzten. Azkenik, kooperazio
sekzio berezi bat zegoen eta idi bikote, zaldi, Gipuzkoako poni, garaño eta behorren artean ere sariak
banatzen zituzten21.
Bukatzeko, Antioko bazkaria enkantean atera ondoren, herriko ostalariek euren proposamenak
aurkezten zituzten. Hori dela eta, uztailaren 1ean merienda bat eta uztailaren 2an eta 3an bazkari
bat antolatzen zituzten.
Uztaileko festez gain, abuztuaren 15ean eta 16an Ama Birjinaren Jasokundearen eta San Rokeren
omenez ospatzen zituzten herriko festak ere sakonki erroturik zeuden. Hori dela eta, bi egun horietan
udalbatza mezatara joaten zen. 15eko meza zen garrantzitsuena, parrokian zein elizan ezpata-dantza
eta plazan aurreskua dantzatzen baitzuten. Egun horietan musika bandako kalejirak, su artifizialak
eta txupinazoak ohikoak ziren, gainera sumendiak erretzen zituzten, nondik banderatxoak, jostailuak,
gozokiak eta baloiak botatzen ziren. Horrekin guztiarekin batera, pilota partidak, idi probak, bertsolarien emanaldiak, txirrindulari eta zaku lasterketak edota bolo eta dantza lehiaketak antolatzen zituzten. Bukatzeko, herriko Kasinoak herri-afariak eta berbenak antolatzen zituen, non herriko bandak
edo kanpoko orkestrek jotzen zuten.
1971. urtean herriko festen data aldatzeari buruzko eztabaida hasi zen22: elkarte batzuk udalari
proposamena egin zioten festak abuztuaren erdialdetik uztailaren hasierara aldatu zezan, abuztuan
oporraldia eta festak bat zetozelako. Gainera, herri askok data haietan festak ospatzen zituzten eta,
batzuetan, ikuskizunak lortzea zaila egiten zitzaien. Hori dela eta, urte bereko azaroaren 12ko osoko
bilkuran, biztanleen iritzia ezagutzeko epe bat ireki zuten23. Azkenik, 1972. urtetik aurrera herriko
jaiak Ikustaldi egunean ospatzen hastea erabaki zuten, uztailaren 2an alegia.
Herriko festak alde batera utziz, abenduaren 13an eta 14an egiten zen Santa Lutzi Feriak ere
izugarrizko garrantzia zuen. Kasu horretan, ekitaldi nagusienak barazkien, sagarren, kapoien eta
abereen lehiaketak ziren, baina horrez gain plazako dantzaldiak, musika bandako kalejirak, trikitia,
dultzaineroen kontzertuak eta idi probak ere ohikoak ziren. Urretxuko, Legazpiko, Ezkioko, Itsasoko,
Gabiriako, Aginagako eta Zumarragako abeltzainak etorri ohi ziren bertara.
Egun horietan Urretxuko Udalak ere antzerako ekitaldiak antolatzen zituen, hots, bi herriek festa
bakoitza bere aldetik antolatzen zituzten. Nahiz edukiak antzekoak izan, Urretxun herriko frontoian
jokatzen zituzten pilota partidak garrantzitsuagoak izan ohi ziren.

19 Ondorengo urteetan egingo zuten antzera, 1943ko ekainean alkateak, Burgoseko, Jose Andujar Espino komandanteari baimena eskatu zion Francisco Errecalde Conte eta Jose Echaniz Larrañaga, dantzariak, Antioko ezpata-dantzara joan zitezen.
Horiek, baina, bere karguko artilleria parkean zeuden, in ZUA, 519-14. Baimena eskuratzen bazuten soldaduen opor egunetatik
kentzen zitzaien.
20 Bertan herri hauetako abeltzainek soilik parte hartu zezaketen:Urretxukoak, Legazpikoak, Gabiriakoek, Ormaiztegikoek, Itsasokoek, Ezkiokoek, Antzuolakoek, Elosukoek, Aginagakoek eta Zumarragakoek.
21 Horri buruzko informazio gehiago, in ZUA, 513-12.
22 Urte horretan nagusien danborrada antolatzen hasi ziren. Lehenengo aldiz, 1971ko abuztuaren 14an egin zuten.
23 ZUA, 343, 198. orria zuzen.
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Beste era batera esanda, Santa Lutziko Feria nagusi zen oso bi udalentzat. Aipagarria da 1948.
urtean, aurreko mendean gertatu zen bezala, Urretxuko Udalak Ministeriori feria soilik herri hartan
egin zezala eskatu ziola, hau da, abere feria Zumarragan ospa ez zedin nahi zuen. Eskari horren
erantzunean, instantzia gorenak kasuaz ezer ez zekienez, gobernadore zibilak arazoa konpondu beharrekoa zela adierazi zuen24. Nolanahi ere, bi udalek feria banaturik antolatzen jarraitu zuten
luzaroan. Azken urteetan, aldiz, elkarlanari ekin diote, hortaz, ekintzak bien artean prestatzen dituzte.
Festa nagusienak alde batera utziz, aipatu beharrekoa da Diktadura garaian Zumarragako auzoetan
ere festak ospatzen zituztela, horiek aurrera eramateko auzo bakoitzeko festa komisioak antolatu
eta bertako biztanleen artean dirua biltzen zuten.
Lehenik eta behin, Geltokietako jaiak ospatzen ziren uztailaren bigarren igandean, beti musika
banda eta txistularien laguntzarekin. Horiek Ikustaldi festekin batera gertatzen baziren, Udalak hurrengo astera alda zitzatela agintzen zuen25.
Bigarrenik, Mola Jeneralaren kaleko festak, ekainaren 13an, San Antonio egunean egiten zituzten.
Horietan ere, aurretik aipatutako ekitaldi antzekoak prestatzen zituzten.
Azkenik, Eitzako festak, San Isidroren omenez ospatzen ziren eta musika banda ere horiek alaitzeaz
arduratzen zen. San Kristobal festak ere izen berdina duen ermitaren ondoan antolatzen zituzten.
Orain arte jasotakoan ikus daitekeenez, nahiz eta erregimenak ez zuen euskal kultura sustatzen
ezta onartzen ere, festetan gure lurraldean herri usadiozko jarduerak burutzen jarraitu zuten, euskal
folklorearekiko zegoen atxikimendua handiagoa zen.
Diktadura frankistaren garaian, Miguel Lopez de Legazpiren irudiari aparteko garrantzia eman
zitzaion, batez ere, erregimenak Espainako Urrezko Aroa eta bere konkistak goraipatu nahi zituelako.
Hori dela eta, garai hartan konkistadore zumarragarra hainbatetan omendu zuten.
Lehenenik eta behin, 1944ko uztailaren 3an, Legazpi batailoiari aginte banderatxoa eman zioten.
Hortaz, mezan horren eskaintzea eta bedeinkapena egin ondoren, batailoiak herriko kaleetan barna
ibili zen. Ondoren, udaletxean egin zuten bazkarira pertsonaia ospetsuak gonbidatu zituzten, Burgoseko 6. Eskualde Militarreko goi kapitaina bezala. Aipatzekoa da ospakizun horretan ere ezpatadantzariek parte hartu zutela26.
Denborak aurrera, 1947ko uztailaren 13an, Miguel Lopez de Legazpi eta Secundino Esnaola
zumarragarrak omendu zituzten. Festen programan adierazten zutenez:
“XXIII. Legazpi Batailoiari banderatxoa eskaintzeko Udal ekimena, Miguel Lopez de Legazpi
espainiar gorena omenduz, herriko seme kutuna batetik eta Orfeoi Donostiarra, aurten Urrezko
Ezteiak ospatzen ari dena, bere urteurrena gure herrian Secundino Esnaola maisuari omenaldia
eskainiz ospatu nahi izatearekin harro sentitzen da gure herria…”27.
Hortaz, goizeko hamar eta erdietan, herri agintariak Donostiako Orfeoiak parte hartu zuen abestutako mezara joan ziren. Ondoren, hamabietan, Espainiako plazan Mendi Ehiztarien XXIII. Ba-

24 ZUA, 513-31.
25 Zehazki, 1945. urtean banda uztailaren 7an eta 8an jo zezala eskatu zuten. Dena den, Udalak festak 15ean ospatu zitzatela
eskatu zien, bestela ez baitzien eskatutako materiala emango, in ZUA, 340, 22. orria zuzen. Bestalde, 1946.urtean uztailaren
20an eta 21ean ospatu zituzten, in ZUA, 513-29.
26 Horregatik guztiagatik, soldadutza egiten ari ziren hainbat gaztek dantza egin zezaten baimena eskatu zuten. Hala nola,
Jose Echaniz Larrañaga, Francisco Errecalde Legorburu eta Tomas Sabada Peinado, in ZUA, 513-32.
27 ZUA, 513-34 .
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tailoiari aginte banderatxoa eman zioten eta Maria Gregoria Aparicio izan zen euren amabitxia. Era
berean, herriko ikasleek Orfeoiarekin batera Legazpiri Himnoa abestu zioten eta militarrek desfilatu
zuten. Bazkaldu ostean, Gorostidi maisuaren zuzendaritzapean, Donostiako Orfeoiak Esnaolaren
omenezko kontzertua eskaini zuen. Ospakizunari amaiera emateko, Itarte etxean, Zumarragako
herriak Esnaolari eskainitako plakari estalkia kendu zioten.
Gainerako ospakizun festetan bezala, pertsonaia ospetsuak ere bertaratu ziren: 6. Eskualde Militarreko goi kapitaina, gotzaina eta probintziako nagusiak besteak beste. Gainera, aipatutakoak antolatzeko, komisio berezi bat eratu zuten28. Festa burutzeko Diputazioak bi mila eta bostehun pezetatako diru-laguntza eman zuen “festa horren helburu nagusia abertzaletasuna aldarrikatzea
baitzen, gainera, probintziako seme kutunen memoria eta oroimena goraipatzeko burutzen zuten”29.
Bestalde, ekintzak ordaindu ahal izateko, Ordiziako udalak berrehun eta berrogeita hamar pezeta
eman zituen eta herriko biztanleen artean hogei mila bostehun eta berrogei pezeta bildu zituzten.
Aipatutako urtean Zarauzko Itxaropena argitaletxeak Jose Artecheren liburua kaleratu zuen, hau
da: Legazpi: Historia de la Conquista de Filipinas30. Hori dela eta, udalari hainbat ale erreserbatu
zitzala adierazi zioten, batez ere “liburu berri horrek, historiaren goratasuna bultzatzeaz gain, jendartearentzat sekulako interesa dauka. Gainera, Legazpiren historiari gainean zegoen hutsunea betetzen zuen”31.
Dakusagunez, diktadura frankistan Miguel Lopez de Legazpi pertsonaiari izugarrizko garrantzia
eman zitzaion. Hortaz, 1947ko martxoan Probintziako Monumentu Artistikoen batzarrak32 Udalak
Legazpi Etxearen monumentuaren kontserbazioan arreta ipini behar zuela adierazi zuen. Garai
hartan, alboan zegoen Esteban Orbegozo lantegiaren hedakuntzak arriskuan jarri zuen Legazpiren
jaiotetxea33, nolanahi ere, ez zen hondamendirik jazo, izan ere, 1955. urtean fabrikak udalari oinetxearen ondoan zegoen lur-sail baten trukatzea eskatu zion34. Hortaz, Legazpiren etxean Hispaniar- Filipinar Museoa ezartzeko eskaera onartu zen35.
1964ko abuztuan, Filipinar uharteetara ailegatzearen mendeurrena ospatu zuten. Hori dela eta,
Castiella ministroa eta Filipinetako zein Amerikatako enbaxadoreek Miguel Lopez de Legazpiren
etxea bisitatu zuten, horretarako, aurrez, Udalak Urdaneta kaleko sarbidea konpondu zuen36. Lanak
burutzeko, Jose Maria Emparan aukeratu zuten langileak ekar zitzan eta lanak Jose Maria Elosegui,
Diputazio bide ingeniariak zuzendu zituen. Eraikuntza-lan horien ordainketa urte hartako aurrekontuan sartu zuten.
Kolonizatzailearen omenezko beste ekitaldi bat ere aipatuko dugu gaiari amaiera emateko: 1972ko
abuztuan, bere heriotzaren IV. urtemuga37 omentzeko Antion meza bat egin zuten eta hitzaldiak,

28 Komisioa honako hauek osatu zuten: Juan Unanue Anduezak, presidente bezala ; Domingo Irigoyenek, herriko apaiza; Juan
Ibarzabalek; Hilario Arangurenek; Alfonso Mendizabalek; Jose Luis Apariciok; Ramon Mendia Pardok; eta Faustino Orbegozok.
29 ZUA, 513-11.
30 ARTECHE, Jose de (1947), Legazpi: Historia de la Conquista de Filipinas, Zarautz, Icharopena.
31 ZUA, 513-11.
32 1945. urtean etxea Monumentu Historiko-Artistiko izendatu zuten eta 1946. urtean, aldiz, Gipuzkoako Monumentu Komisio
Probintzialari eman zioten. Ondoren, 1953. urtean, Gipuzkoako Diputaziora entregatu zuten, aurrerantzean, bere kontserbazioaz
eta zaharberritzeaz enkargatuko zena.
33 ZUA, 340, 82. orria itzul.
34 ZUA, 342, 8. orria zuzen.
35 1964tik 1991 urtera arte, Miguel Lopez de Legazpiren omenez, Legazpi Museoa egon zen.
36 ZUA, 342, 133. orria zuzen.
37 ZUA, 344, 46. orria itzul.
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Fiestas de 1970. urteko jaiak.

pintura erakusketa, piano eta biolin kontzertuak eta filipinar taldeen dantzak ere antolatu zituzten.
Hilaren 19an, Udalak Filipinar enbaxadari Leintz Gatzagan harrera egin ondoren, Arantzazura gonbidatu zituzten. 20an, herri zein probintziako agintariak filipinarrekin bilduta zeudela, Antion, ezpata-dantza, aurreskua eta aipatutako taldeen dantzak ikusi ahal izan zituzten38, egun hartan bertan,
Jose de Artecheren liburuaren bigarren edizioa aurkeztu zen eta hamaiketakoa ere elkarrekin egin
zuten. Ospakizunean, Eduardo Montillak, Filipinetako kontsula Espainian, zumarragarraren ereduzko
kolonizazioa goraipatu zuen.
1975eko uztailan udalak hainbat zuzemen egin zituen Madrilen, Kultura Hispanikoko Institutuan
eta Filipinar enbaxadan hain zuzen, aipatutako herrialdeko Legazpi hiriarekin senidetza lortzeko39.
Hala, urte hartan bertan senidetza lortu zuen udalbatzak, bertara bisita egin zuen.
Azkenik, kulturari dagokion atala bukatz aldera, herrian antolatu zituzten beste hainbat jarduera
kultural azalduko ditugu. Kasu bat aipatzeko, 1944ko ekainean Oletako gurutzeko festa ospatzeko
erromeria bat egin zuten, Zumarragako zein beste herrietako biztanleekin40.
Bestalde, propaganda frankistaren difusioa ohikoa zen. Hori dela era, 1946ko uztailean Hezkuntza
Ministerioak Francisco Franco lanaren aleak eros zitzatela agindu zuen, liburuak “gure buruzagi garaitugabearen ereduzko bizitza”41 ezagutarazten baitzuen.

38 ARTECHE, José de (1972), Legazpi: Historia de la Conquista de Filipinas, San Sebastián, Sociedad Guipuzcoana de Ediciones
y Publicaciones.
39 ZUA, 345, 87. orria itzul.
40 Ekitaldiko ordena mantentzeko Udalak Azkoitiko herrizaina bertara joan behar zuela eskatu zuen, in ZUA, 513-24.
41 ZUA, 513-22.
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Horrekin guztiarekin batera, igandeetan eta jai egunetan Zumarragako Kasinoan kontzertuak eta
dantzaldiak egiten zituzten eta baita uztailean argazki erakusketak antolatu ere. Udalak, jakina,
horiek egin ahal izateko diru-laguntza ematen zuen. Bestetik, Errepublikako garaian bezala, elkarteen
urtemugak ospatzea ohikoa zen. Adibide gisa, Galeperra Ehiza eta Arrantza elkartearenak aipatu
ditzakegu. Elkarteez gain, herritar ospetsuak ere sarri omentzen ziren: 1968ko urriaren 14an Busca
Sagastizabalen jaiotzaren urtemugan, kontzertuak eta ekitaldi literarioak antolatu zituzten42.
Laburbilduz, egiari zor, diktadura frankistan zumarragarrak euren kultura adierazpenak antolatzen
jarraitu zutela esateko moduan gaude. Beraz, dakusagunez, herritarren artean usadiozko festak eta
Erregimen berriak bultzatutakoak garrantzia hartu zuten. Dena den, igande guztietan edo jai egunetan,
herriko bandak edota Bastida Orkestrak zuzendutako dantzaldietara joaten ziren eta garai hartan
zinemara joateko ohitura handia ere bazegoen; parrokiako saloikora joaten ziren aurrena eta, ondoren,
Itzalon eta Zelai-Arizti zinemetara.

1964. Entrega bandera de combate a la fragata Legazpi. Legazpi fragatari
borroka banderaren ematea

42 ZUA 343, 49. orria itzul.

E19.qxd:Maquetación 1 19/06/14 13:41 Página 332

332 GERRA ZIBILA ETA FRANKISMOA ZUMARRAGAN

Menu Fiesta Liberación 1937ko Askatasunaren Jaietako Menua. AMZ 513-9.
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Sarrera
Liburu honetan zehar landutako gai gehienak eremu publikoari dagozkio. Orain dela gutxi arte, alor
publikoa gizonentzat zegoen gordeta, emakumeei, aldiz, eremu pribatua zegokien. Gainera, egiari
zor, liburu hau idazteko erabilitako lehen mailako iturriak dokumentu ofizialak izan dira eta ondorioz,
ia ez dago emakumeen gaineko aipamenik. Hala, dokumentu horien bitartez, emakumeak, beste
behin, eremu publikotik baztertuta zeudela soilik egiazta daiteke. Hori dela eta, liburu honetan ia
ez da emakumeen inguruko aipamenik egin.
Hutsune hau betetzeko helburuarekin, XX. mende hasieratik 1975. urtera arte, feminitate ereduek
izandako garapen eta aldaketen inguruan arituko gara atal honetan.

XX. mendeko lehen hamarkadak
Ideien sekularizaziorako lehen saiakerak XIX. mendean jorratu baziren ere, zientzia, erlijioaren
aurrean, XX. mendean bihurtu zen zilegitasun ideologikorako autoritate berri. Diskurtso liberalek
eta, batez ere, zientifikoak Eliza katolikoaren diskurtso tradizionala erretorika berri batez hornitu
zuten. Oro har, XIX. mendearen azkenen laurdenetik indarrean zeuden autoritate berriek eta ustezko
diskurtso zientifikoek ez zuten genero harremanen aldaketa bat bultzatu. Aitzitik, narratiba zientifizista
baten bitartez, gailentasun maskulinoa edota emakumeen gutxiagotasuna bezalako aurreiritzi sexistak
legitimatu zituzten.
Zentzu honetan, positibismo zientifikoak fenomeno eta lege natural nahiz sozialen arteko identifikazioa ezarri zuen. Hala, Nerea Arestik dioen bezala, “biologoak eta natur zientzietan adituak
gizarte arazoen epaile bihurtu ziren; arazo horiek zientzia gizonek soilik azal zitzaketen legei egiten
zieten men”1.
Zientzialariek emakumeen nerbio-sistemaren edota garunaren inguruan burututako ikerketek
andrazkoen gaitasun mugatuak justifikatzeko balio izan zuten. Gainera, natura ustezko funtzio biologikoekin, kasu honetan ugalketarekin, identifikatzen zuen marko diskurtsiboaren bitartez emakumeak eremu pribatura baztertu zituzten natura horren izenean. Hala, feminitatea amatasunak
definitu zuen. Nolanahi ere, bi kategoria horien arteko identifikazioa ez zen 20. eta 30.eko hamarkadetakoa bezain sendoa oraindik.
I. Mundu Gerraren testuinguruan, mediku belaunaldi berri batek lehenago indarrean zeuden diskurtsoekin hartu-emana izan zuen, amatasunari eta, azken batean, feminitateari esanahi berri bat
ematea lortuz. Gainera, gatazka belikoak emakumeek lor zezaketenaren ortzi-muga zabaldu zuen,
horiei jarduera desberdinetan euren gaitasunak erakusteko aukera emanez; hala, “gutxiagotasunaren
inguruko teoria zaharrak gerra ostean gainditua ziruditen, azkarra izan zen aldaketa, erakustaldi praktikoaren bitartez”2. Finean, diferentziaren ideiak ordezkatu zuen gutxiagotasunaren ideia3.
Mediku-autoritateek amatasunari balio handiagoa eman zioten, hura feminitatearen erreferente
bihurtuz. Amatasuna ez zen, dagoeneko, naturaren mandatuaren ondorio bat soilik; aitzitik, ama
izatea gizarteak errespetatu eta babestu beharreko betebehar sozial bat bihurtu zen.

1 ARESTI, Nerea, (2001), Médicos, donjuanes y mujeres modernas: los ideales de feminidad y masculinidad en el primer tercio
del siglo XX, Bilbao, Universidad del País Vasco, 29. orria.
2 Ibidem, 93. orria.
3 Ibidem, 94. orria.
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Gainera, pixkanaka-pixkanaka, emakumeak eremu publikoa hartzen joan ziren; eta tradizionalki
gizonezkoen lantzat jotzen zituzten enpleguetan aritu ziren, osasungintzan, hezkuntzan, merkataritzan
edota administrazioan, esaterako. Dena den, oro har, aldaketa hauek, batez ere, klase ertaineko emakumeei eragin zieten.
Amatasunaren diskurtsoaren zabalkuntzarekin batera, feminitate tradizionala pixkanaka urtzen
hasi zen. 20.eko hamarkadan emakume arketipo berri bat azaleratu zen, emakume modernoa, alegia;
argaltasuna, garçon erako orrazkera, janzkera (gona motza eta eskote zabala), margotutako ezpainak
eta erretzailea izatea dira eredu berri horren ezaugarriak. Emakume modernoaren eredua ez zen
nagusi izan 20.eko hamarkadako espainiar jendartean; nolanahi ere, genero harremanengatik arduratutako teorikoak kezkatu zituen.

II. Errepublika
Legedi errepublikarrak, gizon eta emakumeen arteko berdintasuna legez bermatzean, 20.eko hamarkadatik genero identitateen eremuan gertatzen ari ziren aldaketak babestu zituen. Agintari errepublikarrek, oro har, kutsu aurrerakoia zuen politika garatu zuten eta genero harremanei zegokienean
emakumeen askapenerako aurrerapausoak eman zituzten, eskubide politiko eta zibilak aitortu baitzizkieten.
Zentzu honetan, II. Errepublikaren ezarpenak emakumeak eskubidedun subjektu bihurtu zituen.
Aitortutako eskubide batek, sufragio pasiboak, parlamentuan aulkia izatea ahalbidetu zien. Gainera,
1931. urte amaieran onartutako Konstituzioak sufragio unibertsala aitortu zuen eta honek emakumeek
lehen aldiz boto eskubidea izango zutela adierazi zuen. Hala eta guztiz ere, nabarmentzekoa da eskubide hau onartzeko ibilitako bidea malkartsua izan zela, izan ere, ganberaren zati handi bat emakumeari sufragioa aitortzearen kontra agertu zen: ezkerreko alderdiak emakumeen botoa Elizaren
eraginpean egon eta, ondorioz, eskuina mesedetuko zutenaren beldur ziren; gainera, emakumeen
hezkuntza eta kultura maila baxuaz ere baliatu ziren hauei boto eskubide ukatzeko erabilitako beste
argudio batean, nahiz eta garai horretan emakumeen alfabetatze maila 1890. urtean gizonezkoek
zutena baino handiagoa zen (urte horretan aitortu zuten gizonezkoen sufragio unibertsala). Clara
Campoamorrek, bere aldetik, emakumeen sufragioa defendatzeko emandako hitzaldiak gizon eta
emakumeen (eskubidedun norbanako) arteko berdintasunaren defentsan oinarritutako jarrera demokratikoan zuen funtsa. Hitzaldi horretan adierazi zuenez, Konstituzioko sufragioari buruzko artikuluak emakumeen boto eskubidea onartzen ez bazuen zera adierazi beharko luke Campoamorren
aburuz: “Espainia gizonezkoen pribilegioko Errepublika aristokratikoa da. Eskubide guztiek gizonezkoengan dute sorburua”4. Azkenean 1931ko abenduaren 9an onartutako Espainiako Konstituzioak
sufragio unibertsala aitortu zuen.
Bestalde, agintari errepublikarrek dibortzio legea eta ezkontza zibila, hezkidetza eta amatasun
asegurua onartu zituzten, lan diskriminazioa debekatuz.
Erregimen errepublikarraren iraupen laburragatik agintariek lege arloan emandako aurrerapenek,
praktikan, eragin txikia izan zuten. Dena den, II. Errepublikak genero eremuan 20.eko hamarkadatik
gauzatzen ari ziren aldaketak berronetsi zituen, aldi berean, emakume askok euren esperientzia eta
bizi-aukerak era desberdinean ikusi ahal izan zituzten. Dena den, gizarte osoak ez zituen begi onez

4 CAMPOAMOR, Clara (2010), El voto femenino y yo. Mi pecado mortal, Madril, Diario Público, 68. orria.
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ikusi gauzatutako aldaketa hauek; izan ere, batzuen aburuz, eraldaketa horiek familiaren eta gizartearen
amaiera zekarten.
Gainera, Errepublikan zehar emakume askok politika arloan parte-hartze aktiboa izan zuten.
Horien adibide dira garai honetan ugaritu ziren emakumeen erakunde politikoak. Euskal eremuan,
beste batzuen artean, Emakume Abertzale Batza azpimarra daiteke. 1922an sortutako emakumeen
erakunde hau EAJren elkarteetako bat zen eta gure herrian hainbat hitzaldi eman zituen. Horietako
bat 1932ko otsailean burutu zen; Mercedes Careaga izan zen hizlaria eta “doktrina nazionalista” zabaltzea zuen helburu5. Ordurako Zumarragako elkartea eratuta zegoen6.
Bestalde, aipagarria da gure herrian bertan ere, errepublika garairako Margaritak zeudela. Hauek
emakume karlistak ziren eta Carlos VII.aren emaztea izan zen Borbón-Parmako Margarita erreginagaiarengatik zuten izen hori. Abanderatu bat zuten eta horietako bat Ascensión Uribesalgo izan
zen. Elkarte honek Zubiaurre kaleko Zirkulu Tradizionalistan zuen egoitza.
Errepublika, Gerra Zibila eta gerraostean, batez ere, ustez emakumeen zeregin ziren gizarte lanak
egiten zituzten: gaixoez arduratzen ziren, soldaduen arropak prestatzen zituzten, etab7.
Gainera, Zumarragako udal artxiboan aztertutako dokumentazioan emakumeak ageri dira euren
saltoki propioak zabaltzeko udalari baimena eskatuz. Adibidez Gregoria Elgarresta8 eta Pilar Alustizak9
ileapaindegiak zabaltzeko baimenak eskatu zituzten eta Julia Pagolak, aldiz, “lixibak egiteko” lokal
bat irekitzeko10. Azkenik, hainbat emakume alargun euren familien negozioaz arduratu ziren, hala
nola, Gandariasen Alarguna11 edota Idigorasen Alarguna12.

Gerra Zibila
Gerra zibilean zehar emakumeak modu aktiboan aritu ziren lanean atzeguardian. Nahiz eta emakume
bakan batzuk 1936ko udan miliziano bezala frontera joan ziren borrokatzera13, gertakari hau ez zen
errealitate sozial hedatu bat izan14. Gainera, askotan emakumeen lantzat jotzen zituzten jarduerak
egiten zituzten, janaria prestatu edota arropa garbitu, esaterako. 1936ko urrirako emakumeek frontea
utzi beharra izan zuten eta, orduan, atzeguardia bilakatu zen emakumeen eremu nagusi, nahiz eta
ordura arte indarrean zeuden genero rolak zalantzan jartzea ekidin zuten15.

5 ZUA, E. Saila, 7. Arloa, IV. Multzoa, 1. Liburua, 3. Espedientea. 1935eko urtarrilean beste hitzaldi bat eman zuten, ZUA, E Saila, 7.
Arloa, IV. Multzoa, 1. Liburua, 5. Espedientea.
6 ESTORNÉS LASA, Bernardo eta IRIANI ZALAKAIN, Marcelino, “Emakume Abertzale Batza”, http://www.euskomedia.org/aunamendi/47346 [2014ko martxoaren 25ean kontsultatua]
7 Ascensio Uribesalgori zor diot informazio hau.
8 ZUA, A Saila, 1. Arloa, I Multzoa, 24. Liburua, 15. Orria, itzul.
9 ZUA, A Saila, 1. Arloa, I Multzoa, 22. Liburua, 87. Orria, zuzen.
10 ZUA, A Saila, 1. Arloa, I Multzoa, 24. Liburua, 11. Orria, zuzen.
11 ZUA, A Saila, 1. Arloa, I Multzoa, 24. Liburua, 56. Orria.
12 ZUA, A Saila, 1. Arloa, I Multzoa, 24. Liburua, 84. Orria.
13 Errepublikar propagandak asko esplotatu zuen miliziano emakumearen figura.
14 Informazio gehiagorako ikus NASH, Mary (1999), Rojas. Las mujeres republicanas en la Guerra Civil, Madrid, Taurus.
15 CENARRO LAGUNAS, Ángela (2006), “Movilización femenina para la guerra total (1936-1939). Un ejercicio comparativo”,
Historia y política: ideas, procesos y movimientos sociales, 16, 165. orria.
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Gainera, gerrak emakumeak tradizionalki gizonentzako gordetako eremu publikoetan sartzea
erraztu zuen. Bestalde, matxinoen mobilizaziorako diskurtsoak etxekotasunaren eredua indartzen
saiatu ziren; errepublikarren diskurtsoak, aldiz, eredu hori berregiten saiatu ziren16.
Bestalde, gerra zibilean Errepublikako garaian zehar emakumeen eta gizonezkoen arteko berdintasunaren inguruan hartutako neurriak hedatu ziren Errepublikaren menpe zeuden guneetan.
Adibidez, 1937ko otsailaren 4an, agintari errepublikarrek izaera erretroaktiboa17 zuen berdintasun
zibilaren agindua atera zuten; honek senarraren aginpidea deuseztatu zuen eta emakume zein
gizonei eskubide eta betebehar berdinak aitortzen zitzaizkiela adierazi zuen.
Gainera, gerra zibilaren testuinguruan, Catalunyako Generalitateak bere menpeko osasun-zentroetan abortuaren praktika arautzen zuen "Haurdunaldiaren Etenaldi Artifizialaren" agindua onartu
zuen 1936ko abenduaren 25ean18. Mary Nash adituak dioenez abortuaren inguruko legedi aurrerakoi
hau jendarte eztabaidaren ondorio baino, gizarte eta klase ikuspuntu batetik gauzatu zen; izan ere,
“erreforma sexualaren aldeko mugimendu libertarioaren eremuan eta gerra antifaxista eta borroka
iraultzailearen estrategia bikoitzaren testuinguruan, gerra zibilaren garaian, kokatzen den ekimen
anarkista izan zen”19.
1936ko azaroan, Francisco Largo Caballero sozialistaren Gobernuan Osasun eta Gizarte Laguntzarako ministro izendatu zuten Federica Montseny anarkista, bere aldetik, haurdunaldiaren
borondatezko etenaldi artifiziala legeztatuko zuen agindua onartzen saiatu zen. Hala eta guztiz ere,
Largo Caballeroren Gobernuaren aurkakotasunaren ondorioz agindua ez zen indarrean jarri. Horregatik, Osasun ministroak abortuaren inguruko legedi katalanaren ezarpena Errepublikaren esku
zeuden osasun-zentroetara hedatzea erabaki zuen.
Aipatutako neurriak hartu baziren ere, ia ez ziren aplikatu20.

Frankismoa
Erregimen frankista tresna desberdinen bidez emakume edo gizon izateko eredu jakin bat inposatzen
saiatu zen. Edonola ere, ez da pentsatu behar, genero harremanen inguruan diktadura frankista
garai eta erregimen homogeneo eta monolitiko bat izan zenik. Genero harremanak diktaduraren
garapenarekin batera aldatu egin ziren diskurtso berrien bitartez, denborak aurrera egin ahala21.
Gainera, nagusi den diskurtsoak ere irakurketa alternatiboetarako zirrikituak uzten dituela azpimarratu behar da.
Erregimenaren hasieran genero identitateen egituraketan aberri eta erlijio kontzeptuak nagusi
izan ziren; izan ere frankismoaren maskulinitate eta feminitate kontzeptuek kutsu aberrikoi eta
erlijioso handia zuten.

16 Ibidem, 181. orria.
17 Konstituzioa indarrean sartu zenetik, 1931ko abenduan.
18 NASH (1999), Rojas... op. cit., 233. orria.
19 Ibidem, 237. orria.
20 CENARRO (2006), “Movilización femenina...”, op. cit, 174. orria.
21 Zinemak, eredu normatiboak hedatzeko tresna pribilegiatu bezala ulertuta, ikuslegoaren subjektibitatean eragin ahal izan zuten
irakurketa alternatiborako aukerak (eta figurak) eskaini zituela planteatzen du Aintzane Rincónek. Irakurketa altenatibo horiek ez
zuten zertan bat etorri behar sortu zituztenen asmoekin. Ikus RINCÓN (2014), Representaciones de género… op. cit. (prentsan).
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Emakumeei zegokienez, gerraostean, botere mekanismo desberdinez baliatuz, frankismoa "benetako feminitate katoliko” 22 eredua ezartzen saiatu zela dio Aurora Morcillo adituak. Genero ordenaren berrezarpena lortzeko beharrezkoa zen amatasun eta etxekotasun ideietan oinarritzen zen
feminitate tradizionala berregitea. Nazional-katolizismoaren erretorika emakumeek euren ustezko
funtzio naturalak betetzean, hau da, ama eta emazte izatean, eta etxeko eremuan birkokatzean oinarritzen zen feminitate eredua ezartzen saiatu zen. Gainera, ama izango zen aberri- eta erlijio-heziketaren betebeharraz betebeharraz arduratuko zena. Beraz, erretorika frankistaren arabera, emakume
katolikoak, benetako emakume espainiarrak, errukitasun, garbitasun eta kastitate bezalako balioak
irudikatu behar zituen.
Gerraostean feminitate eredu honek kutsu politiko handia izan zuen. Adierazi den legez, emakumeen patu naturaltzat jo zena betebehar patriotiko gisa ere ulertu zen. Francoren hitzen arabera,
emakumeek “etxea berriz konkistatu”23 behar zuten; betebehar hau emakumeek, beren ugaltzefuntzioaren bidez, aberriaren birsorkuntzari laguntzeko modu bezala ulertu zuten24.
Hala, genero harremanak arautzeko gauzatu zen legedia oso garrantzitsua izan zen. Gerra garaian
matxinoen gobernuak emakumeak gizonaren babesaren menpe jartzen zituzten gai zibileko hainbat
neurri hartu zituzten. Horien artean 1889ko Kode Zibilaren berrezarpena, emakumeen ahalmen
juridikoa murrizten zuen Auzipetze Zibilaren Legearen onarpena, abortuaren eta antisorgailuen propagandaren praktikak zigortzen zuen 1941eko Legea edota Dibortzio Legearen indargabetzea azpimarra daitezke25. Zentzu honetan, Zumarragako udaleko batzorde kudeatzaileak agintariei azken
lege honen indargabetzea eskatzea adostu zuten26.
Bestalde, emakumeak lan munduan ere baztertuak izan ziren. 1938ko Lan Foruaren onarpenarekin, adibidez, gobernua emakumeen ama-funtzioa, etxekotasunarena eta funtzio soziala indartzen
saiatu zen. Jakina denez testu hau “ezkondutako emakumea tailer eta fabriketatik” askatzeko helburuarekin abiatu zen. Era honetan aipatutako “benetako feminitate katolikoaren” ereduaren garapen
hobezina eta harmonikoa bermatu nahi zen. Oro har, Mary Nashek adierazi duenez, frankismoan
zehar “jabekuntza kultural, sozial, ekonomiko eta legal ezak definitzen zituen emakumeak; eta aldi
berean eskubideen ukapenak emakumeei banakotasuna eta subjektu gisa zituzten ahalmenak
ukatzen zien helburu patriarkal frankista indartzen zuen”27.
Bestalde, aipatzekoa da Falangeren Sección Femenina izan zela emakumeak enkuadratzeko erakundea eta abertzaletasuna, nazionalkatolizismoa edota Elizari obeditzea bezalako erregimenaren

22 MORCILLO, Aurora (2008), True Catholic Womanhood. Gender Ideology in Franco’s Spain, Illinois, Northern Illinois University
Press. Feminitate eredu hau emakume modernoaren figuraren erabat aurka zegoen. Azken figura honen inguruan ikus ARESTI
(2001), Médicos, donjuanes... op. cit.
23 1939ko maiatzean, Medina del Campoko Mota Jauregian Francok esandako hitzak Sección Femeninak antolatutako ekitaldi
baten. DI FEBO, Giuliana (2006), “«La Cuna, la Cruz y la Bandera». Primer franquismo y modelos de género”, in MORANT, Isabel
(zuz.), Historia de las mujeres en España y América Latina. Del siglo XX a los umbrales del XXI, Madrid, Cátedra, 230. orrian aipatua.
24 Aurora Morcillok adierazi duen bezala, gerraosteko diskurtso hegemonikoak amatasuna emakumeek berreraikitze nazionalerako egindako ekarpen bezala ulertu zuen. Hala, amatasuna patriotismo ekintza bezala eraiki zen. Ikus MORCILLO (2008),
True Catholic Womanhood… op. cit. Ezaguna da, inperio berria eraikitzeko helburuz, berrogei milioi biztanle izatera iristearen
Francoren asmoa. Garai horretan hogeita bost milioi biztanle zituen Espainiak. Berak, ordea, alaba bakarra izan zuen.
25 Gai honetan sakontzeko ikus RUIZ FRANCO, Rosario (2003), “La situación legal: discriminación y reforma”, in NIELFA CRISTÓBAL, Gloria (ed.): Mujeres y hombres en la España franquista: Sociedad, economía, política, cultura, Madrid, Editorial Complutense, 117-144. orriak.
26 ZUA, A Saila, 1. Arloa, I. Multzoa, 27. Liburua, 46. orria zuzen.
27 NASH, Mary (2011), "La construcción de una cultura política desde la legitimidad feminista durante la transición política democrática", in AGUADO, Ana eta ORTEGA, Teresa María (eds.), Feminismos y antifeminismos. Culturas políticas e identidades
de género en la España del siglo XX, Valentzia eta Granada, Universitat de Valencia, Servei de Publicacions, 287. orria.
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balioak hedatzeko balio izan zuen. Sección Femeninak laguntzarako eta emakumeen heziketa eta
doktrinamendu funtzioak burutu zituen. Erakunde falangista honek 1940an nekazal munduko
erizain bisitarien ikastaro bat antolatu zuen gure herrian28.
Edonola ere, erregimenak orain arte aipatutakoa bultzatu bazuen ere, adierazitako diskurtsoa ez
zen pitzadurarik gabe ezarri. Gure herrian horren adibide ugari daude, izan ere, hainbat emakumek
hirugarren sektorean egin zuten lan. Hala, euren negozio propioak zabaldu zituzten, joskintzadenda29 edota elikagaiak saltzeko postu bat3, esaterako. Zalantzarik gabe, adierazgarria da Elena Arbuluren kasua, izan ere, goi-mailako farmazia ikasketak egin ostean, botika bat zabaldu zuen eta
udalak “herriko bitarteko farmazia inspektore”31 izendatu zuen. Bestalde, María Consuelo Ruiz
Pastor ere aipa daiteke; emakume honek udaleko idazkaritzan laguntzaile bezala lan egin baitzuen32.
Bestalde, 50.eko hamarkadatik aurrera, praktika autarkikoen baztertzea eta 1957an gauzatutako
gobernuaren berregituraketarekin batera, erregimen frankista mendebaldeko gizarte kapitalisten eredurantz hurbildu zen. Hurbilketa hau 60.eko hamarkadan gauzatu zen33. Erregimenak bere kontserbadorismo politiko eta moral sendoa izaten jarraitu bazuen ere, bere diskurtsoa, gerraostekoarekin alderatuz, aldatu egin zen34. Zalantzari gabe 1960.eko hamarkada inflexio puntua izan zen erregimen
frankistarentzat.
Testuinguru honetan zabaldutako desarrollismoaren kontakizunak35 eremu pribatuko gaietan eta
hiritarren jarrera arauetan ere eragina izan zuen. Erregimenarentzako familiak, heterosexuala eta ugalkorra, gizartearen zutabe nagusia izaten jarraitu zuen. Hala ere, gerraosteko kutsu aberkoia zuen eredu
tradizionala eraldatzen hasia zen eta 1960.eko hamarkadarako familia tradizionalarekin lehiatu eta
sexu bakoitzari egokitutako rolak zalantzan jartzen hasi ziren eredu berriak agertu ziren. Hala, 60.eko
hamarkadan amatasuna, ezkontza eta etxekotasuna emakumeentzako norberaren errealizaziorako
eredu baziren ere, testuinguru honetan kontsumo-gizartera egokitutako familia-eredu bat topa dezakegu.
Erregimenak familiaren sustapenerako politikak mantendu (San Jose egunaren inguruan ematen
ziren jaiotzaren sari nazionalak, esaterako) bazituen eta haren aurkako praktikak (abortua edota kontrazepzioa, esaterako) zigortzen jarraitu bazuen ere, ugaritzen hasi ziren seme-alaba gutxiago edota
beranduago izatea erabakitzen zuten bikoteak; hauek, batez ere, klase ertainekoak ziren36.
1958ko eta 1961eko lege-erreformek joera berri honen sorreran eragina izan zezaketen. 1958ean
Kode Zibilaren erreforma burutu zuten eta honek “emakumeen ahalmen juridikoaren hedapena”37

28 ZUA, 339.31 itzul.
29 ZUA, 339.51 itzul; ZUA, 340-12 zuzen eta ZUA, 340.26 zuzen.
30 ZUA, A Saila, 1. Arloa, I. Multzoa, 27. Liburua, 79. orria zuzen.
31 ZUA, 340.94 zuzen.
32 ZUA, A Saila, 1. Arloa, I. Multzoa, 27. Liburua, 75. orria zuzen.
33 TORTELLA CASARES, Gabriel (2000), The Development of Modern Spain: An Economic History of the Nineteenth and
Twentieth Centuries, Cambridge, Londres, Harvard University Press, 448-449. orriak. Tortellaren aburuz, espainiar ekonomiaren
garapenaren berezitasunak izan arren, honek II. mundu gerraostean europar kapitalismo ekonomikoaren garapen eta eraldaketak
izan zituela. Hala, 1959ean Ekonomiaren Egonkortze eta Liberalizaziorako Legea bultzatu zuten eta hurrengo urteetan Garapenerako Plan ugari jarri zituzten martxan. Plan hauek Espainiako ekonomiaren aldaketa azkarra eragin zuten, ekonomiaren
hazkunde handia eraginez.
34 MOLINERO, Carme eta YSÀS, Pere (1999), “Modernización económica e inmovilismo político (1959-1975)”, in MARTÍNEZ,
Jesús (coord.), Historia de España. Siglo XX (1939-1996), Madrid, Cátedra, 129-242. orriak.
35 PAVLOVIC, Tatjana (2011), The Movile Nation. España cambia de piel (1954-1964), Bristol, Intellect.
36 Informazio gehiagorako ikus MORCILLO (2008), True Catholic Womanhood… op. cit., 65. orria.
37 Dena den, María Ángeles Moragak dio “lege hau (...) zuzenbide zibilaren eremuan emakumeen egoera juridikoaren aurrerakuntza izan ze[la]; baina, hala ere, Kode Zibilak emakumeentzako oztopo ugari izaten jarraitu zuen”, ikus MORAGA GARCÍA,
María Ángeles (2008), “Notas sobre la situación jurídica de la mujer en el franquismo”, Feminismo/s, 12, 238. orria.

E20.qxd:Maquetación 1 16/06/14 18:55 Página 340

340 GERRA ZIBILA ETA FRANKISMOA ZUMARRAGAN

ekarri zuen. Bestalde, 1961eko uztailaren 22an Emakumearen Eskubide Politiko, Profesional eta
Lanekoen inguruko legea jarri zuten indarrean38. Lege honek emakumeen lan-egoeran eragin zuen
“izan ere, sexuaren arrazoiengatik lan bazterketa debekatu zuen eta, espresuki, soldata-diskriminazioa
(nahiz eta horiek praktikan iraun zuten)”39. Sección Femeninak lege aldaketa hauek bultzatu zituen
garai berrietara moldatzeko helburuz; aldaketa hauek “emakumeentzat aukera berriak sortu zituen,
genero ordenean ondorio garrantzitsuak eraginez”40.
Bestalde, ondasun materialak eta familia ongizatea lortzeko irrikek eta aisialdi eredu berriek zedarritu zuten 60.eko hamarkada. Aipatutako garaian zehar, aurrerabide eta garapen ekonomikoaren
testuinguruan guztiz murgilduta, kontsumoa izan zen familien asmo nagusia eta aisialdia ekonomiaren
eta harreman sozialen erdigune bihurtu zen41. Zentzu honetan, familia kontsumo-unitate eta norberaren ongizatearen eremu bezala ulertu zen. Hala, emakumeen patua lotzen jarraitu zuen erretorikak
justifikazio berria izan zuen. María del Carmen Muñoz Ruizek adierazi duen legez emakumearen
funtzioa “familiaren armonia mantentzean, zainketa emozionalean eta seme-alaben heziketan” 42
oinarritu zen. Modu honetan, “benetako feminitate katolikoaren” ereduak etxekotasunaren eta kontsumoaren ideian oinarritutako “ama eta etxekoandre zoriontsuaren” ereduari bide eman zion43.
Alor ekonomikoan eremu kapitalistako herrialdeekiko homologazioak, betiere bakoitzaren berezitasunen garrantzia kontutan izanda, hango herrialdeetako feminitate ereduranzko hurbilketa bat
ekarri zuen. II. Mundu Gerraren ostean mendebaldeko herrialdeetan hedatutako feminitate arketipoa
kontsumo-gizarteen azalerarekin eta sendotzearekin lotuta zegoen44. Mendebaldeko herrialdeetan
esanahi berriekin hornitutako emakume identitate honek erregimen frankistaren feminitate arketipoan ere eragina izan zuen.
Bestalde, emakumeek ezkontza eta amatasuna zalantzan ez jartzeak, adibidez, ez zuen esan nahi
asmo pertsonalik ez zutenik. Norberaren nahi horiek kudeatzea itogarria izan zitekeen testuinguru
horretan, batez ere ama, emazte eta etxekoandre izan nahi ez zuten emakumeentzat. Izan ere, familiatik kanpoko aukerak ez izateak “burututako jardueraren gutxiespenarekin batera, hainbat patologien agerpenarentzako haztegi egokiak ziren; aspertzea, atsekabea eta frustrazioak izan ziren patologia horien izendatzaile komuna”45. Oraindik identifikatu gabe zegoen “egonezin” hori, norberaren

38 Celia Valientek dio 1961eko Legea erregimenak atzerrian zuen irudia moldatzeko Sección Femeninak egindako saiakera
izan zela, ikus VALIENTE FERNÁNDEZ, Celia (1998), “La liberalización del régimen franquista: la Ley de 22 de julio de 1961 sobre
derechos políticos, profesionales y de trabajo de la mujer”, Historia Social, 31, 45-65. orriak.
39 MORAGA (2008), “Notas sobre la situación jurídica…” op. cit., 247. orria.
40 RINCÓN (2014), Representaciones de género... op. cit., 304. orria.
41 MORCILLO, Aurora (2010), The Seduction of Modern Spain. Female Body and the Francoist Body Politic, Lewisburg, Bucknell
University Press, 171. orria.
42 MUÑOZ RUIZ, María del Carmen (2003), “La revistas para mujeres durante el franquismo. Difusión de modelos de comportamiento femenino”, in NIELFA (coord.), Mujeres y hombres en la España franquista... op. cit., 107. orria.
43 Ikus MORCILLO (2008), True Catholic Womanhood… op. cit., 49-66. orriak. Espainiako feminitate ereduaren eta 60. hamarkadako kontsumoaren arteko loturara gerturatzeko, ikus MUÑOZ RUIZ, María del Carmen (2004), “Las mujeres y el consumo
en la España de los años 60: Instrumento de poder o reforzamiento de roles. Un debate historiográficos”, in DEL VAL VALDIVIESO,
María Isabel et. al., La historia de las mujeres: una revisión historiográfica, Valladolid, Universidad de Valladolid/AEIHM, 455-468.
orriak.
44 Herrialde horietarako Mary Nashek dioen bezala, “[emakumeek] hezkuntzarako, norberaren garapenerako eta autonomiarako
zituzten nahiak baliogabetu egin ziren. Gainera emakumeak etxeko produktuen kontsumitzaile sutsu bilakatu ziren, gorantza
zihoan gizarte-kontsumo batean”. NASH, Mary (2012), Mujeres en el mundo: historia, restos y movimientos, Madrid, Alianza, 168.
orria.
45 LARUMBE, María Ángeles (2002), Una inmensa minoría. Influencia y feminismo en la Transición, Zaragoza, Prensas Universitarias de Zaragoza, 2002, 144. orria.
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atsekabea zen; eta ondoezin hau artikulatu eta izena jarri zion feminismoaren obra klasikoan Betty
Friedanek “izenik gabeko arazo” 46 bezala deskribatu zuen; feminitatearen mistikari buruz ari gara.
Hala, emakume guztiek ez zituzten bere egin “etxekoandre zoriontsuaren” inguruan emandako
azalpenak. Diktaduraren instantzia ofizialetatik emakumeen moral eta zuzentasuna eskatu bazuten
ere, identitate ereduetarako erreferente berriak agertu ziren; hori dela eta, eredu hark gizartean pixkanaka agertzen ari ziren diskurtso berriekin lehiatu behar izan zuen. Izan ere, gazte-asaldatzea nabarmentzen da 60.eko hamarkadan. Asaldatze hau turismo, emigrazio, atzerriaren izandako kontaktu
eta zimena eta telebistaren eskutik sortutako moda eta bizitza-eredu berrien eraginpean zegoen.
Turismoa izan zen genero harremanen aldaketan gehien eragin zuen fenomenoetako bat. 60.eko
hamarkadatik aurrera turismoaren industriak hazkunde-hasiera garrantzitsua izan zuen, Espainia
Europako herrialdeetatik zetozen turisten erakargune garrantzitsu bihurtuz. Erregimena kanporantz
zabaltzeak eta boom turistikoak47 gizartea moda, ohitura eta jarrera berrietara hurbilarazi zuten eta
hauek, zalantzarik gabe, genero identitatei esanahi berriak ematea ahalbidetu zuten. Atzerritarren
aisialdi eta kontsumo ohiturak hiritarren nahi kolektibo bihurtu ziren eta, oro har, gizarte osoan
eragin garrantzitsua izan zuten. Hiritarrak eta, bereziki emakumeak, diktadurak ezarri nahi zuen feminitate onargarriaren ereduaren guztiz aurkakoak ziren eredu berriekin harremanetan jarri ziren.
Hemengo emakumeek azken eredu hauek berriz interpretatu zituzten, genero identitateen aldaketaren
mesedetan.
Gainera, zinema bezalako herri kulturako hainbat tresnek eredu berrien agerpena ahalbidetu
zuten; Suediarra izeneko ereduaren kasua, esaterako. Zinema-figura hau, sexualki askatutako emakumearekin identifikatu zuten eta atzerriaren metafora kulturalaren paradigma bihurtu zen; figura
hau, argi eta garbi, emakume espainiarraren aurkako eredu bezala eraiki zen. Bestalde, Neska Yeyéa
delakoa izan zen beste zinema-figuretako bat; hau gazte asaldatzearen adierazpen bezala identifikatu
zuten. Nahiz eta ezkontza eta etxekotasun eredu arautzaileak indarrean zerraien, figura gazte eta
asaldatu honek, azaleko bezala ulertu bazen ere, gizartean eta, batez ere, emakumeengan eragin nabarmena izan zuen48.
Gainera 60.eko hamarkada “iraultza sexualaren” garaia izan zen. “Egin amodioa eta ez gerra” lema
hippya biztanleriaren sektore gazteenentzako erakargarria izan zen. Askapen sexualaren kontaketa
emakume gorputzaren gainean egindako irakurketekin lotuta zegoen. Minigona bezalako jantzi
berriak edota arropa hippyak, bikinia, bularretakoa ez eramatea, etab., gorputzen askapenaren
inguruko narrazio berrien ageriko ikurrak izan ziren.
Nazioartean, hippy moda, bere aldetik, bete-betean zegoen indarrean eta bere oihartzunak, gainerako lurraldeetakoen aldean arinagoak baziren ere, gure ingurura ere iritsi ziren. Askapen sexualaren
testuinguruan, munduarekiko zuten ikuspuntua eta jarrerak, frankismoak ezkontzaren, sexualitatearen

46 Betty Friedanek gai hau landu zuen eragin handiko La mística de la feminidad izeneko liburuan. Horrela hasten zen “Izenik
gabeko arazoa” izena zuen lehen kapitulua. Ikus FRIEDAN, Betty, (1974) La mística de la feminidad, Madrid, Ediciones Júcar, 35.
orria.
47 1960 eta 1973 urteen artean atzerritik etorritako bisitarien kopurua sei aldiz biderkatu zen, 6 milioi turistatik 34 milioietara,
hurrenez hurren, “orduan Espainian zeuden biztanleen adina” RIQUER, Borja de (2010), La dictadura de Franco, Barcelona,
Crítica, 619. orria. Turismoaren eragin kulturala aztertu dute ikerketetak ere badaude. Shasha de Packek Espainiako turismoaren
industriaren garapen historikoa aztertu du; 60.eko hamarkadako garaian sakontzeko ikus PACK, Shasa de (2009), La invasión
turística: los turistas y la España de Franco, Madrid, Turner, bereziki 167-210. orriak. Baita ere ikus: AFINOGUÉNOVA, Eugenia eta
MARTÍ-OLIVELLA, Jaume (eds.) (2008), Spain is (Still) Different. Tourism and Discourse in Spanish Identity, Lanham, Lexington
Books; PELLEJERO MARTÍNEZ, Carmelo (2002), “La política turística en la España del siglo XX: una visión general”, Historia
Contemporánea, 25, 233-265. orriak.
48 Ikus RINCÓN (2014), Representaciones de género… op. cit.
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eta, oro har, harremanen inguruan zuen ikuspuntu tradizional eta atzerakoienekin kontraesanean
zeuden. Erregimenaren zenbait sektore kezkati zeuden mugimendu kontrakultural honen ohitura,
gizarte jokabide berri nahiz itxura zirela eta.
Erregimena feminitate arauemaile eta hegemoniko jakin bat mantentzen edo gailentzen saiatu
zen. Hein batean lortu zuen bere nahia. Baina kontutan izan behar dugu aipatutako aldaketek eta
baita dibertsio eredu berrien agerpena ere, arinak izan baziren ere, genero ereduengan eragin handia
izan zutela. Hala, ikuspegi atzerakoienek emakume izateko modu hauekin bizi eta negoziatu beharra
izan zuten. Elkar bizitza honetatik genero identitateak ulertzeko moduan eragin erabakigarria izan
zuten mota eta aukera berriak sortu ziren. Hala, azken frankismoan, hainbat emakumek esperientzia
jakin batzuen inguruko irakurketa berriak egin zituzten eta esperientzia horiei esanahi berriak eman
zizkieten. Horri esker 70.eko hamarkadaren bigarren erdialdean mugimendu feministaren agerpenean
eragin zuten; baina hau beste istorio bat da.
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1. Eranskina
1936ko irailaren 15ean egindako txostena, Zumarraga eta Urretxuko
Defentsa Batzarraren Lehendakari zen Constantino Salinasek Gipuzkoako Defentsa Batzarrek arratsalde horretako hiruretan Zumaian
burutu behar zuten bileran aurkeztu zuena:
“Constituye un frente desde Beasain a Bríncola, en el centro delque están enclavados, por nuestra
parte, Ormaíztegui, Gaviria y Legazpia y al otro lado los pueblos enemigos de Cerain, Mutiloa,
Segura, Cegama e Idiazabal, unidos a Beasain por dos carreteras que confluyen antes de llegar, a
este punto.
Este frente tiene varias posiciones a manera de anfiteatro que obran todos en nuestro poder, las
que mas que defendidas, están vigiladas, pues no disponemos de armas para defenderlas, estando
expuestos a cualquier golpe de audacia del nemigo. Son las posiciones de Estuvi, La Española, y
otras que rodean a Aztiria, y Ormaquio, cuyo valor estratégico conocen cuantos las han visitado.
Detras de esta primera linea de posiciones, hay otra segunda linea en posiciones tan formidables
como Beloqui e Irimo, que defienden Zumarraga. En estas, se han construido blocaos que hoy no
están guarnecidos.
No hemos de encarecer la importancia de este frente que abre camino por un ladfo hacia Vergara,
Eibar y Bilbao y, por otro, hacia Oñate y también hacia Azcoitia y Azpeitia. A espaldas de Zumarraga
y ya en franca ruta hacia Vergara esta el formidable puerto de Descarga de relieve histórico por las
formidables acciones militares que alli se han realizado.
Este frente no ha sido inquietado seriamente hasta el momento, aun cuando el tiroteo y las pequeñas emboscadas han sido constantes desde el comienzo de las operaciones. Las avanzadilla
están tan próximas que entre ellas se entablan diálogos por medio de altavoces.
Caido San Sebastian, no cabe duda que esa relativa quietud desaparecerá, no solo por la posesión
de los pueblos y de las rutas señaladas, sino también por la circunstancia siguiente. Los facciosos
tienen en explotación el ferrocarril Medina-Alsasua de la linea general del Norte y dominan de
Beasain a Hendaya. Para que la circulación sea total falta este pequeño trozo de quince kilometros
de las proximidades de Bríncola hasta Ormaíztegui. Tomado Zumarraga, les permitiría la circulación
directa desde el Sur de España a la frontera francesa lo que, sino materialmente, en el orden moral
tiene, a juicio del suscribiente, alguna importancia.
Percatados nosotros de esto, hemos procurado interceptar la via, levantando rieles, descarrilando
varios trenes en el interior de los túneles y obstruyendo la salida del túnel de Bazurza, del llamado
túnel grande, con enormes cantidades de tierra. Como esto no basta y, con la caída de San Sebastián,
apremia obstaculizar aun mas la circulación por esta linea, en el momento en que informa, se hacen
los trabados preparativos para volar el viaducto de Ormaíztegui, empresa que en el orden téctino
encierra bastantes dificultades.
Otra circunstancia que no debe olvidarse es la siguiente. Zumarraga con la linea de posiciones
que la circundan y en contacto con Eibar y Bilbao puede convertirse en base de operaciones ofensivas
que habrían de causar gran efecto moral y material en el enemigo, operaciones que posiblemente
éste no puede sospechar y que verbalmente expondré ante quien corresponda.
En cuanto a la situación en el orden militar de la plaza de Zumarraga queda resumida en la
siguiente carta dirigida por la Junta de Defensa de Zumarraga a la de Eibar el dia doce de los corrientes
y que con la caída de San Sebastian recobra angustiosa realidad.
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Dice así:
Sr. Presidente de la Junta de Defensa de Eibar.- Por acuerdo de esta Junta de Defensa me dirijo a VD.
Para comunicarle las condiciones de absoluta indefensión, en que se encuentra esta plaza de ZumarragaVillarreal.
Con el apoyo de Eibar hubiéramos ido disponiendo de un numero cada vez mayor de armas eficientes,
pero las llamadas apremiantes de SanSebastian han determinado la repetida salida de contingentes
armados que no han vuelto o que, al volver, no han sido portadores de las armas que se llevaron. En el
frente de Lasarte hay ahora 35 milicianos nuestros que tuvieron que salir precipitadamente hace quince
dias y que tememos vuelvan en las mismas condiciones que los anteriormente salidos.
La necesidad de prestar atención al frente de Ormaiztegui y diversas posiciones próximas que, aunque
defienden a Zumarraga, no la ponen al abrigo de un golpe de audacia del enemigo, hace que solo tenga
hoy Zumarraga-Villarreal, para su defensa, ocho rifles. Esto justificará ante Vd. que conoce perfectamente
la importancia estratégica de esta plaza la necesidad apremiante de dotarnos de elementos indispensables
para nuestra defensa en el caso de ser atacados o para acudir, cuando sea preciso en auxilio de nuestras
posiciones igualmente mal dotadas. Zumarraga 12 de Septiembre de 1936. Por la Junta de Defensa: Constantino Salinas. Presidente .

A esta carta, Eibar, siempre sensible y atenta a la realidad nos envió ayer cincuenta armas largas
con abundante munición y prometidos atender a este frente en la medida de sus posibilidades.
Esta es la situación actual de Zumarraga, necesitada como se ve, para su defensa de armas y
también en cierto modo de milicianos avezados a la lucha» (sic).

2. Eranskina
Zumarragari buruz erreferentzia egiten dion Los Arcos koronelaren Zutabearen Operazio-Egunkariaren Testua:
Dia 19 (de septiembre de 1936)
“Grupo Tejero.-Avanza desde Ormáitegui ocupando Gaviria y sigue hasta Legazpia, deja un puesto por
no haber tenido todavía contacto con las fuerzas del Comandante Saleta y atravesando los montes comprendidos entre las dos carreteras a Zumárraga, allí se dirige ocupando el collado de Eizaga, pasando a
continuación a ocupar el monte de la Cruz de Beloqui, junto al de Santa Isabel, posiciones que dominan
Zumárraga y Villarreal, sin ser batidas por fuego de fusil desde el Irinso.
Baja después a Eizaga donde establece su puesto de mando. Resistencia principalmente en la loma de la
Cruz, donde se ocupan trincheras del enemigo, cogiéndole a este cinco muertos y nueve prisioneros.
Bajas, cinco heridos. El enemigo interceptó la carretera volándola a unos doscientos metros antes de
llegar a Eizara, por lo cual no pudieron pasar los camiones blindados, siendo por lo tanto nula su protección
al Grupo Tejero. Esteblece contacto con el Grupo Pérez Salas.” (sic)

Día 20 (de septiembre de 1936)
“Grupo Tejero.-Ocupa Zumárraga y Villarreal. Destituye autoridades, practica registros, detenciones y
nombra Comisiones Gestoras. A las diez y siete ocupa Laquiola y puerto de Descarga, desde donde se
divisa el valle del Deva y Anzuola, y a las diez y nueve ocupa Irimo. Bajas, tres heridos”.
In AGMA-CGG, Leg. Nº 458, Carp. Nº 10ª, Arm., nº 10.
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3. Eranskina
Udal Batzorde Kudeatzaileen eraketa. 1936-1947
1936ko irailak 20:
Behin-behineko batzorde kudeatzailea:
Alkate Presidentea: José Luis Aparicio Aldanondo
Alkateorde: Pablo Querejeta Usarralde.
Zinegotzi: Santos Aguirre Zabaleta
Zinegotzi: Miguel Álvarez Dominguez
Zinegotzia: Alfonso Mendizabal Iturbe

1936ko irailak 25:
Behin-betiko batzorde kudeatzailea:
Alkate Presidentea: José Luis Aparicio Aldanondo
Lehenengo alkateorde: Pablo Querejeta Usarralde
Bigarren alkateorde: Pedro Alberdi Iturbe
Errejidore sindikoa: Alfonso Mendizabal Iturbe
Errejidore ikuskatzailea: Segundo Igartua Galdos
Errejidore: Avelino Mendiola Alustiza; Martín Errecalde Legorburu; Santos Aguirre Zabaleta;
Julián Eguiguren Echave.
Batzordeak:
Eraikuntza lanak, Bideak eta Urak: Pedro Alberdi, Alfonso Mendizabal; Santos Aguirre.
Polizia eta argiteria: Pablo Querejeta, Segundo Igartua; Avelino Mendiola.
Ogasuna: Pablo Querejeta; Pedro Alberdi; Avelino Mendiola.
Alondegia, hornikuntza eta merkatua:: Alfonso Mendizabal; Santos Aguirre; Martín Errecalde.
Beneficencia y Cementerio: Alfonso Mendizabal; Avelino Mendiola; Martín Errecalde.
Sustapena: Pedro Alberdi; Alfonso Mendizabal; Julián Eguiguren.
Elizako biltzarreko biltzarkidea: Avelino Mendiola.
Legazpi Eskolen Patronatuko Biltzarreko biltzarkideak: Santos Aguirre; Segundo Igartua.
Herriko hezkuntza Biltzarra: Pablo Querejeta; Pedro Alberdi.
Administrazio Biltzarra: Alfonso Mendizabal (zinegotzia); Avelino Mendiola (zinegotzia); Juan
P. Maidagan (bizilaguna); Francisco Uribesalgo (bizilaguna).

1937ko urtarrilak 20:
Batzorde kudeatzailea:
Alkate presidentea: Juan Dorronsoro Escoriaza
Lehenengo alkateordea: Francisco Uribesalgo Lasa
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Bigarren alkateorde: Faustino Orbegozo Eizaguirre
Errejidore Sindikoa: Nicolás Mendia Gurruchaga
Errejidore ikuskatzailea: Segundo Igartua Galdos
Lehenengo errejidore: Avelino Mendiola Alustiza
Bigarren errejidorea: Antonio López Sánchez
Hirugarren errejidore: Esteban Echeverria Apaolaza
Batzordeak:
Eraikuntza lanak, Bideak eta Urak: Francisco Uribesalgo; Segundo Igartua eta Antonio López.
Polizia eta argiteria: Nicolás Mendia, Faustino Orbegozo eta Esteban Echeverría.
Ogasuna: Francisco Uribesalgo, Faustino Orbegozo eta Antonio López.
Alondegia, hornikuntza eta merkatua: Francisco Uribesalgo, Nicolás Mendia eta Avelino Mendiola.
Benefizentzia: Francisco Uribesalgo, Segundo Igartua eta Esteban Echeverria.
Sustapena: Faustino Orbegozo, Avelino Mendiola eta Segundo Igartua.
Elizako Fabrikako Biltzarreko biltzarkidea: Faustino Orbegozo.
Legazpi Eskolen Patronatuko Biltzarreko biltzarkideak: Faustino Orbegozo eta Antonio López.
Herriko Lehen Hezkuntza Biltzarra: Francisco Uribesalgo eta Faustino Orbegozo.
Uren, etxebizitzen eta argiteriaren biltzar administratiboa: Nicolás Mendia, Antonio López,
Juan P. Maidagan eta Félix Uribesalgo.

1937ko apirilak 1:
Batzorde Kudeatzailea:
Alkatea: Nicolás Mendia Gurruchaga
Lehenengo Alkateordea: Francisco Uribesalgo Lasa
Bigarren alkateorde: Segundo Igartua Galdos
Errejidore Sindikoa: Daniel Paternain Garate
Errejidore: Esteban Echeverria Apaolaza; Antonio López Sánchez; Juan Pedro Maidagan Arrue.
Batzordeak:
Eraikuntza lanak, Lanak eta Bideak: Francisco Uribesalgo; Segundo Igartua; Antonio López.
Ogasuna: Francisco Uribesalgo; Segundo Igartua, Antonio López.
Polizia eta argiteria: Daniel Paternain; Esteban Echeverria, Juan Pedro Maidagan.
Alondegia, Hornikuntza eta Merkatua: Francisco Uribesalgo; Daniel Paternain y Juan Pedro
Maidagan.
Benefizentzia: Francisco Uribesalgo; Segundo Igartua; Esteban Echeverria.
Sustapena: Segundo Igartua; Daniel Paternain y Juan Pedro Maidagan.
Elizako fabrikako biltzarreko biltzarkidea: Francisco Uribesalgo.
Legazpi Eskoletako biltzarkideak: Antonio López eta Daniel Paternain.
Herriko hezkuntza batzordea: Francisco Uribesalgo eta Segundo Igartua.
Uren, Etxebizitzen eta Argiteriaren Biltzar Administratiboa: Francisco Uribesalgo; Antonio
López, Félix Uribesalgo eta Santos Aguirre.
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1938ko irailak 12:
Batzorde Kudeatzailea:
Alkatea: Martín Aranguren Irala
Lehenengo Alkateordea: Julián Eguiguren Echave
Bigarren alkateorde: José Luis Aparicio Aldanondo.
Zinegotzi: Daniel Paternain Garate; Dionisio Mendizabal Pildain; Javier Mendizabal Baztarrica;
Martín Errecalde Legorburu; Santos Aguirre Zabaleta; Francisco Irizar Araiztegui
Batzordeak:
Eraikuntza Lanak eta Bideak: José Luis Aparicio Aldanondo; Dionisio Mendizabal Pildain;
Santos Aguirre Zabaleta.
Ogasuna: Julián Eguiguren Echave; Javier Mendizabal Baztarrica; Martín Errecalde Legorburu.
Polizia eta Argiteria: Martín Errecalde Legorburu; Daniel Paternain Garate; Francisco Irizar
Araiztegui.
Alondegia, Hornikuntza eta Merkatua: Julián Eguiguren Echave, Dionisio Mendizabal Pildain;
Santos Aguirre Zabaleta.
Benefizentzia: José Luis Aparicio Aldanondo; Javier Mendizabal Baztarrica; Francisco Irizar
Araiztegui.
Sustapena: Dionisio Mendizabal Pildain; Martín Errecalde Legorburu; Francisco Irizar Araiztegui.
Elizako Fabrikako biltzarra: Javier Mendizabal Baztarrica.
Legazpi Eskolak: José Luis Aparicio Aldanondo; Santos Aguirre Zabaleta.
Hezkuntza: José Luis Aparicio Aldanondo; Julián Eguiguren Echave.
Uren eta Etxebizitzen Biltzae Administratiboa: Julián Eguiguren Echave; José Luis Aparicio
Aldanondo; Francisco Uribesalgo Lasa; Avelino Mendiola Alustiza.

1944ko uztailak 13
Batzorde Kudeatzailea:
Gobernadore Zibilak Martín Aranguren Irala, Bonifacio Querejeta Usarralde; Santos Aguirre
Zabaleta eta Francisco Irizar Araiztegui beren karguetatik kendu zituen.
Bestalde, Francisco Landa Echezarreta, José María Landa Goiburu, Félix Uribesalgo Lasa, Juan
Unanue Andueza izendatu zituen gestore. Beraz, batzorde kudeatzailea honela erantu zen:
Alkate presidentea: Francisco Landa Echezarreta
Gestora: Jose María Landa Goiburu (lehenengoa)
Gestora: Felix Uribesalgo Lasa (bigarrena)
Gestora: Juan Unanue Andueza; Avelino Mendiola Alustiza; Martín Errecalde Legorburu; Dionisio Mendizabal Pildain
Batzordeak (1944ko uztailaren 17):
Eraikuntza Lanak eta Bideak: José María Landa Goiburu; Félix Uribesalgo Lasa; Martín Errecalde Legorburu.
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Ogasuna: Félix Uribesalgo Lasa; Avelino Mendiola Alustiza; Dionisio Mendizabal Pildain.
Polizia eta Argiteria: José María Landa Goiburu; Juan Unanue Andueza; Martín Errecalde Legorburu.
Alondegia, Hornikuntza eta Merkatua: José María Landa Goiburu; Félix Uribesalgo Lasa;
Avelino Mendiola Alustiza.
Benefizentzia: Félix Uribesalgo Lasa; Avelino Mendiola Alustiza; Dionisio Mendizabal Pildain.
Sustapena: José María Landa Goiburu; Félix Uribesalgo Lasa; Juan Unanue Andueza.
Elizako Fabrikako Biltzarra: José María Landa Goiburu.
Legazpi Eskolak: Juan Unanue Andueza; Martín Errecalde Legorburu.
Herriko Hezkuntza Biltzarra: Félix Uribesalgo Lasa; Juan Unanue Andueza.
Etxebizitzak eta Urak: José María Landa Goiburu; Félix Uribesalgo Lasa; Juan Unanue Andueza;
Dionisio Mendizabal Pildain.

1945ko otsailak 23
Batzorde Kudeatzailea:
Alkate presidentea: Francisco Landa Echezarreta
Lehenengo Alkateordea: José María Landa Badiola
Bigarren alkateorde: Felix Uribesalgo Lasa
Errejidore sindikoa: Juan Unanue Andueza
Errejidore ikuskatzailea: Dionisio Mendizabal Pildain
Errejidore: Juan Ibarzabal Zufiaurre
Errejidore: Sinforoso Alzola Legorburu
Batzordeak:
Eraikuntza lanak eta Bideak: José María Landa Goiburu; Félix Uribesalgo Lasa; Juan Ibarzabal
Zufiaurre.
Ogasuna: Felix Uribesalgo Lasa; Dionisio Mendizabal Pildain; Sinforoso Alzola Legorburu.
Polizia eta Argiteria: José María Landa Goiburu; Juan Unanue Andueza; Juan Ibarzabal Zufiaurre.
Alondegia eta Merkatua: José María Landa Goiburu; Félix Uribesalgo Lasa; Sinforoso Alzola
Legorburu.
Benefizentzia: Félix Uribesalgo Lasa; Dionisio Mendizabal Pildain; Juan Ibarzabal Zufiaurre.
Sustapena: José María Landa Goiburu; Félix Uribesalgo Lasa; Juan Unanue Andueza.
Eliza Fabrikako Biltzarra: José María Landa Goiburu.
Legazpi Eskolak: Juan Ibarzabal Zufiaurre.
Herriko Hezkuntza Biltzarra: Félix Uribesalgo Lasa; Juan Unanue Andueza.

1947ko martxoaren 29
Batzorde Kudeatzailea:
Gobernadore zibilak Juan Unanue izendatzen du alkate.
Bestalde, Félix Arcelus izendatzen du gestore berria. Beraz, udalbatza honela eratu zen:
Alkatea: Juan Unanue.
Gestoreak: Félix Uribesalgo, Dionisio Mendizabal, Sinforoso Alzola, Félix Arcelus.
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4. Eranskina
Udalbatza eta batzordeen eraketa, 1949-1974
1949ko otsailak 6
Udalbatza berria eratu zen:
Alkatea: Juan Unanue Andueza.
- Familia ordezkarien tertzioa: Félix Uribesalgo Lasa (bigarren alkateorde), Juan Ibarzabal Zufiaurre, Francisco Mendizabal Arozena.
- Ordezkari sindikalen tertzioa: José Arrizabalaga Uria, José María Inaraja Igarzabal, Ascensio
Tapia Beobide.
- Erakunde ekonomiko, kultural eta profesionalen tertzioa: Ángel Badiola Lazcano (lehenengo
alkaterode), Faustino Orbegozo Eizaguirre, Bernardo Irizar Sudupe.
Eraikuntza lanak: Juan Ibarzabal, Ascensio Tapia eta José María Inaraja.
Gobernazioa: Juan Ibarzabal, Faustino Orbegozo eta José Arrizabalaga.
Sustapena: Francisco Mendizabal, Bernardo Irizar, Ascensio Tapia.
Ogasuna: Faustino Orbegozo, José Arrizabalaga eta José María Inaraja.

1951ko urriak 21
1951eko urriaren 9ko Gobernazio Ministeritzaren aginduaren arabera, berritu beharreko zinegotziak zehazten dira:
- Familia ordezkarien tertzioa: Francisco Mendizabal Arocena, “bilkuretara behin eta berriaz
agertu ez izanagatik”.
- Ordezkari sindikalen tertzioa: José Arrizabalaga Uria “heriotzagatik” eta José María Inaraja
Igarzabal “herriz aldatzeagatik”.
- Tercio de Representación de Entidades Profesionales, etc.: Faustino Orbegozo Eizaguirre
“bere karguaz jabetu ez delako”.

1952ko otsailak 3
Udalbatza berria eratu zen:
Alkatea: Juan Unanue Andueza
- Familia ordezkarien tertzioa: Fermín Osinalde Murua, Félix Uribesalgo Lasa eta Juan Ibarzabal
Zufiaurre.
- Ordezkari sindikalen tertzioa: Marcos Urtaran Martínez, Tomás Arrizabalaga Uria eta Ascensio
Tapia Beobide.
- Erakunde ekonomiko, kultural eta profesionalen tertzioa: Avelino Mendiola Alustiza, Ángel
Badiola Lazcano eta Bernardo Irizar Sudupe.
Eraikuntza lanak: Ángel Badiola, Juan Ibarzabal Zufiaurre eta Tomás Arrizabalaga.
Gobernazioa: Marcos Urtaran eta Fermín Osinalde.
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Sustapena: Félix Uribesalgo, Bernardo Irizar, Ascensio Tapia eta Marcos Urtaran.
Ogasuna: Ángel Badiola, Tomás Arrizabalaga eta Marcos Urtara.

1952ko uztailak 30
Gobernadore zibilak Alberto Artiz Colmenares de Licona alkate izendatzen du, Juan Unanueren
ordez (azken honek kargua utzi zuen).
Ezohiko bilkuran, alkate berriak, Alberto de Artiz, Marcos Urtaran lehenengo alkateorde eta
Avelino Mendiola bigarren alkateorde izendatu zituen.
Ezohiko bilkuran, alkate berriak, Alberto de Artiz, batzorde berriak izendatu zituen:
Eraikuntza lanak: Marcos Urtaran, Ángel Badiola eta Juan Ibarzabal.
Gobernazioa: Marcos Uritaran, Fermín Osinalde eta Tomás Arrizabalaga.
Sustapena: Avelino Mendiola, Ángel Badiola, Félix Uribesalgo, Ascensio Tapia.
Ogasuna: Avelino Mendiola, Bernardo Irizar eta Tomás Arrizabalaga.

1954ko urriak 29
Bete beharreko hutsik zeuden postuak zehaztu ziren:
- Familia ordezkarien tertzioa: Félix Uribesalgo eta Juan Ibarzabal, asistentzia falta zela eta
- Ordezkari sindikalen tertzioa: Ascensio Tapia, araututako denbora bete zuelako.
- Erakunde ekonomiko, kultural eta profesionalen tertzioa: Ángel Badiola asistentzia faltagatik
eta Bernardo Irizar araututako denbora bete zuelako.

1955ko otsailak 6
Udalbatza berria eratu zen:
Alkatea: Alberto de Artiz y Colmenares de Licona
- Familia ordezkarien tertzioa: Manuel Garín Bereciartua, Juan Igartua Mendia, Fermín Osinalde
Murua.
- Ordezkari sindikalen tertzioa:: Enrique Montejo Zárate, Cesáreo Larrañaga Jaurgeui. Marcos
Urtaran Martínez (lehenengo alkateordea).
- Erakunde ekonomiko, kultural eta profesionalen tertzioa: Avelino Mendiola Alustiza (bigarren
alkateordea), Victor Pastor de Abajo eta Francisco Iraeta Iribar. [sic]

1957ko azaroak 1
Hutsik dauden zinegotzi postuen adierazpena:
- Familia ordezkarien tertzioa: Avelino Mendiola Alustiza
- Ordezkari sindikalen tertzioa: Marcos Urtaran Martínez
- Erakunde ekonomiko, kultural eta profesionalen tertzioa: Fermín Osinalde Murua. [sic]
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1958ko otsailak 2
Udalbatza berria eratu zen:
- Alkate presidentea: Alberto de Artiz y Colmenares de Licona.
- Familia ordezkarien tertzioa: Manuel Garín Bereciartua (bigarren alkateorde), Juan Igartua
Mendia eta Bonifacio Aldalur.
- Ordezkari sindikalen tertzioa: Enrique Montejo Zárate, Cesáreo Larrañaga Jauregui, Bonifacio
Aldalur Oyarzabal.
- Erakunde ekonomiko, kultural eta profesionalen tertzioa: Víctor Pastor de Abajo (lehenengo
alkateordea), Francisco Iraeta iribar y Féliz Peciña López de Maturana.
Ordena Publikoa eta Ogasuna: Víctor Pastor eta Manuel Garín.
Sute parkea eta Argiteria: Manuel Garín eta Enrique Montejo.
Obra publikoak eta Urak: Juan Igartua eta Francisco Oyarbide.
Feriak eta Merkatuak: Juan Igartua, Cesáreo Larrañaga eta Francisco Iraeta.
Parkeak, Lorategiak eta Garbiketa Publikoa: Víctor Pastor eta Bonifacio Aldalur.
Hezkuntza eta Kirolak: Félix Peciña eta Víctor Pastor.

1960ko azaroak 4
Hutsik dauden zinegotzi postuen adierazpena:
- Familia ordezkarien tertzioa: Manuel Garín Bereciartua eta Juan Igartua Mendia
- Ordezkari sindikalen tertzioa: Enrique Montejo Zárate eta Cesáreo Larrañaga Jauregui.
- Erakunde ekonomiko, kultural eta profesionalen tertzioa: Víctor Pastor de Abajo eta Francisco
Iraeta Iribar.

1961ko otsailak 5
Alkatea: Alberto de Artiz y Comenares de Licona.
- Familia ordezkarien tertzioa: Bonifacio Aldalur Oyarbide, José Álvarez Zanguitu, Antonio
Torner Druguet
- Ordezkari sindikalen tertzioa: Francisco Oyarbide Arrondo, Gaspar Madariaga Bedia, José
Jauregui Amilleta
- Erakunde ekonomiko, kultural eta profesionalen tertzioa: Felix Peciña López de Maturana,
Jesús González Garate, Tomás Andueza Zanguitu.

1963ko maiatzak 16
Eugenio Altuna Jauregui alkate izendatu zuten.
1963ko urriak 11
Hutsik dauden zinegotzi postuen adierazpena:
- Familia ordezkarien tertzioa: Bonifacio Aldalur Oyarzabal
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- Ordezkari sindikalen tertzioa:: Francisco Oyarbide Arrondo
- Erakunde ekonomiko, kultural eta profesionalen tertzioa: Félix Peciña López de Maturana

1964ko otsailak 2
Udalbatzako kideen berritzea:
Alkatea: Eugenio Altuna Jauregui
- Familia ordezkarien tertzioa: Luis María Garín Letona (lehenengo alkateordea), José Álvarez
Zanguitu, Antonio Torner Druguet.
- Ordezkari sindikalen tertzioa: Gaspar Madariaga Bedia (bigarren alkateorde), José María Jauregui Amilleta, Enrique Mendiola Junguitu.
- Erakunde ekonomiko, kultural eta profesionalen tertzioa: José González Garate, Tomás Andueza
Zanguitu, Sebastián Landa Unanue.
Batzordeak:
Eraikuntza lanak eta Urak: Luís María Garín, Tomás Andueza, Sebastián Landa.
Ordena publikoa: Gaspar Madariaga, José González, Enrique Mendiola.
Hiltegia: Tomás Andueza, José María Jauregui, José Álvarez.
Hezkuntza eta Festak: Sebastián Landa, Antonio Torner, Enrique Mendiola.
Garbiketa: Enrique Mendiola, Sebastián Landa, Tomás Andueza.
Nekazal gaiak: José María Jauregui, Luis María Garín, José Álvarez.
Benefizentzia: José Álvarez, Antonio Torner, Gaspar Madariaga.
Suteak: José González, José María Jauregui, Gaspar Madariaga.
Mankomunitatea: Antonio Torner, Luis María Garín, José González.

1966ko urriak 21
Hutsik dauden zinegotzi postuen adierazpena:
- Familia ordezkarien tertzioa: José Álvarez eta Antonio Torner
- Ordezkari sindikalen tertzioa: Gaspar Madariaga eta José María Jauregui
- Erakunde ekonomiko, kultural eta profesionalen tertzioa: José González, Tomás Andueza, Sebastián Landa

1967ko otsailak 5
Udalbatza berria eratu zen:
Alkatea: Eugenio Altuna Jauregui.
- Familia ordezkarien tertzioa: Luis María Garín Letona (lehenengo alkateorde), Francisco Alberdi Elgarresta, Lázaro Badiola Lazcano
- Ordezkari sindikalen tertzioa: Enrique Mendiola Junguitu (bigarren alkateorde), Rafael Zarco
Caballero, Félix Zubizarreta Aizpuru.
- Erakunde ekonomiko, kultural eta profesionalen tertzioa: Jesús María Mendia Echaniz, Salvador Villegas Albadalejo, Cruz María Uribesalgo Larrañaga
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1970eko urtarrilak 22
Cruz María Uribesalgo Larrañaga alkate izendatu zuten

1970eko martxoak 11
Lázaro Badiola Lazcano eta Jesús María Mendia Echaniz euren kargutik kendu zituzten sei eta
zazpi bilkeratara, agertu ez zirelako, hurrenez hurren. Euren postuak ez ziren bete hurrengo
hauteskundeak arte.

1970ko apirilak 15
Enrique Mendiola Junguitu lehenengo alkateorde eta Rafael Zarco Caballero bigarren alkateorde
izendatu zituzten.
Batzorde iraunkorra arduratu zen ogasun eta aurrekontuei zegokienaz; hala, gai ekonomikoekin
zerikusia zuten batzordeak desagertu egin ziren.
Gobernua, barne erregimena eta Hezkuntza: Rafael Zarco, Luís María Garín Letona eta Salvador
Villegas Albadalejo.
Urak, Eraikuntza lanak eta bestelakoak: Cruz María Uribesalgo, Luis María Garín eta Francisco
Alberdi.
Argiteria, Garbiketa, Herri eta Nekazal Polizia, eta bestelakoak: Enrique Mendiola, Félix Zubizarreta eta Salvador Villegas.
Errekrutatzeko Udal Biltzarra: Cruz María Uribesalgo, Enrique Mendiola, Félix Zubizarreta,
Salvador Villegas, idazkaria eta mediku titularra.
Lehen hezkunzako udal biltzarreko zinegotzi ordezkaria: Rafael Zarco.
Barrendiola Ur Mankomunitatearen zinegotzi ordezkaria: Luis María Garín.
Macover (hiltegia) mankomunitateko zinegotzi ordezkaria: Félix Zubizarreta.

1970eko urriak 25
Hutsik dauden zinegotzi postuen adierazpena:
- Lázaro Badiola Lazcano y Jesús María Mendia Echániz “kargua galdu” dutelako.
- Ordezkari sindikalen tertzioa: Enrique Mendiola Junguitu “agintaldiko araututako epea bete
delako”.
- Erakunde ekonomiko, kultural eta profesionalen tertzioa: Salvador Villegas Albaladejo “agintaldiko araututako epea bete delako”.

1971ko otsailak 7
Alkatea: Cruz María Uribesalgo
- Familia ordezkarien tertzioa: Francisco Alberdi Elgarresta, Antonia Larraza Razquin, Miguel
Ceferino Echeverría Alberdi.
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- Ordezkari sindikalen tertzioa: Felix Zubizarreta Aizpuru, Rafael Zarco Caballero (bigarren alkateordea), Víctor Bueno Mendia (lehenengo alkateordea).
- Erakunde ekonomiko, kultural eta profesionalen tertzioa: Cruz María Uribesalgo Larrañaga,
Eusebio María Garijo Lafuente eta Salvador Villegas Albaladejo.

1974ko otsailak 3
Alkatea: Cruz María Uribesalgo
Zinegotziak: Martín Ona, Antonia Larraza, Anastasio Ceballos, Valentín Inaraja, Elías Blázquez,
Victor Bueno, María del Carmen Asenjo, Dionisio de la Hera, José Martín Beristain. Carlos
Adrián, Eusebio María Garijo eta Juan María Landa.
Gobernua, Barne Erregimena, Hezkuntza, Kultura eta Kirol sustapena: Anastasio Ceballos,
María del Carmen Asenjo, Dionisio de la Hera, Antonia Larraza eta Carlos Adrián.
Festak Erakusketa, Leihaketak, etab.: Cruz Mría Uribesalgo, Carlos Adrián, Juan María Landa,
Carmen Asenjo, José Martín Beristain, Dionisio de la Hera.
Urak, Eraikuntza lanak eta bestelakoak: Cruz María Uribesalgo, Juan María Landa, Valentín
Inaraja, Elías Blázquez, Martín Ona.
Herri Polizia: Víctor Bueno, Elías Blázquez, José Martín Beristain, Martín Ona, Antonia Larraza,
Valentín Inaraja.
Errekrutatzeko uUdal Biltzarra: Víctor Bueno, Dionisio de la Hera, Martín Ona, Secretario eta
Médico Titular.
Hautesle Erroldaren Udal Biltzarra: José Martín Beristain
Hezkuntzako Udal Biltzarra: Dionisio de la Hera.
Legazpi Eskoletako Batzorde Exekutiboa: Dionisio de la Hera.
Osasunerako Udal Kontseilua: Elías Blázquez eta Martín Ona.
Benefizentziako Udal Biltzarra: Carmen Asenjo eta Antonia Larraza.
Barrendiola Mankomunitatea: Juan María Landa eta Valentín Inaraja.
Urola Kirol Elkartea: Carlos Adrián.
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5. Eranskina
Kontzentrazio esparruetan eta langile batailoietan egondako
zumarragatarrak:
DIONISIO ACHA BASAURI: miliziano izan zen. Bizkaiko frontean egon zen bederatzi hilabetez.
Langile batailoi batean egon zen 1937ko ekainaren 19tik urte horretako abenduaren 29ra arte.
Egun hartan bertan Burgosko Osasun Militarreko 6. Sailera bidali zuten; azken honetan 1939ko
urriaren 1era arte egon zen1.
JOSÉ ALBERDI INSAUSTI: Silverio eta Isidoraren semea, Altzola Goikoa baserrian jaio zen 1917ko
irailaren 23an. 1938ko deialdiko mutila. Tropa nafarrak herrira iritsi aurretik Zumarragatik joan
zen. Loyola batailoiko gudari izan zen. 1937ko abuztuan agintari matxinoek preso hartu eta 87.
Erregimentu Mistora (Zamora Taldea) bidali zuten. 1938ko maiatzaren 23an errekete zen San Ignacio Tertzioan. 1939ko abuztuaren 4an soldadutza egiten ari zen 23. Amerika Infanteria Erregimentuan2. Zumarragan zendu zen 1991ko urriaren 22an.
RUFINO AMENABAR MENDIA: Eusebio eta Dominicaren semea, Zumarragako Mendisagasti
baserrian jaio zen 1911ko azaroaren 16an. Langilea zen. 63. langile batailoian egon zen, Meridan.
Zumarragara 1939ko abuztuan bueltatu zen3. Herrian hil zen 1968ko irailaren 9an.
PEDRO ARANZADI ARAMBURU: Manuel eta Valentinaren semea, Zumarragako Oruezabaleta
Txiki baserrian munduratu zen 1910eko otsailaren 26an. Nekazaria zen. 63. langile batailoian
egon zen, Badajozen. 1939ko uztailean bueltatu zen Zumarragara4 eta bertan zendu zen 1994ko
abenduaren 6an.
PEDRO ARANZADI ARRIETA: Francisco Antonio eta Teresaren semea, Ezkion jaio zen 1905eko
abenduaren 15ean. Zumarragako bizilaguna eta langilea zen. Ohar batean [1936ko irailaren] 19an
Zumarragatik alde egin zuela adierazi zuten. Hainbat frontetan egon zen. Zumarragatik Eibarrera
joan zen eta bertan hamar egun igaro ostean Durangora abiatu zen. Herri honetan bi hilabetez
egon zen eta hemendik Bilbora jo zuen. Azkenik Santanderrera lekualdatu zen eta bertan tropa
Nazionalek preso hartu zuten. Hainbat kontzentrazio esparrutan egon ostean, Guadalajaran lizentziatu zen5. Zumarragan hil zen 1974ko abenduaren 20an.
JULIÁN ARANZADI LÁZARO: Pedro María (Udaleko idazkaria) eta María Cruzen semea, 1911ko
urtarrilaren 14an jaio zen, Soraluze kaleko 9. atarian, familiaren etxean. Murgiako esparrutik iritsi
zen Zumarragara, 1939ko maiatzaren 24an6.
LÁZARO ARCELUS ZABALO: José María eta Escolásticaren semea, Zumarragako Eitza auzoan
sortu zen 1906ko irailaren 22an. Langilea zen. Pinton (Madril) zegoen 11. langile batailoia utzi
zuenean Zumarragara itzuli zen7. Bere jaioterrian hil zen 1969ko urriaren 21ean.
RAFAEL ARISTEGUI ALCELAY: Bonifacio eta María Juanaren semean, Zumarragako Geltoki kaleko 15. bis atarian jaio zen 1920an. Langilea zen. 1941ko deialdikoa zen. Miliziano errepublikarra

1 ZUA, 515-1.
2 ZUA, 513-1 eta 514-1.
3 ZUA, 512-40.
4 Ibidem.
5 Ibidem.
6 Ibidem.
7 Ibidem.
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izan zen. Erratzun (Nafarroa) egon zen, 1. langile batailoian, Zumarragara bueltatu zen arte8. Gure
herrian zendu zen 1988ko maiatzaren 21ean.
FLORIAN ARRATE OLAONDO: 1911ko maiatzaren 4an Zizurkilen jaio zen kaxako umea. Zumarragako bizilaguna eta metalurgialaria. Badajozen egon zen, 63. langile batailoian, 1939ko uztailera
arte. Hilabete honetan bertan itzuli zen Zumarragara9. Gure herrian hil zen 1956ko azaroaren 15ean.
EUSTAQUIO ARRIETA ZABALETA: Felipe eta Anastasiaren semea, 1917ko irailaren 20an sortu zen
Urretxun. Zumarragako bizilaguna zen. 1937ko deialdiko mutila, gudari ibili zen Loyola batailoian.
Frankistek preso hartu zuten 1937ko abuztuaren 25ean. 1. zonaldeko 5. Erregimentuko langile batailoian egon zen, Ordezkapen sailean10. Zumarragan bizi izan zen eta 1963ko irailaren 20an hil zen.
JUAN JOSÉ BADIOLA LAZCANO: Fructuoso eta Escolásticaren semea, 1915eko otsailaren 8an
munduratu zen Zumarragan. Langilea. Los Barriosen (Cadiz) kokatuta zegoen 34. langile batailoian
egon ostean, Zumarragara bueltatu zen11. Bere jaioterrian hil zen 2001eko abenduaren 30ean.
JACINTO BASTARRICA ALTOLAGUIRRE: Juan eta Feliparen semea, Zumarragako Bidaurreta baserrian jaio zen 1911ko irailaren 11n. Langilea. Zumarragara 1939ko uztailean itzuli zen, 14. langile
batailoian (Oiartzun) egon ostean12. Bere jaioterrian hil zen 1990ko apirilaren 20an.
EULOGIO BEGUIRISTAIN OCARIZ: José Martín eta Ceciliaren semea, Zumarragako Enparantza
Zaharreko 4. zenbakian jaio zen 1906ko abuztuaren 18an. Langilea. 1936ko irailaren 18an Zumarragatik alde egin zuen. Unión Republicanako milizietan sartu zen, Otxandioko frontean arrantxolanak burutuz. Tropa matxinatuek fronte honetan atxilotu zuten. Burgosera bidali eta hiru hilabetez
bertan egon zen. San Martzial batailoiari batu zitzaion “hainbat fronteetan arituz”. Batailoi honetatik
San Pedro de Cardeña (Burgos) kontzentrazio-esparrura bidali zuten. Bertan egon zen 1939ko maiatzean Zumarragara bueltatu arte13. 1993ko abuztuaren 19an zendu zen.
RUFINO BELDARRAIN BARRENECHEA: José María eta Julianaren semea, Zumarragako Artiz
auzoan jaio zen 1913ko uztailaren 29an. Langilea zen. Bartzelonan egon zen, Berreskuratzeen 4.
langile batailoian14. Errenterian hil zen 1976ko martxoaren 3an.
JUAN JOSÉ BEREZIARTUA MÚGICA: Francisco eta Josefaren semea, familiaren Olarte baserrian
jaio zen 1904ko abuztuaren 4an. 50. langile batailoian egon zen, Igualadan (Bartzelona) hogeita bat
hilabetez, 1939ko abuztuan Zumarragara bueltatu zenera arte15.
JOSÉ BERISTAIN URQUIOLA: Juan José eta Gregoriaren semea, 1916ko urtarrilaren 26an sortu
zen, gaur egungo Ezkio-Itsasoko udalerrian. 1936ko irailaren 16an Zumarragatik joan zen, ELAren
San Andrés batailoiari lotuz16. Bertan miliziano gisa borrokatu zuen hamaika hilabetez. 1937ko ekainaren 18an preso hartu zuten Bilbon. Urte horretako abendura arte langile batailoi batean egon
zen. 1938ko martxora arte gaixo egon zen. Ondoren Burgosera, 11. Arinera bidali zuten bost hilabetez.
1938ko abuztuaren 12an Zaragozara bidali zuten, 9. Artilleria Arin Erregimentura eta bertan “Ebroko

8 ZUA, 512-40 eta ZUA, 513-1. Batailoi horretan zegoenez alkateari jakinarazi zion, 1939ko urtarrilaren 28an, ezingo zuela armadan
sartu; ezin zuela 1941eko deialdiko 4. hiruhilabetekoei zegokien agindua bete, alegia. ZUA, 512-39.
9 ZUA, 512-40.
10 ZUA, 513-1 eta ZUA, 515-1.
11 ZUA, 512-40.
12 Ibidem.
13 Ibidem.
14 Ibidem.
15 Ibidem.
16 VARGAS ALONSO, F. M., “Gudaris guipuzcoanos...”, op. cit., 225. orria.

E21-ok.qxd:Maquetación 1 17/06/14 15:56 Página 359

ERANSKINAK 359

Batailan, Kataluniako askapenean eta Toledoko zubi-buruan” borrokatu zuen. Beranduago Geronara
bidali zuten, 20. Mendiko Erregimentura, non hiru hilabetez egon zen17. Azkenean Zumarragara
itzuli zen. Jaioterrian hil zen 1997ko martxoaren 17an.
JOSÉ (MARÍA GUZMAN) CASTILLEJO DORRONSORO: Amado eta Emiliaren semea, Legazpi
kaleko familiaren etxean jaio zen 1919ko abuztuaren 9an. Langile batailoi batean egon zen18.
CLETO CEBERIO PEÑAGARICANO: Pedro eta Maríaren semea, 1902ko martxoaren 8an sortu
zen Astigarretan (Beasain) eta Zumarragako bizilaguna zen. Tropa matxinoak herrira heltzera zeudela
Bizkaiara lekualdatu zen irailaren 19an. “Gudari boluntario” gisa izena eman zuen Gernikan eta
“Lucio Mendizabal kapitainaren esanetara Villarrealgo [Legutio] frontean aritu zen, Limpiaseraino
[Kantabria] atzera eginez. Azken honetan preso hartu zuten”. Castro-Urdiales (Santander), San
Pedro de Cardeña (Burgos) eta San Juan de Mozarrifar (Zaragoza) kontzentrazio-esparruetan egon
zen. 26. langile batailoira, Requenara (Valentzia) bidali zuten. Bertatik 1939ko udaberri-uda aldera
bueltatu zen Zumarragara19. Bertan zendu zen 1975eko irailaren 27an.
FERNANDO ECEIZA ZABALO: Juan Cruz eta Genararen semea, Azpeitian jaio zen 1915eko uztailaren 9an. Langilea zen. Zumarragara 1939ko abuztuan bueltatu zen, Jaenen, 34. langile batailoian,
egon ostean20. Gure herrian hil zen 1991ko urtarrilaren 12an.
PEDRO FELIPE ECHANIZ ASTIGARRAGA: Domingo eta Josefaren semea, Elgoibarren munduratu
zen 1918an eta Zumarragako bizilaguna zen. Orbegozoko langilea. EAJren aldekoa. Castro-Urdialesen
preso hartu zuten eta Santanderreko kontzentrazio-esparru batean egon ostean, 76. langile batailoira
bidali zuten, Errenteriara. Bertan urte bat, hiru hilabete eta hogei egun egon eta gero, 1940ko maiatzaren 20an lizentziatu zen, Gerra Presoen Kontzentrazio Esparruetako koronel-inspektorearen
1940ko maiatzaren 11ko aginduz. Beranduago Soldadutza egin zuen21.
VICENTE ECHEVERRIA PAGOLA: Legazpin jaio zen 1907ko uztailaren 19an eta Zumarragako bizilaguna zen. 1936ko irailean Zumarragatik irten eta Bilborantz abiatu zen. Euzko Gudarostean
aritu zen. Artziniegan (Araba) zauritu zuten eta Limpiaseko (Kantabria), Santanderreko, Llaneseko,
Arriondaseko eta Gijoneko ospitaleetan egon zen. Urriaren 13an, beste zenbait zauriturekin batera,
Bordele ingurura bidali zuten barkuz. Beranduago Bartzelonara lekualdatu zuten, Gurutze Gorriaren
Maiatzaren 2 ospitalera. 1938ko urtarrilaren 15an alta hartu zuen, Kataluniako hiriburuko zenbait
ospitaletan egon ostean. Handik bi egunetara Norteko Konpainian sartu zen eta bertan egon zen
tropa frankisten etorrerara arte. Preso hartu zuten. Zumarragara 1939ko maiatzean heldu zen Bilboko
Patronato Eskoletako kontzentrazio-esparrutik, behin-behineko askatasuna zuela22.
PEDRO EPELDE ITURBE: León eta Maríaren semea, Zumarragako Altzola baserrian jaio zen
1908ko maiatzaren 13an. Langilea zen. Zumarragara 1939ko uztailean bueltatu zen Los Barriosetik
(Cadiz), 34. langile batailoitik, hain zuzen ere23. Bere jaioterrian zendu zen 1979ko otsailaren 18an.

17 ZUA, 515-1.
18 ZUA, 513-1
19 ZUA, 512-40.
20 Ibidem.
21 ZUA, 514-1, eta Defentsa Ministerioa, Guadalajarako Artxibo Militar Orokorra. Pedro Echaniz Astigarragaren troparen arauzko
espedientea. ZOR Gipuzkoa. R. 139. 2. kutxa (Dep. 6). Harrigarriki, Guadalajaran lortutako informazioak lan-batailoiaren zenbakia
38. zela dio, zalantzarik gabe zenbakien berrantolaketagatik.
22 ZUA, 512-40.
23 Ibidem.
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ANTONIO GABILONDO GABILONDO: Bergaran jaio zen 1907ko maiatzaren 7an eta Zumarragako
bizilaguna zen. Zapataria zen ogibidez. Zumarragara 1939ko ekainean bueltatu zen Requenan (Valentzia) zegoen 26. langile batailoia utzi eta gero24.
SANTIAGO GARCIANDIA CHAPARTEGUI: Domingo eta Mariaren semea, Hondarribian jaio zen
1921eko abuztuaren 21ean. Gerratik ihesean, Durangora joan zen familiarekin eta bertan egon zen
sei hilabetez. Bertatik Bilbora eta, ondoren, Santanderrera joan zen. Azken hiri honetan Frantziarantz
ontziratu zen eta bertan hilabete igaro ostean, penintsulara itzuli zen Kataluniatik. “Fronte gorriari”
batu zitzaion arazo ekonomikoak zirela eta. Tropa matxinoek Ebron preso hartu zuten. Deustuko
(Bilbo) kontzentrazio-esparruan egon zen, 1939ko maiatzaren 3an “behin-behineko askatasunean”
irten zen arte25. Zumarragan zendu zen 1972ko urriaren 3an.
DOMINGO INCHAUSTI URQUIOLA: José Lorenzo eta Rosinaren semea, Zumarragako Salsamendi
baserrian jaio zen 1908ko abenduaren 4an. Nekazaria zen. 63. langile batailoian egon zen, Badajozen,
eta bertatik 1939ko uztailean itzuli zen bere jaioterrira26. Zumarragan hil zen 1996ko azaroaren 9an.
ÁNGEL DE LA CRUZ JACA LEGORBURU: Juan eta Felicitasen semea, Elizkalen jaio zen 1914ko
irailaren 13an. Altxamendua zela eta, herritarren sarrera eta irteerak kontrolatzeko guardiak egin
zituen. Abuztuaren hasieran, Loyolako Santutegian euskal miliziak (Euzko Gudarostea) antolatu
zirenean, herritik joan27 eta horietan izen eman zuen. Zumarragara 1939ko abuztuan itzuli zen
Teruelgo 51. langile batailoitik zetorrela28 eta langile bezala sailkatu zuten. Beranduago mandataria
izan zen, eta Historiarekiko zuen zaletasunagatik egin zen ezagun: arlo honen inguruan testu asko
idatzi zituen. Gure herrian hil zen 2005ko ekainaren 19an.
JOSÉ MARÍA LIZARRALDE LARRAÑAGA: José Agustín eta Felicianaren semea, Zumarragako
Leturia baserri auzoan jaio zen 1903ko irailaren 6an. Langilea zen. FETren langile batailoian egon
zen, Leonen29.
DOMINGO MADINA URQUIOLA: Francisco eta Petraren semea Etxeberri Bizkardo baserri zumarragatarrean jaio zen 1911ko martxoaren 17an. Langilea. FET eta JONSen langile batailoian
egon zen Geronan, eta bertatik Zumarragara itzuli zen 1939ko uztailean30.
EDUARDO MÉNDEZ AZPIAZU: Calixto eta Piedaden semea, Zumarragako Soraluze kaleko 3.
atarian jaio zen 1913ko abuztuaren 27. Langilea. Leridan zegoen 6. langile batailoia utzitakoan,
1939ko uztailean, itzuli zen Zumarragara31. Jaioterrian zendu zen 1988ko urriaren 12an.
JOSÉ ODRIOZOLA QUEREJETA: Martín eta Teodoraren semea, 1916ko urriaren 31n jaio zen Enparantza Zaharrean, familiaren etxean. Irulea zen ogibidez. Gerra hasi zenean Loyola batailoiko
gudari izan zen eta Bizkaiko frontean borrokatu zuen. 1937ko abuztuaren 26an, Laredon nazionalei
errenditu zitzaien. Lehenik, Castro-Urdialeseko kontzentrazio-esparruan sartu zuten eta, ondoren,
Miranda de Ebrokoan. 1937ko irailaren amaieran, 64. langile batailoira bidali zuten eta bertan egon
zen 1938ko urtarrilaren 6ra arte. Orduan, karlisten San Ignacio tertzioan sartu zen, beranduago
Nuestra Señora del Camino izendatuko zuten tertzioan, hain zuzen ere. Nazionalekin hainbat fronteetan borrokatu zuen. 1938ko uztailaren 14an, Castellón zauritu zuten. Bere buruzagiek diziplina

24 Ibidem.
25 Ibidem.
26 ZUA, 512-40.
27 Azken datu hauen inguruan, MENDIZABAL (1996), II. Errepublika... op. cit., 227. orria.
28 ZUA, 512-40.
29 Ibidem.
30 Ibidem.
31 Ibidem.
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eta portaera ona izan zuela azpimarratu zuten. Kanpainiako Domina, bi Gurutze Gorri eta Gerrako
Gurutze bat eman zioten.
MATÍAS ORMAECHEA MENDIZABAL: Julián eta Bibianaren semea, Durangon jaio zen 1916ko
otsailaren 24an. Langilea zen eta Legazpi kaleko 1. atarian bizi zen. 1936ko irailaren 19ra arte
Zumarraga defendatzeko lanak burutu zituen; orduan, herria utzi eta San Andrés batailoian izena
eman zuen. 1937ko abuztuaren 26an, Santoñan preso hartu zuten. 1938ko uztailaren 17an, 100.
langile batailoiara bidali zuten eta bertan egon zen 1939ko azaroaren 3ra arte. Egun horretan,
Gerra-Presoen Kontzentrazio-Esparruetako Koronel Ikuskatzailearen aginduz, Lesakan lizentziatu
zuten eta, hala, Zumarragara itzuli zen Berako Komandante Militarrak gauzatutako agiria zuela.
CASTO ORMAZABAL BERISTAIN: Buenaventura eta Josefaren semea Zumarragako Iturbe baserrian
jaio zen 1911ko abuztuaren 7an. Langilea. Miranda de Ebroko kontzentrazio-esparruan eta San Lorenzo del Escorialean zegoen 143. langile batailoiean ere. Azken honetan 1939ko ekainaren 19an
lizentziatu eta Zumarragara itzuli zen. Bere jaioterrian hil zen 1992ko irailaren 17an32.
JAVIER ORMAZABAL BERISTAIN: Zumarraga erori aurretik, Azpeitiara joan zen bere anaia Castorekin batera, Loyola batailoian izena emanez. Legutioko erasoan zauritu zuten. Gernikako bonbardaketa gertatu zenean herri hartan zegoen. Frontean borrokatzen jarraitu zuen. Santoñan, Castorekin errenditu zen eta matxinoek kartzelara eraman zituzten. Espetxetik ihes egitea lortu zuten
baina italiarrek bi anaiak harrapatu egin zituzten. Gerra-kontseilu batek epaitu eta langile batailoi
batetara joatea zigortu zituzten. Leonen, Extremaduran eta Toledon egon zen. San Lorenzo del Escorialetik Zumarragara itzuli zen, Castorekin. Beranduago soldadutza egin beharra izan zuen.
ÁNGEL ORMAZABAL MENDIA: Calixto eta Canutaren semea Zumarragan munduratu zen 1907ko
urriaren 2an Jauregi baserrian (gaur Legazpi Etxea). Madrilgo 1. langile batailoian egon ostean
1939ko ekainean itzuli zen bere jaioterrira eta langile bezala sailkatu zuten33. Zumarragan hil zen
1988ko martxoaren 29an.
LÁZARO ORMAZABAL MENDIA: aurrekoaren anaia, Zumarragako Altzeta baserrian jaio zen 1911ko
apirilaren 14an. Los Barriosen (Cadiz) egon zen langile batailoi batean eta bertatik bere jaioterrira
itzultzean, 1939ko uztailean, langile bezala sailkatu zuten34. Bertan hil zen 1983ko otsailaren 2an.
(JOSÉ) LUIS OTAEGUI ECHEVERRIA: Juan Ignacio eta Doloresen semea, Zumarragako Piedad
kalean jaio zen 1914ko ekainaren 20an. 1939ko uztailean, bere jaioterrira itzuli zenean, 1. langile
batailoitik, Nafarroatik, zetorrela, langiletzat jo zuten Zumarragako agintariek35. Ondoren saskigintzako
industri gizona izan zen. 1949ko urtarrilaren 28an zendu zen Zumarragan.
DOMINGO PILDAIN USABIAGA: Zumarragan sortu zen 1910eko otsailaren 12an. 1939ko uztailean
itzuli zen jaioterrira, 143. langile batailoian, Guadalajaran, egon ostean36.
GUILLERMO QUEVEDO GARCÍA: Giro eta Felicitasen semea, Santa María del Campo herrian,
Burgosen, jaio zen 1913ko otsailaren 15ean. Zumarragako bizilaguna zen. Madrileko CTV langile
batailoia utzitakoan itzuli zen jaioterrira37. Zumarragan hil zen 1987ko abuztuaren 11n.
EMILIANO RUBIA GARCÍA: Casimiro eta Felicitasen semea, Burgoseko Villahoz herrian jaio zen
1907ko ekainaren 16an. Artiz auzoan bizi zen. 77. langile batailoian egon zen, 19. dibisioan, besteak

32 Ibidem.
33 Ibidem.
34 Ibidem.
35 Ibidem.
36 Ibidem.
37 Ibidem.
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beste, Madrigalejon. Hori dela eta, ez zen 1938ko irailean egindako armadarako deialdian agertu.
Azkenean jaioterrira itzuli zen eta bertan hil zen 1983ko maiatzaren 1ean.
JOSÉ SAMPEDRO BELDARRAIN: Melitón eta Ignaciaren semea, Zumarragako Artiz auzoan sortu
zen 1902ko martxoaren 17an. Zumarragara itzuli zenean “Zorrozako langile esparrutik” (Bilbo)
zetorren 1939ko apirilaren 28ko data zuen “askatasun agindua” zuela. Langile bezala sailkatu zuten38.
Jaioterrian hil zen 1971ko irailaren 15ean.
JOSÉ TELLERÍA ARÁMBURU: Fermín eta Cayetanaren semea, Zumarragan jaio zen 1909ko martxoaren 24an, orduko Enparantza Berrian. Los Barriosera (Cadiz) bidali zuten, bertan zegoen 34.
langile batailoira. Handik Zumarragara itzultzean, 1939ko uztailean, langile gisa sailkatu zuten39.
Urretxun zendu zen 1990ko martxoaren 17an.
BERNARDO TELLERÍA AREIZAGA: Lorenzo eta Tomasaren semea, Zumarragako Zubiaurre kaleko
13. atarian jaio zen 1911ko uztailaren 22an. Zapadores direlakoen 6. langile batailoian egon zen, Teruelen. Bertatik Zumarragara itzultzean langile gisa sailkatu zuten40. Donostian zendu zen 1984ko
uztailaren 17an.
JUAN MARÍA URBIZU OTEGUI: Zegaman jaio zen 1910eko azaroaren 10ean. Zumarragako bizilaguna
zen 1929az geroztik. 23. langile batailoian egon zen, Cuencan. Batailoia utzi eta Zumarragara itzultzean,
1939ko uztailean, langile gisa sailkatu zuten41.
JOSÉ IGNACIO URRUZMENDI ZABALO: Benito eta Timotearen semea, Zumarragan jaio zen 1911ko
uztailaren 9an. Arriondasen (Asturias) zegoen 90. langile batailoian egon ostean, jaioterrira itzuli
zen 1939ko abuztuan42. Bertan zendu zen 1982ko ekainaren 10ean.
GASPAR ZABALO ALZOLA: Fernando eta Sergiaren semea, Antioko Baseliza ondoan zegoen familiaren bizilekuan sortu zen. 1939ko deialdiko mutila, Loyola batailoiko gudari izan zen. 1936ko
irailaren 19an Zumarragatik Bizkairantz alde egin zuen. Nazionalek preso hartu zuten Castro-Urdialesen 1937ko irailaren 2an eta Kantabriako udalerri honetan zegoen kontzentrazio-esparrura eraman zuten. 1937ko urriaren 1etik 1940ko maiatzaren 29an 63. langile batailoiko bigarren konpainian
egon zen, Gironan43. Zumarragan hil zen 1960ko urtarrilaren 24an.
TORIBIO ZALDUA CORTA: Bernardino eta Francisca Ignaciaren semea, Zumarragako Sagaspe
baserrian sortu zen. Jaioterrira 1939ko uztailean itzuli zen Teruelen zegoen 6. langile batailoia utzi
eta gero44. Zumarragan hil zen 1980ko urriaren 26an.
BENITO ZALDUA IZAGUIRRE: Toribio eta Sabinaren semea, Zumarragako Aizkibel baserrian jaio
zen 1918ko azaroaren 21ean. 1939ko deialdiko mutila. Zumarragatik Bizkairantz irten zen. Errepublikarren alde borrokatu zuen 1937ko abuztuan Santoñan preso hartu zuten arte. Frontera bidali
zuten berriro, 1938ko urtarrilak 22tik aurrera 6. Injineruen Erregimentu Mistoan borrokatuz. Erregimentu honekin “Teruel, Maestrazgo, Mediterraneo itsasoko itxiera, Sierra Espadán, Katalunia eta
Toledoko fronteetan burututako operazioetan parte hartu zuen”. Ondoren, Zapadores Minadores
delako talde mistoko 1. Konpainian eta 24. Bailén infanteria erregimentuan egon zen45. Jaioterrian
zendu zen 1988ko irailaren 14an.

38 Ibidem.
39 Ibidem.
40 Ibidem.
41 Ibidem.
42 Ibidem.
43 ZUA, 513- 1; ZUA, 514- 2; ZUA, 512- 40 eta ZUA, 514- 2.
44 ZUA, 512-40.
45 ZUA, 513- 1; ZUA, 514- 1 eta 514- 2.
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6. Eranskina
Arrazoi politikoengatik gerra hastapenean espetxe frankistetan
egondako zumarragatarrak.
VENANCIO AGUIRREBENGOA IBARGUREN: Luis eta Isabelen semea, familiaren Gurrutxaga
Goikoa baserrian jaio zen 1904ko martxoaren 30ean. Gerra hasi zenean Zumarraga eta Urretxuko
Defentsa Batzordeko kidea izan zen. 1937ko uztailaren 4an atxilotu zutenean Upo Mendi itsasontzian sartu zuten preso. Seiehun gatibu barnean hartzeko ahalmena zuen ontzi honetara, nagusiki, erantzukizun politikoak zituzten presoak igorri zituzten46. 1937ko abenduaren 4an sei urte
eta egun bateko kartzela zigorra ezarri zioten, nazionalisten aldekoa eta matxinada bultzatu izanagatik. 1940ko apirilaren 27an zigorra kommutatu zioten, bi urteko espetxe-aldi laburra ezarriz47.
1940ko uztailaren 14an Bilboko Espetxe Probintzialetik behin-behinean atera zen48. Zumarragan
zendu zen 1977ko urriaren 8an.
RICARDO AIZPURU IDIAQUEZ: Lino eta Babianaren semea, 1902ko otsailaren 7an sortu zen
Zubiaurreko kaleko 21. atarian, familiaren bizilekuan. Saskigintzan egiten zuen lan. Fededuna eta
EAJ eta ELAko kidea zen eta bi erakundeetan zuzendaritza karguak zituen. Bi hauteskundetan
aipatutako alderdiko ikuskatzailea izan zen. Altxamenduaren ostean, Errepublikaren alde lan egin
zuen eta, hala, Fronte Popularreko biltzarkidea eta Herri Defentsa Batzordeko Garraio Komisariako
kidea izan zen49; Bizkaian ere komisario lanak egin zituen 50. Probintzia honetara Zumarragan tropa
nazionalak sartu ostean joan zen. Armada errepublikarrean izena eman zuen eta 1937ko abuztuaren
25an Laredon aurkeztu zen. Atxilotu eta gero hainbat lekualdatze pairatu zituen; lehenik eta behin,
Bilboko Espetxe Probintzialetik Burgosko Espetxe Zentralera eraman zuten 1938ko uztailaren
26an. Azkenik, 1939ko otsailaren 13an berriro tokialdatu zuten, oraingo honetan Donostiako Espetxe Probintzialera. 1939ko abuztuaren 18an Gipuzkoako hiriburuan burututako gerra-kontseilu
batek matxinadari atxikimendua agertzearen delitua egotzi zion, gorago aipatutakoagatik51. Nahiz
eta fiskalak heriotza-zigorra eskatu zuen Ricardo Aizpururentzat, azkenean 30 urteko kartzela-aldi
luzera kondenatu zuten. Burgosko Seigarren Barruti Militarreko Gerra Kontu-Ikuskaritzak lehen
epaia berretsi zuen 1939ko irailaren 12an. Lehen zigor hau, 1940ko apirilaren 30ean 2 urte, 4 hilabete eta egun bateko zigorragatik aldatu zuen, Bizkaiko Gobernadore Nagusiak Armadako Ministroari proposatu baitzion. Nolanahi ere, 1940ko uztailaren 8an zigorra “bere bizilekuan” betetzen
jarraitzeko “presoaldi arindua” aitortu zioten kartzela agintariek, hurrengo egunean Zumarragara
itzuliz52. Hala ere, autoritate militarrek izapideekin jarraitu zuten eta 1941eko azaroaren 7an hasierako zigorra kommutatu eta ironikoki betea zuen bi urte, 4 hilabete eta egun bateko behin betiko
zigorraldi laburreko zehapena ezarri zioten. Dena den, behin betiko askatzea 1951ko urtarrilaren
4an berretsi zuten. 1968ko urriaren 1ean zendu zen.
VICENTE AMENABAR MENDIA: Eusebio eta Dominicaren semea, 1910eko martxoaren 29an
sortu zen familiaren Mendisagasti baserrian. Ezkonduta zegoen eta bi seme zituen; burdinbideetako

46 GUTIÉRREZ FLORES, Jesús (2006), Guerra Civil en Cantabria y pueblos de castilla, Libros en Red, [S.l.], 139. orria.
47 Defentsa Ministerioa. Guadalajarako Artxibo Militar Orokorra. CCEP. PO. 323/11101.
48 ZUA, 518-24 eta Euskal Abertzaletasunaren Agiritegia.
49 AHN, Gerra Zibila Saila, P.S. Bilbo 254/27 eta ZUA, 1705-7.
50 AHN, Gerra Zibila Saila, P.S. Bilbo 254/27.
51 Bestalde, epaiak “erailketetan, harpilatze, ikuskapen, atxiloketa eta bestelako antzeko gehiegikerietan ez [zuela] parte hartu”
adierazten du. Defentsa Ministerioa. Guadalajarako Artxibo Militar Orokorra CCEP. PO. 312/10033.
52 ZUA, 512-40.
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langilea zen. Espetxeetako agintariek askotan lekualdatu zuten Vicente Amenabar: El Dueso (Santoña) presondegira eraman zuten 1937ko abuztuaren 26an eta urtebete baino gehiago igaro ostean,
1938ko abenduaren 2an, Santanderreko Tabacalera Espetxe Zentralean sartu zuten53; 1940ko otsailaren 20an Santanderreko Espetxe Probintzialera lekualdatu zuten eta, Bilboko espetxean egun
gutxi batzuk igaro ostean (1940ko martxoaren 5ean sartu zuten)54, martxoaren 14an, aldiz, Ondarretako (Donostia) kartzelara. 1941eko apirilaren 28an aske utzi zuten “zigorraldi laburreko zehapenaren onurak aitortu” baitzizkioten. Hori dela eta, Zumarragata itzuli zen. Hala ere, urte bereko
urriaren 29an Donostian burutu zen gerra-kontseiluak matxinadari laguntza ematearen delituagatik
zigorra ezarri zion. “Ezkertiar ideologia eta UGTko kidea zen trenbide-langilea” izatea eta Fronte
Popularraren esanetara borondatezko zerbitzuak egitea leporatu zioten. Gainera “alkatearen aginduz”
José Lizarralde eta José María Arratibel eskuindarrak atxilotu izana eta Angel Aguirre non zegoen
jakiteko Eduardo Zabaleta apaizari (Agirre honen iloba zelakoan) bularrean pistola bat ezarri izana
egotzi zioten55. Honegatik guztiagatik, matxinadari laguntza emateagatik zigorra ezarri eta 12 urte
eta egun bateko kartzela zigorra jarri zioten; ondoren 6 urte eta egun bateko zigorragatik ordezkatu
zuten. 1942ko ekainaren 9an espetxeko buruek Zumarragako agintariei txostena eskatu zieten “baldintzapeko askatasunaren onurak eskuratzeko eragozpen edo arrazoi bereziren bat” zegoen argitzeko.
Zumarragako Diziplina Batzordeak Vicente Amenabarren aldeko agiria gauzatu zuen eta, hala, “baldintzapeko askatasunaren onuretarako” proposatu zuten. Zentzu honetan, askatasun baldintzatua
eman zioten ekainaren 20an56. Bilbon hil zen 1968ko azaroaren 14an.
(JOSÉ) LÁZARO AYERBE EXPÓSITO: Esteban eta Franciscaren semea, Enparantza Zaharreko 4.
atarian jaio zen 1910eko otsailaren 11n. EAEko eta Herriko Defentsa Batzordeko Hornidura Komisariako kidea izan zen57. Tornulari-mekanikoa zen ogibidez. 1937ko abenduaren 27an Ondarretako
kartzelan sartu zuten, Valladolidetik zetorrela. 1939ko urtarrilaren 11n epaitu zuten “preso gisa egon
zen kontzentrazio-esparru batera eraman zuten arte, 281. Aginduan ezarritako Lanerako Eskubidea
eman ondoren”. Egun horretan matxinadari laguntza emateagatik kondenatu zuten, 12 urte eta
egun bateko zigor-aldi laburrera; 1939ko maiatzaren 13an hasi zen epaia betetzen. 1940ko apirilaren
22an Bilboko Espetxe Probintzialera eraman zuten. Hiri horretako Gerra Kontu-Ikuskaritzak 4
urteko presoaldi laburreko behin betiko presoaldia ezarri zion 1940ko apirilaren 30ean58. 1940ko
uztailaren 2an Babcock&Wilcox fabrikara bidali zuten lanera eta 1940ko irailaren 11n presoaldi
arina ezarri zioten59 eta Zumarragara itzuli zen.
JUAN (FLORENTINO) CAMPOS MARTÍN: Vicente eta Adelaidaren semea, 1916ko irailaren 15ean
jaio zen, familiaren bizilekuan, Artiz auzoko 1. atarian. 1937ko deialdiko mutila, errepublikar
milizietan borrokatu zuen. 1939ko abenduaren 20ko Agindua zela eta herriko agintariek burututako

53 Kartzelen masifikazioa zela eta, hainbat eraikin egokitu ziren gatibuak hartzeko. Hala, Santanderreko Tabako biltegi zaharra
egokitu zuten 1939ko martxoaren 16tik 1943ko ekainaren 9ra arte. Zentro honetako bizi-baldintzak oso gogorrak izan ziren;
izan ere, giltzapetuek lurrean egiten zuten lo, elikadura kaxkarra zuten eta erraz gaixotzen ziren; ondorioz, heriotza-tasa altua
zen. Gainera, fusilamentuak eta ateratze estrajudizialak etengabeak ziren. ANDRÉS GÓMEZ, Valentín y HERNÁIZ PRADO,
Carolina (2012), Presos con causa, 1936-1978. Abrir las puertas de la historia, Santander, CC.OO. de Cantabria, 24. orria.
54 Bilboko Espetxetik lortutako informazioa, Espetxe Erakundeen Idazkaritza Orokorraren bitartez.
55 Pedro Antonio Aguirre urretxuarraren eta bere bigarren emaztearen, Lucía Zabaletaren, semea. Jendeak uste zuen, Ángel
Aguirre Zabaleta Pedro Antonioren eta bere lehenengo emaztearen, Genovevaren, semea zela. Genoveva eta Eduardo
Zabaleta apaiza neba-arrebak ziren, Urruzti baserrikoak.
56 ES.20059.GAHP/1.3.7//2859 Esp. 26
57 ZUA, E Saila, 7. Arloa, IV. Multzoa, 2. Liburua, 15. Espedientea.
58 ES.20059.GAHP/1.3.7//3579 Exp. 26 eta Defentsa Ministerioa. Guadalajarako Artxibo Militar Orokorra. CCEP. PO. 242/3667.
59 Bilboko Espetxetik bidalitako informazioa da, Espetxe Erakundeen Idazkaritza Orokorraren bitartez.
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sailkapenetan iheslaritzat jo zuten. Bere aitak, karabineroa ogibidez, adierazi zuenez 1940ko ekainaren
19an “Cadizko San Fernandoko ontzi-presondegian” zegoen 60.
INOCENCIO CASTILLO ASÍN: Marcos eta Alejandraren semea, Galipentzun (Nafarroa) sortu
zen 1907ko ekainaren 20an. Zumarragako bizilaguna zen. Ezkonduta zegoen eta bi seme txikiren
aita zen. Metalurgialaria zen lanbidez. UGTko Sindikatu Metalurgikoko presidentea zen eta Zumarraga eta Urretxu Defentsa Batzordeko gobernurako aipatutako sindikatuko kideak proposatu
zituen; horien artean Jacinto Vegas Soto azpimarra daiteke61. Santanderren preso hartu eta El
Duesoko (Santoña) presondegira bidali zuten. Bertan gerra-kontseilu batek epaitu zuen 1937ko
azaroaren 10ean. Santoñako 1. Gerra-Kontseilu Iraunkorrak ezarritako epaitik ondorioztatu daitekeenaren arabera, aipatutako kontseiluak “UGTko kidea” eta “metalurgia sindikatuko presidentea”
izatea, “Zumarragako udalerrian errebolta” antolatu izana, zaintzak egitea, “ordenako hainbat pertsona” atxilotu izana, eta “Sarjentu maila zuen borondatezko miliziano [izanda] Bizkaian eta Sandanderren hainbat borroka fronteetan aritu izana” leporatu zioten. Lau pertsona gehiago epaitu
zituen epai baterakoan, Castillori heriotza-zigorra ezarri zioten matxinadari atxikimendua adieraztearen delitua leporatuta; zigor hau 30 urteko kartzela-aldiagatik ordezkatu zioten.
Espetxe-mugikortasunaren menpe, 1937ko azaroaren 28an El Duesotik Bilboko Espetxe Probintzialera eraman zuten eta 1938ko abuztuaren 28an, aldiz, Espetxe Zerbitzu Nazionalaren
agindua betez, Burgosko Espetxe Zentralera lekualdatu zuten zigorra betetzen jarrai zezan.
1941eko urtarrilean, kartzelako agintariek zigorra ezarri zioten; bi hilabetez “gelan giltzapetu”
zuten “Funtzionario Jaunen zerbitzuekin lotuta zeuden arauen aurkako eta Kartzelako Zuzendaritzak
ezarritako xedapenen kontra zihoazen eskakizunak egiteagatik”. “Zuzengarri” hau 1941eko maiatzean
kendu zioten “Aste Santuko Ospakizuenen Oroipena” zela eta.
1943ko otsailean Espetxe-Kanpamentuetako Ikuskaritzak Bilboko Espetxe Probintzialera lekualdatzeko agindua eman zuen Sondikako destakamenduan “[harri-zulatzaile] gisa lan egin zezan”.
Honek esan nahi du Lan bitartez zigorrak Luditzeko sistemara heldu ziola.
Urte horretako apirilaren hasieran presoaldi arindua aitortu zioten, 12 urte eta egun bateko
zigorra ezarriz. Apirilaren 20an baldintzapeko askatasuna onartzeko izapideak egin zituzten. Agintariek zigortuaren “jokaera ona” behatu zuten eta hori dela eta, “bere zigorraren bigarren eta hirugarren zigor-aldira pasa zedin (…) zegokion askatasun baldintzatua” kudeatu zuten.
Inocencio Castilloren baldintzapeko askatasunak desterrua zekarren eta, ondorioz, ezin izan
zuen bere ohiko bizilekura itzuli. Bilboko espetxetik Urretxuko Guardia Zibilari jakinarazi zioten
Castillori ezarritako zigor berriak bere bizilekua Zumarragatik 250 kilometrotara ezarri beharra
zekarren berekin. 1944ko maiatzean desterrua kendu zioten. Bere espedientea 1991n itxi zuten62.
RAFAEL ECHEVERRIA MENDIA: Vicente eta Severinaren semea, Geltoki kaleko 15. atarian jaio
zen 1908ko urriaren 23an. Ezkongabea zen. Eredugilea zen ogibidez. Armada gorrian borondatez
izen eman ostean hainbat frontetan egon zen. Transmisio Eskolan sartu zen eta behin-behineko
teniente izendatu zuten. EAJko kidea zen. Preso hartu ostean kartzelan sartu zuten 1937ko abuztuaren 6an. 1937ko abuztuaren 27an gerra-kontseiluak epaitu eta 30 urteko zigor-aldi luzera kondenatu zuen (Santoñako 52. sumarioa), matxinadari atxiki izanagatik. Beranduago, 1940ko maia-

60 ZUA, 515-1.
61 Zehazki, José María Orthous eta Donato Garcíaren uzteen ondoren proposatu zuten. Bere izendatzea onartua izan zen.
AHN, Gerra Zibila Saila, P.S. Bilbao 254/27.
62 Bilboko Artxibo Historiko Probintzialean, 70. kaxa.
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tzaren 16an hiru urteko zigor-aldi motzagatik kommutatu zioten lehendabiziko zigorra63. 1940ko
abuztuaren 26an kartzelatik atera zen zigor-aldi arineko askatasuna aitortu baitzioten eta egun
batzuk beranduago Zumarragara iritsi zen64. Puerto de Santa Maríako (Cadiz) Espetxe Zentralean
bete zuen bere zigorra65. Jaioterrian zendu zen 1984ko azaroaren 7an.
HERMINIO FERNÁNDEZ ORTIZ: jaiotzez Urkabustaizko udalerriko Inoso-Oiardo kontzejukoa
(Araba), Zumarragako bizilaguna zen. Argiketaria zen ogibidez. 1937ko azaroaren 28an Medina de
Rioseco (Valladolid) udalerrian zegoen kontzentrazio-esparrutik Ondarretako kartzelara bidali zuten.
Presoaldi garaian Donostiako Zapatari kaleko kartzela funtzioak betetzeko egokitutako lokalean ere
egon zen66. 1938ko urriaren 6an gerra-kontseilu baten aurrera eraman zuten; azaroaren 5ean 12
urte eta egun bateko epai irmoa ezarri zioten, matxinadari atxikimendua adierazi izanagatik. Sententziak UGTko kidea zela, 1936ko udako “gertakari iraultzaileetan” fusil eta pistola zituela eta “miliziano talde bateko kidea izanik (…) Don Felix Arcelusen merkataritza-denda garbitu eta 5.0006.000 pezeta inguruko balioa zuten gaiak hartu zituela” leporatu zioten. Era berean bigarren arpilatze
bat egotzi zioten, oraingo honetan Don Diego Urdangaray [sic] dendan “nahiz eta bigarren [lapurreta]
honetan bitartekari gisa aritu zen erabateko lapurreta [ekidinez]. Halaber, “Indar Nazionalen” gertuko
etorrera zela eta “herria uztearen kontra zeudenei herritik ateratzea” behartu izana leporatu zioten.
Azkenik, hainbat fronteetan Azaña eta Torrijos batailoiak osatu eta haietan borrokatu izana egotzi
zioten67.
Bestalde, Herminio Fernández Lan bitartez zigorrak Luditzeko sistemari lotu zitzaion eta horregatik
argiketari gisa aritu zen lanean Donostiako Espetxe Probintzialean 1941eko martxoaren 1tik 1941eko
abenduaren 31ra bitartean bere zigorraren bostehun egun murriztea lortuz68. Lehenago adierazi den
bezala, aipatutako sistemari heldu ahal izateko presoek beharrezkoa zuten ezagutza erlijiosoak
zituztela frogatzea; Herminio Fernándezi 1941eko ekainaren 1ean ziurtatu zizkion bere ezagutzak
kartzelako kapilauak. Halaber, Herminio Fernándezek zinpeko aitortza burutu zuen inoiz ez zela
masoneriako kide izan adieraziz.
1941ko maiatzean zigortuaren kondena murrizteko prozedurari ekin zioten espetxeko agintariek.
Zentzu honetan kartzelako Diziplina Batzordeak presoari “hirugarren espetxe-gradua” aitortzea
erabaki zuen. Azaroan, presoaren jokaera ona zela eta, Zumarragako agintariei txosten bat eskatu
zieten “baldintzapeko askatasunaren onurak” izateko presoaren egokitasuna adieraz zezaten. Herriko
agintariek Fernándezen jokaera ontzat jo zuten, beraz txostena baldintzapeko askatasunaren aldekoa
izan zen baina “bizitoki desberdina” ezar zezan agindu zuten. 1942ko urtarrilaren 29an Patronatu
Zentralak askatasun baldintzatua aitortu zion eta bere bizitokia, Zumarragatik kanpo ezarri beharra
zuenez, Beasaingo Lascabar kalean kokatu zuen.
1948ko apirilaren 29an Donostiako Espetxe Probintzialeko zuzendariari idazki bat bidali zion
Fernándezek. Bertan kartzelan izandako jokaera ona baiesteko eskatu zion, “1944ko abenduaren
27ko Justizia Ministerioaren dekretuaren arabera, bere aurrekari penalak baliogabetzeko helburuz”.
Kartzelako agintariek maiatzaren 2an eman zioten erantzuna.
1949ko urtarrilaren 18an, 1945eko urriaren 9ko Dekretua aplikatuz, indultua onartu zioten; hori
dela eta, behin betiko askatasuna aitortu zioten. Askatasun honen inguruan egindako txostenean

63 Defentsa Ministerioa. Guadalajarako Artxibo Orokorra. CCEP. PO. 361/14295 .
64 ZUA, 512-40.
65 ZUA, 518-24 eta Cadizko Artxibo Historiko Probintziala, 29276. kaxa, 45. espedientea.
66 Asalto Guardiaren antzinako kuartela zen. 1938ko urriaren 14an Ondarretako kartzelan sartu zuten, Zapatari egokitutako
kartzelatik zetorrela.
67 Sententziaren arabera Santoñan aurkeztu zen.
68 Aurretik 1941eko otsailaren 1era arte, beste lanpostu batean egon zen, baina “zigor txikiago bati zegokion” beste lanpostu
batengatik aldatu zioten.
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Erregimenaren indultu kontzeptuaren izaera errukiorra azpimarratzen da; izan ere, askatasun baldintzatua aitortu zitzaionetik “bere [Fernándezen] jarrera zigortu ezinezkoa izan da, emandako barkamenaren erabilera egokia izan”69 zuela adieraziz.
JOSÉ FERNÁNDEZ ORTIZ: Domingo eta Perfectaren semea, Miranda de Ebron (Burgos) jaio
zen. Zumarragan, nekazal lanetan aritu zen. Artiz auzoko 1. atarian bizi zen. Bilboko Tabacalera
kartzelan egon zen, 1940ko uztailaren 14ra arte70. 1941eko urtarrilean Zumarragan gertatu zen
tren istripuan hil zen.
ASENSIO GARMENDIA BERECIARTUA: Seguran jaioa 1907ko maiatzaren 9an, Zumarragako bizilaguna zen. Leuntzailea izan zen. ELAko kidea zen 1932tik. Zumarragan guardiak egin zituen eta
lan ordezkaria izan zen. Loyola batailoian sartu zen eta hainbat frontetan borrokatu zuen. Chucurrieta
batailoiko teniente izendatu zuten. Preso hartu zuten eta 1937ko abuztuaren 26an El Duesoko
(Santoña) presondegian giltzaperatu zuten. Gerra-kontseiluak heriotza-zigorra ezarri zion, matxinadari
atxikitzeagatik (93. sumarioa). 1938ko otsailaren 24an hasierako zigorra, 30 urteko kartzela-aldi laburragatik ordezkatu zioten. Nolanahi ere, 1937ko azaroaren bukaeran Bilboko Espetxe Probintzialera
eraman zuten. Kartzela frankistetan zehar egindako ibilbidea ez zen hemen bukatu, izan ere 1938ko
uztailaren 26an Burgosko Espetxe Zentralera lekualdatu zuten. Bertan Armadako ministerioak 12
urte eta egun bateko zigorra ezarri zion 1943ko martxoaren 17an. 1944ko uztailaren 4ean askatu
zuten71. Zumarragan zendu zen 1981ko abenduaren 2an.
ALEJANDRO GONZÁLEZ MARTÍNEZ: Gipuzkoako UGTren Metalurgia Sindikatuko kidea zen.
Artiz auzoko 1. atarian bizi zen. Ezkonduta zegoen eta seme bat zuen72.
JUAN GURIDI URQUIOLA: Legazpin sortua, Zumarragako bizilaguna zen. Ezkonduta zegoen.
EAJko kidea zen. 1936ko udan saskigilea zen baina langabezian zegoen. Udalaren aginduz eskuineko
pertsonen gaineko zainketak egin zituen. Orduan euskal milizietan eman zuen izena. Zainketapean
zeudenak CNTko kideetatik babestu zituen eta defendatua izan zen herritar batek laguntza horrek
bizia salbatu ziela adierazi zuen. Edonola ere, preso hartu eta Larrinagako (Bilbo) kartzelan sartu
zuten 1937ko abuztuaren 26an73. Gerra-kontseilu batek epaitu zuen 1940ko abenduaren 1ean
(131. sumarioa). 2 urte eta egun bateko zigor-aldi laburra ezarri zioten, matxinadari laguntza emategatik. Beranduago, 1943ko irailaren 6an Armadako ministerioak 6 hilabete eta egun bateko zigor-aldi motza ezarri zion74. Errepresio ekonomikoaren atalean azaldu den legez, Juan Guridi erantzukizun zibilengatik depuratua izan zen.
LUCIO IDIGORAS APAOLAZA: Francisco eta Cándidaren semea, Zumarragako Zubiaurre kaleko
5. atarian jaio zen, familiaren etxean, 1906ko abenduaren 13an. Galdaregilea zen ogibidez eta EAE
eta ELAeko kidea zen. Komisario izan zen eta 1937ko abuztuaren 22an preso hartu zuten. Bilboko
1. Gerra-kontseilu Iraunkorrak, 1938ko azaroaren 10ean kondenatu zuen matxinadari laguntza
emateagatik (12.426. sumarioa), eta 12 eta egun bateko itxialdi arina ezarri zioten. Bere sententziak
dioenaren arabera, agintari frankistek “Mugimendu iraultzailea hasitakoan zaintza armatua” egin
izana eta “Garraio Komisarian kargu batean aritu izana”, “Ormaiztegiko zubiaren suntsiketan [parte

69 ES.20059.GAHP/1.3.7//3611. Esp. 63
70 ZUA, 518-24.
71 Zumarragako zenbait pertsonek (Aranguren alkateak, Irigoyen apaizak, Guardi Zibilaren postuko Komandanteak eta falangistek) 1942ko abenduan, kartzelan zegoela, bere txostena berrikusteko eskatu zuten. Defentsa Ministerioa, Guadalajarako
Artxibo Militar Orokorra. CCEP. PM. 57/4270.
72 AHN, Gerra Zibila Saila. P.S. Bilbo, 106/1.
73 Euskal Abertzaletasunaren Artxiboa.
74 Defentsa Ministerioa, Guadalajarako Artxibo Militar Orokorra. CCEP. PO. 702/47359.
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hartu izana] eta marxistek sabotaia ekintza hau ospatzeko emandako bazkarira joan izana” leporatu
zioten. 1938ko abenduaren amaiera aldera Astorgako Espetxe Zentralera (Leon) lekualdatu zuten.
Urtebete eta erdi beranduago, 1940ko ekainaren 19an, Epaitegi Militarreko agintariek hasiera
batean ezarritako kondena kommutatu eta “urtebete eta zortzi hilabeteko behin betiko zigorra” jarri
zioten. Abuztuaren hasieran, azken zigor hau bere etxean betetzea utzi zion presoaldi arinagatik ordezkatu zioten. Horregatik, abuztuaren erdialdera General Moral kaleko 1. atarian ezarri zuen bizilekura itzuli zen75.
Lau urte beranduago bere espedientea berrikusi zuten eta 1944ko otsailean, aurreko zigorra, urtebete eta zortzi hilabeteko zigor-aldi laburragatik ordezkatu zioten. Azkenean, behin betiko askatasuna
1945ko uztailean kudeatu zuten76.
Azkenik, gogoan izan behar dugu errepresio ekonomikoaren atalean azaldu bezala, Lucio Idigorasi
erantzukizun zibilengatik espedientea ireki ziotela. 1974ko abenduaren 28an hil zen.
JOSÉ (JAVIER) JACA LEGORBURU: Juan eta Felicitasen semea, 1908ko maiatzaren 5ean jaio zen
Elizkaleko 19. ataria, familiaren etxean. Familia ugariko kidea. Alarguna eta argiketaria zen. Irungo
frontean egon zen fusilatzaile gisa. Ondoren Bilbora lekualdatu zen. Euzkadiko Gobernuko irratiaren
pabiloian egin zuen lan. Geroago Laredora joan zen. Azkenean Santoñan preso hartu zuten, Frantziara
ihes egin nahian zebilela. Tropa nazionalek atxilotu eta 1937ko abuztuaren 28tik kartzelan sartu
zuten. Santoñan ospatutako gerra-kontseilu batek, epaitu ostean, 12 urte eta egun bateko zigor-aldi
laburra ezarri zion (13. sumarioa). Sevillako Espetxe Probintzialean egon zen 1940ko uztailaren
13ra arte77. 1943ko irailaren 14an zigorra kommutatu zioten, 2 urteko zigor-aldi laburra ezarriz78.
Azkenean, Zumarragara itzuli zen. 1996ko urtarrilaren 16an zendu zen.
FEDERICO LIZARRALDE ARIZNABARRETA: Simón eta Gabrielaren semea, Eibarren jaio zen 1902ko
azaroaren 16an. Zumarragan Josefa Beldarrain Barrenechearekin ezkondu zen eta, besteak beste,
1937an SESBera ihes egin behar izan zuten Julia eta Esteban seme-alabak izan zituzten. Zumarraga
eta Urretxuko Defentsa Batzordeko Gerra Komisariako lehendakaria izan zen. Tropa nazionalek
atxilotu eta kartzelaratu zuten. 1957an espetxean jarraitzen zuenez, eta espainiar Gobernuaren jarrera
zela eta, bere bi seme-alabek ezin izan zuten atzerritik itzuli. Askatu zutenean Zumarragara itzuli zen
eta bertan hil zen 1981eko azaroaren 6an.
MARCOS LIZARRALDE: Zumarraga eta Urretxuko Defentsa Batzordeko Gerra Komisariako kidea79.
Kartzelaren batean egon zen80.
ÁNGEL MURUA MENDIA: Ángel, orratz-zaina, eta Ceciliaren semea, Geltoki kaleko 11. atarian
jaio zen 1903ko urtarrilaren 17an81. Ezkonduta zegoen eta langilea zen. 1936ko udan herriko Defentsa
Batzordeko Gerra Komisariako ordezkaria izan zen. Atxilotu ostean, Donostiako Espetxe Probintzialean giltzapetu zuten. Bere sententziak dioenaren arabera EAEko afiliatu eta lehendakaria izan
zen eta alderdi horren ordezkaria ere izan zen Zumarraga eta Urretxuko Defentsa Batzordeko Ordena
Publikoko Komisarian. Aldi berean, sententziak zioen “bere zeregina betez (…) eskuineko bizilagun
baten” atxiloketan parte hartu zuela; beste bizilagun bati Errepublikaren alde “[armadako] lerroetan
sar zedin” agindu zion; eta Fronte Popularraren aginduz Banco Guipuzcoanoko kutxan zegoen esku-

75 Defentsa Ministerioa, Guadalajarako Artxibo Militar Orokorra. CCEP. PO. 1005/76909
76 Leongo Artxibo Historiko Probintziala.
77 ZUA, 518-24
78 Defentsa Ministerioa. Guadalajarako Artxibo Militar Orokorra. CCEP. PO. 707/47851.
79 AHN, Gerra Zibilaren Saila, P.S. Bilbo 254/27.
80 Euskal Abertzaletasunaren Artxiboa.
81 ZUA, 512-40.
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dirua konfiskatu zuen, guztira 1.825 pezeta eta beranduago plano eta trokelak desagertuko ziren
fabrika baten giltzak eskatu zituen82. Aurrerago, tropa nazionalen etorrera hurbil zela eta, Bilbora
lekualdatu zen. Azken hiri horretan “Azaña” Batailoi Marxistaren medikua zenaren automobil-gidari
lanak egin zituen –jarraitzen du sententziak– Asturiaseko okupaziora arte”.
Nahiz eta Ministerio Fiskalak matxinadari atxikimendua adierazteagatik 30 urteko kartzela-zigor
luzea ezartzea eskatu, azkenean, Gerra-Kontseiluak matxinadari laguntza emanagatik epaitu zuen;
izan ere, aipatutako Kontseiluaren hitzetan “[Ángel Muruak] ordenako herritarrei kalteak ekidin
eta jabetzaren aurkako kalteak murriztu nahian burututako ekintzek iraultzaileen jardunbideekiko
identifikazio falta adierazten dute”.
Hau guztiagatik Donostian, 1938ko martxoaren 15ean burutu zen gerra-kontseiluan matxinadari
laguntza emanagatik 15 urteko kartzela-aldi luzera kondenatu zuten. Epaia 1938ko apirilaren 8an
berretsi zuten.
1938ko maiatzaren 10ean Donostiako Espetxe Probintzialetik Burgosko Espetxe Zentralera
lekualdatu zuten eta azken honetatik, 1939ko otsailaren 25ean, Celanovako Espetxe Zentralera
(Ourense).
Azken espetxe horretan zegoela, Lan bitartez zigorrak Luditzeko sistemari heldu zion eta kartzelako
abesbatzan sartu zen 1939ko azaroaren 1ean. Egun horretan espetxeko agintariek presoaren aldeko
txostena idatzi zuten.
1940ko irailean aipatutako agintariek baldintzapeko askatasuna aitortzeko kudeaketak hasi
zituzten. Izan ere, Bilboko Gerra Ikuskaritzak 1940ko apirilean hasierako zigorra 6 urte eta egun
bateko kartzela-zigorragatik ordezkatzea erabaki zuen; horrenbestez, 1943ko azaroaren 18an aterako
zen kartzelatik. Dena den, aipatutako hiriko Ikuskaritzak 1941eko maiatzean proposatu zuen behin
betikoz 6 urte eta egun bateko kartzela-aldia Ángel Muruarentzat.
Edonola ere, 1940ko irailean Ángel Muruari aipatutako askatasuna aitortzearen egokitasuna
adieraz zezaten eskatu zieten Zumarragako Guardia Zibilari, Alkateari eta herriko FET eta JONSen buruari. Lehenengo bi autoritateek aldeko txostena igorri zuten eta azkenak ez zuen agiririk bidali;
hori dela eta, espetxeko zuzendariak, 1941eko maiatzaren 25ean behin-behineko askatasuna aitortzeko
oniritzia eman zuen, bere jarrera egokia azpimarratuz. Kultura orokorraren eta erlijioaren inguruan
egindako azterketa arrakastarekin gainditu zuen; eta 1941eko ekainean kartzelako abesbatzako agintariek aldeko txostena egin zioten. Hala, Ourenseko kartzelako Diziplina Batzordeak behin-behineko
askatasuna aitortu zion 1941eko uztailaren 2an.
Azaroaren 1erako Zumarragako “lima tailer batean” ari zen lanean eta “laurehun pezetako hilabeteko
soldata” jasotzen zuen. 1942ko apirilaren 21ean, aldiz, mekaniko lanetan ari zen. Angel Muruak
berak zioenaren arabera jasotzen zuen soldatarekin “mantenu eta bizitzako gainerako beharretarako”
gastuak ordaintzeko besterik ez zuen eta aurreztea ezinezkoa egiten zitzaion.
Azkenean, 1947ko urtarrilean, Donostiako 2. Epaitegi Militarrak ezarritako zigorraren kitapena
berretsi zuen, bere zigorra 1943ko azaroaren 18an iraungi zela adieraziz. Bi urte beranduago, 1949ko
abuztuan behin betiko askatasuna emateko dokumentuak kudeatu zituzten83. Ibilbide hau burutu
ostean, Donostian hil zen 1970eko urriaren 11n.
CÁNDIDO ORMAZABAL BERISTAIN: Buenaventura eta Josefaren semea, Zumarragako Iturbene
baserrian jaio zen 1903ko abuztuaren 9an. Ezkongabea. Saskigilea zen. EAJko kidea, euskal milizietan
boluntario sartu zen. Teniente izatera iritsi zen. Preso hartu ostean, Santoñan burututako gerrakontseilu batek (94. kausa) 30 urteko zigor-aldi luzera kondenatu zuen 1937ko urriaren 21ean, matxinadari atxikitzeagatik. Kartzelan 1937ko abuztuan sartu zuten. Beranduago hasierako zigorra 6

82 Defentsa Ministerioa. Guadalajarako Artxibo Militar Orokorra. CCEP. PO. 678/44940.
83 Burgosko Espetxe Zentraleko Artxiboa.
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urte eta egun bateko zigor-aldi luzeagatik ordezkatu zion Zigorren Azterketen Batzorde Zentralak84.
Zumarragara itzuli ostean, hemen zendu zen 1983ko abuztuaren 25ean.
FRANCISCO SARASOLA BEITIALARRANGOITIA: Hondarribian jaioa, Zumarragako bizilaguna zen.
1936ko deialdiko mutila zen85. Enplegatua zen. EAJko kidea, alderdi horretako idazkaria izan zen
gure herrian. 1936ko udan Herriko Defentsa Batzordeko Finantza Komisioko kidea izan zen. Frontean, batailoi batean mekanografo izan zen eta mekanografoen buru izan zen. Euzko Gudarostean
borrokatu zuen, Gernikako Euskal Milizietako Lan-Talde Nagusiko kidea izatera iritsi zen86. 1937ko
abuztuaren 27an atxilotu eta giltzapetu ostean, Santoñan, 1937ko irailaren 7an, ospatutako gerrakontseilu batek 30 urtera kondenatu zuen87 matxinadarekiko atxikitzeagatik88. Zigorra Cadizko Puerto
de Santa Maríako kartzelan bete zuen 1938ko abuztuaren 11tik 1940ko abuztuaren 23ra bitartean.
1943ko maiatzaren 21ean Zigorren Azterketarako Batzorde Zentralak Armadako ministeritzari zigorra
6 urteko zigor-aldi laburragatik kommutatzeko eskatu zion 1943ko ekainaren 1ean89.
PEDRO URBIZU OTEGUI: Idiazabalen sortua 1916ko ekainaren 29an, Zumarragako bizilaguna
zen. 1939ko urtarrilak 31n Gasteizko Espetxe Probintzialetik Ondarretako kartzelara eraman zuten.
Bere epaiak dioenaren arabera, miliziano gisa borrokatu zuen Iparraldeko frontean eta Laredon
preso hartu zuten. Kontzentrazio-esparru batean sailkatua izan ondoren langile batailoi batera bidali
zuten. Batailoi horretako gainerako kideekin batera errekete sartu zen, San Ignacio tertzioan. Hala,
Teruelgo frontera bidali zuten. Egun batean, aipatutako batailoiko kideekin batera aurreko egunean
Nazionalen tropakoek eramandako animalien bila joan zen. Hau ikusirik eta animaliak zeuden etxean
guardia egitearen aitzakiaz baliatuz, etsaien aldera igaro zen, hau da, errepublikar bandora, Nazionalen
tropatik desertatuz90. 1938ko uztailaren 18an tropa frankistek atzeman zuten berriro. Hau guztiagatik
traizio delituagatik epaitu zuten 1940ko abuztuaren 9an eta heriotza-zigorrera kondenatu zuten.
Zigor hau 30 urteko kartzela-aldi luzearen ordainetan kommutatu zuten eta ondoren, azaroaren
30ean, 6 urte eta eguna bateko kartzela-aldi luzera kondenatu zuten.
Zigortua izan ostean, Pedro Urbizu Lan Bitartez zigorra Luditzeko sistemari heldu zion. Kartzelako
agintariek sukaldari lanetan jarri zuten 1941eko urtarrilaren 20an. Hilabete beranduago “baldintzapeko
askatasunaren onurak” emateko izapideei ekin zieten. Hala, 1941eko uztailaren 12an baldintzapeko
askatasuna aitortu zioten.
Kartzelaratutako gainontzekoen antzera, Pedro Urbizuren espetxeko egonaldia bereziki gogorra
izan zen. Izan ere, bere espedienteak dioenaren arabera, kartzelako erizaindegian sartu behar izan
zuen pleuresia zuelako, hots, kontzentrazio-esparruetako eta espetxeetako giltzaperatuek izan ohi
zuten biriketako gaitz arrunta, bizi-baldintza kaskarrak jasan behar izan zituztelako agertzen zena.
Kartzelatik irtendakoan erregimenarekiko zuen zorra deuseztatu zuen. Izan ere, 1937ko deialdikoa
izanda, berriro sailkatu zuten eta Kanaria Handira bidali zuten soldadutza egitera91.

84 Defentsa Ministerioa, Guadalajarako Artxibo Militar Orokorra. CCEP. PO. 1047/81162.
85 ZUA, 513-1.
86 ZUA, 1705-7
87 Euskal Abertzaletasunaren Artxiboa.
88 Cadizko Artxibo Historiko Probintziala, 29285. kaxa, 43. espedientea.
89 Defentsa Ministerioa, Guadalajarako Artxibo Militar Orokorra. CCEP. PO. 978/74222.
90 Zumarragako agintariek Pedro Urbizuren desertzioaren berri izan zuten. Izan ere, 1938ko apirilaren 2ko udal bilkuran Nafarroako Bigarren Brigadako Komandante Buruak ondokoa jakinarazi ziela jaso zuten: “martxoaren 1eko gauen, Teruelgo
frontean lanean ari zela, Pedro Urbizu erreketeak desertatu egin zuen, etsaiaren aldera igaroz. Gainera, zentinelei iruzur eginez,
oiloak hartu zituen. Horregatik, berria behar den agintariei helaraztea eskatzen da”. ZUA, A Saila, 1. Arloa, I. Multzoa, 27. Liburua,
68. orria itzul.
91 ES.20059.GAHP/1.3.7//2856 Exp. 22
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7. Eranskina
Frantzian, errefuxiatu esparruetatik kanpo, egondako zumarragatarren zerrenda.
JESÚS ALFONSO MIGUEL: Gasteizen jaio zen 1914ko martxoaren 9an. Zumarragako bizilaguna
eta langilea zen. Tropa nazionalak Zumarragan sartu aurretik herritik irten zen miliziano gisa Antonio
Castillejoren esanetara. Iparraldeko frontean borrokatu zuen, Santanderrera iritsiz. Kantabriako hiriburuan Frantziarantz itsasontziratu zen. Sei egunez ondoko herrialdean egon ondoren Bartzelonara
lekualdatu zen. Artilleria arinean sartu zen Figueresen. Extremadurako frontera bidali zuten eta,
ondoren, Alacantekora.
FRANCISCO APAOLAZA ASEGUINOLAZA. Bilbon Zumarragako alkate izendatu zuten baina bertatik
ihes egin beharra izan zuen nazionalek hiria hartzera zihoazenean. Santanderretik Frantziara lekualdatu
zen eta bertatik Zumarragara itzuli zen 1940ko ekainaren 10ean.
SECUNDINO APAOLAZA LARRAÑAGA: Zumarragan sortu zen 1921eko uztailaren 1ean. Daniel
Apaolaza Aseguinolaza armaginaren semea zen eta Soraluze kaleko bosgarren atarian bizi zen. Frantzian errefuxiatuta egon zen92.
JUAN ASKASIBAR BASTARRICA: Francisco Askasibar ikazkinaren semea, 1921eko urriaren 19an
jaio zen Zubiaurre kaleko 9. atarian93.
IGNACIO MARÍA BADIOLA BEAIN: Izquierda Republicanako zinegotzia, Frantzian errefuxiatu zen
eta Zumarragara 40.eko hamarkadako lehen urteetan bueltatu zen.
PETRA FANO ALBISU: Zumarragan sortu zen 1894ko apirilaren 15ean. Ezkongabea zen eta etxeko
lanak egiten zituen. Hendaiatik 1940ko uztailean itzuli zen94.
CEFERINO FERNÁNDEZ ORTIZ: jaiotzez Lezamakoa (Araba), Legazpi kaleko 8. atarian bizi zen.
1937ko deialdiko mutila, Zumarragako agintariek 1940ko martxoan burututako sailkapenean aurkakotzat jo zuten. Tropak herrian sartu aurretik Bilbora alde egin zuen familiarekin batera eta,
ondoren, Frantziara. Herriko agintariek Ejertzito Gorriaren esanetara egon zela adierazi zuten. 1943ko
azaroan ez zekiten non zegoen95.
MATILDE FERNÁNDEZ ÁLVAREZ: jaiotzez Santa Olajakoa (León), Zumarragako Artiz auzoan bizi
izan zen 1927az geroztik96.
AGUSTÍN GUIBERT OLAIZOLA: Narciso Guibert industria-gizon azpeitiarraren semea, 1914ko
abuztuaren 28an jaio zen Geltoki kaleko 15. atarian97.
FRANCISCO GURIDI LIZARRALDE: Juan eta María Rosarioaren semea, 1929ko ekainaren 9an
jaio zen Eitza auzoko 14. atarian98.
JUAN GURIDI URKIOLA: José eta Dorotearen semea, Legazpin jaio eta Zumarragako bizilaguna
zen99.

92 Euskal Abertzaletasunaren Agiritegia.
93 Ibidem.
94 ZUA, 512-40.
95 ZUA, 515-1 eta ZUA, 513-1.
96 Euskal Abertzaletasunaren Agiritegia.
97 Ibidem.
98 Ibidem.
99 Ibidem.
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CARLOS INDART ACHA: Miguel, uhalgile donostiarraren eta Leona Vicentaren semea, Geltoki
kaleko 2. atarian jaio zen 1917ko irailaren 23an100.
ELÍAS INDART ACHA: Miguel eta Leona Vicentaren semea eta Errepublikaren alde gidari lanetan
aritu zen Miguelen101 eta aurrekoaren anaia, Zumarragan jaio zen 1922ko uztailaren 20an102.
JULIA IZQUIERDO HERNÁEZ: Ventosan (Errioxa) sortua 1899ko otsailaren 16an. Donostiako Autonomía kalean bizi zen tropa nazionalak hirian sartu aurretik. Hauek sartzean Bilbora egin zuen
ihes eta, ondoren, Santanderrera ebakuatu zuten. Azkenean, Frantziara joan zen bere lau seme-alabekin. Bere senarra, ordea, bertan geratu zen. Geroago Olotera (Girona) lekualdatu zen. Kataluniako
hiri desberdinetan bizi izan zen, Sitges eta Arbosen esaterako. Nazionalak sartzean Caussadesera
(Frantziara) joan zen. Gerra amaitu ostean Zumarragara joan zen, bere 12, 10, 9 eta 6 urteko lau
seme-alabekin batera103.
FERNANDO MÉNDEZ SÁNCHEZ: Olaztin jaioa, Zumarragan bizi izan zen gerra aurretik104.
EUSEBIO MENDIZABAL ALCELAY: José Lino eta Teclaren semea, Zumarragan jaio zen 1909ko
abenduaren 15ean. Gerra aurretik Zumaiara joan zen bizitzera105.
LEONCIO QUEREJETA LASA: Leintz Gatzagan sortua, gerra ostean Secundino Esnaola kaleko 7.
atarian bizi izan zen106.
ERNESTO SAENZ CALVO: Sortzez Zumarragakoa, gerra aurretik Donostiako San Francisco kaleko
47. atarian bizi izan zen107.
FRANCISCO TORRES EZPELETA: Bernardino eta Carmenen semea, 1916ko otsailaren 23an jaio
zen Elizkaleko 5. atarian. Gerra aurretik bere bizilekua Bergarako Bidacruceta kaleko 5. atarian
ezarri zuen108.
ÁNGELES URQUIOLA: Francisco María eta Juana Franciscaren alaba, 1918ko otsailaren 28an
sortu zen Zubiaurreko kaleko 2. atarian, familiaren etxean.
SERAFÍN VALVERDE BUENO: Mutrikun jaioa, Zumarragan bizi izan zen gerra aurretik109.
LAUREANO YURREBASO LIZARRALDE: Urruzti baserrian bizi ziren Pedro eta María Luisaren semea, 1925eko urriaren 26an jaio zen110.

100 Ibidem.
101 AHN, Gerra Zibila Saila, P.S. Bilbo 254/27.
102 Euskal Abertzaletasunaren Agiritegia.
103 ZUA, 512-40.
104 Euskal Abertzaletasunaren Agiritegia.
105 Ibidem.
106 Ibidem.
107 Ibidem.
108 Ibidem.
109 Ibidem.
110 Ibidem.
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8. Eranskina
Frantziako Errefuxiatu esparruetan egondako zumarragatarren
zerrenda:
BENITO ÁLVAREZ MIÑANO: Benito, saskigilea, eta Ángelesen semea, Artiz auzoan jaio zen 1897ko
apirilaren 3an. 1921etik Irunen bizi zen. Saint Cypriengo esparruko 13. gunean egon zen. Beranduago
Gurseko esparrura lekualdatu zuten, D saileko 12. barrakako 5. taldera, hain zuzen ere. Bertatik
kanporatu eta F sailera bidali zuten111.
NEMESIO ANDRÉS BERNARDOS: Jaiotzez Aragoikoa112, denboraldi batez Zumarragan bizi izan
zen. Saint Cypriengo 12. esparruan egon zen hasiera batean. Ondoren Gurseko C saileko 10.
barrakara bidali zuten. Toursera joan zen, lanera, 1939ko ekainaren 16an113.
ÁNGEL BALENCIAGA GOÑI: Leandro eta Fabianaren semea, Arrasaten jaio zen. Marseko esparruan
egon zen eta hemendik Gurseko esparrura bidali zuten (C saila, 17. barraka, 1. taldea). Jostuna114
eta mekanikaria izan zen eta azken honen inguruan azterketa egin zioten Gursen 1939ko ekainaren
21ean115. Beranduago Elbarrien Taldeko kide izan zen, baina Gizon Elbarri izendatu aurretik; izan
ere, ezin izan zioten zegokion azterketa egin (1940ko udan prozesua abian zen) 116. Zumarragan hil
zen 1941eko azaroaren 24an, 37 urte zituela. José Agustínen anaia zen. Azken hau Zumarragan jaio
zen 1901eko urtarrilaren 11n, Piedad kaleko 13. atarian, familiaren etxean. Herriko Defentsa Batzordeko Garraio Komisariako kidea eta Bizkaian komisario izan zen117.
IGNACIO BUSCA GABILONDO: Ignacio Busca Sagastizabal, konpositore eta organista, eta Casimiraren semea. Soraluze kaleko 9. atarian bizi izan zen familiarekin. Saint Cypriengo esparruan
errefuxiatu zen. Angeluko Comité de Secours Basque delakoak erreklamatu zuten; 1939ko martxoaren
15ean berreskuratu eta Donibane Lohitzunera bidali zuten118.
SANTIAGO ETXEBERRIA RAMIREZ: Gabriel eta Luisa urretxuarren semea, Zumarragako Legazpi
kaleko 3. atarian jaio zen 1902ko abenduaren 27an. EAEren aldekoa. Saint Cypriengo esparruan
egon zen errefuxiatu gisa, Intendentzia Orokorrean. Beranduago Gurseko C sailera bidali zuten; intendentzian egon zen119.
JACINTO FANO ALBIZU: Enrique eta Engraciaren semea, Enparantza Berriko (oraingo Euskadi
Enparantza) 5. atarian jaio zen 1902ko urtarrilaren 11n. UGTeko kidea. Saint Cyprengo 16 gunean
egon zen eta, beranduago, Gurseko esparrura bidali zuten, C saileko 7. barrakako 1. taldera, hain
zuzen ere120.
JUAN GONZÁLEZ NIETO: Marcelino eta Carmenen semea, 1895ko otsailaren 3an jaio zen Geltoki
kaleko 5.ean. Cité de Bastissolen egon zen, Perpignanen. 1939ko martxoaren 25ean Gurseko esparruko D sailera eraman zuten. 1939ko maiatzaren 29an itzuli zen jaioterrira121.

111 Ibidem et CHUECA (2007), Gurs... op. cit., 128. orria.
112 Ibidem, 129. orria.
113 Euskal Abertzaletasunaren Agiritegia.
114 AHN, Gerra Zibila Saila, P.S. Bilbo 254/27.
115 Euskal Abertzaletasunaren Agiritegia.
116 ZUA, 519-24.
117 Anai honen inguruko datuak: AHN, Gerra Zibila Saila, P.S. Bilbao 254/27.
118 Euskal Abertzaletasunaren Agiritegia.
119 Ibidem eta CHUECA (2007), Gurs... op. cit., 165. orria.
120 Euskal Abertzaletasunaren Agiritegia eta CHUECA (2007), Gurs... op. cit., 166. orria.
121 Euskal Abertzaletasunaren Agiritegia.
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JORGE LANDA ARRILLAGA: Román eta Maríaren semea, Geltoki kaleko 15. bis atarian jaio zen
1914ko apirilaren 19an. UGTeko kidea. Errepublikaren aldeko gidari lanetan aritu zen Bizkaian.
Bere anaia Alejandro herriko Defentsa Batzordeko Hornidura Komisariako kidea izan zen122. Le
Boulouko esparruan egon zen eta 1939ko otsailaren 17an Argelès-sur-Mer esparrura lekualdatu
zuten. Beranduago Gurseko A sailera bidali zuten. 1939ko ekainaren 11n aberriratu zen123.
EUGENIO MENDIZABAL GALPARSORO: Juan eta Lorenzaren semea, 1897ko urtarrilaren 22an
sortu zen. Katalunia erori ostean Frantziara lekualdatu zen. Le Boulouko esparruan sartu zuten
1939ko otsailaren 2an. Ondoren Gurseko A saileko 24. barrakara bidali zuten. 1939ko ekainaren
4an Rive de Giererantz atera zen nekazaritza lanetan aritzeko124. II. Mundu Gerra piztean, Euskal
Herrira itzuli zen. Guardia Zibilak Irunen atxilotu zuen eta Miranda de Ebroko espetxera bidali
zuen. Avilan, bortxazko lanak egin behar izan zituen125. Zumarragan hil zen 1971ko martxoaren
10ean.
BRUNA RAMOS MARTÍNEZ: Miguel eta Antoniaren alaba, 1905eko urriaren 29an jaio zen, Artiz
auzoko familiaren etxean. Manuel Ibáñezekin ezkondu zen eta Miguel izeneko seme bat izan zuen
Pasaian. Ravin Blanceko (Oran) Centre d’Hebergement delako esparruan egon zen, 3. zenbakian126.
MANUEL IBÁÑEZ RAMOS: aurrekoaren semea. 8 urte zituen eta bere amarekin egon zen127.
IGNACIO SALAZAR ZENITAGOYA: Esteban, tren-gidariaren, eta bere emazte Ángelaren semea,
Artiz auzoko 1. atarian jaio zen 1907ko otsailaren 1ean. UGTeko kidea. Argelès sur Mer esparruan
egon zen eta ondoren Gurseko esparrura bidali zuten, D saileko, 16. barrakako. 4 taldera128.

9. Eranskina
Fusilamenduak, Gerra ekintzetan borroka guneetatik kanpo
hildakoak eta desagertu zumarragatarrak
ANTONIO CASTILLEJO PINILLOS: Martzilan (Nafarroa) jaio zen 1905eko azaroaren 6an. Ezkonduta zegoen eta trenbideetako langilea zen. Izquierda Republicana alderdiko afiliatua, oso kide
ezaguna zen herrian. Errepublikaren garaian Errepublikar Elkarteko kidea izan zen. Estatu-kolpeak
porrot egin ostean herriko Defentsa Batzordeko Gerra Komisariako lehendakaria izan zen. Tropa
matxinoak Zumarragan sartu aurretik frontera alde egin zuen. Pablo Iglesias129 eta Guillermo Torrijos130
batailoietako kapitaina izatera iritsi zen. Itsas zabalean atxilotu eta Ondarretako kartzelan giltzapetu
zuten 1938ko azaroaren 14an. Heriotza-zigorra ezarri zioten. 1940ko apirilaren 7an hil zen, Donostian,

122 AHN, Gerra Zibileko Saila, P.S. Bilbo 254/27.
123 Euskal Abertzaletasunaren Agiritegia eta CHUECA (2007), Gurs... op. cit., 198. orria.
124 Euskal Abertzaletasunaren Agiritegia.
125 Beraren eta familiaren inguruko informazio gehiago ikus MENDIZABAL, II. Errepublika... op. cit., 263-265. orriak.
126 Euskal Abertzaletasunaren Agiritegia.
127 Ibidem.
128 Ibidem eta CHUECA (2007), Gurs... op. cit., 246. orria.
129 ZUA, 508-5.
130 Batailoi hau 1937ko otsailean eratu zuten eta Izquierda Republicanako Azaña-Guipúzcoa batailoiaren ondorengoa zen.
Azken hau osatzen zuten kide gehienek, Durangon ospatutako asanblada batean, UGTren Guillermo Torrijos 67. batailoian
sartzea erabaki zuten. VARGAS ALONSO, Francisco Manuel (1994), “Navarros contra el alzamiento. Memoria documental de
una lucha (1936-1939)”, Gerónimo de Uztariz, 9/10. zbk., 173-198. orriak.
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bere epaia betetzera zeramatela; jipoi batek eragindako zauri larriengatik hil zen. Bere heriotzaagirian “bihotzaren dilatazio akutua” adierazi zuten heriotzaren kausa bezala131. Bere gorpua Donostiako Polloe hilerrian abandonatu zuten. Beranduago familiak hilerri horretan lurperatu zuen.
ANTONIO ARRIZABALAGA UGARTE: Zumarragan jaio zen 1911ko ekainaren 13an. Zaragozan fusilatu zuten 1938ko urtarrilaren 1ean132.
JOAQUÍN BELIO FRANCÉS: Cruz Adolfo, Eusko Trenbideetako langilea, eta Isidoraren semea.
Aipatutako trenbideko geltokiko familiaren etxean jaio zen. Donostian fusilatu zuten 1937ko
uztailaren 20ean133.
VENANCIO EGUREN MENDIA: Zumarragan jaio zen 1904an. Secundino Esnaola kalean bizi zen.
Hernanin fusilatu zuten 1936ko urriaren 20an134.
REGINO LARRAÑAGA ARAMENDI: Cirilo eta María Juanaren semea Zumarragako Mugarri baserrian sortu zen 1918ko irailaren 7an. 1939ko deialdiko mutila, Ejertzito Nazionalean borrokatu
zuen. Tolosako Sanjurjo Ospitale Militarrean zendu zen, 1939ko apirilaren 3an, sukar tifoideak jota.
Aizpurutxon lurperatu zuten135.
JOSÉ FRANCISCO MAIORA GOITIA: Lezon jaio zen 1908an. Zumarragan bizi izan zen. Ezkondu
zenean Lodosara lekualdatu zen eta, bertan, Iparraldeko Trenbidean egin zuen lan. Fronte Popularraren aldekoa zen. 1936ko azaroan atxilotu zuten eta, beranduago, fusilatu egin zuten, 28 urte
zituela. Beste fusilatu batzuekin batera lurperatu zuten136.
GREGORIO OCHOA ARRIAZU: Castejonen jaio zen 1910ean. Elizkaleko 7. atarian bizi izan zen
familiarekin. Eusko Trenbideetako geltokian lan egiten zuen maletak eramaten. Fronte Popularraren
aldekoa. Euskal Milizietako boluntario izan zen. Gernikako bonbardaketan zendu zen 1937ko apirilaren 26an137.
FRANCISCO POMPEYO POMPEYO: Donostian jaio zen 1896an. Artiz auzoan bizi zen bere emazte
eta hiru seme-alabekin. Rojo, Zaldua y Cía fabrikan egiten zuen lan. Bere etxean atxilotu zuen
Guardia Zibilak eta 1936ko urrian Hernanin fusilatu zuten138.
PEDRO RODRÍGUEZ GARCÍA: Valladolideko Pozal de Gallinas herrian jaio zen 1897an eta Artiz
auzoko 2. atarian bizi izan zen. 1937an hil zen Bilboko babesleku batean, hiria bonbardatzen zuten
bitartean, 40 urte zituela139.
JUAN SÁDABA PEINADO: Lodosan jaio zen 1917an. ELAko afiliatua. Errepublikar bandoko milizianoa izan zen140. 1940ko deialdikoa, 1940ko martxoan Zumarragako agintariek egindako sailkapenetan iheslari eta hildakotzat jo zuten141.

131 ZUA, 508-5.
132 http://www.intxorta.org/izendegia/?page_id=18
133 http://www.ejgv.euskadi.net/r53-2291/es/contenidos/informacion/listado_personas_desaparec_02/es_memoria/b_listado_personas_desaparecidas.html
134 MENDIZABAL (1996), II. Errepublika... op. cit., 275. orria.
135 ZUA, 513-1; ZUA, 514-2 eta ZUA, 551-26
136 MENDIZABAL (1996), II. Errepublika... op. cit., 289. orria.
137 Ibidem, 290. orria.
138 Ibidem, 275. orria.
139 Ibidem, 291. orrria.
140 ZUA, 513-1; http://www.jusap.ejgv.euskadi.net/r47-contmh2/es/contenidos/informacion/listado_personas_desaparecidas/
es_memoria/s_listado_personas_desaparecidas.html
141 ZUA, 513-1. Intxorta 1937Kultur Elkarteak dio Gasteizen fusilatu zutela.
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JUAN MARTÍN TOLOSA GOENAGA: Patricio eta María Bautistaren semea, Errezilen jaio zen
1894ko abuztuaren 8an142. Eitzan bizi zen. Ormaiztegiko teila lantoki batean egiten zuen lan. Milizianoa izan zen. Durangoko bonbardaketa batean hil zen 1937ko martxoaren 31n, Bizkaiko herri
horretako ospitalean goardia egiten ari zenean143.
JOSÉ ANTONIO ZABALETA PEÑAGARICANO: Urretxun jaioa, Zumarragako Elizkaleko 5. atarian
bizi zen. Nekazaria eta 1936ko deialdiko mutila zen. Euzko Gudarosteko milizianoa, Gernikako
Euskal Milizietako Lan-Talde Nagusian kapitain kargua izan zuen, 1936ko azaroaren lehen hamabostaldian144, eta Eusko Gudarosteko Komandante izatera ere iritsi zen Ontanedan (Corvera de Toranzo, Kantabria), garai bateko 71. batailoian (Aralar), 1937ko abuztuaren 14an Iparraldeko Armadako
XIV. Gorputzeko 50 Dibisioko 155. Brigadako II.a bihurtu zena145. 22 urte zituen Bilboko Espetxe
Probintzialean sartu zutenean, 1937ko azaroaren 24an, Santoñatik zetorren. Bilboko kartzelan gerra-kontseilu sumarisimo batek epaitu eta heriotza-zigorra ezarri zion. Urte horretako abenduaren
18an fusilatu zuten Derion 146.
ANDRÉS ZABALO ALZOLA: Fernando eta Sergiaren bosgarren semea, Elizkaleko familiaren etxean
jaio zen 1920ko apirilaren 17an. Eusko milizietako kidea, 1941ko deialdiko gaztea zen. Intxorta 1937
Kultur Elkartearen arabera, 1939ko urtarrilaren 1ean fusilatu zuten. Mendizabalek dio Iparraldeko
frontea erortzean Frantziara ihes egin zuela eta kontrabando lanetan ari zela atzeman eta fusilatu egin
zutela mugako kontrol batean harrapatu ondoren147. Herriko agintariek 1940ko martxoan zenbait
deialdiko gazteak sailkatzeko egindako txostenaren arabera, ordea, Frantzian zegoela adierazi zuten148.
JOSÉ IGNACIO ZABALO ALZOLA: aurrekoaren anaia, Fernando eta Sergiak izandako hamar semealaben artean zaharrena zen. Familiaren Alzola baserrian jaio zen 1907ko abenduaren 20an. Geroago
Elizkaleko 23. atarian bizi izan zen. Artizen orrazi fabrikan egiten zuen lan. Nazionalisten aldekoa
zen. Tropa nafarrak herrian sartzera zihoazenean Bilbora ihes egin zuen. Bilboko bonbardaketa
batean desagertu zen, 1937an, 30 urte zituela149.

142 Errezileko Erregistro Zibileko jaiotza-agiriaren arabera.
143 MENDIZABAL (1996), II. Errepublika… op. cit., 292. orria.
144 1936ko azaroaren lehen hamabostaldian eguneko 20,83 pezetako ordainsaria zuen. AHN, Gerra Zibila Saila, P.S. Bilbo,
188/15.
145 Ibidem, P.S. Gijón – G-8.
146 ZUA, 1705-7; ZUA, 513-1; Bilboko Artxibo Historiko Probintziala, 69. kaxa eta Euskal Abertzaletasunaren Agiritegia.
147 http://www.intxorta.org/izendegia/?page_id=56 eta MENDIZABAL (1996), II. Errepublika... op. cit., p. 293.
148 ZUA, 513-1.
149 MENDIZABAL (1996), II. Errepublika... op. cit., 293. orria.
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10. Eranskina
Frontean hildakoak
Gerrak bi aldeetako zumarragatar soldadu ugariren heriotza eragin zuen. Horietako gehienak
1936 eta 1937 bitartean hil ziren, Iparraldeko frontean.
Lan zaila da hildakoen aztarnei jarraitzea, batez ere, errepublikarrak baziren. Matxinatutako agintariek alde honetako biktimak mespretxatu zituzten eta, hala, ez zuten inongo aitorpenik jaso horien
aldetik.
Frankisten bandoko hildakoek, aldiz, ohore guztiak izan zituzten: mezak ospatu ziren, euren oroimenean monumentuak eraiki zituzten eta hainbat omenaldiren protagonista izan ziren. Hauen heriotzak, gainera, udal-aktetan jaso zituzten: udaleko kideen atsekabea jasota geratzen zen eta senitartekoei dolumina adieraztea adosten zuten. Hala, udalak omenaldia egin zien, gutxienez,
Zumarragako bi bizilagunei: Pedro Miguel Aparicio Aldanondori150 eta Pedro Alberdi Iturberi151,
hain zuzen ere.
Udalbatzak omenaldi ekitaldi ugaritan parte hartu zuen. Horietako bat gerra amaitu ostean ospatu
zen, 1939ko irailaren 24an, Zumarragaren “askapenaren urteurrena zela eta”, hildakoen omenez
“meza serio” bat ospatuz.152.
Era berean, udalbatzak hildakoen omenezko monumentu bat eraikitzea adostu zuen 1939an.
Baina prozesua luzatu egin zen. 1941. urte amaieran udalak oraindik ez zituen lursailak erosi; izan
ere, lur horien jabea luzamendutan ibili zen udal agintariek egindako eskakizunen aurrean153 doan
eman zezaten nahi baitzuten.
Azkenean, monumentua eraiki ez zen arren, hildakoen omenezko ekitaldiak antolatzen jarraitu
zuten. Adibidez, udaletxeko solairu nagusian plaka bat ezarri zuten nazionalen bandoan hildakoen
izenekin. Oroigarri hau luzaroan egon zen bertan.
Gainera udalbatzak Zumarragako bizilagunei gudari ohien omenez antolatutako omenaldiaren
gastuak ordaintzeko eskatu zien. 1939ko uztailaren 7an udal agintariek diru-laguntzak eman zituenen
zerrenda “FET eta JONSen ekitaldi aretoan” plazaratu zezatela adostu zuen154.
Biktima batzuen eta besteen arteko desberdintasunak haratago joan ziren. Publikoak zein pribatuak
ziren lanpostuak, lehenik eta behin, gudari ohi eta gerrako elbarriei eskaintzen zitzaizkien. Hala,
araudiak adierazten zuen bezala, udalak Idazkaritzako mekanografo laguntzailearen155 eta gauzainaren
postuak eskaini zituen. Azken honetara Bernardo Aldanondo Oria aurkeztu zen156.

150 ZUA, A Saila, 1. Arloa, I. Multzoa, 27. Liburua, 31. orria itzul.
151 ZUA, A Saila, 1. Arloa, I. Multzoa, 27. Liburua, 49. orria zuzen.
152 ZUA, 339.15 itzul.
153 ZUA, 339.93 zuzen.
154 ZUA, 339.9 itzul.
155 ZUA, 339-71 itzul.
156 Ibídem.
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Frontean hildako zumarragatarrak157
ÁNGEL AGUIRRE ZABALETA: Pedro eta Lucíaren semea, Urretxun jaio zen eta denbora luzez Zumarragako Legazpi kaleko 3. atarian bizi izan zen. Erreketetan izena eman zuen eta ofizial izatera
iritsi zen. Valentzian hil zen 1939ko martxoaren 12an. Zumarragan lurperatu zuten, familiaren panteoian158.
JOSÉ AIZPURUA ALBIZURI: frontean hil zen, Bermeon, 1937ko maiatzaren 10ean159.
PEDRO ALBERDI ITURBE: Miguel eta Manuelaren semea, familia bizi zen Piedad kaleko 7.
atariko etxean jaio zen, 1899ko otsailaren 19an. Patricio Echeverriaren lantegian egiten zuen lan.
San Ignazio tertzioko errekete boluntarioa izan zen. Asturiasko frontean hil zen 1937ko urrian160.
MANUEL ALCORTA GARATE: Aginagan jaio zen 1918an. Bere kintarekin batera mobilizatu zuten
eta Zaragozako frontean hil zen, Ariza herrian, 1938an161.
URBANO ANDUAGA PILDAIN: Liborio eta Petraren semea, Zumarragako Txerren familiaren baserrian jaio zen 1911ko maiatzaren 1ean. San Ignazio tertzio karlistan borrokatu zuen. Fronteren
batean hil zen 1937an162.
PEDRO MIGUEL APARICIO ALDANONDO: Celedonio, saskigilea, eta Engraziaren semea, Legazpi
kaleko familiaren etxean jaio zen 1916ko urriaren 19an. José Luis Aparicio, lehen alkate nazionala
izan zenaren anaia. 1937ko deialdiko mutila, armada nazionalean izena eman zuen, Oriamendi
tertzio karlistan hain zuzen ere. Zonalde nazionalera Altsasutik pasa zen, 1936ko uztailaren 22an.
Teniente izendatu zuten. Aretxabaletako frontean hil zen 21 urte zituela. Zumarragako hilerrian, familiaren panteoian hilobiratu zuten163.
RAMÓN ARANGUREN PLAZAOLA: Ignacio eta María Josefaren semea, garai horretan azkoitiarra
zen Aginabarrena baserrian jaio zen (1989ko ekainaren 9an Aginagako zati batekin batera Zumarragara
pasa zen). Baserritarra zen. Kintarekin batera mobilizatu zuten eta Infanteriako soldadua izan zen.
1937an Madrilgo erasoaldian parte hartu zuen eta La Gimena ospitalean hil zen 21 urte zituela164.
Beharrezkoak ziren burokrazia-kudeaketak egin ostean (1937ko uztailaren 21ean hasi ziren), Gobernu
nazionalak, Gipuzkoako Gobernu Militarrak egindako eskariaren bitartez, gurasoei egunean 5,50
pezetako pentsioa aitortu zien, behin-behinekoz, eta hilabetean bizirauteko zegokiona (eguneratuta
693,50 pezeta guztira)165.
IGNACIO ARANZADI ARRIETA: Francisco Antonio eta Teresaren semea, Enparantza Zaharreko 1.
atarian jaio zen, familiaren etxean, 1918ko maiatzaren 1ean. 1939ko deialdiko mutila, miliziano
izan zen eta Bizkaiko eta Asturiaseko fronteetan borrokatu zuen. Ziurrenik azken probintzia honetan
hartu zuten preso. Ondoren, kintarekin batera mobilizatu zuten, San Marcial infanteriako erregi-

157 Fronteetan hildakoen inguruko datuak Zumarragako Udal Artxiboan aurkitutako espediente desberdinen bidez lortu
ditugu. Hauetaz gain, bigarren mailako iturriak ere kontsultatu ditugu: Mendizabalen liburua, Eusko Jaurlaritzak Gerra Zibilean
desagertutako pertsonen inguruan gauzatutako web orrialdea eta Intxorta 1937 Kultur Elkarteaaren web orrialdea.
158 MENDIZABAL (1996), II. Errepublika... op. cit., 285. orria.
159http://www.intxorta.org/izendegia/?page_id=18; http://www.jusap.ejgv.euskadi.net/r47contmh2/es/contenidos/informacion/listado_personas_desaparecidas/es_memoria/a_listado_personas_desaparecidas.html
160 ZUA, A. Saila, 1. Arloa, I. Multzoa, 27. Liburua, 49. orria zuzen. MENDIZABAL (1996), II. Errepublika... op. cit., 285. orria.
161 Ibidem.
162 ZUA, 339. 1 itzul; MENDIZABAL (1996), II. Errepublika... op. cit., 285.
163 ZUA, 513-1 eta ZUA, 515-1.
164 Datu hau MENDIZABAL (1996), II. Errepublika... op. cit., 286. orritik hartuta.
165 Gobernu nazionalaren 1939ko ekainaren 19ko agindua. EAO, 1939ko uztailaren 6an.
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mentuan aritu zen, 10. batailoian. Teruelgo frontean zendu zen 1938ko ekainaren 26an. Hurrengo
egunean fosa batean lurperatu zuten, ustez Valverdeko hilerrian166.
ANTONIO ARRIZABALAGA UGARTE: Francisco eta Josefaren semea, Geltoki kaleko 7. bis atarian
jaio zen, 1910eko ekainaren 13an. Errepublikarren bandoan borrokatu zuen. Preso hartu eta kontzentrazio-esparru batera bidali zuten. Zaragozako ospitalean hil zen 1938an167.
TOMÁS BALENZIAGA AIZPITARTE: Evaristo eta María Luisaren semea, Zumarragako Matxain
baserrian jaio zen 1914ko abenduaren 22an. Muxikako (Bizkaia) sorospen postuan hil zen, 1937ko
maiatzaren 19an, Bizkargi mendian izandako gerra ekintzen ondorioz balek buruan eragindako
zaurien ondorioz. Bizkaiako herri hartako hilerrian lurperatu zuten.
MIGUEL DOMÍNGUEZ ÁLVAREZ: Alfredo eta Josefaren semea, Luzaiden (Nafarroa) jaio zen
1916an. Artiz auzoko 3. atarian bizi zen eta Buscatarren fabrikan egiten zuen lan. 1936ko deialdiko
mutila, Saseta batailoiko gudari izan zen. Durangoko inguruetan 1937an izandako bonbardaketa
bortitzetako batean hil zela uste da168.
ÁNGEL ECHANIZ ASTIGARRAGA: Elgoibarren jaio zen 1914an. Patricio Echeverriaren fabrikan,
Legazpin, egiten zuen lan. Loyola batailoiko gudari izan zen. Otxandioko frontean hil zen 1936ko
abenduaren 5ean169.
DOMINGO EZTALA ARANA: Víctor eta Tomasaren semea, Ezkion jaio zen eta Eitzako Matxain
etxean bizi zen. Kintarekin batera mobilizatu zuten eta Otxandioko frontean hil zen 1937ko apirilaren
14an170.
JOSÉ MARÍA VENANCIO FERNÁNDEZ DE LEKUONA CORTÉS: Basilio eta Ignaciaren semea,
1907ko apirilaren 1ean jaio zen Zumarragan, Geltoki kaleko 13. atarian. Errepublika garaiko Zumarragako alkate nazionalista izandakoaren semea zen. Loyola batailoiko gudari izan zen. Kapitain
gradua zuen 1936ko irailaren 24an eta eragin handia izan zuen herria konkistatuko zuen bataila
baino lehenago herritik eraman zituzten eskuindarrak herrira itzultzeko. Cándido Sasetaren Komandante laguntzailea izatera iritsi zen. Mendizabalek dioenaren arabera 1936ko azaroaren 30an
hil zen Legutioko erasoaldian171.
FRANCISCO FERNÁNDEZ DE LA REGUERA ORTIZ: Errioxan jaio zen 1906an. Sozialisten aldekoa,
UGTren euskal milizietako kidea izan zen. Bizkargi mendian larri zauritu zuten, Bilboko erasoaldian.
Bartzelonako San Pablo ospitalera bidali zuten eta bertan hil zen. Hiri horretan lurperatu zuten172.
LEONARDO JACA LEGORBURU: Juan eta Felicitasen semea, 1918ko azaroaren 6an jaio zen Elizkaleko 21. atarian. Nazionalisten aldekoa zen. Bilborantz joan zen gerratik ihesi. Eusko Gudarosteko
boluntarioa izan zen. Beranduago bere kintarekin batera mobilizatu zuten eta hainbat fronteetan
borrokatu zuen. Gerra amaitu ostean Oviedoko ospitale batean hil zen 1939an, sukar tifoideak
jota173.

166 ZUA, 513-1; ZUA, 514-2. Ustezko ehorzketaren inguruan, hala adierazi zuen lurperatu zuen pertsonak, Anselmo Zufiaurrek,
hain zuzen ere, ZUA, 511-26.
167 MENDIZABAL (1996), II. Errepublika... op. cit., 286. orria.
168 Udal honetako artxibotik eta bere anaia zenaren Alejandroren ekimenez, Aranzadi Elkartearekin hainbat kudeaketa egin
ziren. Oraingoz ezin izan da zehaztu non hil zen.
169 MENDIZABAL (1996), II. Errepublika... op. cit., 287. orria; http://www.intxorta.org/izendegia/?page_id=29
170 MENDIZABAL (1996), II. Errepublika... op. cit., 287. orria; http://www.intxorta.org/izendegia/?page_id=29
171 ZUA, 1705-7; MENDIZABAL (1996), II. Errepublika... op. cit., 288. orria.
172 MENDIZABAL (1996), II. Errepublika... op. cit., p. 288. orria.
173 Ibidem.
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FELIPE ADRIÁN MARTIN URRESTARAZU: Tomás eta Eleuteriaren semea, Zumarragako Enparantza
Berriko 5. atarian jaio zen 1911ko irailaren 8an. UGTko afiliatua. Miliziano izan zen eta komunikazio
lanetan aritu zen. Elgetan hil zen 1937ko apirilaren 20an. Eibarko hilerrian lurperatu zuten174.
FRANCISCO MAYORA GOITIA: Errenterian jaio zen 1917an. Eitza auzoan bizi zen eta Orbegozoko
fabrikan egiten zuen lan. Fronte Popularraren aldekoa, CNTren Bakunin batailoiko miliziano izan
zen. Arrasate-Aretxabaletako erasoaldian hil zen 1937an, 22 urte zituela. Hobi komun batean
lurperatu zuten175.
FRANCISCO MATÉ MARQUINA: fronteren batean hil zen176.
MELECIO MENÉNDEZ RODRÍGUEZ: Palentzian sortu zen 1894an. Piedad kaleko 3. atarian bizi
izan zen. Norteko Geltokian egiten zuen lan, maletak eramaten. UGTren aldekoa. Milizietan boluntario
izan zen. Bere heriotzaren inguruan informazio kontraesankorra dago. Mendizabalek 1937ko Durangoko
bonbardaketa batean hil zela dio eta Eusko Jaurlaritzak Gerra Zibilean desagertutakoen inguruan
egindako zerrendan, atzera, 1936ko urriaren 8an Eibar inguruko Usartza mendian hil zela dio177.
LUIS MONTERO AREIZAGA: José eta Maríaren semea, Tolosan sortu zen 1913an. Artiz auzoan
bizi zen familiarekin. Artizen orrazi fabrikan egiten zuen lan. Fronte Popularraren aldekoa, miliziano
izan zen. Bere kintarekin batera mobilizatu zuten eta Legioko 1. Brigada Mistoko, 1. Batailoiko, 1.
Erregimentuko Gezi Urdinen 4. Konpainiako soldadu izan zen178. Huescako frontean zendu zen
1938an, 25 urte zituela179.
JOSÉ ORMAZABAL AMIANO: Donostian jaio zen 1915ean eta Secundino Esnaola kaleko 2. atarian
bizi izan zen. Legazpiko Patricio Echeverría lantegiko bulegoetan egiten zuen lan. Nazionalisten aldekoa. Kintarekin batera mobilizatu zuten eta “kanpainan, nazionalen alde borrokatuz” 180 zendu
zen 1939an181.
FERNANDO PATERNAIN GARATE: Gabino eta Palmasen semea, Elizkaleko 5. atarian sortu zen,
familiaren etxean, 1905eko maiatzaren 30ean. Zumaian arotz lanetan aritu zen. Loyola batailoiko
gudari izan zen. Legutioko erasoaldian hil zen 1936ko azaroaren 30ean182.
FEDERICO DE LOS PLACERES ASTABURUAGA: Marcos, portugaldarra, eta Agapitaren semea, Zumarragako Artiz auzoko 2. atarian jaio zen, familiaren etxean, 1908ko irailaren 19an. UGTko Sindikatu
Metalurgikoko kidea zen183, eta Urretxuko Berriochoatarren altzari lantegiko langilea. Fronte Popularraren aldekoa, UGTren Karl Marx batailoiko miliziano boluntarioa izan zen. Gerra Zibila amaitu
ostean legio frantsesean izena eman zuen eta alemaniarren eskuetan hil zen, 32 urte zituela184.

174 Ibidem, 289. orria.
175 Ibidem.
176 ZUA, 513-1
177 MENDIZABAL (1996), II. Errepublika... op. cit., 290. orria; http://www.jusap.ejgv.euskadi.net/r47-contmh2/es/contenidos/informacion/listado_personas_desaparecidas/es_memoria/m_listado_personas_desaparecidas.html
178 ZUA, 519-24.
179 MENDIZABAL (1996), II. Errepublika... op. cit., 292. orria.
180 ZUA, 520-3.
181 MENDIZABAL (1996), II. Errepublika... op. cit., 290. orria.
182 Ibidem; AN, DP, 1201-14, 55. orria.
183 AHN, Gerra Zibila Saila, P.S. Bilbo 106/1. Iturrietan bere abizena modu desberdinetan agertzen da idatzirik: Placeres, Praseres
(ZUA, B Saila, 6. Arloa, II Multzoa, 1. Liburua, 10 Espedientea) eta Praxeres aipatutako Mendizabalen obran.
184 Dagokion jaiotza-agirian eta MENDIZABAL (1996), II. Errepublika... op. cit., 291. orria.
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Francisco Fernández de la
Reguera. Cedida por Patxi Biain.
Patxi Biainek emandako argazkia.

Gudaris zumarragarras, Fernández de la Reguera y Zabalo, en Bizkaia. Cedida por Patxi
Biain. Gudari zumarragatarrak, Fernández de la Reguera eta Zabalo, Bizkaian. Patxi Biainek utzitako argazkia.

ANTONIO RAMOS ALLENDE: Asturiasen sortu zen 1909an. Errepublikaren Enparantzako 5.
atarian bizi izan zen. Esteban Orbegozoren lantokian egiten zuen lan. Kintarekin batera mobilizatu
zuten eta América Erregimentura bidali zuten. 29 urte zituela hil zen, 1938an, Madrilgo frontean185.
RAMÓN RUBIO AGIRREZABAL: Simón eta Ireneren semea, Irunen jaio zen 1916an eta Eitza
auzoan bizi zen. Orbegozo tailerrean egiten zuen lan eta Urolako futbol taldeko aurrelaria zen. Fronte
Popularraren aldekoa, Izquierda Republicanaren Azaña batailoian borrokatu zuen. Beranduago bere
kintarekin batera mobilizatu zuten eta Castellóra bidali zuten. Bertan hil zen 1938an, 22 urte zituela.
30. Flandes batailoiak zegokion pentsioa ordaindu zion familiari186.
RAMÓN TELLERÍA BIBILLE: Gregorio eta Enriquetaren semea Zumarragan jaio zen 1905ean.
EAEko afiliatua zen. Euzko Indarra batailoian borrokatu zuen. Asturiasko Grado herrian hil zen,
1937ko otsailaren 25ean, su-arma batek eragindako zauriengatik. Bere heriotza-agiria 1943ko ekainaren 25ean gauzatu zen, orduan indarrean zegoen legediaren arabera, hildakotzat eman zezaten187.
JOSE ANTONIO UGALDE BEAIN: Federico eta Justaren semea, Zumarragako Piedad kaleko 1.
atarian jaio zen, familiaren etxean, 1913ko abuztuaren 4an. Bere aita hautagai monarkikoa izan zen
udal hauteskundeetan. Ikaslea zen, Deustun. Bere kintarekin batera mobilizatu zuten. Oviedoko
frontean hil zen 24 urte zituela. Familiak Urretxuko hilerrian zuen panteoian lurperatu zuten188.
PEDRO URQUIOLA AUZMENDI: Pedro eta Teodoraren semea, Zumagarrako Piedad kaleko 2.
atarian jaio zen, familiaren etxean, 1908ko abenduaren 21ean. Errementaria, Musika Bandako
kidea, ezpatadantzaria eta futbol jokalaria zen. Nazionalisten aldekoa. Loyola batailoiko gudaria izan
zen. Legutioko erasoan zendu zen 1936ko azaroaren 30ean189.

185 ZUA, B Saila, 6. Arloa, II. Multzoa, 1. Liburua, 10. Espedientea eta MENDIZABAL (1996), II. Errepublika... op. cit., 291. orria.
186 Ibidem, eta ZUA, 516-12.
187 Zumarragako Erregistro Zibileko heriotza-agirian eta MENDIZABAL (1996), II. Errepublika...op. cit., 292. orria.
188 Erregistro Zibileko jaiotza-agiriaren arabera eta MENDIZABAL (1996), II. Errepublika...op. cit., 292. orria.
189 Ibidem; AN, DP, 1201-14, 55. orria.
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JESÚS ZABALETA PLAZAOLA: Valentín eta María Josefaren semea, 1915eko uztailaren 9an jaio
zen familiaren Urruzti baserrian. San Luis Gonzagako kidea, kintarekin batera mobilizatu zuten. Alcazarquivir-era (Maroko) bidali zuten soldadutza egitera “Laracheko 7. Tabor arruntetan kabo graduazioko soldadu gisa190. Beranduago Teruelgo frontera bidali zuten. Cellan (Teruel) zendu zen
1938ko otsailaren 27an191.
REGINO ZABALETA: Gudari izan zen eta Euzko Gudarosteko Amayur batailoian borrokatu zuen.
Otxandioko erasoaldian zendu zen, 1936ko azaroaren 30ean192.

190 Tabora 1911n Afrikan sortutako erregularren batailoia da. Elite gorputza zen. Afrikar tropak izan ziren Errepublikaren aurka
matxinatu ziren lehenak. Familiari eskertzen diogu Jesúsen heriotzaren oroimenez egindako oroigarria eta familiaren argazkiak
utzi izana.
191 Bere heriotzaren dataren inguruan kontraesana dago iturrien artean. Familiaren oroigarrian 1938ko otsailaren 22an hil zela
esaten den bitartean, ZUA, 513-1 espedientean urte horretako otsailaren 27an Cellan hil zela adierazten da.
192 AN, DP, 1201-14, p. 55.
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