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Aurkezpena
Atzeak erakusten du aurrea nola dantzatu

E

saera zaharrak dioenez, ‘atzeak erakusten du aurrea nola dantzatu’. Eskaintza hori egin digu lan honetan Xabier
Portugalek. Benetan eskertzeko moduko eskaintza gainera. Gure herriaren historiaren jakitun izateak, gaur egungo
Pasaia hobeto ulertzeko balio duela uste dut, igarotakoa ezagutzeak etorkizuna argiago ikusten laguntzen duelako.
Kontakizun latzak agertzen dira eskuartean duzun liburu honetan. Pasa den mendeko 30. hamarkadan Pasaiak izan
zuen bilakaera ageri da. Tartean Espainiako II. Errepublika eta indar faxisten altxamendua gertatu ziren. Tamalez pasaitar askok galdu zuen bizia urte haietan, eta biziraun zutenek gorriak ikusi zituzten.
Garai hura bizi ez genuenok ezer gutxi dakigu gure herrian gertatutakoaz. Hura bizi izan zuten senideek beldurra
hezurretaraino zuten sartua, eta oraindik ere ezer gutxi kontatzen dute garai ilun haietaz. Beldurrak, tamalez, indarrean
dirau.
Horregatik Xabierrek egindako bilketa lanak: testigantzak, prentsa artikuluak, eta artxiboetako dokumentuak, besteak
beste, gure herriaren memoria berreskuratzeko balioko dio nahi duen orori.

Modu atsegin batean, kronologikoki, pasaitarren izaera azaltzen digu egileak. Herriko industriaren garapena, arrantzaren bilakaera, alderdi politiko eta sindikatuen lana, eta, baita egun haietako kultur mugimenduaren jarduna ere.
1931ean, itsas gizonek egindako greba baten ondorioz, Guardia Zibilak zazpi pasaitar erail zituela jakingo duzu.
Hamarkada hartako hauteskundeetako emaitzak ezagutuko dituzu Francoren tropen altxamendua gertatu arte. Pasaia
ezkertiarra eta errepublikazalea izan zela jakingo duzu. Altxamenduak, ordea, 36ko gerra ekarri zuen eta pasaitarrek
ederki sufritu zuten. Gerraren ondorioz hildako eta fusilatutako herritarren zerrenda luzea da. Luzeegia.
Xabierrek lan honetan ‘galdutako’ orduak eskertu behar ditut. Ez dut nik deskubrituko zein den Xabier Portugal. Gure
herria maitatzen duen antxotarra da, eta maitasun horrek herriaren alde lan eskerga egitera bultzatzen du. Jarrai dezala
kulturan, hezkuntzan eta herriaren historiaren berreskurapenean lanean. Bidelagun izango gara.
Azkenik, zuri irakurle, Xabierren etxeko sukaldean, su motelean, prestatutako jaki goxo baten gisa idatzitako liburu
hau gozatzeko eskaintza egiten dizut. Nik ederki gozatu dut orri bakoitzean topatu ditudan zapore guztiekin. On egin!
Maider Ziganda
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Hitzaurrea

M

ila berrehun eta hirurogeita zazpi. Horra doilorkeriaren zenbakia Pasaian: 1267. Zenbaki horixe dauka Udal Artxibategiko
kutxa zitalak: han gordetzen dira faxistek, Udala hartu orduko, egin zituzten zerrenda beltzak.

1267 kutxa horretan jasota daude herriko agintariek euren goragokoentzat prestatutako zerrendak: auzokideek zein aldetara
egiten zuten azaltzen duten lista lotsaizunak. Udal salatariak atez ate, lantokiz lantoki ibili ziren herri osoan, susmagarritzat edo
erruduntzat jotako guztien soldatak fitxatan idazten. Halaxe jarri zizkieten gero zegozkien isunak eta konfiskazioak, garaileak
garaituaren gain ezarri ohi dituen zigorrak.
Zerrenda horietan ez dira falta Errepublikaren legezkotasuna defendatzen nabarmendu ziren pasaitarren ekintzei buruzko
oharrak. Zigor gogorragoak ezartzeaz gain, ohar horien bidez kresalezko eta burdinazko gizon-emakume haien ospe ona laidotu nahi zuen diktaduraren aldeko udal-korporazioak. Gaur, salatari haiei eskerrak eman besterik ezin dugu egin, gure herriko heroien horrelako zerrenda zehatza utzi digutelako. Hain zuzen, udalari gai hau proposatu genionean, horixe zen, gure helburua: gerra, esklabotza, isiltasuna, tortura, heriotza eta ahanztura euren larruan pairatu zuten/duten haien guztien izen-abizenak berreskuratzea. Horrela esanda, badirudi urruneko pertsona ezezagun batzuei buruz ari garela, baina ez: egungo pasaitar
askoren aita-amak eta aitona-amonak dira.
Espainiako Gerra Zibilean (zibila?) Pasaian bizi izan ziren pasarteak berreskuratzeko asmoarekin abiatu ginenean, ez genuen
dokumentazio horren berririk. Irakurriak genituen han-hemenka lerro solte batzuk gure aitona-amonek egun haietan erakutsitako jarrera ausarta aitortzen, ildo bereko pasadizoren batzuk ere entzunak genituen, baina, egia esan, ez genuen, inondik
inora, halako desmasia gordinik imajinatzen.
Desmasia, hondamendia iruditzen baitzaigu herri guztia hustu behar izatea frankistak etorri aurrean; hondamendia, bai,
herrira itzuli behar izatea isiltasun truke, eta ezer gertatu ez balitz bezala bizitzea. Eta penagarria iruditzen zaigu, era berean,
XX. mendeko 1930eko hamarkadan gure herrian bizi zen gizarte mugimenduari eta antolakuntza sindikalari buruzko historia
aberatsa orain arte gorderik eduki izana. Urte asko behar izan ziren giro eta mugimendu hura berreskuratzeko.
Ez, ez da gure asmoa izan liburuari nostalgia-aire bat ematea, ezta Pasaia ametsezko bat aurkeztea ere, iragan denborak beti
hobeak direlako uste horrekin. Pasaian zer gertatu zen eta gertaera haien protagonistak zeintzuk izan ziren ezagutzea eta ezagutaraztea, horixe izan da, besterik gabe, gure nahia.
Hainbeste makur eta isiltasun behartu pairatuagatik ere, zalantzarik ez dugu 1919tik gerraostera bitartean bizitakoa ahoz aho
transmititu dela etxe askotan, isilean gorde beharreko kontu bat bezala. Baina aski izan da Xabier Portugal garai hura aztertzen
hastea lekukotzak eta bizipenak harrotzen hasteko, eta ez dokumentuetan bakarrik, baita herriko hainbat bizilagunekin izandako solasaldi eta elkarrizketatan ere. Dudarik gabe, zentsuraren eta beldurraren ospelean egon dira oroitzapen hauek, baina,
beldurrak beldur, agintari frankistek ez zuten lortu borroka eta nahigabezko urte haietan indartsu josi zen kultura politikoa errotik moztea. Horretaz ere ez da dudarik; gaur egun gu geu gara lekuko.
Ezin aipatu gabe utzi hainbeste eta hainbeste adiskideren laguntza eta kolaborazioa. Haien guztien ekarria dago lerrootan.
Hilabete hauetan guztietan aztarnak, materialak, datuak eta laguntza eskaini diguten guztiak hemen aipatzeak luze joko luke,
eta banan-banan eskerrak ematea espero dugu, aurrez aurre. Nik, sarrera hau sinatzen dudan aldetik, esker ona azaldu nahi diot
Xabier Portugali, lana, ardura eta gorputz-arima osoa jarri duelako “enkargutxo” hau mamitzeko. Gainera, izen-abizenekin
aipatu nahi nituzke informazioa biltzerakoan iturri paregabea izan diren hiru lekuko: Jesus Carballo, Dionisio Etxauri eta Josefa
Martinez. Euren bizipenak entzutea eta irakurtzea, eta ezarri zizkieten bizi-baldintza latzen berri jakitea, bizitzari buruzko
egiazko ikasgaia izan dira guretzat. Harrigarria da zeinen umil eta xume partekatu dituzten euren oroitzapenak, eta, batez ere,
miresgarria da zeinen jarrera eta filosofiarekin bizi diren eta egiten dioten aurre oroitzapen horiei.
Azkenik nahi genuke liburu honek lekukotza gehiago harrotzea, oraindik gordean dauden bizipenak argitara ateratzea.
Pasaiako bizilagunek jakingo dute nola antolatu lekukotza horiek jasotzeko, gordetzeko eta zabaltzeko. Lan horren oinarri
modura, interesa duten guztien esku jarri ditugu argitalpen honi erantsitako zerrendak. Bildutako datuak, nola ez, guztien esku
daude, kontsultatzeko, zuzentzeko eta zabaltzeko.
David Zapirain Karrika

Esker ona
Gurasoei, zoriontasunaren bidea erakutsi zidatelako.
Familiari, Marian, Susana eta Nagoreri, liburu hau idazten ari nintzeneko nire bertan egote ez egotea ulertu dutelako.
Clara Barbier-i, udal artxibategiko labirintoan bidera ekarri izan nauelako.
Felipe Mayari, bere ekarri interesgarriengatik.
Iñaki Becerra, Ricardo del Pozo, Koldo Izagirre, Juantxo Linazasoro, Pedro Perez Amuchastegui eta Jabi Zubizarretari, aro
nahasi hartan argi egiten saiatzen ginela Lore Txorta elkartean pasatako tartetxo ederrengatik.
Izaskun Gomezi eta Maider Zigandari, Pasaiako alkate bioi, liburu hau egiteko eman didaten konfiantzagatik. Dionisio
Etxauri, Josefa Martinez eta Jesus Carballori, euren esperientzien testigantza partekatzeagatik. Hainbat datu eta irudi eman dizkidaten guztiei, eta Miguel Alkaraz, Mikel Errazkin, Juani Garbizu, Joseba Goñi, Josetxo Dominguez, Ana Otegi eta Agustina
Pontestari, eskaini didaten laguntzagatik. Baina batez ere lur hau odol-nekez garaztatu zutenei gure herrian justizia eta askatasuna eduki dezagun.

“Lurperatzen zutena ez ziren gorpuak, hazia baizik” – Daniel Castelao
Sarrera

L

iteraturaren adituek esan izan dute nobelagilearen lana –edozein idazlerena, esango nuke nik– ez dela gertakizun handiak kontatzea,
baizik eta pasadizo txikiak interesgarri bihurtzea.

Horixe izan da lan honen asmo nagusietako bat: irakurlea gonbidatzea XX. mendeko hirugarren hamarkada bizi horren zurrunbiloan
murgil dadin, sasoi hartan Pasaian izan ziren gertakizun txikiak ezagutu ditzan. Eta bide horretan saiatu gara pasadizo bakoitza
–Historiaren puzzle handia osatzen duten piezak bezala– irakurlearentzat interesgarri bihurtzen.
Matxinatuak garaile, gerra amaitu zenean (1939ko apirilaren 1a), isiltasunaren zama sentitu zen gure etxeetako teilatupe askotan.
Euskal Herrian, Espainian oro har, eta bereziki Pasaian gertatutakoa gai tabua zen gertaera latz haiek bizi izan ez genituenontzat.
Ondoko hamarkadetan, eskoletan, ekitaldi erlijiosoetan, etengabe goratu behar zen Mugimendu Nazional Loriatsua. Poliki-poliki
indarra galtzen joan zen alabantza behartu hori, eta denborarekin, Amerikanoen esnea eta gazta banatu aurretik abesti batzuk ikastera
eta kantatzera mugatu zen (herrikide asko gai lirateke oraindik ere Montañas nevadas abesteko). Errazionamendu-liburuxka, Flechas y
Pelayos haiek, eta falangisten eta erreketeen desfileak iraganeko kontuak ziren jada.
Gai honen inguruko jakin-mina pizteko moduko adinera iritsi ginenean, jabetu ginen Pasaiako historia aztertu zuten hainbat egilek (P.
Iturriozek, Carlos Yarzak edo Tomas Erenchunek eta Felix Elejaldek) ahaztu egin zituztela urte haietan gure herrian izan ziren gertaerak.
Liburu hau osatzeko, II. Errepublikaren aldarrikapena hartu dugu abiapuntu, 1931ko apirilaren 14a, une hura mugarria izan baitzen
hamarkada haren bilakaeran. Hirurogeita hamasei urte igaro dira, beraz, gertaera haietatik hona, eta, alabaina, gaur egun oraindik ere
zaila da –eta batzuetan ezinezkoa– bizipen haien protagonisten eta lekukoen testigantzak biltzea. Liburua zabalik utzi nahi genuke, orri
hauetan bildutakoari datu bat, lekukotza bat, arrasto bat gehituko dioten pertsona guztientzat. Hala, eta ez beste inola, jaso ahal izango
da informazio hori lan honen bigarren edizioan, lehenbiziko honek egileok espero dugun harrera baldin badu behintzat.
Bien bitartean, lehen argitalpen honetan 1936ko estatu-kolpe faxistaren ondorioak beren larruan bizi izan zituzten pasaitar haietako
zenbaitzuen ahotsa bildu dugu, eta baita egundaino argitaratu eta ikertu gabe zeuden artxiboetako informazioa eta garaiko aldizkari eta
egunkarietan argitaratutako datuak ere. Nola ez, mami horri gure herriari buruzko informazioa eta aipuak erantsi dizkiogu, aurrez beste egile batzuen eskutik argitaratuta zeudenak. Beste neurri bat eman nahi izan diegu herriari buruzko informazio horiei, denak lan bakarrera ekarrita.
Halaxe, itzulinguru gehiagorik gabe, nahi izan dugu une haietako handitasuna eta miseria gaur egungo belaunaldien artera gerturatu. Tamalez, gazte gehienek, ziur asko, ez zuten aukerarik izango, ezta etxean ere, orduan gertatutakoaren berri jakiteko. Eta merezi du
jakiteak, Pasaiak eta pasaitarrek protagonismo handia hartu baitzuten askatasunaren aldeko borrokan.
Baina 1936ko uztailean lehertutako gertaerak garrantzitsuak baldin badira, ez dira apalagoak aurreko urteetan jazotakoak. Atariko
urte haietan landu zuen Pasaiak nortasuna eta kultura politiko bere-berea; horiek gabe ezin da ulertu pasaitarrek gerran izan zuten
jarrera.
Egunsenti argiago baten ametsa, gatazka politikoak, altxamendu militarraren aurreko zalantzak eta kezkak, hondatutako haurtzaroa,
senideren bat galdu izanaren samina, biziraupenak egunero sortzen zuen larritasuna, diktadurak ezarritako menpekotasun itsua, eta,
nola ez, bizitzan zehar inoiz falta ez diren bizipen pozgarri guztiak ere bai tarteka. Larre motz horretan hazi ziren gure gurasoak eta aitona-amonak, ezpal horiekin zaildu zen euren nortasuna eta izaera. Eta hala errotu ziren gure herriaren sustraiak. Horregatik da premiazkoa halako hamarkada garrantzitsuan gertatutako guztiaren ezagutzan sakontzea, gure sustraiak galduz gero, herri gisa dugun nortasuna ere galduko dugulako.
Gertaera latz haiek Espainiako eta Euskal Herriko historia markatu zuten XX. mende osorako, eta gaur egun ere hamarkada nahasi hartako ezpal politikoak harrotzen dira noiz edo noiz. Negar egin dezakegu, barkatu dezakegu, baina ahaztu inoiz ez. Gertatutakoa ahazten baldin badugu gure gizartea iraganeko akats berberetan amilduko baita, barkamenik gabe.
Oroimen historikoa berreskuratzeko lan hau ez da biktimekiko zorra kitatze hutsa. Gure herriaren historia zertxobait hobeto ezagutzeaz gain, orri hauetan barna bidea egiten duzuenok orduko gertaerak, arrazoiak eta ondorioak begi kritikoarekin aztertzea lortu badugu, gure izerdia ez da alferrekoa izango.
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Pasages, ikusmira (1878-1883).
Rudolf Sprenger. Pasaiako Udala

BIZTANLEEN
HAZKUNDEA
ETA BILAKAERA
EKONOMIKOA

Pasaiako batelaria.
Pasaiako Udala

1900

1920 URTE BITARTEAN, HALA
jasoa du Pedro Barruso historiagileak1, Pasaia etengabe hazi zen,
eta 1920 eta 1930 bitartean, hazkunde erlatiborik handiena izan zuen Gipuzkoako herria
bihurtu zen. Izan ere, etorkin asko iritsi ziren garai hartan
arrantzan eta metalgintzan lan egitera. Hazkunde hori areagotu egin zen hurrengo urteetan, gerra garaian gora-behera bat-

Pasaiako biztanleriaren bilakaera taula,
XX. mendea.

ETA

Urtea Biztanleak

Hazkundea

Urteko hazkundea, batez beste

1910

715 h.

71 h.

1900

2.856 h.

1920

4.772 h.

1930
1940

3.571 h.

7.519 h.

10.024 h.

---

1.201 h.
2.747 h.
5.252 h.

---

120 h.
274 h.
262 h.

zuk izan baziren ere.
Biztanleen gorakada nabarmen honen oinarrian (egin dezagun kontu XX. mendeko lehenbiziko 40 urteetan ia lautan aniztu zela Pasaiako populazioa) badira hainbat arrazoi: batzuk,
kanpokoak, hala nola Espainiako Estatuak Lehen Mundu Gerran
hartu zuen jarrera neutrala, adibidez; eta beste batzuk, askoz
gertukoagoak. Batzuek zein besteek askoz argiago erakusten
dute zergatik hazi zen hain azkar Pasaiako biztanleria.
Batetik, kontuan izan behar da Antxoko barrutiaren sorrera:
inguru hartako lur-azpia estaltzen zuen padura bideratu, ura
kendu eta garbitu zuten lehenbizi, eta, ondoren, han hasi zen
finkatzen jendea.

16 I

Ondoren, XX. mendearen hastapenetan, beste herrigune bat

sortu zen, Trintxerpe, etorkinak asko ugaritu baitziren sasoi
hartan, galiziarrak batez ere, arrantza sektorean sortzen ari zen
eskulan premia geroz eta handiagoan saiatzeko prest.
Hala nabarmendu zuen Serafin Esnaolak: “Trintxerpeko historia modernoa 1910etik 1920ra bitarteko hamarkadan hasi
zen, armadoreek arrasteko ontzidia Donostiatik Trintxerpera
eramatea erabaki zutenean2”.
Erabaki hura hartze aldera indar gehien egin zuenetako bat
Francisco Andonaegi armadorea izan zen: Galiziako lurretaraino jo, Santa Uxia de Ribeira, Pobra do Caramiñal,
Corrubedo eta Corme herrietara zehazki, eta arrantzale galiziar gazte saldoa kontratatu zuen. Gazte haiek izan ziren, hain
zuzen, komunitate berri horren oinarria; eta pixkana-pixkana
Trintxer baserriaren inguruetan eraiki zituzten etxeetan finkatu
ziren.
Horren guztiaren eraginez desagertuz joan zen Pasaiako
herrixka bukoliko hura, behiala Victor Hugok, Donibanen
egindako egonaldian, ezin hobeto deskribatu zuena, eta halaxe bihurtu zen langile-herria. Ulertzekoa denez, proletarizatze
horrek ondorio nabarmenak izan zituen Pasaiako biztanlerian,
eta ez bakarrik diru-sarrerak edo kultura-maila apaltzea; hirigintza, osasun eta pilaketa-arazoak ere sortzen eta ugaritzen
hasi ziren. Atera kontuak: 1952an, adibidez, artean 825 etxebizitza besterik ez zeuzkan Trintxerpek; nola sartu bada haietan, barrutian erroldatutako 997 familiak? Nahitaez, eta are
gehiago bi hamarkada lehenago, familia bat baino gehiago
etxebizitza berean bizitzera behartuta zeuden.
Pasaia inguruan sortutako industria-jarduera biziak izan
zuen ordainik: nahaste-borrastea eta antolakuntza falta hirigintzan. Antxoko eta Trintxerpeko barrutiak, lanbide ugarieneko guneak, gorantz eraikitako etxebizitza blokeen nahaspila
bihurtuz joan ziren. Leku falta zela batetik, eta lurraren erabil-

pen handia bestetik, bizilagun askorentzako etxebizitzak eraiki
zituzten ezinbestean; bizileku ez ezik, portuko, merkataritzako
eta industriako lan eta zereginetarako ere baziren eraikin haiek.
Eta inguru osoa erdiz erdi zeharkatzen zutela, komunikazio
bide nagusiak.
Urteak aurrera, Pasaia erabat industria-gune gisa hazi eta finkatu zen. Portuaren garrantziari esker nabarmen egin zuten
gora industriak eta arrantzak, bai herrian eta bai inguruko
eskualdean. 1935ean, marinel, sugin eta patroi, 2.000 lagun
inguru enplegatzera iritsi zen Pasaiako ontzidia, eta lehorrean
gutxienez beste 500 gizon-emakumek egiten zuten lan haiei
laguntzen, sareak konpontzen, arrandegian, zama-lanetan,
arrainak lehortzen eta abar. Gipuzkoako ekonomiarentzat
berebiziko garrantzia hartu zuen Pasaiak3.
Segidan, udalerriko industria-sarea nola egituratzen zen
azaltzen ahaleginduko gara.

1.1 Metalgintza
Donibane, San Pedro eta Trintxerpeko barrutietan kokatutako
industriek arrantza eta ontzigintza zeukaten langai nagusia.
Antxok, aldiz, beste hainbat enpresa ere hartu zituen, portuko
instalazioen gertutasunak lehiakor izateko aukera ezin hobea
eskaintzen zien-eta. Enpresa haietako batzuk metalgintzan aritzen ziren, nahiz eta upelgintzan eta ardo eta likoreen alorrean
jarduten zuten enpresek ere une gozoa bizi zuten.
Metalgintzan, hasteko eta behin, Real Compañia Asturiana de
Minas antzinako berun-galdategia aurkituko dugu, eta geroxeago (1894) Minio y Albayalde lantegia. Bestalde, 1888an, makinaria egiteko (galdarak, turbinak, e.a.) lantegi bat kokatu zen
Antxon, A. Echeverria enpresa, Lasarteko Fossey faktoriaren
oinordekoa; handik gutxira, jabe-aldaketa bitarteko,
Fundiciones Molinao izena jarri zioten. Javier Luzuriagak Brunet
Banketxeari eta Mandasko Dukeari erosi zien enpresa hau
1918an, eta Ategorrietako eta Tolosako bere galdategietan lan
egiten zuten langile guztiak eraman zituen AntxoraI. Garai hartan 180 langile enplegatzen zituen enpresak. 1924an, Javier
Luzuriagak, Victorio semearekin batera, Sociedad Regular
Colectiva Javier Luzuriaga e Hijo sortu zuen. 1928an, Javier
Luzuriaga hildakoan, Victorio semeak hartu zuen oinordetza eta
1937 arte berak eman zion izena enpresari; halaxe osatu zuten
Victoriok berak eta Francisco eta Carmen seme-alabek Sociedad
Victorio Luzuriaga S.L. Militar faxistak altxa zirenean, 327 lagunek egiten zuten lan enpresan. Azkenik, 1952an, lantegia sozietate anonimo bihurtu zen, Victorio Luzuriaga, S.A. izenarekin.

zegoen, ardoak eta likoreak ekoizten zituen enpresa. Honek
ere Antxon aurkitu zuen kokaleku egokia, XIX. mendearen
amaieran alor hori indarrean baitzegoen, portuko jarduerari
eskainitako atalean frogatu ahal izango denez.
Bestalde, Molinao inguruetan, M. Borderas y Cia elkartea
kokatu zen 1870ean. Petrolioak, olioak eta mineralak salerosten zituen elkarte horrek. 1892an, I. Mercader y Viuda de
Londaiz epigrafearekin beste elkarte bat ere ari zen jarduera
berean. Hainbat konpainia multinazional biltzen zituen altzoan: Clavileño, Petroleos Porto Pi, Autoriza eta Shell, besteak
beste. Urte haietan, Ameriketako Estatu Batuetatik (AEB) zetorren petrolio garbia fintzen zuen; bi belaontzi baliatzen zituen
horretarako: Gobeo eta San Ignacio de Loyola bergantin-goleta. Azken hau, bere burdinazko kroskoarekin, Espainiako banderarekin petrolio-garraiorako zen lehen ontzia izan zen.
Eskozian eraiki zuten 1893an, arestian aipatutako I. Mercader
y Viuda de Londaiz enpresarentzat. 1897an lehertu egin zen,
badian ainguratzen ari zela, eta bertan hondoratu zen; gerora
ur-azalera atera eta berreskuratu egin zuten. 1912ra arte jarraitu zuen zerbitzuan; urte hartan eskifaia osoarekin desagertu
zen Ipar Atlantikoko uretan.
1928an, I. Mercader y Viuda de Londaiz enpresak utzi egin
zituen instalazio hauek, petrolio-produktuak gordetzeko eta
banatzeko monopolioa Compañia Arrendataria del Monopolio
de Petroleos S.A. (CAMPSA) enpresaren esku geratu zenean.
Bestalde, aipatzekoa da 1930ean Antxon kokatu zela
Beissier, kolak eta margoak egiten zituen enpresa.

Victorio Luzuriagaren faktoria, dudarik gabe, Antxoko barrutiaren ekonomia-motorra izan zen, eta haren hazkunde sozialaren eragile nagusia. Inguruan beste hainbat enpresa laguntzaile ere bultzatu zituen eta horrek herri osoarentzat ekarri
zuen lana.

Beste alor bat, garrantzitsua oso, eragin handikoa Antxoko
barrutian, upelgintza izan zen. Ramoneda, YturgaizMomediano, Zabala, Sinisterra, Viles eta beste hainbat lantegi
estu baino estuago loturik daude barrutiaren ekonomia-gorakadarekin.

Lantegi handi horren ondoan, J. Laffort y Cia., S.A. (1890)

Itxi zen arte tuboak edo eztainuzko tuboak esan izan zit-

I Idazle

Bordalabordako ontziola

askorentzat Astilleros Luzuriaga ontzigintza enpresa 1918an hasi zen itsasontziak egiten, baina nahasten dira; izan ere, data horretan Javier Luzuriagak erosi
egin zuen Fundiciones de Molinao enpresa, Antxoko barrutian, eta ontzigintza jarduera berriz, San Pedron, 1929an hasi zuen.
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garaiko abagune egokiak bultzatuta. Nolanahi ere, 1900eko
lehen urte haietan, Pasaiako ontziolen berpiztea geldo samarra
eta hala moduzkoa izan zen”.
Hastapen haietan, Astilleros de Francisco Andonaegui zegoen
Pasai San Pedron, 1908an sortutako ontziola. 150 langile izatera
iritsi zen lantegi hau. 500 tona bitarteko arrantzontziak egiten
zituzten bertan. Lehen Mundu Gerra amaitutakoan, lan hori utzi
eta armadore hasi zen; 14 ontzi itsasoratu zituen.
Ontziak egiten aritzen zen Astilleros Ascorreta lantegia ere,
1922an. Hasiera batean Pasai San Pedroko parrokiaren inguruetan kokatu zen, baina 1949an Ondartxo aldera jo zuen.
Garaitsu hartan, astialdirako ontziak egiten berezitu zen
Donibaneko Astilleros Karrpard lantegia.
Nolanahi ere, 1929an San Pedron Astilleros Luzuriaga zabaldu zutenean, orduan eman zuen ontzigintza industriak lehen
urrats sendoa modernizazio aldera. Inbertsio handiak egin ziren,
eta horrek onura handiak ekarri zituen: egurrezko kroskoetan
teknologia berriak aplikatzeko aukera, adibidez, batez ere
arrantzontziak eraikitzeko. Bestalde, altzairuzko kroskoen
manufaktura eta gasolio bidezko propultsioa uztartzea lortu
zuten, ikatz bidezkoaren ordez.
1930ean, Luzuriagak Mamelena tailerrak bildu zituen bere
enpresara, hurrengo urtean Astilleros del Rey gunekoak. Eta
1937an beste horrenbeste egin zuen Constructora Guipuzcoana
lantegiarekin.
Astilleros Luzuriaga-k berrikuntzaren alde egindako apustuaren adibide garbia da ontziolak 1933an ur gainean jarritako
dikea, gero, 1950ko hamarkadan, Pasai Donibaneko
Bordalaborda ingurura eraman zuten hura.

(goian) Luzuriagako
ikuspegi nagusia
1927an.
(behean) Andonaegui
ontziola San Pedron.
Pasaiako
Agintaritzaren argazkiartxiboa.

zaion enpresa, Sociedad Española de Tubos de Estaño, S.A.
(SETE), 1933ko azaroan eratu zen, Jaime Domergue Mathiot,
Angel Eizagirre Maguines eta Ladislao Calparsoro Sasiain eragile zituela, Pechiney talde frantziarraren laguntzarekin.
Antxon kokatu zen, eta 1936an hasi zen lanean. Haren aldamenean sortu zen 1939an Tornillos Molinao lantegia, gero
AGSA tailerrak bere baitan hartuko zituena. Eta urtebete lehenago, Bianchi lantegiak ere Antxon hartu zuen lur; elektronikako osagaiak egiten zituen.
Enpresa hauek guztiek barrutiaren goraldi ekonomikoa eragin zuten, eta, aldi berean, bertoko biztanleen langile-tradizioa
biziarazten lagundu zuten.

1.2 Ontzigintza
18 I

Lourdes Odriozola ontzigintzan adituak4 hala deskribatzen du
Pasaiak alor honetan hartu zuen abiada: “XX. mendea jaiotzearekin batera hasi zen suspertzen Pasaiako ontzigintza, batez ere

Astilleros Luzuriaga-k ontzigintzaren zati handi bat eduki
zuen kontrolpean. Denborarekin badiaren bi ertzetan beste
hainbat enpresa kokatu ziren, eta haiekin lehian aritu zen
Luzuriaga. Zehazki, ontziola hauekin: Astilleros San Juan,
Astilleros Eraso eta Constructora Guipuzcoana. San Juan-en
Astilleros de Pasajes S.A. lantegiak Bizkaia auzoan zituen instalazioak berrerabili zituen; Eraso-k Zumaiatik Pasaiara ekarri
zuen bere jarduera 1925ean, eta Constructora Guipuzcoana-k

Urteak
1900-1909

PASAIAKO EKOIZPENA, 1900-1939

Ontzi
kopurua
guztira
3

Materiala
Egurra Altzairua
3

---

Propultsioa
Ikatza
Gasolioa
1

1910-1919

17

17

---

16

1

1930-1939

42

22

20

21

21

1920-1929

38

3

2

33

5

Iturria: Espainiako ontzien Zerrenda Ofiziala.

aurrez Andonaegirenak izan ziren ontziolak erosi zituen.
Aurreko taulan ikus daitekeenez, ontzigintza industriaren

A

i

B
1

C

2

D

ii

10

K
9

7

J

I

H

6

5

G

8

ekoizpena hazten joan zen: lehen hamarkadan 3 ontzi eraiki
zituzten eta 1930eko hamarkadan 42. Hazkunde horren lekuko eta erantzule dira aurrez aipatutako lantegi guztiak.
Bestalde, agerikoa da denborak aurrera egin ahala orekatuz
joan zirela egurrez eta altzairuz egindako ontziak, eta ikatza
edo gasolioa erabiltzen zutenak ere bai. Hortxe datua: 1930ko
hamarkadan 21 izan ziren ikatza erabiltzen zuten ontziak, eta
beste horrenbeste gasolioa erabiltzen zutenak.

1.3 Portuko jarduerak
XX. mendearen hasieran bi zutabe nagusitan oinarritzen zuen
portuak bere indarra: alde batetik, errepide eta trenbide lotura
ezin hobeak zituen, Estatuko igarotze-porturik hoberenetako
bat bihurtzeraino; eta bestetik, zabaltzeko eta hedatzeko aukera, ordurako mugatu samarra portu askotan. Hala, adibidez,
hainbat puska jan zitzaizkion itsasoari, Antxoko moila besteak
beste, eta hainbat biltegi eta laguntzarako industria kokatu
ziren Herrera inguruetan.
Nolanahi ere, jabeen aldaketak ez ziren oso mesedegarriak
portuaren etorkizunaren inguruko irizpideak bateratzeko.
XIX. mendearen amaieran, finantza-talde frantziar baten mende zegoen portua. Crédit Mobilier-en inguruan antolatua
zegoen taldea, eta Pereire-tarrak ziren buru. Ardo eta likoreak
esportatzeko interesa zeukaten batez ere. Haien eskutik hartu
zuen portuak Sociedad General del Puerto de Pasajes izena.
Urte haietan biltegi eta gordailu ugari sortu ziren ikatza, egurra eta abar gordetzeko. Baina 1891tik aurrera aldatu egin zen
egoera. Inportazioak jaitsi egin ziren, batez ere Erresuma
Batuko ikatzarena. Galera handia zen hura: Asturiasko harri-

katzarekin batera, porturatzen zen bolumenaren %50etik
gora osatzen baitzuen ikatz britainiarrak. Harrezkero eta 1913
arte, halako apalaldi bat izan zuen portuak eta, ondorioz, ekimen pribatuaren inbertsioak –eurek zuzentzen zuten portuaren norantza– hutsaren hurrengoa izan ziren. Gipuzkoako
Foru Aldundiak indartu egin behar izan zuen bere babesa.
Aldi bertsuan zabaldu zen portua Estatuari itzultzeko espedientea. 1926 eta 1927 urteetan zehar burutu zen itzultze
hori: 1926an eratu zen portuko lanen batzordea, Junta de
Obras del Puerto, eta urtebete geroago hasi zen batzorde hori
portua kudeatzen.
Bitartean, portuak jarraitu egiten zuen beste merkatu batzuetarako ateak zabaltzen. 1913tik aurrera Estatu osoko paperfabrikek behar zuten egur-pastaren erdia baino gehiago
Pasaiako portutik sartzea lortu zen. 1930ko hamarkadan
%70era ere iritsi zen kopuru hori. Portuarekin lotura estua izan
zuen beste industria bat porlanarena izan zen. Pasaiako portutik ateratzen ziren Añorgako Cementos Rezola eta Olaztiko
Cementos Portland S.A. lantegietako produktuak.
Zamalanetako merkantzia-trafikoa etengabe hazi zen gure
moiletan; gorakada horrek argi erakusten du Pasaiako portuak
zer-nolako garrantzia izan zuen XX. mendeko lehen hamarka-

GARAIA
1900. urtea
1910. urtea
1920. urtea
1930. urtea

MERKANTZIEN
TONA-KOPURUA
225.287 tn.
376.050 tn.
487.694 tn.
818.048 tn.

F

4

“Plano General del
deslinde de la playa
de la Herrera, propia de la MN y ML
Provincia de
Guipúzcoa”. 1860.
urtekoa.
BASERRIAK
1 Etxeberri
2 Altunaenea
3 Bentagoia
4 Bentabea
5 Gomistegi
6 Azkuenea
7 Illunbe
8 Trintxer
9 Araneder
10 Ferrer-en
landetxea

LUR-JABEAK
A Manuel Otsoa
de Orobio
B Miguel Antonio
Casares
C Gabriel Maria
Lafit
D Pedro Roteta
E Jabiera
Altunaren
oinordekoak
F Ignacio Maria
Urdiñola
G Donemiliagako
markesa
H Ignacio
Laskibar
I María Josefa
Segurola
J Manuel Otsoa
de Orobio
L Joaquin Ferrer
BESTELAKOAK
i Gatzagako
harri-lubeta
(GatzagaMirabarkera
bitarteko
pasabidea)
ii Ontziralekua

Gipuzkoako
Protokolo
Historikoen
Artxiboa (GPHA)
(Oñati): 3/3221

E
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da haietan Gipuzkoako industria-jarduerarentzat.
Primo de Rivera jeneralaren diktadura garaian inbertsioak
itzuli egin ziren portura, eta bosturteko errepublikarrean areagotu egin zen politika hori. 1932 eta 1935 bitartean
Errepublikaren Gobernuak 9,4 milioi pezeta inbertitu zituen,
eta 1933an beste milioi erdi bat Gipuzkoako Diputazioak.
Inbertsio horiei esker badiako eta kanaleko dragatze-lanak
egin ziren, kanpoko dikea eraiki zen, eta portuari hain berea
duen itxura damaioten eraikinak ere orduan altxatu ziren:
Lan-Batzordearen eraikina, aduana eta haren biltegia, gordailuzainen eraikina eta Erlojuaren moilaren gaineko lehen hiru
biltegiak. Kaiaren benetako ondare, guztiak.

1.4 Arrantza
1919an industriagune garrantzitsua sortu zen Trintxerpen,
Muelles y Almacenes para Vapores de Pesca delakoa.
Alturako armadore talde batek eratu zuen. Antonio Vega de
Seoane zen talde hartako buru eta Francisco Andonaegi presidenteorde. Arrantza-industriaren garapena bultzatzea zen
euren helburua. Azpiegitura eta beharrezko zerbitzuak sortu
zituzten horretarako. Halaxe, gune horren inguruan bestelako
industria batzuk ere jaio ziren, modu batera edo bestera
arrantzari lotutako enpresen beharrak asetzeko: Julio
Ciganda, Lasa y Yeregui, Torrea y Vergara, Erquicia, Uranga...
Lortu ere lortu zuten, guztien artean, arrantza-jardueraren
beharrizan horiek betetzea.
Pasaia 1850.
Georges Carpenter.
Pasaiako Udala.

Pasaiako portuan baziren garai hartan, parejak eta bouak,
ehunen bat arrantzontzi. Hamabi milioi pezetako kapitala
osatzen zuten eta 400 sare erabiltzen zituzten. Ontzi haien
guztien lanak bazuen etekinik: urtean hamasei milioi kilo

arrain harrapatzen zuten.
1930ko hamarkadan Cooperativa de Pesca de Altura sortu
zen Trintxerpen, arrantza manipulatu eta merkaturatzeko. Eta
Serrats lantegia ere garaitsu hartan hasi zen, arrainen kontserba eta gatzitu lanetan.
1931. urtean Muelles e Instalaciones para Pesca e
Industrias (MEIPI) arrantza-faktoria hasi zen Pasai
Donibanen lanean, garai bateko Sociedad Fabrica de
Piedra, Vidrio y Construcciones Garchey fabrikaren lurrak
erosita. 190.000 metro koadro inguru, Bordalaborda eta
Lezoko badiaren barrualdearen artean. Angel Ciriza, Javier
Arcelus, Laboa y Compañia, Olasaboa S.L. eta Leon
Carrasco etxe armadoreek osatzen zuten enpresa, guztiguztiak Union de Armadores de Vapores Pesqueros de las
Vascongadas elkarteko kideak.
Azkenik, San Pedron aipatzekoa da Tomas Lerchundi e
Hijos lantegia. Aurrerago ere izango dugu enpresa honen
berri, laneko gertaera nahasi batzuen harira.
Balio beza datu soil batek alturako arrantzak zer-nolako
garrantzia zuen adierazteko: 1933. urtean 30.000 tona
arrain porturatu zen; dirutan, 42 milioi pezeta. Bazen lana
itsasoan: alturako arrantzontzietan, ontzi barrukoak soilik
kontuan izanda (marinelak, makinistak, patroiak, e.a.),
1.500 gizon baino gehiago enplegatzen ziren. Eta lehorrean
baziren beste hainbeste, ekarritako arraina manipulatzeko
lanetan.
Aipatzekoa da Pesquerias y Secaderos de Bacalao de

España (PYSBE) elkartearen osaera ere, 1919an. Luis Legasse
armadore frantziarrak eta Gaudioso de Zelaia eta Zabala errenteriarrak sortu zuten. Hasiera batean bakailaoa salerosi besterik
ez zuen egiten, baina 1927tik aurrera arrantzan ere hasi zen.
Halaxe osatu zuen sei ontziko flota, 1.250 tonakoa bakoitza:
Hispania (hasieran Alfonso XIII zena) eta Euskal-Erria 1927an
hasi ziren lanean; 1929an Galerna eta Vendaval itsasoratu ziren
eta, azkenik, 1930ean, Tramontana eta Mistral. 1937an beste bi
ontzi bildu ziren flotara: Abrego eta Cierzo, biak Danimarkan
eraikiak.

Salbio inguruak XX.
mendea arte gorde
izan zuen San
Pedroko errege ontziola bertan egon izanaren aztarna.
Pasaiako
Agintaritzaren argazki-artxiboa.

Bestalde, lehorrean, 175 laguni ematen zien lan PYSBE faktoriak. Altuera handiko arrantzaren balioari dagokionez, 10.000
tona inguru arrantzatzen eta prestatzen zuen PYSBEK; 12 milioi
pezeta, dirutan.
Arestian aipatu ditugu hazkunde honek hirigintzan eta gizartean ekarri zituen ondorioak. Horiez gain, ordea, industria garapen honek guztiak ezarritako lan-baldintzen katetik oso langilemugimendu bizia sortu zen. Nabaria zen langile-giro hori
Pasaiako badian, Alvaro Riconek5 neurri egokian deskribatu
moduan:
- Langile antolakuntzen eta jardueren garapena.
- II. Errepublikaren garaian izan ziren hauteskundeetako
emaitzak herrian.
- Burgesiaren berezitasunak eta Pasaiako portu inguruan
sartzeko maniobrak.
- Langile pasaitarrek faxisten altxamenduaren hasieratik
Pasaia erori arte (1936ko irailaren 13a) izan zuten jarrera.
Hain zuzen, langileen antolakuntzari eskainiko diogu arreta
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SALTOKIAK, LANTEGIAK

PASAIAKO INDUSTRIA ERROLDA 1932
ANTXO

DONIBANE

Ostatuak, jatetxeak, tabernak

13

11

Mertzeria

3

3

Sagardo salmenta eta fabrikazioa
Txikizkako elikagaiak

Harategi, txarkuteri, urdaitegiak
Arrantza handizka

Ikaztegiak / Ikatz minerala
Olioak eta xaboiak
Erregaiak

Ardo saltzaileak

Egunkari salmenta

Komisio-hartzaileak

Itsasoko artekari interpreteak
Aduanako agenteak
Gordailuzainak
Kupel bagoiak
Papera

Burdina lantegiak / Fundizioak
Farmazia

Gaseosa fabrikak
Inprenta

Zoparako pastak
Okindegia

Egur biltegiak

Aroztegia / A. mekanikoa / zerrategia
Nikelaztatzeak

Espres fabrikatzaileak

29
7

--

13
5
1
9
2
1
2

46
15
4
2
4
2
1
4
2
4
2
2
1
1

Ostatu etxeak

--

Mundrun eta kola birfindegiak

2

Fonografoetako diskoak
Torloju fabrikak
Gozotegiak

Jostundegiak /lerroetan.
Oihalak / Jostunak
ondorengo

Gizonezkoen / emakumezkoen ile-apaindegiak
Igeltserotza, hargina, pintorea, iturgintza
Kontratistak
Upelgintza

Argiketaria

Material elektrikoaren salmenta

Espartin dendak / zapata dendak
Erloju-dendak
Leuntzailea
Upelgilea
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5

Gabitegiak

1
1
1

6
7
7
1

3
1
1
3
1
1
1
1

5
8
2

------1
1
1
1

--1

----1

-----

------

-3
1

--

---------

S. PEDRO TRINTXERPE

GUZTIRA

8

18

20

44

5

11

13
6
1
4
3

-2

-----1

-9
2
1

--2
2
9

--1

----4
7
3
1

--1
1

-----

50
15
1

17
8
1

11
2
2
3

47
16
5
2

11
4
2
4
2
7
4

11
1
1

1
1
2
1
1

10
17
11
2

3
1
2

504
1
1
1
1

Ehorztetxeak

1

--

--

1

Gazta salmenta

1

--

--

1

Burdindegiak

Zerealak handizka
Drogeria

Garagardo biltegia
Toska saltokiak
Liburu-dendak

Altzari biltegiak

Azulejo biltegiak

Gasolina hornigailua
Beirategia

Lasto moztua

Sukaldeko ontziak
Maziak

Margo biltegiak

Bizikleta alokairuak

Arrantzale-Kofradia Kooperatiba
Sare eta soka salmenta
Tresneria

Itsasontzietarako gaiak

Komunetako aldagelak
Kaltzio karburoa

Bafore konponketa
Izotz fabrika

Olio findegia

Egurrezko txalupagintza
Argazkilaritza
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Puertolas-en
moldiztegi barrua.
Pasaiako Udala.
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Mapa honetan Pasaiako badiaren berezko itsasertza ageri da, 1828an zegoen bezala. Ciriaco Iñigok
marraztu zuen. Itsasertzarekin batera, eta muino, baserri, errota, ontziola eta horrelakoez gain, itsasbeheraren marrak ageri dira, Lezo eta Oreretako basatzen lehortzea (1833), Molinaoko golkoarena (1845),
Salinasko moilarriarena (1854), errepide nagusiaren nondik norakoarena (1845) eta trenbidearena (1863).
Pasaiako Agintaritzaren artxiboa.

24 I

I 25

2

LAN-GATAZKAK
ETA LANGILEEN
ANTOLAKUNTZA

Pasaiako Agintaritzaren
argazki-artxiboa.

Luzuriaga burdinolako langile taldea.

28 I

I

1930EKO HAMARKADARI
dagokion garai historikoa jorratzen badu ere, komeni
da zehaztea Pasaian lan-gatazkak ez zirela II.
Errepublikaren etorrerarekin hasi. Baina, egia da, hala
ere, Primo de Rivera jeneralaren diktadura gainditurik,
langileek lur egokiagoa aurkitu zutela egoera politiko berrian,
euren lan eskakizunak aldarrikatzeko eta asetzeko.

1930eko hamarkadako lehen urteetan Pasaian zegoen langabezia datuei buruz, hona hemen kopuru batzuk: 1932an 375
langabe zeuden; 1935ean apaldu egin zen zertxobait datu hori
eta 368 langabe zenbatu zituzten, eta 1936ko maiatzean,
berriz, 144ra jaitsi zen kopurua. Dena den, azken datu hori une
jakin hartako egoeraren ondorioa izan zitekeen, arrantzarekin
lotutako lan-bolada onaren emaitza, adibidez.

Atzera eginez, aurreko hamarkadetan ere izan ziren Pasaian
zenbait lan-gatazka; Antonio Cillan Apalategiren lana oinarri
hartuta, ondorengo hauek aipa ditzakegu: portuko moiletako
zamaketariek 1911n egindako greba; 24 orduko greba orokorra garestitzearen aurka (1916ko abenduaren 18an egin zen
greba, UGT-k eta CNT-k aurrez deituta; Pasaian erabatekoa
izan zen geldialdia); beste bi greba ere izan ziren 1917an, baina egileak ez du zehazten zein arlotan; 1918 eta 1919an ere
lan-uzteak egin zituzten ontzietako zamaketariek; 1920an
metalgintzako langileek egin zuten greba eta 1923an ontzioletako beharginek.

Langabezia dela-eta, Udal Artxibategian hainbat agiri daude
jasota, sindikatuek Alkatetzara bidalitako idatziak, Udalak
herrian lanik gabe zeudenak han-hemen noiz edo noiz izaten
ziren lanetan kontrata zitzala eskatzeko...

KERKETA-LAN HONEK, BESTERIK GABE,

Jose Manuel Lujanbio Txirrita bertsolari handiak bertso sorta
ederra utzi zigun 1919an portuan izan zen greba hura nondik
nora sortu zen azaltzeko. Hitzez hitz ekarri ditugu liburura.
Bertsoetan mikatz bezain eder jasotzen du Txirritak zein modu
bidegabean osatzen ziren lanerako taldeak, eta zein zekenak
nagusi batzuen interesak, xantaia egiten baitzieten langileei
kontratatuak izateko.

Alabaina, ekonomia-krisia larriagotu ahala, lan-gatazkak ere
ugaritzen joan ziren. Krisialdia Wall Streeteko burtsaren hondoratzeak bizkortu zuen 1929an. Berehalako ondoriorik izan ez
bazuen ere, denboraren buruan nabarmen eragin zuen
Espainiako eta Gipuzkoako ekonomiaren bilakaeran.
Kronologian hurrena, 1931n arrantzaleek egindako greba
gogoratu behar dugu –laster aztertuko ditugu orduko gorabeherak–, oroitzapen samineko greba, zazpi arrantzale hil baitzituen
tiroka Guardia Zibilak Donostiara zihoan manifestaldia eragozteko, Ategorrietako erlojuaren pare horretan. Urte berean, uztailean, okin pasaitarrek greba egin zuten Sevillako langileei elkartasuna adierazteko. Eta irailean berriro ere arrantzaleak itzuli
ziren grebara, lan-baldintzak hobetzea eskatzeko.

ANTXOKO HUELGA
Txirrita, 1919

Mila bederatziehun konplitu eta hemeretzigarren urtean
huelga baten bidez okertu gera Antxoko partean.
Buruzagia balitz bezela oiartzuarren tartean,
guri bengantzan hasi zerate oso gorroto fuertean.
Beti gogoan izango degu bizirik geran artean.

Mualla hortako kapataz batek propina asko hartzen du,
berari zerbait eman ezkero lanean azkar sartzen du.
Neronek ez det ikusi baina jendea frankok esan du
erregaliak izugarriak nola dituen izandu:
badauka zeinek gobernatua nahi baldin badu gizendu.

Altza gaineko beste gizon bat dabil Antxo inguruan,
gu bajatzea beste gauzarik ez dabilkina buruan,
eskirolekin unitu eta altueneko graduan.
Gizonez gizon jarri zaitezte oiartzuarren onduan,
zein dan langile balientea ikusiko da orduan.

Txirrita bertso-jartzaile profesionala zen, enkargu asko
egiten zizkioten. Horrelakoetan, kantatu behar zuenaren
protagonisten artean sartzen zuen bere burua. Azken
bertsoan argituko du nork enkargatu zizkion bertsoak.
Lehen bertso honetan azaltzen duenez, patronalak uste
zuen estibadore edo zamaketari oiartzuarren artean
zegoela grebaren buruzagitza, eta greba amaitu zenean,
ez zuten oiartzuarrik hartu nahi izan berriro lanean.

Jendea kontratatzen aritzen zirenak sobornozale samarrak izaki, nonbait.

Txirritak alferraren fama jaso izan du, baina bazeukan
bertsolari askok ez bezalako langile-kontzientzia. Leku
askotan ibilia zen, miseria asko ikusia eta jende askorekin hitz egina. Berak erabili zuen lehen aldiz “eskirol”
hitza bertsotan.

Bertso berriak jartzera noa, nahi dituanak ikasi,
asunto hori ondratu gabe ezin nezake nik utzi:
oiartzuarrak Antxo aldean ez gaituzte nahi ikusi,
txori batzuak joan diralako kaiolatikan ihesi
langileari burla eginaz alferrak daude nagusi.

Inoiz suertez jartzen bazaizkit gizon horiek aurrean,
alde hartara begiratzen det triste ta gogo txarrean,
zenbat nahigabe sufritzen degun bizi geranak lurrean!
Ardi gaiztuak pagotxa jaten, onak goseak larrean,
gauza hori bera pasa zitzaigun Karlosen gerra zaharrean.

Metaforaz edo alegiaz mintzo zaigu Txirrita “txori batzuak joan diralako kaiolatikan ihesi” dioenean: greba
antolatzen ibili zirenen izenak eman zituztela txibatoek
esan nahiko du segur aski.

Leku askotan ikasi dute Antxoko jornalen berri,
’ta berak ere adierazten hor dabiltza herriz herri;
Irundik eta Hondarrabitik jende asko da etorri,
beste batzuak abisatuta Goiarritikan ekarri.
Hemen dagona ez da besterik: bengatu nahia elkarri.

Huelga hortan eskatu ziran lau kondizio berriak,
baina ez ziran horko maisuak Oiartzundik etorriak.
Iduritzen zat ote gauden gu libru berdean jarriak,
lehenago alde genituanak kontra ditugu erdiak,
artzai gaiztuak diran tokian pagatutzen du ardiak.
Hemen ere txibato sistemen salaketa ageri zaigu. Liburu
berdean jarria egoteak nahastaile edo ezkerreko bezala
apuntatua egoteak esan nahi du, eta langileen arteko
zatiketa aitortzen du garbiki laugarren lerroan. Greba
egindako batzuek greba antolatu zutenen izenak ematen
ibili ziren.
Portu hartako kontratista bat, gizona balientea,
Goiarritikan etorria da, euskaldun korrientea,
urte batzuak baditu baina gorputza dauka tentea...
Oiartzuarrak badadukagu horrentzat borondatea,
San Estebanez festa da eta nahiko genduke joatea.
Azken bi lerroak ironiaz beteak daude, kontratista hori
Oiartzunen harrapatuko balute...
Oiartzuarrek ez diote egin jaun horri ustez gaitzikan,
Zentroak esan digun legera errenditzea baizikan.
Beraren kontra ez degu esan tokatzen ez dan hitzikan,
pasa diranak esplikatzeko ez dadukagu lotsikan.
Begiak balak baldin balitu tirako luke pozikan.
Zentroak esandakoa ari dira egiten langileak, sindikatuak
alegia. Posible da Antxoko Centro Republicano-ren
egoitza izatea Txirritarentzat grebaren buruzagitza politikoaren irudia.

Inbusteroak ez izatea degu guretzat kaltean,
gizona zail da ezagututzen pruebak ikusi artean.
“Tori oiloa!” esanaz joan zan aurreko egun batean,
“Ardo-puska bat ez da faltako horren izterrak jatean”.
Lana agudo agindu zion sartu zanean atean.

Eskirolak ekarri zituzten, beraz, greba apurtzeko.
Zelebrea da gizon batzuek egin duten ajustia,
lantegi horren segurantzia ez dute gutxi kostia;
gero ’re hoiek ez da komeni edozein modu uztia,
oiloarekin etorri zan bat, solomoakin bestia...
Nik ere pozik jango nituzke, jenero txarrak ez di’a.

Horren idea zer izango zan agudo nion igarri,
bere galoiak gora altxatzen enpeinatua da larri.
Atzo gizon bi hizketan zeuden, atenditutzen naiz jarri,
sujeto horrek zer egin duan esan zioten elkarri:
“Biba euskera! nahiz oihu egin, kastillanoak ekarri”.
Formula ezin dialektikoagoan bildu zuen Txirritak euskuinaren euskaltasunaren muga bertso honen azken
lerroan.
Oraingo hontan izandu dira asunto izugarriak,
baina gugatik ez du merezi desonratzea herriak.
Gustu duanak ikasi bitza hamasei bertso berriak,
muallan lanik ez zeukan eta Trajinos Beltzak jarriak.
Aditu nahi ez duanik bada, itxi bitza belarriak.
Trajinos Beltza oiartzuarra zen, Ergoien auzokoa,
Antxoko “moallan” lan egin izana. Txirritak haren izena
hartu zuen heteronimo gisa: grebalariekin bat egiteko
modu dotorea.

Nola presari eragin eta pasatzen dan ugaldia,
hala berean kanpotarrekin bete da Antxo aldia,
gu lanik gabe honla uzteko hoiek zeukaten zalia!
Hau da batere hasarre gabe egiten degun galdia:
oiartzuarrak besteak baino eskasagoak al di’a?
Miseriarik ez dadukagu edanean ’ta janean,
gure gorputzak hargatik daude honen estadu onean;
estimatuak izaten ginan besterikan ez zanean,
orduan baino eskasagoak orain ez gaude lanean...
Edozein burla egiten dute komenentzia danean.
Usteko zuen horren kontuak ez ditugula jakindu,
besteak baino aldrebesago hutsa ikusi bagindu.
Gure koadrila haserre dago, askok bihotzean min du:
zaharrak etxean geldi daudela besteri lana agindu,
Pasai San Juango oilo-jaleak azio txarra egin du.
Alegia, lana “besteak baino aldrebesago” egin izan balute konformatuko ziren berriro lanean ez hartzearekin...
“Pasai San Juango oilo-zalea”, noski, kapataz sobornozaleetako bat zen.
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1936ko otsailean arrantzaleak kalera atera ziren kanporatutako hainbat lankide berriz har zitzatela eskatzeko. Martxoan
portuko langileek jo zuten grebara laneko istripuen dekretua
gaitzesteko. Langile berberek beste greba bat egin zuten apirilean, Asturiasko El Musel portuko langileekin elkartasunean.
Maiatzean saregileek egin zuten greba, euren lan-baldintzen
defentsan. Portuko marinelak ere kalera atera ziren maiatzean,
lan-oinarrien berraztertzea aldarrikatzeko. 1933an Donostiako
Epaitegi Mistoan onartu zituzten oinarriok, bi urterako onartu
ere, eta bi urte horiek igaro ondoren, CNT, ELA eta UGT sindikatuek idatzi bat aurkeztu zuten 1935eko irailean, beste negoziazio bat aldarrikatzeko. 1936ko apirilaren hasieran oinarri
berriak aurkeztu zizkieten langileek armadoreei, eta hilabeteko epea eman zieten aztertzeko eta negoziazioak hasteko.
Armadoreek entzungor egin zieten aldarrikapenei eta ez zuten
langileekin bildu nahi izan. Ezezkoa eman zioten Epaimahai
Mistoaren bileretara joateari, eta Artola Goikoetxea
Gobernadore Zibilak deitutako bilerei ere bai.

Badia jasotzen duen
argazki zaharrenetariko bat, 1858. urtekoa.
Eraldaketa hasi baino
ez da egin. Famham
Maxwell-Lyte.
Nafarroako
Unibertsitatea.

1932an Buenavistan zen bizikleta-fabrikako langileek greba
luzea egin zuten, urtarrilean eta otsailean zehazki, lanaren
oinarria hobetzeko.
CNT sindikatuak 24 orduko greba orokorra deitu zuen
1933ko maiatzaren 9rako. Deialdiak oso nolabaiteko erantzuna izan zuen probintzian, baina Pasaian erabateko babesa jaso
zuen, portuan (portuko lanen patroi eta langileen artean) piztutako gatazkaren aldi berean egokitu baitzen.

1934an lan-gatazkak ugaritu egin ziren, eta greba kopuruak
ere neurri berean. Pasaiari dagokionez, lehen-lehenik aduanetako langileek Port-Bouko lankideei elkartasuna adierazteko
urtarrilean egin zuten greba aipatu behar da. Otsailean, alanbre-fabrikako langileek jo zuten grebara hainbat lankide kaleratu zituztelako enpresatik. Apirilean, UGT eta CNT sindikatuek eta komunistek greba orokorra antolatu zuten
Errenterian. Eskaerak, besteak beste, hauek ziren: langileek
argiaren eta uraren zerbitzuak ordaindu beharrik ez izatea, eta
mediku-asistentzia doan izatea. Greba hau Pasaiara ere zabaldu zen.
Azkenik, ezin ahaztu Urriko Iraultza deitutakoan izan ziren
gertaerak. Ondorioak latzak izan ziren ordukoan ere, sei langile hil baitziren ordena-indarren eta langileen arteko borroketan, Trintxerpeko eta San Pedroko kai inguruetan.
1935ean portuko langileek greba egin zuten, Ford etxeko
gatazkan parte hartzen zuten langileei euren elkartasuna adierazteko.
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1936a izan zen urterik gatazkatsuena, Frente Popular-ak
garaipena lortu zuen urtea, hain justu. Eta hori soilik uztaila
bitartean izan ziren gatazkak aintzat hartuta, Franco jeneralaren altxamendu militarrak lan-aldarrikapen guztiak jo eta bertan akabatu baitzituen edo, hobeto esanda, aldatu egin baitziren langileen lehentasunak: faxismoa zapaltzea zen garrantzitsuena.

Jarrera hura ikusirik, Gobernadoreak behartu egin zituen
armadoreak langileekin biltzera, bera presidente zela. Bilera
joan bilera etorri, ez zuten akordiorik lortu. Hartan iritsi zen
militarren altxamendua, uztailaren 18an, eta orduantxe geratu
ziren negoziazioak bertan behera. Une horretan, Lan-Oinarri
berrien negoziazioak eraginda, ontzi ugari zeuden Pasaian
lotuta: 8 bou, motorrezko 30 pareja eta 82 baporezko, 120 ontzi guztira, eta ontzi barruko mila bat arrantzale. Ekainean, arrazoi berberak tarteko, eraikuntzako langileek eskatu zituzten
lan-oinarri berriak, baita PYSBEkoek ere. Halakoa zen egoera
marinel pasaitarren artean 1936ko uztailean, faxisten altxamenduaren bezperetan.
Baina, arestian aurreratu dugunez, 1931ko greba Pasaiako
historiako mugarrietako bat izan zen, gure zaharren artean
arrastorik sakonena utzi duenetako bat. Gertaera haiek berrituko ditugu orain, gerra-aurreko urte haietan gure herrian bizi
zen giroa islatzen saiatzeko.

2.1 “Ogia gure seme-alabentzat”
Nahiz eta ezker joerako sektoreek pozarren hartu II.
Errepublikaren aldarrikapena, honek ez zuen ekarri, ezta
hurrik eman ere, arazo guztien konponbidea edo klase-arteko
borrokaren amaiera. Zoritxarrez, pasaitarrek beren larruan bizi
eta pairatu ahal izan zuten boterean egoteak berekin dituen
kontraesanak. Errepublika hasiera-hasieratik erasan zutenak.
Maiatzaren 27a odolaren gorriaz markatutako eguna da
Pasaiako historian, zorigaiztokoa eta tristea. Bezperako egun
haietan Kantauri aldeko portuak greban zeuden (Pasaiakoaz
gain, A Coruña, Vigo eta Bermeokoa aipatzen ditu garaiko
prentsak, besteak beste) hainbat lan-aldarrikapen eskatzeko:
Gran Sol-en ibiltzen ziren marinelentzat 300 pezetako soldata
hilean, itsasoan igarotako igandeen pareko atsedena, eta lanaldia 15 ordu baino gehiago ez luzatzea6.
Patronalaren erantzuna gero eta gehiago ari zen atzeratzen.
Eta langileen etxeetan, berriz, gosea atzaparka. Armadoreek
Galiziako portu batzuetatik ekarri ere ekarri zituzten marinelak

(Porto do Sonetik, adibidez); haietako batzuk, Pasaiara iritsitakoan, jabetu ziren eskirol moduan erabili nahi zituela patronalak, eta etorritako bidean itzuli ziren sorterrira; eta beste batzuek, Trintxerperaino etorriak zirenez, bertan asentatzea erabaki zuten. Egun batzuk lehenago, Lan ministroa, Largo
Caballero, Donostiara etorri zen Gipuzkoako portuetako egoera gatazkatsuaren berri hurbildik jakiteko.
Maiatzaren 26an, San Pedro eta Trintxerpe inguruetan elkartutako langileek manifestazioan jo zuten Donostia aldera, baina Gipuzkoako Gobernadoreak hartutako neurriak eta ordenaindarren hedatzea ikusirik, bertan behera utzi zuten martxa.
Gauean, Juan Mendez eta Francisco Cabezon Avance Marino
sindikatuko buruak atxilotu zituzten. Arrantzarako hainbat tresna eta portuko aparailu batzuk erretzea leporatu zieten. Jesus
de Miguel Langile Elkarteen Federazioko presidentea ere atxilotu zuten, beste batzuen artean.
Biharamunean, maiatzak 27, goikoen aginduei jarraiki,
kokapen estrategikoak zaintzera atera ziren tropak Donostia
osoan, hiriko ordena gordetzeko. Soldaduek, berriz, zerbitzu
publikoak zaintzen zituzten: tranbiak, autobusak...
Goizeko 10:00ak aldera beste manifestazio bat abiatu zen
Trintxerpetik. 2.000 lagun inguru atera ziren Donostia aldera,
patronalarekin ezin zutela akordiorik lortu salatzeko, eta
donostiarrek jakin zezaten arrantzaleak nola ari ziren borrokatzen sektoreko aldarrikapenen alde.

Centeno, Herminio Gonzalez, Jose Saleta, Emilio Ruiz,
Eugenio Korta eta Bruno San Jose, besteak beste.
Gertaera latz haien berri izan orduko, goizeko 11:00etan bildu zen agintarien Batzordea Gobernu Zibilean. Egoeraren larritasunaren aurrean, probintzia osoan gerra-egoera ezartzea erabaki zuten.

Bi pankartak zabaltzen zuten manifestazioa. Hala irakur
zitekeen haietan: “Libertad para nuestros compañeros”
(Askatasuna gure lankideentzat) eta “Queremos pan para
nuestros hijos” (Ogia nahi dugu gure seme-alabentzat).
Mirakruz gainera iritsi zirenean, Armadaren destakamendu bat
topatu zuten parez pare, kapitain baten agindura.
Manifestariek jakinarazi zieten era baketsuan zetozela gobernadoreari lankide atxilotuak aska zitzala eskatzeko. Soldaduek
utzi egin zieten pasatzen, baina ohartarazi zieten aurrerago
Guardia Zibila zegoela, zaldiz. Ategorrietako erlojura iritsi
zirenean, guardia zibila tiroka hasi zen zaldi gainetik.
Zorigaiztoko oldarraldi haren ondorioz 7 arrantzale hil ziren
eta hainbat lagun zauritu.

Hurrengo goizean, autopsia egin ondoren, Polloeko kanposantuan eman zieten lur hildakoei. Ezarian-ezarian normaltasuna itzuli zen bai Donostiara eta bai Pasaiara, baina gatazkak
lehengo berean zirauen, bi aldeak aseko zituen konponbiderik
gabe.

Hildakoak eta zaurituak:

Arratsalde hartan bertan, arrantzontzietako armadoreen batzorde batek jakinarazi zion gobernadore zibilari onartzen zutela Gobernuak proposatutako arbitrajea, Pasaiako portuko
arrantza-gatazkari irtenbidea emate aldera. Handik laster,
arrantzaleen ordezkaritza batek azaldu zuen langileak prest
zeudela Gobernuak erabakitako laudoa onartzeko.

Hildakoak:
- Jose Carnes, 32 urtekoa, Corrubedon jaioa (Galizia).
- Manuel Perez, 34 urtekoa.
- Jose Novo Martinez, 25 urtekoa.
- Antonio Barro, 31 urtekoa.
- Julian Zurro Perez, 19 urtekoa, Castronuevokoa jaiotzez
(Valladolid).
- Jesus Camprosola, 23 urtekoa, galiziarra.
- Manuel Lopez Diaz, hau egun batzuk geroago hil zen, zaurien ondorioz.
Zaurituak:
- Vicente Saleta, Providencia Ageita, Julio Fernandez, Manuel
Roldan, Pedro Basterretxea, Lizaso Zapata, Manuel Alonso,
Valentin Otxoa, Carmen Candanal, Jose Suarez, Luis

Ategorrietako erlojuaren parean gertatu zen
Pasaiako zazpi arrantzaleen hilketa 1931n.
KUTXA Fototeka.

Biharamunean, La Voz de Guipuzcoa egunkari errepublikazaleak luze-zabal jorratu zuen albistea, eta muturreko elementuei egotzi zien gertatutakoaren erantzukizuna: “Pasaiako
arrantzaleen gatazkak, gaiztotu ahala, ekinbide politiko arriskutsua ekarri zuen herritarrentzat. Buruzagiak ez ziren ezkutatzen euren predikuetan, eta lotsarik gabe bultzatzen zuten
indarkeriara, desordenara, bortxara”.

Gauean Esteban Goñi, Gregorio Acedo eta Manuel Prieto
atxilotu zituzten Pasaian. Maiatzaren 27ko manifestazioak utzitako emaitza mingarria jakin ondoren, Luzuriagako langileak
lana uztera behartu zituztela leporatu zieten.
Maiatzaren 30ean batzarra egin zen La Union sindikatuaren
egoitzan. 800 grebalari elkartu ziren, Gobernuaren arbitrajeaz
eztabaidatzeko. Proposamena adostu eta onartu zutenean, langileen batzordea armadoreen ordezkaritzarekin bildu zen
Circulo Mercantil-ean gatazkaren egoera aztertzeko. Hauexek
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“Muelles y Almacenes
para Vapores de Pesca”,
alegia, arrantzako
baforeentzako kaiak
eta biltegiak antolatu
zituen enpresaren
instalakuntzak.
Pasaiako
Agintaritzaren
argazki-artxiboa.

osatzen zuten batzordea: ontzi-patroien aldetik Andres Perez
Lijok; makinisten aldetik, Ramon Rodriguez Rodriguezek;
marinelen aldetik, Serafin Lago de Andresek, eta suginen aldetik, Emiliano Rosales Davilak.
Arratsalde hartan bertan, Gobernadorearen ohar batek albiste ematen zuen ia Gipuzkoa osoan gerra-egoera jasotzeko erabakia hartu zutela, Lezon, Pasaian, Errenterian eta Donostian
izan ezik. Jarraian, atxiloketa gehiago izan zirela jakinarazten
zuen idatziak. Atxilotuak, zehazki, hauek izan ziren: Lucio
Andiano Martinez, Romualdo Lacalle Zamora, Apolinar Otxoa
Orradre, Santiago San Martin Dominguez, Jose Maria Lizaraso
Urruti eta Antonio Robles de Paco. Eta, ohar berean, Juan
Miranda Aldunain, Diego Zarco Espiridion eta Pedro Alonso
Martinez aske utzi zituztela argitzen zen.
Ekainaren 3an, Pasai San Pedroko irakasleek harpidetza
publikoa egitea proposatu zuten, eskolan jangela bat sortzeko
eta han marinelen seme-alabei egunean otordu bat emateko.
Izan ere, greba luzatzen ari zela-eta, marinel batzuk premia
gorrian zeuden. Proposamenak harrera beroa izan zuen: herriharpidetza bidez berehala bildu ziren 800 pezeta aipatutako
helbururako. Hurrengo egunean, Pasaiako Udalak erabaki
zuen 100 pezeta ematea eskolako jangelari. Beste horrenbeste egin zuen La Union sindikatuak, 1.000 pezetako ekarpenarekin. Egun batzuk geroago, Sociedad Recreativa
Sampedrotarra elkarteak emanaldi bat eskaini zuen Antxoko
Moderno zineman, sarrerako diruarekin arrantzaleen grebak
sortutako ondorioak ahal zen neurrian leuntzeko.
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Ekainaren 9an, Gobernuak arrantzale pasaitarren auzian
erabakitako laudoa argitaratu zuen Gaceta-k. Erresoluzioa

aztertu ondoren, arrantzaleek erabaki zuten biharamunean,
ekainak 10, ontzietara igotzea, eta, normaltasun osoz, lanera
itzultzea.
Ekainaren 12an Pasaiako arrantzako ontzidia itsasoratu egin
zen. Halaxe amaitu zen hamabostaldi luze bat iraun zuen
gatazka.
Garai hartan La Union sindikatuko idazkari zenak, Juan
Astigarrabia komunistak, utzi zuen lekukotzarik egun hauetaz,
eta baita Pasaiako arrantza sindikatuaren idazkaritzara eraman
zuten nondik norakoez ere7.
“Al día siguiente de proclamarse la República salimos de la
cárcel, y, en seguida, me encuentro con que los pescadores
de Pasajes, los de altura, formaban un sindicato de cuatro mil
asociados, compuesto por su sección de maquinistas y fogoneros, patronos de pesca y costa, marineros rasos, rederos,
(…) Vienen a buscarme para que me ponga al frente del sindicato, y les digo yo: “¡pero bueno! si la mayoría de los elementos sindicados ahí son anarquistas. ¿Como es que buscan
a un comunista”. Dicen: “no, es que tenemos confianza en ti
y tú tienes experiencia en estas cosas”. Consulto con el partido y me dicen que tenía que hacerlo. Realmente, el sindicato
exigía que uno hubiera estado enrolado en un barco pesquero, me enrolé en un barco pesquero e hice un viaje hasta
Castro Urdiales. Al regreso ya había cumplido una de las estipulaciones básicas del reglamento. Les dije: “el día primero
de mayo vamos a declarar la huelga” (…) Nosotros pedíamos,
entre otras cosas, un salario de trescientas pesetas al mes, y un
descanso, cuando se llegaba a tierra, de tantos días como
domingos hubieran pasado en el mar los marinos. Esas eran

las reclamaciones básicas. Como esto no se resolvía, todo era
una cuestión de aguantar la cosa. Así es que yo me desplacé a
Madrid y entonces se aprovechó la ocasión para levantar una
campaña contra mí, diciendo que se me habían ocupado talones del Banco de Barcelona y una serie de mentiras, alentadas
por el gobierno. Cuando ya creyeron que habían creado la
atmósfera suficiente, me dejaron libre, porque no había ningún cargo contra mí. Ví que toda aquella mojiganga de conferencias en el departamento de la Subdirección de Pesca había
sido hecha para sacarme a mí de Pasajes y, mientras tanto.
maniobrar en el sentido de desmoralizar a la gente. Entonces
cogí precipitadamente el Exprés y me presenté en Pasajes en
el momento mismo que se estaba celebrando una asamblea
de trabajadores (Pescadores), Cuando yo llegué, todo el mundo se puso en pie a aplaudir. Y dijeron: “Camarada no hay otra
salida que la de aguantar todavía!” “Podemos aguantar y, además, estoy seguro que ganaremos, así es que ¡adelante!”. Y
efectivamente, cuando vieron que la maniobra les había fallado, empezaron las conciliaciones. Largo Caballero, que era el
Ministro de Trabajo, intervino en el asunto y les dijo: “Eso se
arregla en cuanto Vds. echen a Astigarrabia de la Secretaría
del Sindicato” (…) Si la cuestión se resolvía simplemente con
el hecho de que yo dimitiera de mi posición, les dije: aceptado (…) la cosa se arregló, además, con la condición de que se
nombrara un secretario socialista. No quiero decir qué fue lo
que hizo este secretario socialista por no envenenar más la
atmósfera, suficientemente envenenada en nuestro país”.

Astigarrabiak diskrezioz aipatzen duen arren idazkari berri
horren jarduna, suz eta odolez urratutako lan-baldintzen
hobetzea, laster egon zen berriro kolokan, eta ez armadoreen
eta enpresarien presioagatik, baizik eta sindikatuek beren artean zeuzkaten desadostasunengatik, baita euren buruetako batzuen handikeriagatik ere.
Ondoren xeheki emango ditugun gertaerak El Dia egunkari
nazionalistatik eta La Voz de Guipuzcoa errepublikazaletik entresaka eginez jaso ditugu. Aurrenekoak hainbat azal eta editorial
eskaini zizkion gai honi 1931ko abenduaren 1etik 13ra. Bigarrena
abenduaren 4ean hasi zen gaia jorratzen eta, batez ere, UGTko
sindikalista Gomez jaunaren ahotsari egin zion oihartzun.
Bi egunkari hauek irakurrita ezagun du bi sindikatu hauetako afiliatuen arteko ezin ulertua aspalditik zetorrela. Ontzi
barruko bizikidetza behartuak, ulertzekoa denez, ondorioak
zekartzan aldarrikapen eta borrokaren eremuan ere. Baina soka
areago tenkatu zen La Union sindikatuak bere eskakizunak
–aurrez ere, Lerchundi e Hijos enpresan izandako gatazkan
adierazitakoak– plazaratu zituenean. Armadoreek UGTra afiliatu gabeko ontzi-kide guztiak lehorrean utz zitzatela nahi
zuen, eta, horretarako, 48 orduko epea ematen zien Pasaiako
portuko armadoreei.
Gobernadore Zibila La Union sindikatuko ordezkariekin bildu zen aipatutako epea luzatzen saiatzeko, eta, bitartean, gaia
Bitariko Batzordean –horretarako propio sorturiko Comision
Paritaria delakoan– aztertu ahal izateko.
Bestalde, Gipuzkoako Alkateen Batzordeak –Azpeitia,
Tolosa, Andoain, Ordizia, Bergara, Oñati eta Zumaiako alkate-

ek osatutakoak– beste ohar bat plazaratu zuen azaroaren
30ean. Idatzian argi eta ozen agertu zuten euren protesta sendoa La Union-ek armadoreei emandako ultimatumagatik.
Batzorde honek arrantzale gipuzkoarrei agindu eta iragarri zien
eskueran zituen bitarteko guztiak jarri eta eginahal betea egingo zuela arrantzale gipuzkoar bakar batek ere lanik falta ez
zezan, ezta etxeari eusteko sostengurik ere.

Lerchundi e Hijos
enpresak San Pedroko
ontziolaren inguruan
zeuzkan bulegoak.
Pasaiako
Agintaritzaren
argazki-artxiboa.

Gertaera hauen harira, abenduaren 1ean editorial gogorra
argitaratu zuen El Dia-k. Hauxe izenburua: ¡Obrero vasco, alerta! (Adi euskal langile!). Handik entresaka eginda ekarri ditugu
hainbat paragrafo, interesgarriak baitira oso urte haietan euskal
politika zer-nolako dialektikatan mugitzen zen ulertzeko.
“Denunciamos ante la opinión guipuzcoana, un hecho de
inaudito despotismo y de cobardía inclasificable.
Se ha producido ante la marcha vigorosa y decidida de la
organización formidable de los obreros vascos. Estos, en contadísimos meses, han sabido asociarse con tal acierto y potencialidades en Pasajes, que han despertado el despecho en las
filas de la UGT. Hace aproximadamente un mes se constituyó,
en este puerto pesquero, el sindicato de los arrantzales vascos,
agregado a Solidaridad de Obreros Vascos. Pocos, todavía, en
número, pero fieles seguidores a su gran ideal de redención
proletaria, que unidos a los otros sindicatos vascos del puerto
dan la sensación de un poder robusto y eficaz.
El sindicato de pescadores LA UNION ha declarado la guerra
sin cuartel a este brote del sindicalismo vasco. Afiliada LA
UNION hoy a la UGT como ayer lo estuvo a la Confederación
Nacional del Trabajo, y como mañana puede volver a incorporarse a esta ramificación del comunismo, ha decidido ahogar, en germen, a los solidarios vascos.
Bien sabemos que los pescadores asociados en las filas de LA
UNION no son los responsables del atropello que se intenta
cometer. Estos pescadores, que actualmente están afiliados a
este organismo, no pretenden condenar a muerte a sus compañeros de trabajo. Son los elementos dirigentes del socialismo, con el compañero Gómez y sus paniaguados los que
quieren someter a su tiránico dominio a los pescadores vas-
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El señor Gómez añadió que los de LA UNION están dispuestos a hacer ciertas concesiones en el laudo dictado últimamente por el Gobierno a cambio de que los armadores accedan a la pretensión de que sean despedidos los obreros vascos que tengan enrolados a su servicio. (Gobernuak, 1931ko
maiatzean marinel pasaitarren greba zela eta, erabakitako
laudoari buruz ari dira).
Hicieron ver los armadores que ellos no tenían en cuenta las
ideas políticas de los marineros para admitirlos o rechazarlos,
pero ya que los de LA UNION ofrecían concesiones, no querían dejar de escucharles.”

Trintxerpeko
Ospitalilloko instalakuntzak. Pasaiako
Agintaritzaren
argazki-artxiboa.

cos. Este Gómez, secretario retribuido del sindicato LA
UNION, enchufista también, como buru socialista, pues es
secretario retribuido del Comité Paritario de la Aguja y del
Comité Paritario de Pescadores, concejal del Ayuntamiento
donostiarra y extraño al país, ha conminado a los armadores
de Pasajes, que de no despedir a los pescadores afiliados a
Solidaridad de Obreros Vascos, declararán la huelga en plazo
perentorio…
Y los cuatro humildes pescadores, (Lerchundi e Hijos lantegitik kaleratutako lauei buruz ari da) aún sabiendo que de
seguir en las filas de Solidaridad habían de pasar por el duro
trance de ser despedidos por este desdichado patrono, exponiéndose a los rigores del hambre y la miseria, se han negado
rotundamente a abandonar a Solidaridad para afiliarse en la
UGT.
Ni los alcaldes, ni ningún vasco podemos tolerar que los
obreros extraños al país, que deben gratitud y agradecimiento a los vascos que tan noblemente los han recibido, lleguen
a consumar su insensato deseo de expulsar de su trabajo a los
honrados obreros vascos…
Todo obrero vasco, consciente de su dignidad, debe alzarse
indignado contra el atropello inhumano de estas organizaciones extrañas”.

Azkenik, editorialak auzian esku hartzera premiatzen du
Gobernadorea, ondorio penagarriagorik saihesteko.
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Lehendik ere sua pizten lan handirik ez zegoen arren,
prentsa nazionalistak egur gehiago bota zuen garretara.
Hasieran, bai, onartu zuen “argudioa mengela dela, mengelagoa ezin”, baina gero honela gaineratu zuen: “Bagara hainbeste; Euskal Herrian galiziarrek ezin badute euskaldunekin
bizi, normalena galiziarrak joatea litzateke. Ideia desberdineko langile eta enplegatuak nonahi bildu izan dira, eta
inoiz ez da halakorik ezagutu: denak iritzi berekoak ez izatea inoiz ez da arrazoi nahikoa izan langileetako batzuk
lanik gabe uzteko”.
ELA sindikatuan afiliatutakoen jarrerari dagokionez, prentsak batzar baterako deialdia berritzen du, abenduaren 2an
egitekoa. Idatzian La Union-eko kideak salatzen ditu, ez oso
hitz gozorekin: “Sozial-faxistak, mugimendu erabat klasistako traidoreak, langilearen lepotik bizi diren bizizaleak, entxufezaleak, Primo de Riveraren Diktaduraren kolaboratzaileak, Telefonicako eskirolak, Bartzelonako portuan, koldar eta
negarti, lan egiteko Guardia Zibilaren babesa eskatzen dutenak, horiek, adi euskal langile, internazionalismoa goratu
bai, baina egiaz “zuluen” pareko bizikidetza-arauak gainetik
ezarri nahian ari dira. Eta hori, gure euskal espiritu demokratikoak –edozein eratako tiraniaren etsai– gorrotatu egiten
du”.
Arratsalde hartan bertan egin zen asanblada. “Eusko
Langilekoen eskubideak defendatzeko jarraitu beharreko taktikari buruz afiliatuei iritzia galdetu zitzaienean –dio egunkariak–, denak ados agertu ziren: La Union sindikatuaren mehatxua gauzatzeko ahaleginik egiten bada, eta kaleratutako euren
lankideak berriro onartzen ez badira, Eusko Langilekoek,
defendatzeko, portuko mugimendu oro gelditu beste biderik ez
dute izango. Erraz egin ahal izango dute –zehazten du bileraren kronikak–, izan ere gehiengoa dute zamaketarien artean
eta osotasuna tiralarien artean”.

El Dia egunkari berak abenduaren 3an argitaratutako titularra aski adierazgarria da une haietan bizi zen giroa arnasteko:
Gómez y su comparsa dispuestos a ceder ante los patronos a
cambio de que se deje sin pan a los obreros vascos (Gomez eta
bere morroiak prest dira patroien aurrean men egiteko, euskal
langileak ogirik gabe uztearen ordainetan).

Sindikatu nazionalistako sekzio pasaitarrak hala adierazi
zien kazetariei: “Eusko Langilekook, lanik baldin badago, ez
dugu inor gure herritik joaterik nahi, baina nahi duguna da utz
diezagutela euskal langileoi lanean eta gure sostengua zintzo
irabazten”.

“El secretario del sindicato LA UNION señor Gómez, adujo
en apoyo de tal pretensión el argumento de que los afiliados
a Solidaridad de Obreros Vascos, contra los que ya se sabe
que van especialmente los tiros, tienen un cierto matiz nacionalista y por efecto de ello se hacía difícil la convivencia a
bordo de estos obreros vascos con los gallegos.

Ondoren, “Donostia, Irun, Errenteria, Lasarte, Andoain,
Billabona, Alegia, Tolosa, Azpeitia eta Azkoitiko izaera katolikoko Langile Sindikatuen eta Nazareteko femeninoen eskutitz
bat argitaratu zuen El Dia-k. Hala diote idatzian:
“Kontzientziak agintzen digu ELAko afiliatuen eskubideen aurkako bidegabekeria irmo salatzea”.

Nolanahi ere, Gobernadoreak, Galarza Jaunak, saihestu egin
zuen zuzenean gatazkan nahastea, eta Industria eta Arrantzako
Bitariko Batzordearen esku utzi zuen auzia. Bitariko Batzorde
hori honakoek osatu zuten: armadoreen aldetik Francisco
Andonaegik, Isidoro Artazak, Segundo Ituartek, Julio Zigandak
eta Joakin Susperregik; eta ordezko batzordekide moduan,
Angel Martiarenak, Pedro Fillolek, Jose Astigarragak, Angel
Fernandezek eta Ignacio Uriak, guztiak ere Pasaiako BaporeArrantzontzietako Armadoreen Gremio-Elkarteko kideak. La
Union-en aldetik, berriz, –ordezkatutako sindikatu bakarra
hura izan zen– Felix Gonzalezek, Bernardino Camañok,
Andres Vidalek, Ramon Mariñok eta Luis Gomezek; eta ordezko moduan, Vicente Catelinek, Manuel Alfonsok, Jose
Gayosok, Alfonso Cruzek eta Jose Soutok.
Batzordetik kanpo geratu ziren kapitainak eta makinistak,
armadore libreak, San Sebastian elkarteko armadoreak, Eusko
Langile Alkartasuna sindikatua eta “Donostiako Karmengo
Ama Zamaontzien Kofradia”.
Egun hartan bertan, 1931ko abenduak 5, El Dia-k Luis
Gomez La Union-eko idazkariak bidalitako ohar bat argitaratu
zuen. Hala baietsi zuen idazkariak idatzian: “Eusko Langileen
Alkartasuna sindikatuak, gure uste osoa duten pertsonek diotenez, zenbait armadoreren diru-laguntzak jasotzen ditu –badabil izen eta kopuruen zurrumurrua– langileak taktika sindikalista desberdinetan banatzeko”. Zakartzen zihoan elkarren aurkako salaketen tonua.
Nola ez, J. Salgadok, ELAko idazkariak, erantzun egin zion
Gomez jaunaren oharrari. Bestak beste, argitu zion “Elkartekideen
eskuzabaltasunetik eta ahaleginetik” bizi zela bera. “Eta horren
froga da gure Elkartean soldatapeko kargurik ez izan arren, ondo
baino hobeto etorriko litzaigukeela Gomez jaunaren etekin gizen
horietako bat gure elkartearen zamei eusteko...”
Jarraian, egunkari berak telegrama bitxia argitaratu zuen,
Arrasateko Eusko Langileen Alkartasunako presidenteak bidalia. Hala dio idatziak, hitzez hitz:
“Imposición tiránica sindicato LA UNION provoca ira.
Luchemos porque gente indeseable que nos hace miserable la
vida, moral y materialmente, sea reintegrada a su tierra. Por
razones materiales exclusivamente, adoptado idéntica medida ciudades españolas. Asístenos infinitamente más razón. En
nombre 600 solidarios de Mondragón, Gora Pasajes! Gora
Solidaridad! – Presidente: Aranzabal”.

Auzia gero eta itxura komunitaristagoa hartzen ari zen
Pasaian, eta gure artean lan egiten zuten bi komunitateak
aurrez aurre jartzeko arriskua areagotzen: Euskal Herrikoa bertakoa eta familiari eusteko lan bila immigratu beste biderik izan
ez zuten haiena.
Engracio de Arantzadi Kiskitzak, aurrenetariko abertzalea
Gipuzkoan, Jainkoa bitartekari hartuta, galdera sorta jaurti
zuen zerura Euzkadi egunkarian:
“¡Hermanos en la fe! ¿Dónde están? Entre la muchedumbre
exótica que nos ahoga con su intolerancia, con su impiedad,

con sus arrogancias blasfemas, con sus costumbres depravadas, ¿dónde están los hermanos de fe nuestros? Si esas muchedumbres están acabando aquí con toda religiosidad, si son
esas muchedumbres precisamente las que están paganizando
el cristianísimo pueblo vasco, ¿habremos pecado de preferirles a los católicos hermanos vascos necesitados?
¿Ayudaremos a los extraños anticristianos que con el pan arrebatan la fe a nuestros hermanos; ayudaremos a esa gente a que
se establezca definitivamente entre nosotros y a que llamen y
traigan a los suyos de Toledo, de Valladolid, de Oviedo, de
Zaragoza, a sus parientes y amigos cuyos nombres previsoramente aparecen mucho antes de que vengan en las listas del
padrón vasco para gozar de todos los beneficios de la vecindad vasca y pasar desde el topo del vagón al asilo benéfico o
al sillón presidencial del Municipio? ¿Desde cuándo los motivos de perversión extranjera van a dejar sin pan a los pobres
creyentes hermanos nuestros?
Dios nos ordena amar con preferente amor a los vascos. Eso
nos enseña el patriotismo que El prendió en nuestros corazones”…

MEIPI enpresaren
instalakuntzak,
Pasai Donibanen.
Pasaiako
Agintaritzaren
argazki-artxiboa.

Abenduaren 6an, Trintxerpeko Velasco tabernan kalapita
handi samarra izan zen. El Dia-k biharamunean argitaratutakoaren arabera, La Union-eko hainbat afiliatuk kausari traizio egitea leporatu zioten Gomez idazkariari. Zehazki, Gijongo hainbat armadorerekin egindako adiskidetasun beroa aurpegiratu
zioten. Egun haietan Gijongo armadore haiek Pasaian amarratuta zituzten ontziak, portu hartako greba zela medio. Eta
Gomez jaunak, antza denez, La Union sindikatuko 102 gizon
eskaini zizkien armadore gijondarrei ontziak itsasora atera ahal
izateko, nahiz eta arrantzaleok eskirol izatera behartu, Gijongo
grebalarien interesen kontra.
Bilerak bata bestearen atzetik eginagatik ere Bitariko
Batzordean ez zuten akordiorik lortzen. Abenduaren 11n, ostiralez, berritu egin zen gatazka. Hilaren 6an, Jaizkibel-Mendi
eta Ulia-Mendi arrantzontziak porturatu ziren Pasaian, biak ere
Sarriegi, Sagarzazu y Compañia armadoreenak. Arraina deskargatu eta egun batzuetan atseden hartu ondoren, berriro ere itsa-
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sora ateratzekotan zirela, La Union sindikatuko tostartekoek
ezetz esan zuten, eurak ez zirela ontziratuko ELA sindikatuko
bi ontzikideak lehorreratu ezean. Kapitaina saiatu zen auzia
konpontzen, baina alferrik, eta orduan Itsas-Armadaren
Ordezkaritzari pasa zion abisua. Hark eskifaia osoa ontzitik
jaisteko agindu zuen. Berehala desegin zen tripulazioa.
El Dia egunkariak hala ekarri zuen egun haietako giroa
paperera: “Pasaiako portuko langileen aldarteak asaldatuta
daude oso, eta, agintariek –arrazoiaren eta legearen alde jarrita– irtenbiderik eman ezean, ez litzateke harritzekoa alde bateko eta besteko langileen artean aurrez-aurreko tamalgarriren
bat gertatzea. Garaiz gaude oraindik. Agintariek irmo nagusitu
behar dute langileen arteko liskarren gainetik”.
Langileen arteko liskar hartan gogoz kontrako protagonistetako bat Severo Badiola Unzueta izan zen. Ondarroan jaioa
zen Badiola, baina 1919az geroztik Pasaian bizi zen eta
Herrera ontzian egiten zuen lan, makinista. Jose Migel
Barandiarani azaldu zionez8, eskifaiako gainerako kideek
jakin zuten ez zegoela La Union sindikatuan afiliatua, eta,
orduan, Astigarrabiak, La Union-eko idazkariak, bilerara deitu
zuen. Gogoan izan 1931ko greba eta heriotza haien ondotik
aldarrikapen bakarra geratu zela onartu gabe: La Union sindikatua izatea arrantza-industrian lan egiteko ahalmena zuen
sindikatu bakarra.
Egoera horretan, eta sindikatu batean edo bestean afiliatzeko askatasunaren alde indar eginez, Badiolak esan zion
Astigarrabiari ELAn militatzea aski arrazoitua zegoela. Dena
dela, La Union sindikatuko makinisten ataleko asanblada
baten aurrean ere defendatu behar izan zuen Badiolak bere
jarrera. Asanblada horretan, sindikatuan afiliatu zedin behartzeko, ordezkari moduan aukeratu zuten patroiekin egitekoa
zen bilera baterako. Beste makinista bat kaleratu edo ez azter-

tu behar zuten bilera hartan. Badiolak, ordea, ezezko sendoa
eman zion izendapenari. Hala azaldu zuen Badiolak berak
gertatutakoa: “Ontzia ateratzerako orduan, eskifaiako gainerako kideek ezetz esan zuten, ez zirela nirekin aterako, ez nintzela-eta euren sindikatukoa. Andonaegui etxeko ikuskariak
hartu zuen esku, Francisco Acebalek. Hark konpondu zuen
auzia, eta, azkenean, ontzia nirekin atera zen, hurrengo lehorreratzean afera behin betiko trenkatzekotan. Itzuli ginenean,
ordurako bai baitzekien gertatutakoaren berri, La Union sindikatura afiliatzeko erregutu zidan gure amak, nahigabe gehiago
ez izateko. Halaxe egin nuen, gorabehera guztien berri
Solidaridad de Trabajadores Vascos (ELA) sindikatuan eman eta
gero. La Union-en sartu nintzenean zuzendaritzako kideei ikusarazi nien euren nahiak bete zirela, ELAk ez zuelako marinelak ordezkatuko zituen atalik”.
Badiolaren arabera, ELA barruan arrantzaleen sekzioa eratu
zenean, ELAko edo solidarioen gain ezarritako presioa areagotu egin zen. Union-ekoek uko egin zioten haiekin ontzi berean ateratzeari. Armadoreek hasieran men egin zioten baldintza
horri, harik eta euretako batek, Sarriegik, solidarioak ez baina
unionistak lehorrean utzi zituen arte. Hala, huts-hutsik “solidarioekin” osatu zuen eskifaia bat. Liskarrak gertatuko zirelakoan, 1932ko martxoan, SOVeko beste herri batzuetako sindikalistek hartu zuten portua.
Berriro ere agintarien bitartekaritzak ekarri zuen egoera bere
onera, Sarriegiren pareja arrantzara atera aurretik
Gobernadore Zibilak bertan behera utzi baitzuen ontzien itsasoratzea, auzia konpondu arte.
Konponbidea, Badiolaren hitzetan, halaxe etorri zen: “La
Union sindikatuak, azkenik, onartu egin zituen solidarioak
ontzietan. Harrezkero, errespetu gehiago izan zitzaien solidarioei”.

JUAN DOMINGO ASTIGARRABIA ANDONEGI
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onostian jaio zen 1901eko azaroaren 20an, familia liberal
baten altzoan.
1925. urtean eman zituen lehen pausoak alderdi komunistako Federacion Vasco Navarra delakoan. Errusiako Iraultzaren
norainokoak harrituta, Marxen lanak irakurtzeari ekin zion eta
Gaztedi Sozialistatik aldendutako batzuekin hasi zen hartuemanetan.
Estatu osoan barna ibili zen talde komunistak sortzen.
Hartu-eman estua izan zuen Pasaiako bizitza sozial eta
politikoarekin ere. Antza denez, Artola Enea etxean bizi
zen, Eskalantegi kaleko 34.ean; gaur egun Ignacio
Ormazabalen farmazia dagoen horretan. Sindikatuan zeukan kargua eta ardura zela medio, 1931ko manifestazioko
protagonistetako bat izan zen. Guardia Zibilak zazpi langile hil zituen protesta-ekitaldi hartan, hogeitaka manifestari
zauritu zituen eta hainbat lagun atxilotu. Astigarrabia bera,
artean.

1936an, Euskadiko Partidu Komunistako idazkaria zela, Erri
Lan Zaingoko kontseilari izendatu zuen Jose Antonio Agirre
lehendakariak.
Bizkaia frankisten esku erori zenean, epaiketa egin zioten
Valencian. Espainiako Partidu Komunistako Batzorde
Zentralak berak epaitu zuen, aspaldidanik sarri samar jartzen
baitzuen auzitan Astigarrabiaren lana. Gobernu burges bati
laguntzea leporatzen zioten –Agirreren Gobernuari, alegia–
eta troskistatzat ere hartu zuten. Zigor moduan, ardurako kargu guztietatik kendu zuten eta alderditik kanporatu.
1939an Marseillako portutik abiatu zen Panama aldera, baina, azkenik, Kuban lehorreratu zen. 1950eko hamarkadan,
erbestea utzi gabe, Partidu Komunistan sartu zen berriro.
Franco jenerala hil eta urte batzuetara, Juan Domingo
Astigarrabia Euskal Herrira itzuli zen, eta Euskadiko Ezkerrako
Ohorezko Presidente izendatu zuten.
Jaioterrian bertan, Donostian hil zen 1989an, 88 urte zituela.

2.2 Dentsitate handia sindikatutan eta
politikan
Liskarrak liskar, garai hartako protagonista zuzenetako batek,
Jesus Carballo sanpedrotarrak, ziurtasun osoz baietsi zigun ez
zuela ezer gogoratzen tirabira haien inguruan, “langile eta sindikalisten artean giro bikaina zegoelako”. Oroitzen zuen, bai, sindikatuan elkartutako nazionalistekin bazirela desadostasunak,
baina aparteko arazorik ez, bere hitzetan “apaizik gabeko nazionalistak zirela esaten genuen-eta”.

Izan ere, gure irudiko, gerra-aurreko Pasaia haren beste ezaugarrietako bat egoitza sindikal eta politikoen ugaritasuna zen,
baita sindikatuetako afiliazio kopuru altua ere. Faxistek herrian
sartu zirelarik egindako zerrendetan, 2.000tik gora sindikalista
zenbatu zituzten, Solidarioak (ELAkoak) kontuan hartu gabe.
Egin dezagun kontu gizonezkoez bakarrik ari garela, lan egiteko
adinean dauden gizonezkoez zehatzago esanda. Eta garai hartako Pasaiak 11.000 biztanle ez zituela kontuan hartuta, aski
kopuru adierazgarria dugu. Apaldu liteke zenbakiaren garrantzia, alegia eta gero sindikatu bateko kide izatea derrigorrezkoa
zela lan egiteko, baina urte haietako mugimendu etengabeak eta
gerrako lehen egunetan sindikatuek izandako jarrerak argi erakusten digute sindikatua, edozein sindikatu, obligazio hutsa baino zerbait gehiago zela. Honen harian Carballok berak dio
baietz, sindikatu batera bildu beharra zegoela lan egiteko, baina
inork ez zuela agintzen zeinetan afiliatu.
XIX. mendeko Industria Iraultzak hainbat aldaketa eragin
zituen Europako gizarte eta ekonomia egituran. Energia-iturrien
berritzea, produktuak lortzeko azkartasuna eta, trenbidea eta
baporezko nabigazioa bezalako garraiobide berriei esker, produktuok zabaltzeko gero eta handiagoko arintasuna... Arrazoi
eta eragile asko izan ziren kapitalismoa finkatzen lagundu zutenak. Garapen ekonomiko honek herritarren migrazio-mugimendu handiak eragin zituen, baina, horrez gain, proletalgoaren
garapena ere ekarri zuen. Langileak egunean baino egunean
argiago jabetzen ziren elkartu egin behar zutela euren aldarrikapenak lortzeko. Kontzientzia hartze hau da alderdi politiko eta
klase-sindikatuen sorburua.
Gipuzkoako antolakuntza sindikalek denbora behar izan
zuten bidea urratzeko eta egiteko, eta ez bakarrik klase-kontzientzia eta tradizioa falta zegoelako, baizik eta, batez ere, probintziaren industrializazio-prozesuarekin batera sortu zirelako.
Gure udalerriari dagokionez, gaur egun eskura dauzkagun
datuekin garaiko sindikatuen eta alderdi politikoen mapa zehazteko moduan gaude.

Union General de Trabajadores (UGT)
Sortu eta aurreneko urteetan, Lanbideen Elkarteak deitutakoetan
egituratu zen UGT. Elkarte horiek Langileen Elkarteen Tokiko
Federazioen inguruan zeuden bilduta. Denborarekin ikusi zen
antolatzeko egitura hori ez zela eraginkorra, sindikatuaren ekintza-eremua oso eskala txikira mugatzen zuelako. Ondorioz,
1928ko Kongresuan, egitura hori aldatzeko beharra proposatu
zuten sindikatuko buruek, eta, hala, Industria-Federazioak sortzea; industria bereko hainbat sekzio bilduko zituzten egiturak,
alegia.

www.gipuzkoa1936.com

Pedro Barrusok ongi deskribatzen du sindikatuaren errotzea:
“Esan dezakegu UGT Gipuzkoako herririk industrializatu eta
populatuenetan eta etorkin gehien jaso zituzten guneetan ezarri
zela. Iraganera, 1918. urtera jo behar dugu, urte hartan sortu zen
“Gipuzkoako Metalgintzako Langileen Sindikatua”, UGTren
babesean. Donostia, Pasaia, Errenteria, Hernani, Arrasate,
Zumarraga eta Zumaiako metalgintzako langileak ziren afiliatuak”9. Litekeena da, antolatzeko egitura aldatzearen eraginez
–Lanbide-Elkarteetatik Industria-Federazioetara pasatzearen era-
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ginez, alegia– afiliatu pasaitarrek euren azpiegitura zabaldu
behar izana.
Udal Artxibategian gutun ugari daude herrian Langile Zentro
baten berri ematen dutenak. Langileen Elkarteen Lokala ere deitzen dute. Magdalena kaleko (Blas de Lezo, gaur egun) hamargarrenean behar zuen egoitzak. UGTko afiliatuek erabiltzen zuten
lokal hori euren mitin eta hitzaldietarako, baina 1931ko maiatzaren 1ean ospatutako festaz geroztik, desadostasun eta pitzadura handiak sortu ziren hainbat talderen artean. (Joera komunistakoak ziren nagusi10: “... festa hartako ekitaldiak antolatuta,
izaera erabat komunista emanda, aurrez antolatutako ekitaldi
gehienei bezala, UGT eta haren gizon adierazgarrienak bidegabe zentsuratuz...”). Horregatik guztiagatik, 1932ko otsailean,
langile guztiei, eta, oro har, herritar guztiei zuzendutako ohar
batean, hala bukatzen dute: “Arrazoi hauek guztiak emanda,
ohartarazi nahi diegu langileei UGTren aldeko lanbide elkarte
bakarra (Sociedad de Oficios Varios) gurea dela, Marinako kafetegiaren beheko solairuan helbideratutakoa” (gaur egun Iparra
taberna, Nafarroa etorbidearen 15. zkian.)11.
Bestalde, betiere Udal Artxibategian bilduta dauden datuen
arabera, 1935ean UGTren egoitza Carretera kalearen 6.ean
zegoen. Eskalantegi kalea, gaur egun12.

Aukera errepublikarra
Gipuzkoan eta Pasaian, aukera errepublikarraren egitura aztertzean atentzioa ematen duen aurrenekoa sakabanaketa da. Jose
Antonio Rodriguez Ranzen13 hitzetan, “Euskal Herriak II.
Errepublika garaian ikusi zuen Estatuko organigrama politiko
atomizatua eta zatitua bere lurraldera estrapolatu zela, estatu
mailako indar politiko errepublikarrak Euskal Herrian ezarri
zirenean, hain zuzen”.
Errepublikazaleen
egoitza mustea Pasai
Antxon, 1906ko
otsailaren 4an.

Aukera errepublikarraren eremuan zeuden “Alderdi Erradikala”, “Alderdi Erradikal Sozialista”, “Ekintza Errepublikarra”,
“Ezker Errepublikarra”, “Batasun Errepublikarra” eta “Euskal
Ezker Federala” alderdia. Gipuzkoako herrietan militante
gutxi zituen bakoitzak.

Conjuncion Republicano Socialista eta EAE-ANV (CRS/ANV) hautagaitza osatzeko irizpideak bateratu beharrak eta II.
Errepublikaren etorrerak gogoetaldi batera eraman zituen aurrez
aipatutako alderdi haietako guztietako kideak. Hausnarketa
horren ondorio izan zen Donostiako Batasun Errepublikarraren
proposamena: Alderdi Errepublikarren Tokiko Federazioa sortzea. Izan ziren, noski, kontrakoak ere, eta horiek “Batasun
Errepublikar Autonomoa” (Union Republicana Autonoma, URA)
eratu zuten azkenean. Besteek, 1931ko iraila eta 1932ko otsaila
bitartean egin zuten moldaketa; halaxe bildu zituzten tokiko
elkarte errepublikar autonomoak Alderdi Errepublikarren Tokiko
Federazioan, Pasaia, Irun, Errenteria, Arrasate eta Eibarko egoitzetan.
Joera errepublikarreko korronte desberdinak banaka-banaka
aztertze aldera, Alderdi Erradikalari dagokionez, Pasai Antxon
gutxi ziren ideologia aldetik erradikalismora atxikitako alderdikideak. Hori dela eta, tokiko Elkarte Errepublikar banakakoetan
afiliatuta mantentzen ziren14.
“Alderdi Erradikal Sozialista Espainiarrak” Herri Batzordea
zuen Pasai San Pedro-Trintxerpen; Fco. Andonaegui kaleko 13.
zenbakiaren behe batean zuen egoitza. Gaur egungo Euskadi
Etorbidean. Ezin izan dugu jakin zenbat kide ziren, baina
1932ko abuztuaren 8an herrian banatutako panfletoaren arabera ziur esan dezakegu harro zeudela euren militantziaz, izan ere
“alderdi hau 11 lagunek sortu zuten bere garaian eta gaur egun
San Pedro lohitzen duen jauntxokeri-zolda guztia garbitzeko
adina gara”15.
Joera errepublikarreko alderdi guztien artean “Ezker
Errepublikarrak” (Izquierda Republicana) lortu zuen Gipuzkoan
errotzerik zabalena: 24 herritan zuen presentzia, Pasai Antxon,
besteak beste. Honen harian argitu behar dugu, lehenik eta
behin, XX. mendearen hasieran, 1903an zehazki, Antxoko
barrutiak bazuela ordurako bere talde errepublikarra. Hala frogatzen du Gobernadore Zibilak Pasaiako alkateari bidalitako
ohar batek: elkartea legez eraturik zegoela egiaztatzen zuen
ziurtagiria zen, indarrean zen Elkarteen Legearen 8. artikuluaren
arabera. Ezin izan dugu jakin non zuen egoitza. Inauguratu zuteneko argazkia bai, orrialde honetan agertzen da. Pentsatzekoa
da Primo de Riveraren Diktadurarekin, ateak itxi behar izango
zituela zentro honek eta jarduera oro eten.
Pasai Antxoko errepublikarren Zentro berria 1931ko martxoaren 21ean inauguratu zen, II. Errepublika aldarrikatu baino egun
batzuk lehenago. Bultzatzaileen artean zeuden Amiama, Gal,
Rubio eta Moranchel jaunak. Egoitza, zabala eta leku askokoa,
Zumalakarregi kaleko 11.ean zegoen, kokaleku bitxian. Gerora
Lore-Txorta elkartearen egoitza gisa ezagutu dugu leku hura.
1931ko ekainaren 4an bilera izan zen Zumarragako Alderdi
Errepublikarraren egoitzan; han izan zen Antxoko ordezkaritza
bat ere, 166 afiliatuko zerrendarekin.
Errepublika aldarrikatu ondoren, baina 1931n bertan, Pasai
San Pedroko Elkarte Errepublikarra eratu zen. Haren Herri
Batzordeko ordezkaritza bat Alderdi Erradikal Sozialistaren
Batzarrean izan zen 1932ko martxoaren 20an. Urte hartan bertan sortu zen Pasai Donibaneko Zentro Errepublikarra, San Juan
kaleko 18.ean, gaur egun Badiola jatetxea dagoen horretan.

1934. urtean sortu zen “Ezker Errepublikarra”, “Ekintza
Errepublikarra”, “Alderdi Erradikal Sozialista Independentea” eta
ORGAko galego errepublikarrak batu eta gero. “Batasun
Errepublikarra” (UR), berriz, “Alderdi Erradikal Demokrata” eta
“Erradikal Sozialista” uztartu ondotik eratu zen, baina Donostian
besterik ez zuen itzalik. Eta azkenik, “Euskal Ezker Federala”
zegoen; Donostiako alkatea zen, Fernando Sasian, euren ordezkaririk nabarmenena.

Aukera sozialista
Espainiako Alderdi Sozialista Madrilen sortu zen 1879an, intelektual eta langile multzo baten inguruan, Pablo Iglesias buru
zuela. Zortzi urte geroago, 1886ko uztailaren 11n, Facundo
Perezaguak Euskal Herriko lehen talde sozialista eratu zuen
Bilbon. Harrezkero, PSOEren antolakuntza-egitura azkar hedatu
zen Bizkaian, batik bat Meatzaldean.
Gipuzkoan, 1891n eman zuten sozialistek lehen pausoa,
Donostiako eta Tolosako taldeak osatu zituztenean, baina bi
elkarte horiek berehala desagertu ziren. 1897an eratu zen berriro ere Donostiakoa, eta beste elkarte bat sortu zen Eibarren.
1901ean, Bilbon argitaratzen zen La Lucha de Clases astekari
sozialistak hainbat propaganda bileraren berri eman zuen;
Donostiako elkarteak Errenterian, Pasaian, Irunen eta Billabonan
antolatutako bilerak ziren.
Nahiz eta Jesus Eguigurenek ez duen Pasaiako kasua 1915 arte
aipatzen, jakin badakigu lehenago ere bazirela elkarte sozialistak herrian. Hala baieztatu dezakegu 1903ko apirilaren 18an
elkarte horretako kide batek Pasaiako alkateari bidalitako ohar
bati esker. Oharrean, sozialistek alkateari jakinarazi zioten biharamunean, igandea, arratsaldeko lauretan hauteskunde propa-

gandako mitina izango zela Pasai Antxoko Naval kafetegian
(Blas de Lezo kaleko 5 eta 7 zenbakien artean; gerora Elorza
taberna kokatu zen lekuan).
Udal Artxibategian ere bada, 1908ko azaroaren 12ko datarekin, Gobernu Zibilak Pasaiako Alkatetzara bidalitako jakinarazpen bat, “Agrupacion Socialista de Pasajes” izeneko elkartearen
Araudiaren aurkezpena zela eta ez zela. Oharrean, eskatzen zen
Antonio Agirre jaunari jakinarazteko, elkartea eratutakoan
Gobernura bidali behar zuela aktaren kopia baimendua, garai
hartan indarrean zen Elkarteen Legearen 8. artikuluak xedatu
bezala16. Beraz, hau guztia jakinda, esan liteke egun horretatik
aurrera bazela Pasaian elkarte sozialista bat, legez eratua.

Errepublikazaleen
egoitza berriaren mustea Pasaia Antxon,
1931n. Antxoko errepublikazaleak harro
zeuden Espainiako
Lehen Errepublikaren
bandera gorde izanaz
XIX. mendearen
bigarren erdialdeaz
geroztik.

Parisko Komunaren 38. urteurrena zela eta, Elkarte honek
panfleto bat banatu zuen antxotarren artean. Idatzian iragartzen
zuten 1909ko martxoaren 18an “anai-arreben arteko bilera”
izango zela Naval kafetegian, eta hara joateko gonbidapena egiten zieten Parisko esperientzia hura gauzatu zuten idealekin bat
egiten zuten guztiei. Era berean, panfleto horretan bertan jakinarazten zen orfeoi sozialista bat sortu zela Elkartearen baitan, eta
bere errepertorioko himno batzuk abestuko zituela, alderdikide
batek Oratoria fin de siglo bakarrizketa errezitatu aurretik.
Urteak aurrera, elkarte hori sustraituz eta sendotuz joan zen.
Jakina da, adibidez, Alderdiaren 1931ko Kongresuan esku hartu
zuela Eibarko, Elgoibarko, Irungo, Arrasateko, Soraluzeko,
Errenteriako, Donostiako eta Tolosako elkarteekin batera. Data
bertsuetan “Batasun Errepublikar-Sozialista” eta ANV
(Conjuncion Republicano – Socialista / EAE-ANV) (CR-S/ANV)
hautes-elkartean bilduta agertu ziren sozialistak. Bi ordezkari
lortu zituzten, gainera, Udalean: Luis Obeso eta Lorenzo de
Lucas.

I 39

Gazteria Sozialistei dagokienez, antolakunde hori Tomas
Meabek sortu zuen Bilbon, 1903an, eta 1905eko urrian PSOEk
egindako Kongresuan onartu zuten. Pasaiako Gazteria
Sozialisten elkartea 1932ko Kongresuan izandakoen artean
agertzen da.

Euskadiko Partidu Komunista (EPK) - “La Union”
sindikatua
Euskadiko Partidu Komunistaren (EPK) sorreraren testuingurua
hobeki ulertzeko, beharrezkoa da berriro ere PSOEk eta Euskal
Herriko elkarte sozialistak –Facundo Perezaguak 1886ko uztailaren 11n sortua– izandako bilakaera aztertzea. Lehen Mundu
Gerraren lehertzeak eta 1917ko iraultza sobietarraren garaipenak ataka berri batera eraman zituen Europako alderdi sozialistak: 1889an alderdi sozialistek eta laboristek langile-mugimenduen ekintzak koordinatzeko sortu zuten II. Internazionalera
atxikirik jarraitzea zen aukeretako bat; eta bestea, Komintern-era
elkartzea (Komunista Internazionalera), horretarako alderdi
berriak sortuz, langile-mugimenduari izaera oldartsuagoa emanez, eta modu horretan, II. Internazionala kontrolatzen zuten
elementu berritzaileekikoa etetea.
PSOEko lerroetan ere izan zen eztabaida hau. 1921eko apirilean afiliatu sozialista gehienek, 8.808 botorekin, II.
Internazionalean jarraitzea erabaki zuten, baina gutxiengo
zabal batek, 6.000 boto ingururekin, PSOErengandik banandu
eta PCE (Espainiako Partidu Komunista) sortzea erabaki zuen. Eta
hala, III. Internazionalera biltzea.
PSOEtik bereizitako ezpalekin osatu zen hasiera batean alderdi berriaren zutabea, baina herriaren babes askorik gabe: ekintza ugari antolatu arren, euren planteamenduak muturrekoegiak
ziren artean langile klasearen gehiengoarentzat.
1922an Eibar, Donostia, Pasaia, Errenteria, Irun eta Hernaniko
afiliatuek Gipuzkoako Federazio Komunista eratu zuten.
Nahiz eta, berez, alderdi politikoa izan, EPK-ko kideak lan
sindikalagatik nabarmendu ziren batez ere, UGTren eta CNTren
“lehiakide” izan arren.
Arestian, UGT sindikatuaz aritu garenean, aipatu dugu bazela Langileen Zentro bat (Langile Elkarteen Lokala izenez ere deitua), Magdalena kaleko 10.ean (Blas de Lezo kalea, egun).
Gertu, oso gertu zegoen Alderdi Komunistaren egoitza ere, kale
bereko 3. zenbakian. Lokal hori erabiltzen zuten UGTko afiliatuek euren mitin eta hitzaldietarako, baina 1931ko maiatzaren
1eko festaren ospakizunen ondotik, desadostasun larriak sortu
ziren sindikatuko hainbat sekzioren artean –komunista joerakoak ziren nagusi–, eta, ondorioz, UGTko kideek beste egoitza
batera jotzea erabaki zuten. Marina kafetegiko beheetara, hain
zuzen (gaur egun Iparra taberna dagoen horretara, Nafarroa
etorbideko 15.ean).
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Partidu Komunista bera La Union, Pasaiako arrantza-langileen
sindikatuari estu lotuta egon zen hainbat urtez. Sindikatu honen
egoitza Illumbe etxarte estuan zegoen, Francisco Andonaegui
kaleko 21. zenbakiko solairuartean (gaur egungo Euskadi
Etorbidean, Caixaren bulegoa dagoen tokian). Hasiera batean
UGTri atxikita egon zen, baina gero Partidu Komunistak hartu

zuen bere kontrola. Juan Astigarrabia zen idazkaria, itzal handiko kidea alderdian; idazkari nagusi izatera ere iritsi zen ondorengo urteetan. Eta 1936an, J. A. Agirrek, “Erri Lan Zaingoko”
Kontseilari izendatu zuen bere gobernuan. Udal Artxibategiko
datuen arabera, 1936ko urtarrilean, 1.235 afiliatu zituzten San
Pedro inguruan, eta 85 Antxon. Egile batzuen arabera, ordea,
700 besterik ez zituen17.
Partidu Komunistaren ekarpenik handienetako bat autodeterminazioaren gaiari buruz egindako analisia da. Euskal gizartean
Autonomia Estatutuaz hitz egiten hasi zen garaian, alderdiak
eztabaida zabaldu zuen bere lerroen artean. Eta bide horretan
hartutako lehen erabakia, 1935eko ekainaren hasieran, PCEEPK osatzea izan zen, partidu komunista nazionala eta klasekoa.
“Hasta el momento presente, ha sido el Partido Comunista de
España el único que con su programa de liberación nacional y
social, la luchado por el derecho de autodeterminación de las
nacionalidades oprimidas, incluso hasta su separación del Estado
español…
El Congreso Nacional del Partido Comunista de Euzkadi reconoce
plenamente la existencia de la nacionalidad vasca, expresada en
la comunidad de idioma, territorio, homogeneidad étnica, cultura
y, sobre todo, en la voluntad decidida de la mayoría del país, que
lucha por sus derechos nacionales frente al imperialismo español
que lo sojuzga en combinación con la burguesía vasca y los grandes propietarios de Euzkadi…
La constitución del Partido Comunista de Euzkadi significa: impulsar grandemente la lucha revolucionaria por la liberación nacional, que constituye al mismo tiempo un factor decisivo para la
liberación económica y social de las masas de nuestro país frente
a la explotación de la propia burguesía nacional y del imperialismo español opresor del pueblo vasco”.

Gipuzkoako gizartean ordezkaritza eskasa izanagatik ere,
PCE-EPK alderdiak paper garrantzitsua jokatu zuen gerraren
bilakaeran.

EAJ- PNV
1917-1918 aldera, euskal nazionalismoak etengabeko gorakada
izan zuen, eta gero eta gehiago txertatu zen langileen artean.
Oroi dezagun Solidaridad de Obreros Vascos sindikatua, geroko
ELA-STV, 1911n sortu zela.
Bilakaera azkar honek berriro ere tirabirak sortu zituen alderdiaren barruan, batetik Madrildik abiatutako errepresio kanpainagatik; eta, bestetik, alderdi barruko kritikengatik Bizkaiko
Diputazioko eta Bilboko Udaleko ordezkarien lana zela eta ez
zela. Horrek guztiak eztabaida kate luzea ekarri zuen posibilisten eta independentisten artean. 1921ean, Comunión
Nacionalista Vasca delakoa bitan zatitu zen: aipatutako
Comunión delakoa batetik, eta, bestetik, talde independentistena, Eusko Alderdi Jeltzalea izena berriro hartuta.
Primo de Rivera jeneralaren diktadura garaian (1923-1930)
batzoki batzuk itxi egin zituzten eta hainbat atxiloketa ere bai,
baina gainerakoan ez zen borroka askorik izan, eta EAJren taldeek tokian-tokian egindako ekitaldiak ere ez zituzten debekatu. Horrek guztiak lagundu zuen bi taldeen arteko liskar-giroa

baretzen eta zauriak orbantzen. Bergarako batzarrean elkartu
ziren atzera bi adarrak antolakuntza berean, 1930eko azaroaren
16an. Harrezkero lortu zuen alderdiak euskal gizartean errotzerik handiena.
Donibanen bezala San Pedron eta Antxon, pasaitar jeltzaleek
garai hartan egin zituzten jarduerei buruz, prentsa nazionalistan
jaso ziren herri-kronikek lekukotasun dezente utzi dizkigute.
Esate baterako, Argia aldizkarian (1932-10-09) jasotzen dira San
Pedroko batzokian egin ziren ekitaldi interesgarriak, eta Euzko
Gaztediko gazteek eta Emakume Abertzale Batzako emakumeek
egin zituztenak (1932-03-06).
Iritsi zaizkigun albisteen arabera, Pasai Antxoko Batzokia
Nafarroa Etorbideko 20. zenbakian egon zen, etxearen lehen
solairuan zehazki. 1931tik 1933ra izan zuten jeltzaleek egoitza
helbide hartan. Gero Antxoko Zumardiko lokal batera jo zuten
–Viles jaunarena zen–, gaur egun Vasconia Bankua dagoen leku
berera.

EAE-ANV
EAE-ANVren sorrera aztertzeko 1930. urteraino egin behar
dugu atzera. Urte hartan lortu zuten nazionalistek PNV-EAJ
barruko bi korronteak (Aberri eta Comunión) elkartzea,
Euzkadi egunkarian argitaratutako inkestaren eta negoziazio
luzeen ondoren. Bergarako batzarrean gauzatu zen Eusko
Alderdi Jeltzalearen batze hori, 1930eko azaroaren 16an.
Desadostasun horien eraginez, alde batetik, eta, bestetik,
Francisco de Ulaziaren, Eduardo Landetaren eta Barakaldoko
PNVko militanteen artean jasotako iritzien eraginez, beste
hainbat gai ere azaleratu ziren eztabaida hartan, nazionalismoak ordura arte kontuan izan ez zituen gaiak. Hala, ideologia
jeltzalearen elizarekiko menpekotasuna, eskubide historikoen
eta arrazaren ohiko aldarrikapenak –-nazionalismoaren ideia
politikoen oinarriak–- auzitan jarri zituzten ahotsak harrotu
ziren. Laikotasunarekin, eta gizartera eta, batez ere, langileen
mundura zabaltzearekin lotuago zeuden planteamenduak
defendatzen zituzten ahots horiek.

Pasai Donibaneko batzokia 1921eko ekainean inauguratu zen
(Euzkadi, 1921-06-03). Primo de Rivera jeneralaren garaia
amaitzean, jeltzaleek hainbat jarduera antolatu zituzten, eta batzokia berriro inauguratu zen 1934ko abuztuaren 5ean. Egoitza
San Juan kaleko 49. eta 51. zenb. artean zegoen, eta orduan buru
Isidoro Olaziregi zen.
Pasai San Pedroko lokala gaur egun Sanpedrotarra Arraun
Elkartea dagoen horretan zegoen. Badakigu, bestalde, 1933ko
martxoan U.B.B.ko buru Joseba Lizaso (Argia, 1933-03-03)
aukeratu zutela.

SOV (ELA-STV)
SOV-Solidaridad de Obreros Vascos sindikatua (1933az geroztik
ELA-STV moduan berriro bataiatua) 1911. urtean sortu zen, eta
Gipuzkoako lehen taldea 1912an eratu zen Soraluzen. Alabaina,
Pasaian ez zen 1930 arte talderik osatu. Urte hartan bat sortu zen
San Pedroko barrutian eta beste hiru Antxokoan: Lanbide
Askotarikoen Taldea, Egurgintzako Taldea eta Metalgintzakoa.
Primo de Riveraren diktadura garaian (1923-30) sindikatuek bizi
izan zituzten zailtasun eta nekeen eraginez izan zen SOVen
errotzea hain geldoa XX. mendeko lehen urte haietan.
Hurrengo urtean (1931) sortu zen Pasaiako Portuko Taldea, 97
afiliaturekin, eta Pasaiako Bizikleten Lantegikoa, 33 afiliaturekin.
Talde guztietako afiliatuak zenbatuta, 815 kide zituen SOVek
1931 urtean. Urtebete geroago, kopuru hori bikoiztu egin zuen
sindikatuak, eta 1650 afiliatu izatera iritsi zen. II. Errepublikaren
etorrerak ere lagundu egin zuen horretan, sindikatuen lana
erraztu eta langileen afiliazioa bultzatu baitzen giro hartan18.
SOV sindikatuaren Antxoko egoitza Sabino Arana kalearen
(gaur Nafarroa Etorbidea) 16. zenbakian zegoen, lehen solairuan
zehazki.
San Pedro-Trintxerpeko egoitza, berriz, Francisco Andonaegui
kalearen (gaur egun Euskadi Etorbidea) 49. zenbakian zegoen,
Ernionea Etxean. Agirregabiriaren Etxea ere esaten zioten, hura
izan baitzen eraikitzaile.

Harrotutako ezpal aurrerakoi horiek guztiek ekarri zuten
1930eko azaroaren 30ean San Andresko Agiria. Idatzi horretan
jasotzen dira, hain zuzen, alderdi berri baten oinarriak: Eusko
Abertzale Ekintza – Acción Nacionalista Vasca alderdiarenak.
Ideologia mailan, ANVk “Aberri ta Askatasuna” goiburua
aldarrikatzen zuen, jeltzaleen “Jaungoikoa eta Lege Zaharra”
haren aldean.
Bestalde, ANVk autodeterminazio eskubideei ematen zien
lehentasuna, PNVk defendatutako eskubide historikoen gainetik. “Ez du axola nondik zatozen, nora goazen baizik”, azpimarratzen zuen nazionalismoaren ikuspegi berri honen goiburuetako batek. ANVk Caracasen argitaratutako aldizkariaren aurreneko zenbakiaren editorialak argi utzi zuen zein zen alderdiaren ikuspegia: “Esan dezagun, besterik gabe, arabarrak garela,

Pasai Antxoko batzokiaren mustea,
1933an. Argazkiaren
erdian Manuel
Garbizu ageri da,
1936ko urrian frankistek fusilatua.
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gipuzkoarrak garela, bizkaitarrak eta nafarrak garela. Hitz batean, EUSKALDUNAK, eta gure Herriak, EUZKADIk, autodeterminazio eskubidea izatea nahi dugula, bere etorkizuna askatasunez erabaki dezan. NBEren xedapenek eta nazioarteko praktikak ere onartzen dute gaur egun autodeterminazio eskubidea”.

San Pedrokoa zela bere alturako arrantz -ontzidi indartsua jartzeko porturik aproposena. Ontzidia, ordea, ez zen Donostian
kokatu, hiriburuko aristokraziak ez baitzuen bizimolde donostiarra zapuztu nahi”. Horretarako zegoen Pasaia, eta horretarako zeuden Pasaiako langileak, Donostiako belle epoque postala ez itsusteko.

Alde estrategikoari dagokionez, PNVk tradizionalistekin,
eskuindarrekin eta monarkikoekin nahi zuen aliantza, eta hala
gauzatu zen 1931ko hauteskundeetan. ANVk, aldiz, nahiago
izan zuen errepublikazaleekin eta sozialistekin batu, bai
1931n (CRS-ANV), baita 1936an ere, Frente Popular-a osatu
zutenean. Betiere, Euskal Herriaren eskubideak aitortu eta
ahalbidetuko zituen euskalduntasuna onartuko zuen egoera
demokratikoagoa defendatzeko prest egotea, hori zen baldintza.

Pasaiako ontziek, asko eta ondo hornituak, berebiziko
garrantzia izan zuten Gipuzkoako ekonomiarentzat. Aitzitik,
itsasoko gizonen lan-baldintzak ez ziren jasangarriak,
Trintxerpeko urbanismo-antolakuntza anabasa hutsa zen, eta
immigrante galegoen eta haien familien bizi-baldintzak negargarriak. Horrek guztiak bihurtu zuen Trintxerpe langile-klasearen aldarrikapen eta borroken bihotz eta hauspo.

Hilabete batzuk geroago ANVk ordezkaritza zuen jada udalean, 1931ko apirilaren 12ko hauteskundeen ondotik. II.
Errepublikaren aldarrikapenaren sorreran edo abiapuntuan
egon ziren boz haiek.
EAE-ANVko militanteek bazuten egoitza Antxon, gaur egungo Nafarroa Etorbidearen 22. zenbakian. Lehen afiliatuen artean, honakoen berri izan dugu: Juan Garmendia Artola (San
Pedrokoa), Miguel Elizalde Zulaika (Antxokoa) eta Ignacio Uria
Etxeberria (Antxokoa hau ere).
Alderdi honi lotu beharko litzaioke Gerraren eta
Faxismoaren kontrako Elkarte Femeninoa. Trintxerpeko Illunbe
baserrian elkartzen ziren elkarte honetako kideak.

Avance Marino sindikatua (CNT)
1910ean Solidaridad Obrera sindikatuaren inguruan bildutako
hainbat taldek Central Anarco-Sindicalista delakoa sortu zuten:
CNT. Autogestioan, federalismoan eta elkar laguntzan oinarritzen zuten euren jarduera sindikala. Aurreneko urte haietan ez
zuten ordezkaritza aipagarririk izan Gipuzkoan; 1919 arte ez
zen Donostian antolakunde anarkistarik izan.

Pasaiari dagokionez, 1934ko uztaila arte ez dago CNTko taldeen idatzizko berririk. Orduan sortu zen aurrenekoa,
Magdalena kalearen (gaur egun, Blas de Lezo) 10. zenbakian.
Gerora, ordea, Trintxerpe izan zen CNT sindikatuaren jardueraren bihotza; hauspoa, berriz, Avance Marino sindikatua.
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Trintxerpe, garai hartan, “Gipuzkoako, eta, agian, Euskal
Herri osoko gune iraultzaile eta gatazkatsuena zen”, José
Ignacio Orejas Pérez19 historialariaren hitzetan. “Izan ere bertako lan-baldintzak, 1915az geroztik, ez ziren pertsona batek
jasatekoak. Donostiako kapitalak urte hartan ikusi zuen Pasai

Ategorrietako zorigaiztoak, 1931ko greba zela eta, eragin
zuen “Avance Marinoko arrantzaleak CNTra igarotzea”, José
Ignacio Orejasen esanetan. “Izan ere, PCEk manipulatu egin
zituela sentitu zuten. Horregatik kendu zuten Astigarrabia kargutik eta pasa ziren CNTra. Trintxerpeko sindikaturik garrantzitsuena bihurtu zen orduan CNT”, Orejasen arabera. Urte
haietan Pasaian sindikatu honetara afiliatutako kideak 835 eta
850 bitartean ziren. Lehen kopurua Udal Artxibategiko agirietan zehaztutakoa da, eta bigarrena sindikatuak berak ematen
du Avance Marino aldizkariaren hirugarren zenbakian.
Oroitzapen iluneko greba haren ondoren, Avance Marino
sindikatuko idazkari nagusia J. Marín izan zen. Afiliatuen
gogo-bihotzak suspertzen nahikoa lan izan zuen.
Gero, CNTk Miguel Gonzalez Inestal jarri zuen sindikatuaren gidaritzan. Lan ona egin zuen Gonzalez Inestalek; hala
goraipatu du behintzat Jesus Carballo Quirogak bere lekukotzan. Afiliatuak defendatu zituen armadoreen aurrean, admnistrazio-auziak konpondu zituen eta hilero-hilero Avance
Marino - La Voz del Marino aldizkaria argitaratu zuen.
Aldizkariaren 1.000 eta 1.500 ale bitarteko tirada hura Euskal
Herriko kostalde osoan irakurtzen zen. 1936ko uztaila baino
lehentxeago, Gonzalez Inestalek utzi egin zuen Avance
Marino-ko idazkari nagusiaren kargua, eta Juan Varelak hartu
zuen haren lekukoa.
Altxamendu militar faxistaren ondoren, sindikatu honek parte-hartze nabarmena izan zuen miliziano gipuzkoarren defentsako ekintza militarretan. Hala gogoratu digu Jose Ignacio
Orejasek: “Avance Marinoko gizon askok jo zuten borrokara
Garmendia komandantearekin eta Jose Luis Oterorekin.
CNTren ordezkaria zen Otero Gipuzkoako Defentsa
Batzordean. Tolosako eta Beasaingo fronteetan aritu ziren
borrokan. Jakin zutenean militarrak Loiolako kuarteletatik atera zirela, hiriburura bueltatu ziren, Aietetik hain zuzen,
Donostian altxamendua azpiratzeko”.
Ezin dugu ahaztu, bestalde, CNTko hainbat militanteren
abentura, Xauen torpedo-ontzian. Haiek ere Pasaiako portutik
atera ziren Donostia matxinoen atzaparretatik babesteko.
Avance Marino-k bazuen bere lokala, gaur egungo Euskadi
etorbidearen 13. zenbakian. CNT-FAIren lokala, berriz, etorbide bereko aurreneko zenbakian zegoen. Frantsesaren Etxea

edo Lazkanotegi ere esaten zioten lokal hari (garai hartako San
Pedro etorbidearen 51.a). Solidarios Vascos sindikatuaren juxtu
beste aldean zegoen, beraz. Armadaren altxamenduaren ondoren, lokal hauek guztiak gerrako prestakizunen gune bihurtu
ziren. Haietan gordetzen zituzten Loiolako kuarteleko militarrei kendutako armak, eta emakumeek prestatutako lehergailu
su-eragileak.
Armada matxinatuaren aurkako defentsa-antolaketak autogestio esperientzia interesgarria ere bideratu zuen. Avance
Marino sindikatuko militanteak izan ziren eragile nagusiak.
Manuel Chiapusok azaldu zuenez, sindikatuak antolatzen
zuen lana, eta, ondoren, agintarien esku uzten zuen produkzioa. Era berean, bi txanda antolatu zituen PYSBE lantegian, 30
gizonezkoz bakoitza, zegoen bakailaoa herritarrentzat iritsi
zedin. Bien bitartean, hainbat pareja itsasoratzen ziren arrantzara, ospitaleak eta probintzia osoko gaixoak hornitzeko.
Miliziak militartzearekin bat, Trintxerpeko hainbat arrantzale
eta sindikatuko militante Celta Batailoian sartu ziren. CNTk
kontrolatzen zuen batailoi hura.
Pasaia eta Donostia erori ondoren, sindikatuak Bilbon jarraitu nahi izan zuen Pasaian hasitako ekimena. Tirabira handiak
izan ziren, ordea, sindikatuaren eta Jaurlaritzaren artean,
arrantza kolektibizatzeko proposamen honi buruz.
Hainbesterainokoak non Juan Varelak dimisioa eman baitzuen
idazkari nagusiaren kargutik. José Perez donostiarrak hartu
zuen haren lekua.
Bilbo frankisten esku erori zenean, 1937ko ekainaren 19an,
desagertu egin zen CNTren Avance Marino sindikatua.
Pasaiako indar politiko eta sindikalen errotzeari buruz egiten
ari garen errepaso labur honetan kontuan hartzekoak dira beste talde txikiago batzuk ere, urteen joanean ahanzturan geratu
diren zenbait sindikatu eta alderdi.

SINDICATO CATOLICO OBRERO METALURGICO
Sindikatu katolikoek ez zuten aparteko eraginik izan euskal sindikalgintzan. Nolanahi ere, aipatu behar da sindikatu honek 22
afiliatu zituela Pasaian. Hala zehazten da Pedro Barrusoren
lanean20.

1934ko Urriko Iraultzan. Handik laster, aliantza honetara batu
ziren orduko bi elkarte troskistak: Bloque Obrero y Campesino
eta Manuel Grossiren ezker komunista.
Errepublikarren aldarri ohikoa izan zen Uníos Hermanos
Proletarios hori, ikur eta goiburu izateraino, sarritan.
Agustin Erostarberen bizartegia izan zen talde honen egoitza
Trintxerpen, Euskadi Etorbidearen 13. zenbakian, gaur egun
Josetxo harategia dagoen lekuan bertan. 120 bat afiliatu zituen.

2.3 Bizitza sozial aberatsa
Pasaiako langile giro hartan, ordea, antolatzeko ahalegin eta
neke guztiak ez ziren aldarrikapen politiko eta sindikaletara
mugatzen. Festa, kultura eta kirol elkarteetan ere biltzen ziren
eta denbora librea han igarotzen zuten 1930ko hamarkadako
pasaitarrek. Garaiko bizimoduan bilgune biziak ziren haiek ere.

UHP

Pasaiako arraunaren balentria handien urteak ziren,
Donibanen eta San Pedron batez ere, eta Aita Manuelen eskutik bereziki. Eta aparrean zeuden euskal jaiak ere, gure kulturaren aldarri. Ez da harritzekoa, ez dugu uste –ikusi beharko etorkizuneko ikerketek zer dioten Pasaiako elkarte-sarearen nondik
norakoaz–, jai hauek Antxon izatea arrakasta eta osperik handiena: bai, Antxo ere kanpoko jendearen etorrerarekin hazi
zen, baina beste auzoetan baino kanpoko eskulan gutxiago finkatu zen bertan. Nortasunaren aldarrikapena, euskal giroan
integratzea eta langile borroka elkarren eskutik joan ziren
barruti honetan.

Uníos Hermanos Proletarios (UHP) langileen aliantzan sinbolizatutako aldarria zen. 1934ko otsailean sinatu zuten aliantza
hori Asturiasko Federazio Sozialistak, UGTk eta CNTren
Asturias, Leon eta Palenciako Laneko HerrialdeKonfederazioek. Gero Asturiasko iraultzaileek egin zuten bere,

Dudarik gabe, euskal jai hauen lekukotzarik oroituena
Txirritak utzi zigun. 1931ko urriaren 19an desfilean zihoan
karrozetako bat irauli zela-eta bertsoak ateratzeko eskatu zioten, eta Antxoko “moilla” ongi ezagutzen zuen gure bertsolari
handiak honelakoak moldatu zituen:

LA POLAR
Makinisten eta kostako patroien sindikatua zen. La Unión-i
lotua zegoen, harekin partekatzen zuen egoitza Euskadi
Etorbidearen 21.ean. Gutxi gorabehera 200 afiliatu zituen
Pasaian.

UHP elkartearen
sigladun kamioi
blindatua.
KUTXA fototeka.
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Loretxo hori etxe polita apainduriaz jantzia,
buelta guzian adornatua dana arbolaz josia:
Jose Joakinek han bizitzeko omen du komenentzia,
Otaegitarrak lagun baditu aterako du bizia.
Geroago azalduko denez, Otaegitarrak, itxura denez, euskal festaren
antolaketan zebiltzan.
Idi-jabeak hango lanari ez zion ondo iritzi,
itzaiak «Aida!» esaten zuen eta gurdiak irrintzi;
kurban bueltatzen hasi zanean ardatza zitzaion hautsi,
adios gure karroza ederra bere neskatxa ’ta guzi!
Itzain txarra ekarri zuten antxotarrek, gurdia abisatzen ari zen behartuta
zetorrela...
Zintzarri-soinu, gurdi-irrintzi, haiek hango komeriak!
Gazte txoroak poztutzen ditu holako erromeriak,
beste hainbeste jarrita ere tirako zuten idiak,
ardatza hautsita bukatu ziran hoien zelebrekeriak.
1931ko urriaren 19an
Antxon antolatutako
Euskal Jaian irauliko
zen karroza dugu
hauxe, Txirritari bertso sail umoretsu bat
sorrarazi ziona.

ANTXOKO EUSKAL FESTARI JOSE
MIGELEK JARRIAK
Txirrita, 1931

Mila urte ’ta bederatzi ehun hogeita hamaikagarrena,
urriko hilaren hemeretzian bildu ginan alkarrena:
desgrazi batek Antxon askori bueltatu zion barrena,
dozenatxo bat bertso jartzeko eman didate ordena.
Ordena eman diote Txirritari, alegia, bertsoak jartzeko enkargua: horregatik ageri da tituluan “Jose Migelek jarriak”, bertsolaria enkargatzailea
bera balitz bezala. Txirritak Jose Manuel zuen izena.
Nongoa naizen aitortuko det: Jose Migel det izena,
Altzan jaio ta bataiatua, bertan bizitzen naizena,
lehen ere zenbait holako festa ikusitako gizona,
saiatuko naiz egiten dedan nere lagunen esana.
Jose Migel altzatarra Antxoko euskal festan ibili zen, eta han ikusitakoaz bertsoak jartzeko “eman zion ordena” Txirritari. Abizena Iñarra
zuen.
Jose Joakinek zituan behiak, Txipresko Pedrok idiak,
karro ta guzi preparatuta presentatu dira biak;
kantuz nahi ditut adierazi pasa diran komeriak,
hemen ez dira noiznahi ikusten holako erromeriak.
Ez dakigu nor den Jose Joakin, baina altzatarren bat izango da noski.
Txipres, San Marko bidean dagoen baserria da.

Idi-jabeak arrazoia zeukan nonbait, itzainak ez zuen jakin izan karga
behar bezala eramaten, idiek “beste hainbeste jarrita ere” tirako zuketenez.
Hemezortzi bat neska ’ta mutil jarriagatik gainean,
idiek aisa tiratzen zuten, ondo zebiltzan lanean;
sinestamenik ez zuten izan Mutua-ren esanean,
alkarri helduta gelditu ziran ardatza hautsi zanean.
Mutua Joxe Larramendi zen, udaleko langile prestua, antxotarra.
Gormutua zen, eta haren “esana”, noski, keinuak izango ziren, gurdiari
halako kurbarik ez eragiteko...
Itzaiak zion bere koleran: «Hemen badago nahiko lan!
Indarrik gabe gelditu gera, kargak zeuzkien arbolan».
Anjel Otaegik: «Sartu zazute Inazioren txabolan,
fiesta ahitzean konponduko da ’ta bitartean dagol’ han».
Kalerik kale bazihoazen irrintzi eta marrua,
karga gehiegi bota ezkero bajatutzen da harrua;
haren gainean izango ziran berrehunen bat arrua,
ez ikaratu Julimastarrak, konponduko da karrua.
Julimastarrak, noski, Julimasene baserrikoak izango ziren. Altzakoa da,
Intxaurrondo partean dago zutik oraindik, Herrera gainean. Badirudi
handik eta hemendik ekarri zituztela antxotarrek behiak, idiak eta gurdiak.
Jendea franko bazegon parrez hari begira jarria,
alde batera desgrazia zan, bestera parragarria;
iruditzen zait horren arlote ez dagoela herria,
fundizioan egingo dute horrentzat ardatz berria.
Fundizioa, zer esanik ez, Luzuriaga zen.

Jose Joakinen baserri horrek Loretxo zuan izena,
egun horretan hara joan zan lehen Matxikarren izana,
azienda ’ta karroen berri ondo dakien gizona,
edozein moduz engainatzeko ez dago trapu zuzena.
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Jose Joakin, Txirritak dioenez, Matxikar baserrian bizi zen, gaur Altzako
Santa Barbara auzoa dagoen horretan. Aspaldi samar bota zuten. Baina
Matxikar utzi eta Loretxora aldatu zen Jose Joakin egun hartan. Loretxo
baserriarena ironia bat dugu: Loretxo ez zen baserria, Antxotarrek festa
hartan atera zituzten bi karrozetako baten izena baizik.

Antxotarrentzat zer esanikan ez dadukagu batere,
hango karrozak eta txismeak jarri zituzten dotore;
askoz hoberik ezin liteke ederrenera jota ’re,
arkitektoen beharrik ez zen, Mutua zan diretore.
Baina kaso egin izan baliote “diretoreari” Txirritak ez zuen bertsorik
aterako noski...

Garai hartako giroaren biziaz hainbat albiste aurkituko ditugu
Pasajes aldizkarian. Pasaiako auzoetako udako festekin batera
kaleratzen zen urtekari hau leiho paregabea da herriaren garaiko
bizimoduaren ikuspegia ezagutzeko. Leiho horretatik laster ohartuko gara euskal tradizioarekin lotutako ekitaldiez gain bazela
besterik.

Aipatutako partidan honako 22 “internazional” hauek hartu zuten parte:
EZKONDUAK: Ecequiel Barrios (Real
Madridekoa),
Miguel
Elizalde
(Celtakoa), José Alonso (talde guztietakoa eta bakar batekoa ere ez), J.M.
Elizalde (Barcelonakoa), Jose Rexil (Río
Janeiro S.C. taldekoa), Inocencio Aristi
(Pothon Club taldekoa), Pedrucho
Anabitarte (Eibarko Izarra taldekoa),
Santiago Bas (Viena, C.F. taldekoa),
Leonardo Otegi (Garibaldini F. C.
“Macarroni”
taldekoa),
Juanito
Goikoetxea (Abrako C. Marítimo taldekoa) eta Paco Etxabe (Buenavista F.C.
taldekoa).
EZKONGABEAK: Manolo Zala (Sparta
de Praga taldekoa), Melquíades Alkorta
(New Yorkeko Brooklyn taldekoa),
Vicente Elizalde (Korintians taldekoa),
José Gorostiaga (Santa Feko Rosario taldekoa), Julián Elizalde (honek kontrabandoan jokatu zuen ezkongabeekin,
Everton taldekoa), Dominguito (Aston
Vila taldekoa), José Albisu (Newcastle
taldekoa), Domingo Loinaz (g.b), PacoPanchiquito Bueno (Chelsea taldekoa),
Norberto Garate (Birmingham taldekoa) eta Pepito Salvador (San Salvador
C.F. taldekoa).
Ezkonduek lortu zuten garaipena,
“askoz iaioagoak baitziren futbol kontuetan eta maisuak jaurtiketetan”,
nahiz eta ezkongabeei “kupelak enbarazu gutxiago egin”. Antonio Aldako
(Alpino de Monte-Carlo taldekoa) aritu
zen epaile, eta Antonio Artutxa (g.b.)
eta Julian Leunda (Pespunte F.C. taldekoa) marrazain.

Adibidez, Pasayako Lagun Ederrak elkarteak ezkonduen eta
ezkongabeen arteko futbol-partida antolatu zuen 1928ko
Sanferminetako egitarauaren barruan. Partidaren kronikak ederki
erakusten du Pasaiako gizarteak ondotxo zekiela gure mugetatik kanpo zer gertatzen zen. Atera kontuak: partida hartako jokalari bakoitzak atzerriko futbol-ligetan –hala europarretan nola amerikarretan–
jokatzen zuen profesional baten izena aukeratu zuen beretzat.

Kultura arloan ere herriko hainbat pertsonak utzi zuten arrastoa. Hala, Gelasio Aranburu apaizaren izena goraipatu nahi
genuke; hark abiatutako lana gero Serafin Esnaolak Trintxerpen
hasitakoaren akuilutzat har liteke.

Gelasio Aranburu Alkain Andoainen jaio zen, 1896ko urriaren 28an. Fernando
Alkain Urnietako bertsolariaren iloba zen eta Zabalo familiaren lehengusua.
(Jon Zabalo, marrazkilari eta karikatura egilea, mugimendu kultural nazionalistaren kartel eta ilustrazioetan pieza nagusietako bat. Eta Pablo Zabalo
Donostiako garai hartako arkitektorik garrantzitsuenetako bat).
1908 eta 1912 bitartean humanitateak ikasi zituen Andoainen, eta handik
Gasteizera jo zuen Filosofia ikasketak egitera (hiru ikasturte). 1915ean
Burgoserantz egin zuen txango, Teologia ikastera. 1920an lortu zuen doktoretza Teologian, eta ikasketak amaitu orduko apaiz ordenatu zuen Eijo eta Garay
gotzainak, 1920ko maiatzaren 29an.
Zuzenbide ikasketak ere egin zituen; Zuzenbide Zibilean lizentziatu zen
Valladolideko Unibertsitatean.
1921eko otsaila eta azaroa bitartean apaiz lagunkide moduan aritu zen lanean Guardiako Santa Maria de los Reyes elizan (Araba). Urte bereko azaroaren
26an, Pasai Antxoko San Fermin parrokiara etorri zen, eta hantxe egon zen
1936. urteko azkenera arte. Orduan jo zuen erbestera, Uztaritzera hain zuzen, eta han ere apaiz lanean aritu zen 1939ko
abenduaren 7ra arte. Gero, Biarritzeko San Martin elizako apaiz lagunkide izendatu zuten, eta lan horretan aritu zen
1947ko irailaren 29ra arte.
1948ko martxoaren 1ean itzuli zen erbestetik eta Madrilgo San Jeronimo el Real parrokiako eliza-sakristau eta meza-biltzaile izendatu zuten.
1949ko otsailaren 22tik hil arte, 1968ko azaroaren 18ra arte hain zuzen, Donostiako San Vicente Martiriaren eliza-kaperako maisua izan zen.
Apaiz moduan egindako lanak eta Antxoko Schola Cantorum gogoangarria sortzeak arrasto sakona zuen herritarren artean. Oraino ere badirau arrasto horrek.

Aranbururen ekarriaren adibide, hortxe ditugu Aita Donostia
musikologoak, euskal kulturako beste izen handi batek, idatzitako artikuluak. El Dia egunkarian argitaratutako idatzi haietan
Gelasio Aranburuk Schola Cantorum-en bidez koru-musikan
egindako sorkuntza eta ekarpena goratzen du Aita Donostiak.
Lan honek, bitarteko gutxirekin egin arren, Antxoko umeek bestelako kezkak izatea piztu zuen, eta bidaietan parte hartzea ere
bai. Aita Donostiaren artikulu horietako batean Santiagora egindakoa kontatzen da. Antza denez, gainera, Antxoko umeen
ahots-kalitateak Aita Donostia bezalako aditu bat ez ezik,
Galiziako gizartea ere hunkitu omen zuen.
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Bestalde, segidan, zatika berrituko ditugun artikulu hauek
bete-betean islatzen dute garaiko pentsamoldea, baita gure

herriari buruz kanpoan zuten irudia ere, behin eta berriro
aipatzen baitute pasaitarren erlijioarekiko fedea ez zela
meza-dirutan aberasteko modukoa. Ez dira falta gure barrutietako bizi-baldintza gogorrei buruzko aipuak. Eta ohar bat
ere bada Donostiako burgesentzat, gure herriaren eta hiriburuaren arteko alde sozialak ezin hobeto laburtzen dituena:
Donostiar aberaskumeok: jaiki orduko zuen gelako leihoa
zabaltzen duzuenean, beharbada Pasaia aldera begiratzen
duzue, kezkaz begiratu ere, Pasaia, beltzez azpildua zuengana datorrela oldean. Gelditu nahi duzue? Lagundu lan apostoliko, sozial, artistiko hau. Gaurko abeslari kozkor hauek
gizon izango dira bihar...

NIÑOS – MUSICA – APOSTOLADO
(El Día, 15 de abril de 1932)

¿Recuerdas, lector, aquel pasaje
de Les Pyrénées de Víctor Hugo,
en que describe Pasajes, el
Pasajes de 1843, reeditado por
don José de Ortueta no ha mucho
para solaz espiritual de los amantes de Guipúzcoa?

“Este paraje, magnífico y
encantador, como todo aquello
que participa del doble carácter
de la alegría y de la grandeza; este
lugar inédito, que es uno de los
más hermosos que he visto y que
ningún turista visita; este humilde
rincón de tierra y agua que, si
estuviera en Suiza, sería admirado, y célebre, si se hallara en
Italia; desconocido, en cambio,
porque está en Guipúzcoa; este
pequeño edén radiante, al que llegué por casualidad y sin saber a
dónde me encaminaba ni dónde
estaba, se llama Pasajes en español y en francés Le Pasage”.

Así, con tanta simpatía, nos lo
describe el poeta francés: “A
Pasages on travaille, on danse et
on chante. Quelques uns travaillent, beaucoup dansent et tous
chantent”.

Como los pasaitarras de 1843, los actuales trabajan, cantan y
bailan.

Entre locomotoras y grúas que chirrían; entre automóviles y
tranvías que pueblan la carretera; entre pipas de vino, sacos de
azúcar o bidones de gasolina, se ha posado una nidada de ruiseñores. Sus trinos y canciones brotan de gargantas infantiles que desconocen el bienestar de una renta saneada o el mimo de una educación refinada, consecuencia de buenos dividendos industriales.

Estos ruiseñores han abierto sus ojillos a la luz en medio de
paredes encaladas, en que la estrechez y falta de espacio se alía, tal
vez, a una promiscuidad molesta, si no malsana. Desconocedores
de todo refinamiento familiar, corrían las calles en sus horas de
asueto, oyendo, mezcladas, sirenas de vapores y palabrotas de
gente mal educada. Muchos de ellos, apellidos de origen extraño,
no tienen en el país esa red tentacular de un parentesco que les
entronca con la tradición religiosa del suelo que pisan. Pobres
almas infantiles, nacidas en pisos altos, sin el lujo de un ascensor,
en lo alto de una escalera llena de salivas y blasfemias…

Pero Aquel que viste las flores del campo y los lirios del valle,
Aquel que dijo “Dejad que los niños se acerquen a mí”, se apiadó
de ellos y envió a este pueblo heterogéneo, bullente, un mensaje-

Schola Cantorumekoak eta Antxoko hainbat eliztar Lourdesera egindako erromesaldian. Goiko
aldean, ezkerretik eskuinera eta goitik behera honakoak ageri zaizkigu:

Agustin, Antonio eta Jose Cortajarena, J. Ramon, Regino eta Adrian Salaberria, Donato Peralta,
Manuel, Lola eta Isabel Iñigo, Esteban Arcaya, Jose Atxukarro, Vicente Alonso, Domingo
Sarasua, Isaac Oiarzabal, Gaudencio Obeso, Felix, Joaquin eta Ricardo Abalia, Manuel, Ignacio
eta Nicolas Garbizu, Marcelino Borde, Ramon Loinaz, Santiago Zapirain, Ramon eta Angel
Otaegi, Juan Altuna, Jose Larramendi (“Mutua”), Margarita Beldarrain, German Martinez,
Agustina ( Luis Belokiren ama), Emilia L. Maturana, Alejandra Aranburu, Esperanza Garcia,
Maria Elola, Aurelia Juanes, Ester Arbona, Maritxu Zubiarrain, Mercedes Zabalo, Encarna
Sanz, Nicolasa Rodriguez de Obeso, Cecilio Arin, Francisca Etxeberria, Juana Zabala de
Berasategi, Maria Errazkin, Ignacio Mendizabal, Jose Labaka, Luis Lopez, Francisco Aldai,
Feliciano eta Francisco Martínez, Buenaventura Ezeiza, Luis Maya, Angel Berasategi, Petra
Garcia, Pilar eta Martin Viles, Dolores Acevedo, Ramonita ( Etxarriren alarguna), Antonia
Bengoetxea, Luis Astorga, Gonzalo, Ramon eta Antonio Linazasoro, Jesus Puertolas, Benito
Garate, Juan Obeso, Bonifacio del Puerto, Juan Lopez, Rafael Elola, Andres Elosegi, Luis
Radigales, Felix Duchart, Vicente Arregi, Justo Goldarazena, Jose Zapirain, Jose María Landa,
Fermin Crespo, Maria Rita Etxarri eta Gabino Garcia. Soslaiez D. Gelasio Aranburu ageri da,
Antxoko Schola Cantorumeko zuzendaria.

ro suyo, un sacerdote joven, que llevaba en su corazón el amor de
los niños y de la música… Este sacerdote venía enamorado de un
ideal: el de ganar para Cristo las almas de aquellos pobres niños.
“Lo ideal no es lo irreal”, ha dicho Brunetière en su famoso folleto La Renaissance de l´Idealisme. Para ese sacerdote, el ideal de
ganar almas para el cielo no era un imposible; el ideal no era algo
irreal, situado en las nubes…
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Y comenzó su labor. No puso púlpito en la calle ni espantó a los
pajarillos con una pedrea de reconvenciones y sermones. No.
Puso cátedra para enseñarles a cantar. El niño, como el pájaro,
canta naturalmente. Y, por ley de naturaleza, esta bandada de
pajarillos esquivos se domesticó con el canto y se acercó al ungido del Señor… Y comenzó el canto… y sus gorjeos se derramaron por el pueblo entenebrecido del humo de los vapores y trenes.

Como una nube clara se ha posado sobre Pasajes Ancho esta
nidada alegre de ruiseñores. Todos los días, cuando las labores
escolares han dado fin, los cantorcillos acuden a la sacristía parroquial. Se agrupan junto a un armonium, y allí el celoso coadjutor
va recibiendo uno por uno a estos desheredados de la fortuna. Pan
de música, de solfeo, le piden con ansia estos pequeñuelos: esta
vez, afortunadamente, hay quien se lo reparta.

Durante cuatro o cinco horas diarias se solfea y se ensaya en
aquella sacristía, al amor de un armonium tan pobre como ella.
Gozosos pasan las hojas de un método los dedos de estos niños
pobres. Y en sus ratos de ocio no falta quien, celoso, procura
aprender nuevas lecciones para presentarse el día siguiente ante
su maestro y pasar el examen convenientemente. Hay quien sentado en la escalera, a las ocho de la mañana, aguarda la vuelta de
su instructor, después de haber celebrado éste la misa. Alegría
infantil de adelantar una lección… El maestro llega; y, como
siempre, las cosas ceden por su parte débil. El infantillo da su lección y vuelve gozoso a su casa.

Y así, amontonando paciencia y varias horas de solfeo y ensayo
diarios durante ocho o diez años, este celoso sacerdote, enamorado
de lo Bello y de lo Bueno, ha formado una Cantoría, que es gozoso
escuchar. La música religiosa, según la mente de la Iglesia, y la
canción popular son familiares a estos niños de la Schola… Pero
no es esto lo más importante, con serlo mucho. Lo interesante es la
transformación social, espiritual, verificada en las almas de estos
pequeñuelos nacidos en un pueblo, citado hace pocos años todavía
como el centro del socialismo militante anticlerical y el único sitio
en que se veían matrimonios y entierros civiles.
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Pasan de cien las familias que tienen alguno de sus hijos en esta
schola parroquial. Para formar parte de ella no se exige ni la asistencia a la misa ni el cumplimiento pascual. Es el único modo de
que familias hostiles a la religión permitan a sus hijos acercarse a
una sotana sacerdotal. El milagro de la transformación de esas
almas lo hacen los buenos consejos, las advertencias amistosas, y
sobre todo el ejemplo vivo, el sacrificio cotidiano, desinteresado,
que ven en el sacerdote de Cristo… No se les exige la asistencia a
la misa mayor y vísperas, pero los cantorcillos pasaitarras no faltan a su parroquia todos los domingos y fiestas. Cuando se les
invita a peregrinaciones, como la diocesana de Lourdes, no se
pone por condición la confesión y comunión; pero estos infantiles
de coro, que han aprendido a cantar a la sombra de la iglesia
parroquial, no volverán de su visita a la Virgen de Massabielle sin
haber depositado a sus pies la ofrenda de su voz purificada por el
Pan de los Angeles…Y tras los niños, vuelven también al redil del
Buen Pastor los padres… algunos, por lo menos.
...
Obra social, por excelencia, ésta de Pasajes Ancho. Callada,
fecunda, dulce, amorosa, doblemente simpática por tratarse de
niños, y niños pobres. Acaudalados donostiarras: cuando al

levantaros abrís las ventanas de vuestros cuartos, tal vez dirigís
una mirada inquieta hacia Pasajes que, ribeteado de negro, veis
venir sobre vosotros en avalancha arrolladora. ¿Queréis detenerla? Favoreced esta obra apostólica, social, artística. Los cantorcillos de hoy serán hombres mañana… Unas pocas pesetas vuestras, de las que tal vez tiráis tontamente, dadas hoy, a tiempo,
transformarán las almas de estos niños… Porque, sabedlo: esta
obra ha dado ya pruebas de su eficacia. ¿Cómo no había de tenerla, y muy honda, si está basada únicamente en el sacrificio, en el
amor, que fueron las características de la Pasión de Cristo?
Hoy, que el problema social pide soluciones inmediatas, se os
presenta una, cuyos resultados vosotros mismos habéis de palpar.
Cada niño que en Pasajes Ancho aprende a cantar es una boca que
no sabrá maldecir. En vuestro interés está el que a vuestro derredor haya una bandada numerosa de ruiseñores que, además de
alabar a Dios, aprendan, junto a un sacerdote, a no odiaros, a vosotros, ricos e industriales, más favorecidos que ellos.
Dad a estos simpáticos cantores vuestro dinero, vuestro apoyo.
Se lo dais a Dios. Y Dios no deja sin recompensa lo que por El se
hace.
“Aita Donostia”

CANTORES PEREGRINOS
(El Día, 23 / 24 de agosto de 1932)

... Este año de gracia de 1932, las calles grises y limpias compostelanas han visto desfilar ágiles y sonrientes a unos euskaldunes
con zamarras azules ribeteadas de rojo, pantalones blancos y boinas encarnadas. Llegaron a Santiago para ofrendar al gran
Apóstol el tributo de su arte, de su fe, de su catolicismo.
...

Nos alojamos en un inmenso Monasterio de Benedictinos, San
Antonio Binario o del Pilar, hoy Seminario Conciliar… A dos
pasos está la Catedral con su Apóstol.
...

Comencemos por decir que, en los pocos años que cuenta de
existencia, la Schola Cantorum de Pasajes Ancho se ha colocado
en primera fila entre las entidades similares. No somos partidarios
de las afirmaciones rotundas ni de las comparaciones siempre
odiosas; pero no hay exageración en lo que acabamos de estampar.

Compuesta exclusivamente de hombres y niños, es de un equilibrio casi perfecto en punto a sonoridad. Su emisión es agradabilísima. Adiestrados los niños por un ejercicio constante, ignoran
qué cosa sea gritar. Suena este instrumento de 70 voces con una
pastosidad, con una cantidad de sonido, verdaderamente notables
por su calidad. Es imborrable el recuerdo que nos han dejado en
el alma aquellos motetes de Rachmaninoff o de Perosi, cantados
durante la procesión del Santo Apóstol.

Oyendo a estos pasaitarras simpáticos, le venían a uno a la
memoria aquellos otros romanos que, bajo la batuta de
Casimiri, recorrieron diversos países de Europa no hace
muchos años. Si los romanos llevan alguna ventaja a los de
Pasajes en la interpretación de algo que constituye su vida
musical ordinaria, la polifonía clásica, no suenan, en cambio,
tan equilibradas como estos cantores de Pasajes. Los niños de
esta Schola están por encima de los italianos que nos visitaron.
Tampoco desmerecen en la comparación las voces masculinas,
de timbre tan admirable. Aquel Gernikako Arbola, aquel Boga
Boga, cantados en el refectorio a plena voz, sin trabas de director, eran de una fuerza, de una pastosidad, que traían a la memoria la trompetería de los órganos Cavaillé-Coll, tan brillante, tan
clara, tan bien compuesta.

¿Por qué no hacer mención especial de la media voz de los
tenores, v. gr. en el Benedictus de la Misa de Casimiri, esos
tenores, tan ágiles, tan finos, tan raros en las grandes masas
corales? ¿Cómo no citar a los que constituyen el fundamento de
este edificio vocal, los bajos, tan redondos, tan sonoros?...
Sonoridad que no es el grito, el chillido, sino cantidad de sonido normal, bien emitido. Con sus 70 cantores, la Schola de
Pasajes suena maravillosamente: suena en el verdadero sentido
de la palabra.

No es extraño que los santiagueses se hayan deshecho en
alabanzas al oír esta masa coral tan homogénea. Las tres
misas cantadas fueron tres afirmaciones rotundas, definitivas. Los dos conciertos de canciones populares se llevaron la
admiración de los filarmónicos de aquella tierra galaica. No
en muy buenas condiciones el primero, dado al aire libre, en
la hermosa Plaza de los Literarios, que tiene por marco, de un
lado, la torre del reloj de la Catedral, y del otro, aquel inmenso lienzo de pared del que cuelgan unas rejas ornadas de flores, tras las que, tal vez alguna monja claustrada escuchaba
las melodías vascas y gallegas, cuyos ecos quedaban vagando en aquella deliciosa Plaza. En su verdadero marco el
segundo: un teatro de acústica agradable y de agradables proporciones. Es deber mío señalar la ingenuidad, la gracia, la
ternura con que los cantorcillos pasaitarras ilustraron mi conferencia acerca de la Canción Vasca de cuna. ¡Ese solista,
Romero, que removió las fibras más íntimas de nuestra alma
con su voz y dicción tan deliciosas! ¡Ese coro infantil, que
nos hablaba del mar vasco, de nuestros caseríos, de nuestras
madres, mundo del que nos separaban cientos de kilómetros!
No es extraño que los viejos, ante evocaciones así, dejaran
escapar una furtiva lágrima, que se deslizaba silenciosa.
“Moins la musique fait du bruit, plus elle touche”, dijo Víctor
Cousin.

Esta primera salida oficial de la Schola de Pasajes ha constituido un éxito. Es deber mío señalarlo a los lectores de El Día,
aunque no sea tan a punto como yo hubiera querido. No han de
ser sólo los éxitos futbolísticos los que hagan gemir las prensas;
es preciso dar aire a estos otros más callados, de más alta estirpe, que tienen por campo de acción el espíritu. El espíritu que
es el que eleva las razas y las impone a la admiración de propios
y extraños.
...

Lectores de El Día: Católicos que os interesáis por las obras
sociales. Llegaos hasta la parroquia de Pasajes Ancho. Bajad a
sus sótanos. Caed allí hacia las siete o las ocho de la tarde.
Veréis qué interés compuesto tan alzado dan unas cuantas pesetas arrancadas a las pequeñas necesidades o conveniencias personales… Esos juegos de pim-pam-pum tan modestos, esos
tenis de salón que veis, han salido del modestísimo peculio de
un sacerdote; son, tal vez, los ahorros destinados a comprar
vestidos nuevos de temporada, que se reservaban algunas jóvenes pasaitarras. De esos ahorros que tienen el valor del óbolo de
la viuda del Evangelio han de salir la biblioteca, el salón destinado a audiciones de radio, dibujado por una mano artista. Ha
de salir esa escuela sin pretensiones, en la que se da enseñanza
comercial, una base para luchar en la vida. De toda ayuda han
de necesitar esos pajarillos cantores para hacerse fuertes y escapar en la niñez de los halagos con que la sensualidad, el vicio,
encadenan aún a aquellos que no nacieron entre sedas y libreas.

Gelasio Aranburu,
aldamenean Aita
Donostia eta Norberto
Almandoz musikariak
dituela, Antxoko
Schola Cantorum
abesbatzarekin
Compostelako katedraleko eskaileretan.

Apostolado por medio de la música; fórmula, si no nueva, sí
raramente puesta en práctica entre nosotros. La ha ensayado en
Pasajes Ancho un sacerdote celoso, don Gelasio Aramburu. El
apostolado por medio de la Belleza tiene una fuerza irresistible.
La Iglesia nos da de ello ejemplo magnífico con La Liturgia.

Recojo pues, la idea que vuela entre los pasaitarras agradecidos a este sacerdote benemérito y la lanzo al periódico, católicos de El Día; sumaos a este homenaje a un sacerdote artista. Es
un tributo de simpatía a lo único que tiene fuerza en el mundo:
el sacrificio personal.
“Aita Donostia”

Datu hauek guztiek argi erakusten dute gizarte bizia zela
Pasaiakoa, ondo antolatua eta garaiko eztabaida sozialetan erabat jarria. Eztabaida horiek, noski, izan zuten eraginik herriko
politikan ere.
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Ramon Puertolasen
moldiztegia honelaxe
hondatu zuen uholdeak
1933an, Antxon.
Pasaiako Udala.

HERRIKO KRONOLOGIA
1930
- Trintxerpe Kirol Elkartea 1925ean sortu zen, baina 1930. urtean inskribatu zuen Zuzendaritzak Federazioan; C
seriean, hain zuzen.
- 1930eko iraila.- Kontxako laugarren bandera jarraian Sanpedrotarra Arraun Elkarteko Aita Sanpedrokoa traineruko kideentzat. Aita Mañuel (Manuel Arrillaga) zen patroia.

1931
- 1931ko uztailaren 19a.- “Pasayako Lagun Ederrak” kirol elkartea –1926-1927 denboraldian B mailako (2. Maila)
Espainiako txapelketa irabazitakoa– desagertu egin zen, eta, ondorioz, elkarte bereko bazkide talde batek beste
bat sortzea erabaki zuen. Hala eratu zen Antxon “Lore Txorta” elkartea, Francisco Bueno presidente zela. Talde
horretara bildu ziren gero “Kabi-Txiki” elkarteko bazkideak ere, azken hori desagertu zenean.
- 1931ko irailaren 15a.- Kontxako 5. Bandera jarraian, Sanpedrotarra Arraun Elkarteko Aita Sanpedrokoa traineruko kideentzat, Aita Mañuelen aginduetara oraingoan ere.
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- 1931ko urriaren 19a.- Euskal jaia Antxon. Karroza bat irauli egin zen, eta gertakizun xelebre horri kopla zirikatzaileak atera zizkion Txirritak .

1927 eta 1932 bitartean Kontxan sei bandera jarraian irabazi
zituen San Pedroko
traineruak, Aita
Manuel patroi duela.
José Manuel Santos.

1932
- 1932ko iraila.- Kontxako 6. Bandera jarraian, Sanpedrotarra Arraun Elkarteko Aita Sanpedrokoa traineruko kideentzat, Aita Mañuelen aginduetara oraingoan ere.
- 1932ko irailaren 25ean Antxoko barrutiak omenaldi beroa eskaini zion Gelasio Aranbururi, urte batzuk lehenago, Schola Cantorum sortu eta geroztik egindako lana eskertzeko.

1933
- 1933ko ekainean uholdeak izan ziren Euskal Herri osoan. Pasaiako kaleak ere erreka bihurtu ziren eta txalupetan ibili behar izan zuten kaltetuei laguntzeko.
- 1933 abenduaren 4a.- “Gure Txokoa” elkartea eratu zen Pasai San Pedron. Jose Goikoetxea izan zen aurreneko
presidentea.

1934
- 1934ko otsailaren 17an, kostatik 12 bat itsaso-miliara, zorigaiztoko abordatzea gertatu zen Pasaiako matrikula
zuten bi arrantza-ontziren artean. Dos Hermanos eta Virgen del Carmen ontziek osatutako parejaren artean, hain
zuzen. Angel Fernández armadorearenak ziren biak. Ordu batzuk geroago, zoritxarreko istripuan ito ziren zazpi
arrantzaleren gorpuak ekarri zituzten lehorrera. Hauek ziren hildakoak: Antonio Mariño, José Parada, José
Fernández, Angel Solabarrieta, José González, Eugenio Barreiro eta Carlos Santamaría. Beste bosten gorpuak desagertutzat eman zituzten. Hauenak: Ramon Maceiras, Manuel Juncal, Antonio Pombo, Jaime Vazquez eta Jose
Maria Lopetegi, azken hau lezotarra. Antza denez, guztira 17 arrantzalek osatzen zuten bi ontzietako eskifaia.
Bost baino ez ziren bizirik atera, hortaz. Pasaiako Udalean jasotako doluminen artean aipatzekoa da Espainiako
Errepublikako Presidenteak bidalitako telegrama. Hala zion, hitzez hitz: “Jaso beza berorrek eta berorren
Korporazioak nire sentimendu zintzoenaren adierazpena, gertatu den hondamendiagatik, eta arren helarazi nire
dolumina hildakoen familiei eta Pasaiako bizilagun guztiei”.

1935
- 1935eko irailaren 8a.- Kontxako beste Bandera bat irabazi zuten Sanpedrotarra Arraun Elkarteko Aita
Sanpedrokoa traineruko arraunlariek. Aita Mañuelek jarraitzen zuen patroi.
- Portuko hiru eraikin esanguratsu inauguratu zituzten: Juntaren bulegoetako eraikina, euskal estilo berrikoa;
Aduanaren eraikina, errenazentista estilokoa; gordailuzainen bulegoetako eraikina, modernista estilokoa.
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Ondoko planoan ikus
genezake Javier
Marquina ingeniariak
1930eko horretan egin
zuen Antxoko kaia handitzeko proiektua. Kai
industriala oinarri hartzen hasia zen. Pasaiako
Agintaritzaren artxiboa.
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3

TRADIZIOA ETA
AURRERABIDEA
NOR BAINO NOR
HAUTESKUNDEETAN

Lagarderen marrazki honetan ondo ikus genezake Trintxerpeko
arrandegiak sortzen zuen lan giro bizia 1930ko horretan.
Guipúzcoa en los dibujos de Eduardo Lagarde, 1924-1932.
Selección gráfica de José María Unsain y José Pagola Lagarde.
[Donostia]: Caja de Ahorros Provincial de Guipúzcoa, 1987.

A
Donibaneko errepublikazaleak bere egoitzaren ondoan, gaur egun
Badiola jatetxea dagoen horretan. Pasaiako
Udala, Isaac Prietok
emaniko argazkia.

3.1 1931. II. Errepublikaren
Aldarrikapena eta
Pasaian izandako
erantzuna.

RMADA MINDUTA ZEGOEN 1898AN AZKEN KOLOniak galdu zirenez gero, nekazaritza atzeratua zegoen oso eta berrikuntza handia behar
zuen, nazionalismoak era modernoan antolatuta ageri ziren, iraultza sozial baten beldur
bizi zen burgesia... Arazo asko zeuzkan XX. mende hasierako
Espainiak eta, larriak okerragora egin ez zezan, estatu kolpea
jo zuen Miguel Primo de Rivera jeneralak 1923ko irailaren
13an. Konstituzioa derogatu, gerra egoera ezarri eta militarren
esku jarri zuen boterea. Zazpi urte iraun zuen Primo de
Riveraren diktadurak, harik eta Alfonso XIII erregeak sumatu
zuen arte herriak diktadurarengana zeukan arbuioa monarkiaren sinesgarritasuna murrizten hasia zela serioski. Jeneralak
dimisioa aurkeztu behar izan zuen 1930ko urtarrilaren 28an,
erregearen konfiantza galduta.

Bi egun geroago, Alfonso XIII.ak Gobernu berria osatzeko
agindu zion Damaso Berenguer teniente-jeneralari. Halaxe

hasi zen herriak eta klase politikoak Dictablanda (Diktadura
biguna-edo) deitu zuten aldia. Konstituzio aldetik normaltasuna ekartzea izan zuen egiteko nagusia. 1876ko Konstituzioan
aldarrikatu eta onartutako hura, eta Primo de Riveraren estatukolpeak zazpi urte lehenago etendakoa.
Diktaduraren erortzea, oro har, pozik hartu zuen herriak,
baina Gobernuko presidente berria ahalegindu bazen ere,
oztopo franko aurkitu zituen exekutiboak. Alde batetik, gizartearen esparru zabal batek uste zuelako Monarkiak babes handiegia eman ziola Diktadurako Gobernuari, eta horrek mesfidantza sortzen zuen Estatuko hierarkia gorenekiko. Eta bestetik, liberalek ez zutelako gogo onez hartu Damaso
Berenguerrek izendatutako ministro guztiak alderdi kontserbadorekoak izatea. Hauen artean ere baziren haserreak, batzuen irudiko bidegabe utzi baitzituzten azken izendapenetatik kanpo.
Gobernuko Presidente izendatu berriak otsailaren 18an programa aurkeztu zuenean, klase politikoak bere eszeptizismoa
agertu zuen, ez hainbeste programako ideia eta asmoengatik,
baizik eta plangintza ez zelako gauza agindutakoa zein epetan
eta zein pausoren bidez beteko zuen zehazteko.

Herriaren eta klase politikoaren babes falta hori dela eta,
1930ko urtarrilaren 30ean osatutako Gobernuak behinbehinekoa izateko zantzu garbiak zituen. 1931ko otsailean,
juxtu urtebeteren buruan, Berenguerrek Aznar almirantearen esku utzi zuen boterea, Monarkia jada hondoa jotzear
zela. Hala azaldu du Miguel Artola historialariak ere 21:
“1930ean alderdi dinastikorik gabe geratu zen Monarkia,
babesik gabe hortaz, eta Gipuzkoan hauteskundeetan irabazle atera ziren indar bakarrak juxtu sistemak 1923 arte
baztertu eta 1930 arte jarduera oro etetera behartu zituen
haiek izan ziren”.
Exekutibo berriari zeregin argia eman zitzaion: 1931ko apirilaren 12ko hauteskundeak deitzea eta antolatzea. Haien
emaitza izan zen II. Errepublikaren aldarrikapena.

Udal hauteskundeak –1931ko apirilaren 12a
Udal hauteskundeek Pasaian izan zituzten hainbat berezitasun
ulertzeko, beharrezkoa da garai hartan indarrean zegoen
1907ko abuztuaren 8ko Hauteskunde Legearen zenbait xedapen oinarrizko aztertzea:
1. Botoa emateko eskubidea 25 urtetik gorako gizonentzat
mugatua.
2. Sufragio zuzena. Udal hauteskundeetan barrutika zuzendutako gehiengoaren ordezkatze-sistema aplikatu zen, boto
plural mugatuarekin. Horrek gutxiengoen ordezkaritza
ahalbidetzen zuen. Pasaian, orduan indarrean zen legediaren arabera, 14 zinegotzi aukeratu behar ziren: lau
Donibaneri zegozkion, 5 San Pedro-Trintxerperi eta beste 5
Antxori.
3. Izendatutako zinegotzi kopurua aukeratu beharreko zinegotzi kopurua baino handiagoa ez zen barrutietan, automatikoki aukeratzen zituzten izendatutako zinegotzi horiek
(29. art.). Artikulu hau beteta, adibidez, Pasai Donibanen ez
zen hauteskunderik egin, eta apirilaren 5ean zuzenean
zinegotzi aukeratu zituzten barruti hartan aurkeztu ziren
laurak: Antonio Puy Saiz, Isidoro Olaziregi, Basilio Perez de
Arenaza eta Juan Etxarri.
Hiru ziren, beren kabuz edo koalizioan, hauteskundeetara
aurkeztu ziren indar politikoak: Katoliko-Monarkikoak (C-M),
Batasun Errepublikar-Sozialista eta ANV (CR-S-ANV) eta
Partidu Komunista (PC).

HAUTESKUNDEETAKO EMAITZAK PASAI ANTXON
Genaro Gal Iguaran
CRS-ANV
230 boto
Ignacio Uria Etxeberria

CRS-ANV

227 boto

Luis Obeso Rojo

CRS-ANV

179 boto

Adrián Salaberria Gezala
Pedro Miguel Lapazaran Salaberria

CM
CM

202 boto
165 boto

Aukeratuak ez, baina hautagaiak izan ziren ondorengo hauek ere: Ignacio Iraola
Zunzunegi (163 boto), Esteban Salazar Benitez (51 boto), Jose Sasiain Altuna
(49 boto) eta Jose Viana Urkia (boto 1).

HAUTESKUNDEETAKO EMAITZAK PASAI SAN PEDRON
Antonio Marin Sabate

CRS-ANV

155 boto

Antonio Inda Arrillaga

CM

149 boto

Agustín Aldalur Bidaurreta
Lorenzo de Lucas Puente

José Mª Bergara Goenaga

CM

CRS-ANV
CM

154 boto

Alfonso XIII.a Pasaian
lehorreratzen.

147 boto
146 boto

Aukeratuak ez, baina hautagaiak izan ziren ondorengo hauek ere: Astigarraga
Mendizabal (90 boto), Lorenzo Artola Lazaro (43 boto), Jose Astigarraga
Gorostola (10 boto), Venancio Agirre Ageo (8 boto) eta Eugenio Zapirain Berra
(1 boto).

Datu horien argitan, Errepublikar-Sozialisten eta ANVren
arteko Koalizioak bost zinegotzi lortu zituen (3 Antxon: Gal,
Uria eta Obeso, eta 2 San Pedron: Marin eta de Lucas); eta
Koalizio Katoliko-Monarkikoak beste bost (2 Antxon:
Salaberria eta Lapazaran, eta 3 San Pedron: Aldalur, Bergara eta
Inda).
Hauteskunde eguna lasaia izan zen Pasaian, nahiz eta prentsak (ikus apirilaren 12ko La Voz de Guipuzcoa-ren kronika)
hautesle pasaitarrei ohartarazi bazirela zenbait irregulartasun
UPren boto-txartelekin (Union Patriotica, Primo de Rivera diktadoreak sustaturiko alderdi ultraeskuindarra).
Hiri handietan eta hirigune nagusietan errepublikarrek irabazi zutela jakin zenean, eta Antxon bertan ere errepublikarsozialisten eta ANVren koalizioa gailendu zela ikusirik, hainbat pasaitar Antxoko Hamarretxeta kalean bildu ziren, eta
Errepublika aldarrikatu zuten publikoki. Halaxe gertatu zen
ordu batzuk lehenago Eibarren, Donostian edo Madrilen,
adibidez. Pedro Rubiok etxeko balkoian jarri zuen bandera
errepublikarra, eta horretan zela, Puertolas inprimatzailea
elkartu zitzaion, zentro errepublikarreko zuzendaritzako
kidea 1912-13 urteez geroztik. Balkoitik hainbat “biba!” eta
“gora!” oihukatu ziren Errepublikaren alde, bandera astinduaz batera.
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Biharamunean, Genaro Galek –gehiengoak hautatutako
zerrendaren burua izanik, bera zen bitarteko alkate– bandoa
kaleratu zuen hauteskunde oste hura jai-egun izendatzeko eta
saltokiei ateak itxi zitzatela gonbidatzeko. Lanean sartzerakoan eman zitzaien langileei jai-egunaren berri. Lantokietara
beharrean, beraz, bazkariak eta askariak hartu eta egun pasa
atera ziren familiak mendi aldera, eguraldia ere bikaina izan
baitzen. Arratsaldean, Udal Bandak erromeria eskaini zuen
Antxoko Zumardian. Ondoko kronikak erakusten duenez, jendea gogo eta aldarte ederreko ibili zen egun osoan, eta errepublikaren aldeko gorak eta aldarriak hitzetik hortzera. Gizalegea
eta ordena ere egun osoan eredugarriak izan zirela azpimarratzen du albisteak.

Udalbatza berriaren osaera
1931ko apirilaren 18an osatu zen Pasaiako Udalbatza berria.
Antonio Puy Saiz izendatu zuten alkate, udaletxeko bozketan.
Aldeko 9 boto lortu zituen Puyk. Ondoko bozketetan, Agustin
Aldalur Bidaurreta izendatu zuten lehen alkateorde, eta Adrian
Salaberria Gezala bigarren alkateorde.
Udalbatzaren osaketan harrotu ziren protesta batzuk, Antxon
eta Trintxerpe-San Pedron Errepublikar-Sozialisten eta ANVren
Koalizioko hautagaiek irabazi arren, Donibaneko nazionalistek
eskuineko hautagaiari eman ziotelako botoa. Hauteskunde osteko kronika haiek irakurriz jabetuko da irakurlea ezkerraren eta
eskuinaren arteko tirabira haietaz:

LAS IZQUIERDAS EN LA PROVINCIA
(PASAJES)
(LA VOZ DE GUIPÚZCOA, 1931ko apirilak 12)

Ultimas advertencias a los electores.- La lucha ha de ser muy reñida hoy
en el distrito de Pasajes dados los elementos que han de actuar en ella.

Precisa tener muy en cuenta que en las candidaturas de los derechistas
se han hecho una serie de mezcolanzas que se prestan a toda clase de pasteleos y confusiones, y por ello los electores izquierdistas deben de estar
alerta para no dejarse sorprender. Estas candidaturas, en las que se han
barajado los nombres de candidatos menos afines políticamente, han sido
repartidas a domicilio en gran número.

La conjunción republicano-socialista y Acción Nacionalista Vasca tienen que hacer presente a los simpatizantes con su idea, que en Pasajes
Ancho la candidatura única está integrada por los señores Luis Obeso,
Ignacio Uria y Genaro Gal, y esta candidatura es la que deben votar todos
los que sientan el ideal izquierdista.

Elementos que pertenecieron a la U.P. incluyen en sus candidaturas a
candidatos de las izquierdas y esto deben de rechazarlo los verdaderos
izquierdistas. O con las derechas o con las izquierdas. ¡Fuera caretas!

Votad a las izquierdas exclusivamente, vigilad a los adversarios cuidadosamente, no dar un solo voto a los upetistas, pedid la amnistía para los
presos y emigrados políticos, votad por quien los ampara y castigad la
coacción y el soborno.

Se suplica a los electores izquierdistas que voten lo antes posible y que
pidan las candidaturas en las puertas de los colegios, con el fin de llevar
bien la elección.

EL NUEVO AYUNTAMIENTO
(“LA VOZ” EN PASAJES, 1931ko apirilak 19)

A las tres y media de la tarde se reunieron los nuevos concejales en la sala
consistorial de Pasajes de San Juan, para la constitución definitiva del
Ayuntamiento, siendo elegido alcalde para los tres barrios Don Antonio Puy.

Esta designación motivó algunas protestas por parte de los concejales
de la izquierda, por haber apoyado los concejales derechistas de Pasajes
Ancho a los derechistas de los otros dos barrios, y haber con ello hecho
que la vara sea atribuida a un concejal derechista de los elegidos por
Pasajes de San Juan.

La primera tenencia de Alcaldía será desempeñada por un concejal
elegido por Pasajes de San Pedro y la segunda por uno elegido por
Pasajes Ancho.

EL NUEVO AYUNTAMIENTO
(“LA VOZ” EN PASAJES, 1931ko apirilak 22)

Proclamada la República y elegidos concejales por elección popular, se
reunieron éstos en la Casa Consistorial de Pasajes de San Juan para dis-

tribuir los cargos, que fueron asignados en la siguiente forma: Alcalde
Presidente, Don Antonio Puy, primera tenencia Don Agustín Aldalur,
segunda don Adrián Salaverría; tercera D. Basilio Pérez de Arenaza, síndico Don Pedro Lapazarán y suplente, Don José Mª Vergara, todos de las
derechas.

Ya están elegidos los cargos por ahora, no habiendo dejado ninguno a
las izquierdas, ni siquiera un “entremés”.

Todo el pastel estaba tan bien elaborado, que de seguro ni en la
República de Andorra habría sucedido cosa igual. Pero seguiremos de
cerca la labor de los hombres que han de regir los destinos del pueblo. Sin
embargo, en Pasajes Ancho el resultado de la elección popular fue francamente triunfal para los antidinásticos.

No sé si me equivocaré al hacer esta apreciación; pero siempre creí que
al menos los verdaderos pasaitarras, los que han salido triunfantes en
mayoría de votos, rechazarían toda clase de alianzas con los de enfrente,
con los monárquicos.

No me inspiraban tampoco mucha confianza los del otro bando, pues
sus dirigentes parecían seguir en política las mismas huellas que los
demás mangoneadores. Pero no han podido conseguir sus propósitos.

Luego se llaman nacionalistas –cualquier cosa-: no son nacionalistas,
como pregonan, sino siervos incondicionales del jesuitismo vasco, y de
seguro que con esos elementos ningún partido puede ir más al desprestigio.

Yo me siento feliz al escribir estas líneas, y acaso un poco orgulloso de
haber contribuido, aunque no sea más que con un pequeño grano de arena, a la obra inmensa que supone el triunfo de la República, que trae consigo el triunfo de las libertades vascas.

Para la elección de alcalde, verificada en San Juan, el pasteleo se veía
hecho días antes, pues bien claro se vio cuando acudieron los concejales
que en departamentos aparte se hallaban reunidos los “directores” de la
democracia española” que por no dejar un puesto a las izquierdas votaron
por que la vara pase a Pasajes de San Juan. Esto lo hicieron los concejales elegidos en Ancho. ¡Qué pasaitarras! ¡Asco da solamente el pensarlo!
(El día 23 de abril apareció una rectificación a este respecto, que el lector encontrará a continuación).

Como de esto hemos de hablar con más detenimiento, así como de la
atención que ha de prestarse al barrio de Ancho, lo dejamos para más adelante.
Las sesiones se celebrarán a las seis y media de la tarde, comenzando
el próximo sábado.

SIN COMENTARIOS

(“LA VOZ” EN PASAJES, 1931ko apirilak 23)

En nuestra reseña de ayer sobre la constitución del Ayuntamiento, y al
hablar de los nacionalistas, nos interesa hacer saber a nuestros lectores
que no nos referíamos a los nacionalistas de Pasajes Ancho, que son de
Acción [Nacionalista Vasca], como parte integrante del bloque antimonárquico, sino a los nacionalistas de Pasajes de San Juan.
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Pasaian, Errepublikar-Sozialisten eta ANVren Batasunak
irabazi arren, eta II. Errepublika aldarrikatu arren, gizartea,
berez, ez zen hain nabarmen errepublikazalea eta iraultzailea. Batez bestekoei erreparatuz gero, Gipuzkoan soilik hirutik batek egin zuen Errepublikar-Sozialisten eta ANVren
Koalizioaren alde. Balio aurrerakoien pisu sinbolikoak eta
presioak gainezkatu, gainditu egin zuen gizarte osoaren
pentsamoldea. Adierazgarri izan zitezkeen herrietan eta, oro
har, Gipuzkoa osoan nabarmena izan zen gainditze hori.
Pasaia izan zen, hain zuzen, abangoardiako eta erreferentziazko gune horietako bat.

Jose Antonio Rodríguez Ranzek hala laburtzen du errealitatearen eta gizartearen pentsamoldearen artean sortu zen
dibortzioa: “Axolagabekeria politiko ohikoa eta historikoa,
egiturazko ahuldadea eta jarduera mugatua, antolakunde
politikoen ezartze-geografia eta herrialdearen soziologiamapa plurala, non landa-giroko herriek eta hiri kozkorrek
osatzen duten gehiengoa; horra zein den, laburbilduta,
1931ko udal hauteskundeak egingo diren sustratu soziopolitikoa” 22.

Ignacio Uria diputatu izendatzea
Udal berriak sortzea beste helbururik ez zeukaten 1931ko apirilaren 12an egindako hauteskundeek. Baina haien ondoko
Errepublikak, hauteskunde berriak deitu ordez, Kudeaketa
Batzordeak izendatu zituen diputazioak osatzeko, urte bereko
apirilaren 21ean emandako dekretuz. Foru Aldundiek egiten
zituztenak egitea izan zen batzorde hauen betetzekoa.
Erabaki honen barruan izendatu zuten Gipuzkoako Kudeaketa
Batzordeko kide Ignacio Uria Etxeberria antxotarra, ANVkoa.
Ignacio Uria errepublikazale-sozialistek eta ANVk osatu zuten
koalizioko zerrendan azaldua zen hauteskundeetan, eta
Antxoko barrutiak zinegotzi hautatu zuen Pasaiako Udalerako.
Uriak aurrera eraman zituen lanen artean aipagarria da
Autonomia Estatutuaren lanketan hasieratik jardun zuen
Gipuzkoako Kudeaketa Batzordekide bakarra izan zela.
ANV barruan egin zuen ibilbideari dagokionez, alderdiko
Eskualdeko Batzordeko lehendakari izendatu zuten 1932an.
Gipuzkoako Federazioko idazkariorde izendatu zuten ELA-STV
sindikatuan 1931n.
Pasaiako alkatea izan zen 1933ko urtarrilaren 24tik maiatzaren
10era.
Matxinatuak Pasaia hartu ondoren bost urte eman zituen erbestean, aurrena Bretainiako Saint-Lazare hirian, eta gero Parisen.
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Tesiaren egia berretsi egin zen hilabete batzuen buruan:
Espainiako Gorteetako hauteskundeetan (1931ko ekainaren 28an egindako bozetan) egiaztatu besterik ez zen egin
gure probintziaren hezurdura soziala nolakoa zen, nagusiki kontserbatzailea, alegia. Hala, adibidez, ErrepublikarSozialisten eta ANVren Batasunak oso herri jakinetan besterik ez zuen irabazi: Beasainen (%54,46), Eibarren

(%78,81), Hernanin (%58,59), Irunen (%76,75) eta Pasaian
(%57,49). Nolanahi ere, hautagaitza bakoitzak Pasaiako
barrutietan lortutako boto kopurua aztertuz gero, jabetuko
gara Pasai Donibanen Lizarrako Estatutuaren aldeko hautagaitzak oso nabarmen hartu ziola gain ezkerreko hautagaitzari. Antxon eta San Pedron bai, ezkerrekoek irabazi zuten.

ESTATUTUA GORA ETA ESTATUTUA BEHERA

II.

Errepublikak iraun zuen bitartean euskal politikaren nondik
norakoa bideratu zuten gertakarietako bat, zalantzarik
gabe, Hegoaldeko lau probintziek nahi zuten Autonomia
Estatutuaren idazketa eta botazioa izan zen.

Estatutu bakar baten alde agertu ziren lau herrialdeetako udalak 1932ko urtarrilaren 30ean, Nafarroakoek botoak bereizi zitezela eskatu zuten baina, probintzia barruan gehiengo absolutua
eskuratzen ez baldin bazuten Estatutu horretatik kanpo geratuko
zirela iragarriz.
Estatutuaren Txostena izango zenaren oinarria Eusko
Ikaskuntzaren lana izan zen, eta hartan ez zen kontuan hartu
Estatutuaren bitartez Vaticanoarekin hitzarmenak zuzenean
sinatzeko ahalmena izatearen asmoa. Bide posibilista honek,
PNVk onartua, talka gogorra egin zuen karlisten jarrerarekin,
foruen aldarri zaharra egin baitzuten ostera. Lau probintzien
estatutua onartu zuen gure udalen gehiengoak 1932ko ekainaren 19an, baina Nafarroa barruan 109 izan ziren aldeko udalak
eta 123 aurka, azken orduan alkate askok ez zutelako udalek
berek agindutako baiezkoa eman.
Nafarroa banandurik zegoela lau probintzietarako asmotik,
gainerako hiru probintzietarako estatutua geldialdi batean egon
zen 1933ko otsailaren 13a arte. Kontu handia eduki zuten ezkerrekoek batzorde berri honen osaketan —hiru errepublikazale,
bi sozialista eta ANVko bat—, PNVk ez zetzan beregana bildu
estatutuaren lorpena —hiru probintziena bakarrik izan arren—,

eta honek urruntze eta liskar giroa sortu zuen nazionalisten eta
Errepublikako gobernuaren artean. Juan Pablo Fusik dion bezala
(El problema vasco en la II República): “Catalunyak zeukanaren
antzeko autonomia nahi zuen gobernuak: Errepublikari zintzoro
leial eta botere autonomoa ezkerraren esku”.

San Inazioak
Donibanen. Eduardo
Lagarde. Guipúzcoa
en los dibujos de
Eduardo Lagarde,
1924-1932 op. cit.

Estatutua onartu zuten ostera udalek
Agindutako lana burututakoan, Kudeaketa Batzordeek hiru probintzietako udalak deitu zituzten, Gasteizen bil zitezen 1933ko
abuztuaren 6an, Estatutua berriro bozkatzeko.
Udalek estatutua onartua zutela (239 udal alde, 28 aurka eta
15 boto zuri), herri erreferenduma egitea besterik ez zen falta,
Errepublikako Gobernuak ebatzitakoa betetzeko.
Pasaian honako emaitza eman zuen Estatutuaz eginiko erreferendumak 1933ko azaroaren 5ean:
Boto emaile kopurua
3.855

Alde
3.111

Aurka
167

Esku hartze handia izan zuen erreferendumak Pasaian (%85),
eta aldeko agertu ziren pasaitarrak gehiengo nabarmenez (%80).
Horrek garbiki adierazten du, noski, interesa piztu zuela gaiak
herrian, eta emaitzak frogatu egiten duela pasaitarrena handik
eta hemendik etorritakoz osaturiko nortasuna izan arren —edo
horregatik beragatik agian—, integratze eta bertakotze prozesu
azkarra izan zuela biztanleriak.
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GORTEETARAKO HAUTESKUNDEAK (1931-6-28)

HAUTAGAIAK

P. DONIBANE

S. PEDRO –
TRINTXERPE

ANTXO

GUZTIRA

Errepublikar-Sozialisten eta ANVren Batasunak (CRS – ANV)
Justo Garate (EAE-ANV)
Juan Usabiaga (IR)
Enrique de Francisco (PSOE)
Jose Mª Amilibia (IR)

73

176

351

600

69
66

176

590

64

175

345

175

342

581

342

583

Lizarrako Estatutuaren aldeko hautagaitza - CVDE
Antonio Pildain
(Abade integrista)

Jesus Mª Leizaola (EAJ – PNV)

Julio Urkijo (Tradizionalista)
Rafael Pikabea
(Independientea)

231

22

162

415

224

22

160

406

226

21

153

400

1

11

21

33

1

11

20

32

220

21

155

396

Partidu Komunista
Juan Astigarrabia
Jose Bullejos

1

Jesus Larrañaga
Luis Zapirain

1

GUZTIRA:
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11

11

CRS-ANV

Boto Kopurua

Portzentaia

591

57,49%

20

32

20

32

CVDE
Boto kopurua

405

PC

Portzentaia

39,39%

Boto kopurua

32

Portzentaia

3,11%

Alabaina, Pasaiako udal politikan gora-behera handiak gertatzeko zeuden oraindik. 1932ko abenduaren 30ean, Espainiako
Errepublikako Presidenteak, Niceto Alcala-Zamorak, eta
Gobernazio Presidenteak, Santiago Casares Quirogak, lege bat
hitzartu zuten. Haren aginduz, udal hauteskunde partzialak deitu zituzten 1931ko apirilean Hautes-Legearen 29. artikulua ezarri zen herri eta barrutietan. Xedapenak bete-betean eragiten
zion Pasaiari; gogora dezagun Donibanen bozketa egin behar
izan gabe izendatu zituztela zinegotziak. Beraz, Antonio Puy
Saiz, Isidoro Olaziregi, Basilio Perez de Arenaza eta Juan Etxarri
kendu egin zituzten kargutik.
Kontuan izanda kargutik kendutakoen artean alkatea bera
zegoela, Antonio Puy, eta hutsuneak betetzeko hauteskundeak
ez zirela apirila arte egingo, gainerako zinegotziek Udal
Batzorde Eragilea osatu zuten 1933ko urtarrilaren 24an. Ignacio
Uria Etxeberria izendatu zuten alkate, aho batez. 1933ko maiatzaren 10a arte bete zuen kargua, Pasai Donibanen aukeratutako

Donibane

Jesus de Leizaola (EAJ-PNV)

Rafael Pikabea (Independiente Estatutista)
Telesforo de Monzon (EAJ-PNV)
(EAJ-PNV)

494
467

Juan Usabiaga (Koalizio Errepublikarra)
De Francisco (Alderdi Sozialista)

Toribio Etxebarria (Ald. Sozialista)

92
30

30

75

Jose Miguel Gomendio (Koal. Errepublikarra)
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Jesus Larrañaga (P.C.E.)

Juan Astigarrabia (P.C.E.)

63
6
7

(P.C.E.)

6

(P.C.E.)

6

Antonio Paguaga (Part. Tradizionalista)

54

Ramiro de Maeztu (Renovación Española)

52

Agustin Telleria (Part. Tradizionalista)
Mª Rosa Urraca (Part. Tradizionalista)
Jose Imaz Arrieta (A.N.V.)

Pasaian inskribatutako hautesle kopurua:
DONIBANE:

S. PEDRO – TRINTXERPE:
ANTXO:

GUZTIRA:

563

329

400

Nicolas Bizkarrondo (Koal. Errepublikarra)
Manuel De la Torre (Koal. Errepublikarra)

Antxo

615

317

29

Julia Alvarez (Ald. Sozialista)

San Pedro - Trintxerpe

436

30

Federico Angulo (Ald. Sozialista)

Ricardo Urondo

Ondorioz, berriro aukeratu behar izan zuten alkatea. Joakin
Olaziregi Letamendia lehen alkateordeak hartu zuen, azkenik,
kargua.

320
315

Juan Antonio Irazusta (EAJ-PNV)

Luis Zapirain

Udal-talde berriak Agustin Aldalur Bidaurreta aukeratu zuen
alkate, baina agintaldi laburra izan zen berea. Hilabete batzuen
buruan Aldalurrek uko egin zion karguari, “arrazoi sendoak”
zirela medio. Dimisioaren zergatia lanbidea zen: armadore etxe
batean egiten zuen lan Aldalurrek, eta lantegiak beste portu
batera eraman nahi zituen bere ontzietako batzuk. Hori zela eta,
Aldalurrek sarri joan behar izaten zuen herritik kanpo. Ezin
beraz herria gobernatu, herrian egon gabe.

GORTEETARAKO HAUTESKUNDEAK (1933-11-19)

HAUTAGAIAK

Manuel de Irujo

zinegotzi berriek Udalbatza osatu arte, hain zuzen. Hautatuak
hauek izan ziren: Fulgencio Puy Saiz, Joakin Olaziregi
Letamendia, Teodoro Laboa San Miguel eta Angel Goienetxea
Manzisidor, denak ere EAJ-PNVk aurkeztutako hautagaitzako
kideak.

52
50

15

382
249

402

241

168

256

287
287
288
284
138
127

120
85
83
83
81
48
44
45
39
17

235
199
194
193
188
223
189
188
126
126
125
127

GUZTIRA
1.491
1.359
1.005
958
952
516
516
511

510
502
436
379
368
217
216
214

214

94

196

84

181

90
85
33

186
174
65

644

1.173
997

2.814
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3.2 1934: Udal autonomia
arriskuan. Ardoaren gerra.
Alkatea atxiloturik
Hauteskundeetako panoramak iragartzen zuen aldaketa-haizeak zetozela agintearen goialdeetara. Errepublikarren eta
sozialisten arteko hausturak, Casas Viejas-eko gertakizunen
ondotik batez ere (1933ko urtarrila), alderdi bakoitza bere
aldetik aurkeztea eragin zuen. Horrek, Estatu mailan, eskuinaren garaipena bideratu zuen; eskuina, oraingoan, ondo berrantolatu baitzen.
Halaxe zabaldu zen “Biurteko Beltza”. Eskuinaren garaipenarekin abiatu zen aldi hura, 1993ko azaroaren 19an, eta
1935eko abenduaren 14an amaitu zen, Errepublikaren bigarren Gorteak disolbatu eta hauteskundeak deitzearekin bat.
Etapa atzerakoia izan zen zeharo: Errepublikaren aldarrikapenarekin herritarren artean sortutako haize aurrerakoiak ostendu egin ziren guztiz, eta, aitzitik, ideia faxistak hasi ziren
harrotzen. Gil Robles-ek berak, 1933ko hautes-programan,
gorarik esan zuen: “Parlamentua, edo azpian hartzen da edo
desagerrarazi egiten da”.
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Biurteko honetan, Gobernua geroz eta hobeto konpondu
zen armadarekin eta elizarekin. Eta, aurreko aldian abiatutako aldaketak, kontraesanak kontraesan, nabarmen geratu ziren
atzean. Politika ekonomikoa gero eta kontserbadoreagoa
bihurtu zen, lan-gatazkak areagotu egin ziren, baita ordenaindarren jazarpena eta errepresioa ere, nekazaritza-erreforma

erabat hondoa jota geratu zen, eta Autonomia-Estatutuaren
inguruko tirabirak areago tenkatu ziren, Kataluniako Estatutua
bertan behera uzteraino, 1934an.
Ondotik etorri ziren gertaerek bizitza politikoa gogorki aztoratu zuten eta euskal udaletxeen benetako matxinada eragin.
Errebolta horretan berriro elkartu ziren nazionalistak, errepublikarrak eta sozialistak.
Espainiako Gorteetan 140 diputatuk ardoaren estatutua
aplikatzea eskatu zuten, Estatuko eskualdeen artean bereizketarik egin gabe. Proposamen hau, Morraco izeneko
Ogasun Ministroak onartua, eraso zuzena zen, Autonomia
Estatutuaren kontra ez ezik, euskal kontzertu ekonomikoaren
eta udal autonomiaren aplikazioaren kontra ere. Estimazioen
arabera, garai hartan, ardo-salmentaren gainean ezarritako
zergaren eraginez 14 milioi pezeta sartzen ziren Euskadiko
Foru Aldundietako (Batzorde Eragileak orduan) eta udaletxeetako diru-kutxetan. Mauka ederra kentzeko modua, beraz,
proposamena aurrera ateraz gero. Morraco jaunak, Ogasun
ministroak, irmo eutsi zion bere jarrerari, haren hitzetan “ezin
baita mugarik onartu Estatuaren barruan”. Euskal Herrian,
ordea, euskal finantza sistemaren berezitasunen aurkako erasotzat jo zuten, baita udalen autonomiaren kontrako erasotzat ere.
Udalek oldeka jo zuten uztailaren 5erako deitutako batzarrera. Bertan aho batez salatu zuten gobernuak Kontzertu
Ekonomikoen aurka agertutako jarrera, eta egutegi bat zehaztu

zuten Kontzertuaren eta udal autonomiaren alde ariko zen
Udalen Batzordea osatzeko.
Euskal udalen aho bateko jarrera hau errebeldia-ekintza
bezala hartu zuen Gobernuak, eta, ondorioz, aipatu batzordea
osatzeari begira antolatutako edozein ekintza debekatzeko
agindua eman zuten Gobernadore Zibilek abuztuaren 3an.
Abuztuaren 12an ziren udalak euren ordezkaria izendatzekoak. Egun hartan Gobernuak tropa ugari (Polizia, Armada eta
Guardia Zibila) bidali zituen herri nagusietara, tokian tokiko
batzarrak galarazteko.
Pasaian, Udaletxeko idazkariak, Sergio Otaegik, egin zuen
gertatutakoaren kontakizuna. Egun hartako akta jasotzean,
sasoi hartan Euskal Herri osoko udaletan bizi zen tentsioaren
lekukotza zuzena ere jaso zuen.
Dokumentuaren interesa dela eta, hitzez hitz ekarri dugu
akta orrialde hauetara:
“En la villa de Pasajes, siendo las diez de la mañana del día doce
de agosto de mil novecientos treinta y cuatro, en sesión pública
extraordinaria, previa convocatoria cursada al efecto, y bajo la
presidencia del Sr. Alcalde, Don Joaquín Olaciregui, se reúnen
los señores Don Pedro Miguel Lapazaran, Don Jose María
Vergara, Don Teodoro Laboa, Don Fulgencio Puy, Don Genaro
Gal, Don Antonio Inda, Don Ignacio Uría, Don Agustín Aldalur,
Don Angel Goyenechea, Don Antonio Marín, Don Lorenzo de
Lucas y Don Luís Obeso, concejales que constituyen el
Ayuntamiento y estando así congregados, con asistencia y por
certificación del infrascripto Secretario, tratan y resuelven lo
siguiente:
Declarada abierta la sesión, el Sr. Presidente manifiesta que la
presente tiene por objeto el proceder a la elección de la
Comisión definitiva encargada de la defensa del Concierto
Económico y la Autonomía municipal, siguiendo para ese fin, las
instrucciones dictadas por el Sr. Alcalde de la Capital.
En este estado, el Sr. Secretario, haciendo uso del derecho que le
concede el artículo 227 del Estatuto Municipal, advierte a la
Corporación Municipal de la ilegalidad del acuerdo que se pretende adoptar, conforme lo tiene declarado el Excmo. Sr.
Gobernador Civil en circular publicada en el Boletín oficial
extraordinario del día cuatro del corriente mes.
A continuación el Sr. Presidente ordena la lectura de las instrucciones a que se hace referencia y de la circular del cuatro de
agosto y terminada, el Sr. Brigada de la Guardia Civil del puesto
de esta Villa manifiesta que en virtud de órdenes dictadas por el
Excmo. Sr. Gobernador Civil, se ve en el caso de no poder consentir el que se lleve a cabo la votación anunciada, y a este efecto, prohíbe terminantemente que se verifique; el Sr. Presidente
pregunta si procede o no a la votación, contestando afirmativamente todos los Señores Concejales.
En este momento, el mencionado Brigada hace constar que queda
detenido el Sr. Presidente, y habiendo en el acto propuesto el Sr.
Lapazaran, los nombres de los señores Don Feliciano Belderrain
Aguirre, Don Miguel Toledo Alberdi y Don Luis de Salís Martínez,
para la Comisión que se intenta nombrar, aprobó la Corporación
por unanimidad la referida propuesta, sin que haya habido necesidad de llevar a cabo votación de ninguna clase….”.

Errepublikazale talde
bat egoitzaren sapailoan, gaur Zumalakarregi
izena duen kalearen
11.ean, oraindik orain
Lore-Txorta elkartea
zegoen horretan bertan.

Egun hartan, guztira, 70 alkate baino gehiago atxilotu zituzten. Jazarpenaren gainetik, ordea, hainbat herritan, Pasaian
bertan adibidez, gainerako zinegotziek aurkitu zuten modua
aktak bidaltzeko. Haietan jasotzen ziren Udal Batzorde
Iraunkorra osatzeko izendatutako pertsonen izenak.
Bi egun geroago, 1934ko abuztuaren 14an, bilera egin zuten
Pasaiako Udaleko zinegotziek. Alkate eginkizunetan, Pedro
Migel Lapazaran, aurrekoa, Joakin Olaziregi, bere betebeharretatik kendu baitzuten Gobernuaren aginduz. Gobernadore jaunak bidalitako telegrama irakurri zuen idazkariak. Hala zioen:
“Alkatea kargutik kendua epailearen aginduz, bete dadila
Legea, hartu dezala Alkatetza lehen alkateordeak”.
Telegramaren edukiak beharturik, Uria jaunak adierazi zuen
bere irudiko Udalak eten egin behar zuela bere jarduera, aurkeztutako gaiak bertan behera utzi eta administrazioaren jarduna osoro geratu. Era berean, Olaziregi alkatearen kontra etor
zitezkeen ekintza eta ondorioekiko elkartasuna adierazi behar
zuen Udalak Uriaren irudiko, ez baitzuen bidezkoa ikusten
agintariek hartutako erabakia, edozein udalerri autonomori
zegozkion ahalmenak murrizten eta eraginik gabe uzten zituen
neurrian.
Uriak, halaber, indar armatuek udal aretoan, batzarrak izan
ohi diren lekuan egindako esku-hartzea salatu zuen. Gainerako
udalkide guztien ustea eta sentimendua ere salaketa horretan
jasotzen zela azpimarratu zuen. Esku-hartze horrekin, Uriaren
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Feria eguna Antxon.
Eduardo Lagarde.
Guipúzcoa en los
dibujos de Eduardo
Lagarde, 1924-1932
op. cit.

irudiko, Gobernuak ezarritakoa beste autonomiarik ez dagoela eman nahi izan zuten aditzera.
Jarraian, Obesok eta Aldalurrek hartu zuten hitza. Haiek ere
Uriak esandakoaren aldera egin zuten indar. Eta kaltetutako
Udal guztiek elkartu egin behar zutela gaineratu zuten, bakoitza norabide jakinik gabe ibili ordez. Horri begira, bertan ziren
zinegotziek itxarotea erabaki zuten, Barne Batzordeek zer
agintzen zuten eta kaltetutako beste Udalek nola jokatzen
zuten zain.
Astebete geroago, abuztuaren 21ean zehazki, berriro bildu
zen Udalbatzarra. Bergara eta Uria jaunak ezin zutela joan
desenkusatu ziren. Pedro Miguel Lapazaranek hartu zuen batzar hartan ere alkatearen eginkizuna. Bilkuraren hasieran adierazi zuen berezko alkate Olaziregi jaunaren jokabidearekin
bat egiten zuela, eta, beraz, ez zegoela prest Udalaren inongo
batzarretan gehiago buru egiteko.
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Adierazpena entzundakoan, Udalbatza osoak agertu zuen
elkartasuna etor zitezkeen ekintza eta ondorioekiko. Bigarren
alkateordea, Jose Mª Bergara, ondoezik, ez zen batzarrera
joan; presidentzia ere ez zuen beste inork hartu nahi izan, eta,
ondorioz, bertan behera geratu zen bilera.

Jarrera horren bidez Pasaiako Udalak argi erakutsi zuen karguei uko egiteko borondatea, nahiz eta uko hori egun batzuk
geroago gauzatu.
Irailaren 2rako Alkateen Batzarra deitu zuten Zumarragan.
Eztabaidagaiak: ardoaren estatutua eta Kontzertu
Ekonomikoaren ukiezina. Telesforo Monzonek Bartzelonan
lortu zuen Esquerra Republicana eta Union Socialista de
Catalunya alderdietako hainbat diputatu bilerara etortzea.
Manifestazioa, alkateak buru zirela, Zumarragako udaletxe
aldera zihoala, Asaltoko Guardiek bidea itxi zuten. Herri osoa
hartua zuten guardiek. Alabaina, hain izan zen jendearen emana eta presioa handia, hautsi egin baitzen segurtasun hesia, eta
bilera egin ahal izan zen azkenean. Zehatzago esanda, soilik
diputatuek egin zuten bilera, euren immunitate parlamentarioaren babesean. Indalecio Prieto diputatu sozialista izan zen
batzarreko presidente. Bere hitzaldian elkartasuna eta atxikimendua agertu zien euskal udalei eta euren borrokari.
Monzonen hitzaldiaren ondoren, Santalo diputatu katalanak
ere herrikideei agertu zien babesa. Batzarretik irtetean,
Guardia Zibilak eraso egin zuen bertan bildutakoen kontra.
Baita hurrengo egunean ere, parlamentari euskaldunak eta
katalanak Gernikako Arbola abesten hasi zirenean arbolaren
aurrean23.

Harrezkero, gertaerak katean-katean etorri ziren, bizi-bizi,
bata bestearen atzetik. Enfrentamenduak saihestu ezina zirudien, eta erabakiak ere laster etorri ziren.
Irailaren 5ean, Donostiako alkateak idatzi bat igorri zien probintziako alkateei. Honela zioen:
“Tengo el honor de poner en su conocimiento que, reunidos los
Comités Ejecutivos de los Ayuntamientos del País Vasco, examinaron con todo detenimiento la gravísima situación por que
atraviesa el país a consecuencia del sistema represivo que el
poder central utiliza en contra del normal desenvolvimiento de
los Concejos Vascos, causando ofensas al Fuero Municipal y a
las libertades administrativas reconocidas desde tiempo inmemorial en este país, y en su virtud se adoptaron los siguientes
acuerdos:
1.- La dimisión colectiva de todos los Ayuntamientos del País
Vasco.
2.- Dar cuenta de este acuerdo a los parlamentarios vascos y partidos políticos interesados en la defensa de los intereses del país.
3.- Facultar a los Alcaldes de las tres capitales para la ejecución
de la dimisión colectiva el día 7 de los corrientes.
4.- Que las comisiones definitivas continúen en sus funciones
para la defensa del Concierto Económico, de la autonomía de
los Municipios y de los procesos y multas contra Alcaldes y
Concejales”. Firmado, el Alcalde de San Sebastián F. Sasiain.

Idatziaren edukiarekin bat eginez, irailaren 7an, Pasaiako
udalak aho batez izenpetu zuen beste ohar bat. Bertan,
Pasaiako Udaleko euren zinegotzi karguak uzteko erabaki sendoa jakinarazi zioten Gobernadoreari.
“Los que suscriben, concejales de este Ayuntamiento, a V. E.
atentamente exponen:
Que se ven obligados a dimitir de sus cargos con carácter irrevocable, fundándose en los motivos siguientes:
1.- En el cumplimiento del acuerdo de la Comisión de
Ayuntamientos del País Vasco.
2.- Como protesta contra las persecuciones, multas, suspensiones, destituciones, procesamientos, embargos, detenciones y
vejámenes de que se ha hecho objeto por el Gobierno a los
alcaldes y concejales vascos.
3.- Como protesta contra el asalto de los Municipios por la fuerza pública.
4.- Por los actos de fuerza violenta y vejámenes cometidos.
5.- Por la prohibición de la Asamblea de Zumárraga.
6.- Por los atropellos cometidos contra los parlamentarios catalanes y vascos.
7.- Por la destitución del Ayuntamiento de Vitoria y el nombramiento de la Gestora municipal.
8.- Por la prolongación de las Gestoras de las Diputaciones.
9.- Por los contrafueros cometidos.
Suplican a V.E. se sirva recibir este escrito y aceptar la dimisión
que presentamos de nuestros cargos de capitulares de este
Ayuntamiento”.

Udal Batzorde Eragilea
Udalean sortutako hutsunearen ondorioz, agintariek gutunak
bidali zizkieten hainbat herritarri, aurrekoen ordez zinegotzi
kargu hartzea proposatuz. Denek baztertu zuten eskaintza
ordea, euren lantokian lanez gainezka zeudelako aitzakian.
Hala, besteak beste, udal artxibategian jasota daude Manuel
Elizalde, Rufino Solana, Angel Radigales, Antonio Elola, A.
Garaialde, Francisco Oribe eta abarren uko-egite eskutitzak.
1934ko urriaren 26an, goizeko bederatziak zirela, jendaurreko ezohiko batzarrean bildu ziren Donibaneko udaletxean
Jose Valverde Labayen, Juan Manrique Alzuru, Domingo Rubio
Hernaiz, Teodoro Ayllon Garcia, Juan Esteban Galindo,
Salvador Lores Montia, Fausto Alijostes Oliver, Santiago
Aristondo Aristondo, Antonio Trincado Garcia eta Victor
Aranguren Galarraga jaunak. Probintziako Gobernadore
Zibilak Pasaiako Udaleko zinegotzi izateko izendatuak ziren
denak24.
Bakoitzak bere zinegotzi-txartela aurkeztu ondoren,
Udaleko Batzorde Eragilea eratu zen. Jarraian, Alkate
Presidentea izendatu zuten: bertan bilduek aho batez Domingo
Rubio Hernaiz aukeratu zuten kargurako. Lehen alkateorde
Salvador Lores sanpedrotarra izendatu zuten eta hirugarren
alkateorde Juan Manrique Alzuru antxotarra. Bigarren alkateorde kargua, Donibaneri zegokiona, betetzeko utzi zuten, barruti hura ordezkatzeko beharrezko eskuduntza zeukan norbait
aurkeztu arte. Egun batzuk geroago, Gobernadore Zibilak barne zinegotzi izendatu ondoren, Luis Trecetek hartu zuen kargu
hori, azaroaren 6an egin zen Udalbatzarrean. Halaxe eratu
zen, azkenik, Pasaiako Udaleko Batzorde Eragilea, 11 zinegotzik osatua.
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PASAIA 1934-1936:
OLDEA
OLDARREAN
Soldadu konpainia bat Trintxerpeko horretan
arrantzaleak tirokatzen 1934an. Archivo
General de la Administración (Alcalá) (AGA).

Sei hildako utzi zituen
urriako iraultzaren
zanpaketak Pasaian
1934an. (AGA).

A

ZTERGAI DUGUN HAMARKADAN PASAIA ORO HAR,
eta bereziki Trintxerpe, herririk gatazkatsuenak bezala jo izan ziren Gipuzkoan, ikuspegi
sozialetik.

Horren adierazgarri, probintziako egunkarien titular sentsazionalistak: “Asaltan el local donde se paga a los obreros del
puerto” (Portuko langileei ordaintzen zaien lokalari eraso egin
dute) – 1932ko apirilaren 9a. “¿El Gangsterismo en Pasajes? – Se
dice que intentaban secuestrar el niño de un industrial pasaitarra” (Gangster jokabideak Pasaian? Pasaiako industria-gizon
baten umea bahitzen saiatu direla zabaldu da) – 1934ko ekainaren 1a. “Un comunista penetra en el Batzoki de Pasajes Ancho y,
esgrimiendo una navaja, hiere a 3 abertzales” (Komunista batek,
Pasai Antxoko Batzokian sartu eta, labana airean, hiru abertzale
zauritu ditu) – 1935eko azaroaren 19a. “El atraco de ayer en
Pasajes Ancho. Seis individuos, pistola en mano, penetraron en
la sucursal del Banco de San Sebastián, apoderándose de unas

Antxoko Maya y Roja
atelierreko langileak.
Felipe Maya.
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setenta y cinco mil y pico pesetas” (Lapurreta atzo Pasai Antxon.
Sei morroik, pistola eskuan, Banco San Sebastianeko bulegoan
sartu eta hirurogeita hamabost bat mila pezeta lapurtu dituzte) –
1936ko maiatzaren 1a. Beste hainbat ere aipa litezke. Eta izenburu hauen azpian, gizartea lehertzeko zorian zegoen: 1931ko
grebaren oihartzunak, liburuaren beste pasarte batean deskribatu ditugun sindikatuen arteko gatazkak, 1934ko urrian izan
ziren gertaerak, portuko langileen artean zegoen giroa, iraultzaatarikoa kasik...
Gogora ditzagun, halaber, Aita Donostiak 1932an idatzitako
hitzak, arestian ere aipatuak. Gogora dezagun zer-nolako kezkarekin begiratzen zen hiriburutik Pasaia aldera, handik sumatzen baitzen bazetorrela “oldea oldarrean”. 1934an erakutsitako
mobilizazio-gaitasuna ikusirik –1931ko haren segida-edo–,
zentzuzkoa zirudien “donostiar dirudunen” beldurrak.

4.1 Asturiasko Iraultzaren
oihartzuna Pasaian
Faxismoa, hura bai oldarrean, aurrerantz zihoan Europan: Hitler
Alemanian, Mussolini Italian, Dolfus Austrian, Salazar
Portugalen... Eta testuinguru honetan, halako agintekeriaren
aurkako borroka giroan gertatu zen, hain zuzen, 1934ko iraultza. Fenomeno konplexua, inondik ere. Honela baiesten du
Tuñon de Lara historialariak: “1934ko urria langileen iraultza
da, iraultza garailea, gutxienez bi astez Asturiasen, eta huts egindakoa Espainiako beste bazterretan. Hilabeteak zeramatzaten
prestakizunetan”25.
Giroa aspalditik ari zen egosten: hilabete batzuk lehenago
hainbat grebak astindu zuen Espainia; nekazariak haserre eta

suminduta zeuden Gobernuak bultzatutako nekazaritza-politika
berriarekin eta jauntxoek euren lurrak ez lantzeko hartutako erabakiarekin... Horrek guztiak lanik gabe utzi zituen nekazari asko
eta asko.
Jose Luis de la Granja historialariak arrazoi politikoak aipatzen ditu 1934an gatazkak eta liskarrak areagotzeko26: “Bat, eta
nagusia, sozialismo espainiarra, Gobernutik atera eta hauteskundeak galdu ondoren (1933ko azaroaren 19an) gogorragotu egin
zela. Gogorragotze horrek goia jo zuen 1934ko urriko iraultzarekin. Asturias eta Katalunia izan ziren bi gune nagusiak, eta
hirugarrena Bizkaia eta Gipuzkoa. Bi probintzia hauetan 42 hildako eta 1.500 atxilotutik gora izan ziren”.
Sozialisten matxinatzeko ekimenari Partidu Komunista batu
zitzaion irailaren 8an. CNT, berriz, elkartze mugimendua indartzen aritu zen Asturiasen.
Gil-Roblesen CEDAko kide batzuk Lerrouxen Gobernuan sartu izana (1934ko urriaren 4ean). Huraxe izan zen sua piztu zuena, Alderdi Sozialista ekintzara eraman zuena. 1934ko iraultzak
porrot egin zuen Madrilen, Asturiasen irabazi –nahiz eta gero
armen indarrarekin suntsitu zuten–, nazio-aldarrikapen kutsua
hartu zuen Katalunian eta bizirik egon zen Euskal Herriko zenbait gunetan, Pasaian besteak beste, baita Aragoi eta
Andaluziako hainbat herritan ere.
Borroka galdua izan zen hura, baina, hala ere, lagundu zuen
Gobernuaren faxismoaren aldeko politika geldiarazten. Eta
lagundu zuen, aldi berean, Frente Popular-ak 1936ko hauteskundeetan lortutako garaipenean. Porrota goxaturik, arrazoiak
bilatzen hasita ezin, bada, Armadaren eta ordena-indarren garaipen hutsa aipatu. Antolatzaileek ere, PSOEk eta UGTk, ez zeukaten arrakasta lortzeko konfiantza handirik. Batetik, alde handiak zeuden Indalecio Prieto eta Largo Caballeroren helburuen
artean; eta, bestetik, aliantzarik ere ez zuten bilatu langile klase

osoaren erantzun bateratu eta jendetsua bermatzeko. Bi arrazoi
horiek ahuldu egin zuten mugimendu grebalari eta iraultzailea.
Ramon Tamamesenak dira ñabardurak: “Euskal Herrian, urriko iraultzaren egun haietan, gatazka eta indarkeria giro gordinena ez zen gune nazionalistetan bizi izan, langile guneetan baizik, Eibarren eta Arrasaten. Hau da, PSOE eta UGT nagusi diren
inguruetan. Eta Pasaian ere bai, han FAIren eta PCEren eragina
nabarmenak izan ziren” 27.
Hainbat herritan, Bilbon adibidez, iraultza, greba orokor batera mugatu zen, besterik gabe, baina beste zenbait herritan, hala
nola Bizkaiko Ezkerraldekoetan eta Gipuzkoako Arrasaten,
Eibarren eta Pasaian, greba iraultzailea eta armatua izan zen.
Sozialistek, komunistek eta anarkistek osatu zituzten altxamen-

Bizkaia eta
Bordalabordaren eraldaketa XX. mendeko
industria berriak hartzeko. Pasaiako
Agintaritzaren argazki-artxiboa.

Guadalupeko gotorlekua izan zen pasaitar
askoren destinoa
1934ko urriko zanpaketaren ondorioz.
Argazkian, arrazoi
berdinengatik leku
berean zegoen
Arrasateko talde bat.
Arrasate 1936,
Belaunaldi Etena liburuan argitaratua eta
Intxorta 1937 Kultur
Elkarteak utzitakoa.

du honen batzordeak, eta kasu batzuetan baita ANVko eta ELASTVko kideek ere. Nolanahi ere, azken sindikatu honek grebaren aldeko jarrera agertu zuen, iraultzaren aldekoa bainoago.

Pasaiara, eta ni zuekin, aurrenekoa!”. Gero, hala erantzun zien
suhiltzaileen galderei: “Berdin da sua hangoa edo hemengoa
izatea, anaiak gara denok”.

Gatozen ikerketa-lan honen testuingurura, gatozen iraultza
mugimendu honek Pasaian izan zuen bilakaera aztertzera.

Goizaldeko ordu-bietan suhiltzaileek jakinarazi zieten agintariei sua itzali zutela, eta Parkera bueltan zirela.

Gipuzkoan, greba iraultzaileak astebete iraun zuen, urriaren
5eko gauerditik urriaren 12ra. Egun horretan eman zuten UGT
eta STV sindikatuek lanera itzultzeko agindua.

Grebaren bosgarren egunean kronika zabala eskaini zion El
Dia egunkari nazionalistak. Orrialde bete zekarren urriaren
12ko aleak, grebak egunez egun izan zuen bilakaera laburbilduz, matxinadak iraun zuen denboran ez baitzen egunkaririk
kaleratu:

Lehen egunean, lanuztea erabatekoa izan zen Pasaian eta
Errenterian. Hurrengo egunean, Gobernadore Zibilak ohar bat
jaso zuen: gaueko 23:30ak aldera grebalariek Trintxerpeko
Sociedad Muelles y Almacenes para Vapores de Pesca elkarteko
arrain-kaxen biltegiak erre zituztela. Eta argindarra ere moztu
zutela, Altza eta Herrera ilunpean utzita.
Suhiltzaileei deitu zien Gobernadore Zibilak, baina hauek
ohartarazi zioten Donostiako alkateak aurrez baimenik eman
ezean, ezin zutela hiriburutik atera. Paternita jaunari deitu zion
orduan Gobernadoreak. Ez zen denbora asko igaro alkatea
Suhiltzaileen Parkean oihuka agertu zenerako: “Azkar, denok

“La actuación de las fuerzas del ejército en toda la provincia ha
sido tan eficaz que se puede asegurar, dicen las autoridades, que
no existe perturbación del orden público más que en San
Sebastián, en sus barrios extremos y en Pasajes, habiendo entrado
al trabajo en la provincia en muchas fábricas y talleres y abriéndose la mayoría de los establecimientos.
Las perturbaciones de orden público en la tarde de ayer, durante la
noche y esta madrugada última, han tenido lugar en algunos
barrios extremos y en los pueblos de Rentería y Pasajes de San
Pedro, especialmente en el barrio de Trincherpe de este último
pueblo. Los sucesos fueron reprimidos, registrándose bajas entre
los revoltosos de Hernani y Pasajes de San Pedro, sin que las fuerzas del ejército y auxiliares tuvieran novedad28”.
“Noticias extraoficiales acerca de los sucesos registrados anoche
en Pasajes de San Pedro y barrio de Trincherpe, dicen que el tiroteo entre los rebeldes y la fuerza pública duró desde las once de la
noche hasta las seis de la mañana.
El Gobernador Militar ha manifestado que dará a conocer el
número de bajas en cuanto tenga conocimiento oficial de ellas”
“En Pasajes Ancho y en las proximidades de la CAMPSA, también
fue agredida la fuerza pública, repeliendo ésta la agresión con
gran energía.
Grupos de rebeldes extendidos en la falda del monte Ulía siguieron haciendo fuego sobre las fuerzas situadas en el barrio de
Trincherpe y en el barrio de San Pedro.
Sin duda ninguna, el plan de los rebeldes era apoderarse de
Pasajes de San Pedro para adueñarse de la flota pesquera.
Las bajas fueron numerosas porque además de los seis muertos,
hubo bastantes heridos, algunos graves”29.

Biharamunean ere izan zen istilurik. Egunkari berak azaltzen
duenez, “seigarren egunean Norteko trenbidean, Errenteria eta
Pasaia artean gertatutako matxura konpondu behar izan zuten,
errailaren zati bat altxatu egin baitzuten. Ekintza horren ondorioz hainbat lagun atxilotu zituzten. Uneotan agintari militarren
esku daude, gertaeraren konbiktu eta aitorle”.
Beste zenbait gertaeraren berri ematearekin bat egunkariak
Komandantzia Militarraren ohar bat ere argitaratu zuen. Honela
hasten zen: “Menpean hartua da guztiz matxinada-egoera. Soilik
Donostian eta Pasaian zegoen egoera hori... Eguerdian, Pasaian,
Asaltoko indarren tenienteak mugimenduak sumatu zituen
komunisten artean, inguruko mendietara igotzen saiatzen ari
baitziren. Haietako hainbat atxilotu zituen eta Donostiara ekarri.
Arratsaldean, atxilotu hauek eta beste hogeita hamar, ehun bat
guztira, Guadalupera eraman zituzten”.
Grebalariak presionatzeko eta matxinoen mugimendua
amaitzeko, “Komandanteak agindu zuen Pasaiako zamaketarizerbitzuak militarizatzea, “zerbitzu publikotzat” hartuta. Portura
egindako bisitaldian, inspektore militar bat izendatu du. Gaur,
urriak 12, goizeko zortzietan haren aurrean aurkeztu beharko
dute langile guztiek. Hala egiten ez dutenei ondorioak etorriko
zaizkie”.
Pasaian uste baino geldoagoa izan zen lanerako itzulera –hala
onartu zuen gobernadoreak berak– baina, antza denez, arratsaldean beren lanpostuetara itzultzen hasi ziren langileak.
Halaxe bukatu zen Pasaiako langile-mugimenduaren pasarterik ezezagunenetako bat. Sei lagun geratu ziren bidean, sei gutxienez.
Guadalupeko gotorlekura eraman zituzten presoen artean,
honako hauek behintzat han ziren: Ignacio Amiama, Francisco
Amiama eta Juan Martinez Bergara antxotarrak, Mateo de la
Fuente sanjuandarra eta Antonio González, Felix Lopez, Agustin
Erostarbe, Narciso Urquijo, Francisco Saleta eta Manuel Lago
trintxerpetarrak. Haien izenak ageri dira Guadalupeko gotorlekutik bertatik Udalera bidalitako idatzian. Eskari hauexek zituzten:
“1.- Seme-alabei eta emazteei sorospena ematea, etxe askotan
goseak akabatzen baitaude, bizitzeko oinarrizkoena ere falta
dutela, 2.- Halakoa da gure egoera, etxerik gabe uzteko arriskua
ikusten baitugu, hemen gauden bitartean ezin dugulako etxebizitzarik ordaindu”.
Halaxe agurtu ziren, euren eskakizunak bidezkoak zirelakoan, ezezkorik ez jasotzeko konfiantzarekin.
Pasaitar talde honetako kideak herriko falangistek gerora egindako zerrenda beltzetan agertu ziren; gehienak partidu komunistako kide nabarmenak bezala sailkatu zituzten, edo CNTkoak
bestela; Erostarbe, berriz, Uníos Hermanos Proletarios (UHP)
aliantzako burutzat jo zuten, eta “oso terrorista gaiztotzat”. Hala
ñabartzen da zerrendan, haren izenaren ondoan.
Langileak euren lanpostuetara itzuli zirenean, Gobernuak
erantzun egin zuen: hainbat gerra-kontseilu egin zituen eta ezke-

rraren langile-zentro ia guztiak itxi, zortzi hilabete eta urtebete
bitarteko tartean. Sindikatuen jarduera guztiak bertan behera
geratu ziren 1935eko erdialdea arte30.

4.2 Soviet gorria eta musulmanen
Meca: Trintxerpe egoeraren
laburbildua
Baina beharbada Pasaian bizi zen iraultza-atariko giroa argien
islatu zuen artikulua El Dia egunkari nazionalistak 1936ko urtarrilaren 12an argitaratu zuen editoriala izan zen. Idatzian, batere azpi-jorrarik gabe, misiolariak ekarri eta Trintxerpeko auzoa
ebanjelizatzea eskatu zuen kasik artikulugileak. Herrian sindikatuetan bildutako jendearen datuak ere eman zituen, halakoetan
sindikatuen artean izaten diren kopuru dantza eta gorabehera
ohikoekin. Hori bai, komunisten protagonismoa gutxitzen saiatu
zen El Dia. Gogora dezagun, arestian aipatu dugunez, Pasaiako
portuan munta handiko greba egiten ari ziren garaian gertatu
zela faxisten altxamendua.

Trintxerpe izan zen
langile borrokaren
gunerik garrantzitsuenetako bat 1934ko gertakarietan. Pasaiako
Agintaritzaren
argazki-artxiboa.
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TRINTXERPE, EL ESCANDALO DE GIPUZKOA
¿Es la meca del soviet rojo?

N
Trintxerpeko eliza ez
zen eraiki eta mustu
1953 arte.

uestra campaña surge sus efectos. En el campo católico y en el
campo rojo. Se notan los primeros síntomas de que la desolación
de Trintxerpe llega a inquietar a algunos corazones de temple y a algunas inteligencias que saben medir las consecuencias del abandono en
que a tanto obrero se deja.

También parecen haberse alterado los nervios en las huestes comunistas. “Euskadi Roja” nos regaló con las galas de su vocabulario más
pintoresco. No llegan a inquietarnos sus pronósticos, ni nos hieren sus
calificativos.
Sabemos cuánto hay de eficacia en sus palabras. Nos lo demostraron
las épicas jornadas de la antigua Academia de declamación Vasca.
Aquellas fieras y tremebundas actitudes que amedrentaban a toda
Donostia quedaron desvanecidas en cuanto unos propagandistas se
decidieron a enfrentarse con los jerifaltes comunistas.
Ya iremos, en ocasión oportuna, poniendo de relieve lo que de realidad y verdad hay en la propaganda comunista que ahora han vuelto a
iniciar. Qué es de su vasquismo, nacionalismo y obrerismo lo aquilataremos sin rebozos. Pero, seremos nosotros los que escojamos el
momento.
Por hoy, ciñámonos a Trintxerpe. Juzgábamos nosotros que el predominio sindicalista era un hecho en ese barrio pesquero. “Euskadi Roja”
se apunta para sí la hegemonía obrera de Trintxerpe. Y se revuelve porque nuestras cifras no eran exactas.
No se alteren los jefes comunistas. Rectificamos a placer de ellos.
Según sus estadísticas, el censo obrero afiliado a sus organizaciones se
eleva a 1.183, distribuido en la siguiente forma: sección de marineros,
600; fogoneros, 250; patrones y maquinistas, 30; marineros a la parte,
80; rederos, 78; pescadería y descarga, 85; chóferes, 60.
Tal vez estas cifras parezcan a los sindicalistas y solidarios como
aquellas del Gran Capitán y merezcan alguna incrédula sonrisa.
Nosotros las damos por buenas. Así verán los comunistas, que cuando
estamos equivocados, rectificamos.
Ni nos extraña lo más mínimo que en Trintxerpe hayan podido hacer
tantos prosélitos. Porque, y en estos estamos también de acuerdo con los
comunistas, se ha explotado al pescador por algunos armadores, más
que ahora en los comienzos de la flota pesquera; nadie se ha cuidado de
construir casas baratas y numerosas para los pescadores, con el fin de
acomodar dignamente a sus familias, ni ha existido la asociación social
cristiana ni en la acción católica la más mínima preocupación por dignificar la suerte de esa muchedumbre de pescadores abandonados.
¿De qué pueden quejarse los timoratos al ver que esos obreros en
masa desertan de la religión si con ellos no se han cumplido los dictados de la justicia social?

La necesidad del Apostolado cristiano
En Trintxerpe urge realizar un apostolado social. En Trintxerpe es más
necesario, todavía, realizar un apostolado cristiano.
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Un barrio de cuatro mil almas está totalmente abandonado. Apenas
el 7 por ciento de los habitantes de Trintxerpe oye misa los domingos, o

sea que el 93 por ciento de los pescadores y sus familias no tienen el
menor roce con Jesucristo y con su Iglesia.
¡Evangelización de las tierras paganas! ¿Acaso no lo es ya Trintxerpe?
Esto a las puertas de Donostia ¿no constituye un oprobio y una vergüenza para nosotros, los católicos? ¡Que en un barrio de cuatro mil almas,
más de tres mil quinientas no tengan contacto alguno con la fe cristiana
y esto a menos de dos kilómetros de Donostia!
En nuestra ciudad son numerosas, numerosísimas, las organizaciones
de apostolado y proselitismo cristiano. Algunas de ellas procuran ejercitar cierta bienhechora influencia procurando que el elemento femenino
de Trintxerpe suba hasta el Alto de Miracruz en busca de instrucción
religiosa.
Pero, lo doloroso y amargo es que no exista un plan serio, ni una preocupación efectiva, ni que a nuestras reiteradas llamadas presten atención las organizaciones cuya esencia es desarrollar la acción católica.
Ningún campo de más urgente cultivo para esas entidades obligadas a
realizarla.
Sólo un puñado de 250 fieles acude cada domingo a oír el santo
sacrificio. Son tan pocos y, sin embargo, se esfuerzan inútilmente por
caber en un pobre recinto angosto y reducido; en una escuelita, fundada y sostenida por un alma generosa en deseos pero pobre en recursos
económicos.
Un joven apóstol, tres veces por semana, congrega a ciento cincuenta niños del barrio pesquero en esa escuelita para enseñar el catecismo.
Los niños se revuelven inquietos contra las paredes agobiantes que los
encajonan. ¡Ni unas láminas para el catecismo, ni un aparato de proyecciones, ni unos regalos para estímulo de los niños!
Tantas y tan numerosas limosnas para el sin fin de obras de celo y de
asistencia social. Y ni un sólo céntimo para una capilla de un barrio de
cuatro mil almas.
Es necesario que no se retarde ni un día más el reparar este olvido y
este abandono. Trintxerpe debe tener su Iglesia, su catequesis, sus comedores económicos, sus cantinas.
Cuando Jesucristo haya tomado posesión de Trintxerpe en una capilla
en que puedan cobijarse dignamente los católicos practicantes de hoy y
los que mañana han de venir, será el día de iniciar una campaña social.
Cuando Donostia repare para con la Iglesia la gran deuda de
Trintxerpe, Jesucristo hará brotar de entre sus pescadores vocaciones de
apóstoles.
Editorial

Lasa armadoreak berak sarri aipatzen zuen Trintxerperen irudi txar hori, Gurutzadan zehar izandako gertaerei buruz ari
zela: “Trintxerpe. Francoren tropak, Beorlegi buru zela, herrian
sartu zirenean, jende guztiak alde egin zuen. Ontziak ere
denak eraman zituzten. Bakar bat geratu zen, gu geu eraikitzen
ari ginen bat. Kalean ez zen entzuten balkoietara ateratako
katuen marraka besterik. Trintxerpe hala uzteko, kontuan izan
behar da CNT-FAIren gunea zela auzoa, komunista tankerakoa.
Hortik ihesa. Denborarekin joan ziren itzultzen” 31.

zitezkeenak ez ziren inoiz sesiorako, inor baztertzeko edo mespretxatzeko arrazoi izan. Ez apaizak eta ez elizkizunak ez ziren
inoiz errespetu falta eta tratu gaiztoen jomuga izan. Hau guztia
hartu bedi euren fede eta sentimendu erlijiosoen adierazgarri,
baita euren berezko zuzentasun eta zintzotasunaren erakusgarri
ere. Alegia, hamarkada malkartsu hartako (30-40) gorabehera
eta jarrera ezohiko haiek istripu moduko bat izan ziren euren
bizitzan; garai gatazkatsu hartako baldintza bereziek eta trintxepetarrei egokitu zitzaien bizimoduak eragindako istripua” 32.

Kolpistak iritsi zirelarik Pasaian katuak besterik ez zirela
geratu esatea gehiegikeriatzat hartu liteke, baina bada beste
deskribapen bat, antzeko tonuan eta ikuspegi beretik, konparazioa berrestera datorrena. El Diario Vasco egunkariko berriemaileari, ordea, ez zirudien hainbeste axola zitzaionik matxinatuak herrian sartu zirenean pasaitarrek utzitako hutsunea:
“Nahiz eta bakan batzuk besterik ez garen geratu herrian, gaudenok ez dugu atzera egingo”.

Orrialde hauetan barna, Gerra Zibila lehertu aurretik
Pasaiako bizitza sozial eta politikoan izan ziren gertaera eta
mugarri nagusiak deskribatzen eta finkatzen saiatu gara.

Nolanahi ere, Serafin Esnaola apaizak trintxerpetarren izen
ona eta ohorea defendatzen du bere liburuan, eta hamarkada
erabakigarri hartan gertatutako guztia arrazoitzeko ahalegina
egiten du: “Haiekin bizi izan nintzen 25 urteetan elkar errespetatzen zuten trintxerpetar guztiek. Giro hori arnastu nuen nik
gizartean. Bizikidetza eta elkarrenganako errespetu hori izan
zen komunitate haren ezaugarrietako bat. Diferentzia ideologikoak, politikoak, hizkuntza aldetik edo erlijio aldetik egon

Uste dugu lekukotza hauen argitan aise atzemango dela
gizartea zeinen bizia eta dinamikoa zen garai hartan, industria
garapenaren abaroan nola egin zuten bat bi komunitatek, lanak
nola elkartu zituen, baina baita euskal aldarrikapen eraginak
ere. Bat egiteak sendoagoa zirudien San Pedro-Trintxerpen eta,
bereziki, Antxon. Donibane gune tradizionala zen artean, erlijioari dagokionez bereziki. Baina gertaera larriak zetozen,
gain-gainean zen faxisten erasoa. Horrek akuilatu zituen pasaitarrak elkartzera. Pasaia osoak bat eginda jokatu zuen altxamenduaren aurrean. Egin dezagun kontu noraino: erretreta jotzeko ordua iritsi zenean herria hutsik geratu baitzen, –hala diote kronikek–, herritar gehienak ebakuatuak edo frontean zeudela.

Antxo-Kaputxinoetako
inguru honetan ikus
litekeen bezala, portuko azpiegitura asko
handitu zen XX. mendearen lehen erdian.
Pasaiako
Agintaritzaren
argazki-artxiboa.
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PASAIA
ALTXAMENDU
FRANKISTAREN
AURREAN
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RIZPIDEAK ADOSTU ETA FRENTE POPULAR-A OSATZEKO AHALEginak 1936ko urtarrilaren 15ean amaitu ziren, ezkerreko alderdi guztiek hitzarmena sinatu zutenean.

%40a eskuratu, bigarren itzuli edo bozkatzea deitu zen martxoaren aurrenerako. Oraingo honetan bi izan ziren hautagaitzak: batetik Frente Popular izenekoa, eta bestetik EAJ-PNV.

Hiru izan ziren 1936ko Gorteetarako diputatuak
aukeratzeko egin ziren hauteskundeetara azaldu ziren bloke
handiak Gipuzkoan.

Gipuzkoako emaitzen arabera, honako hautagaiek eskuratu zuten Gorteetarako diputatu agindua: EAJ-PNVtik Jose Mª
Lasarte, Rafael Picabea, Manuel Irujo eta Juan Antonio Irazusta;
eta Frente Popular aldetik Mariano Anso eta Miguel Amilibia.

Alde batetik, Frente Contrarrevolucionario izenekoa, eskuindarra, tradizionalistek, erregezaleek eta CEDAkoek osatua.

Bestetik, Frente Popular izenekoa, errepublikazaleek, sozialistek, komunistek eta ANVkoek osatua.
Azkenik, Estatuan ageri ez zen beste bloke bat geneukan
Euskadin, EAJ-PNV.
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Hauteskundeen lehen bozkatzea otsailaren 16an egin zen,
eta ezein hautagaitzak ez zuenez beharrezkoak ziren botoen

Aipatzekoa da probintzia osoa hartuta EAJ-PNV izan zela
alderdirik bozkatuena, Frente Popular blokea garaile izan bazen
ere Eibar, Irun, Beasain, Hernani, Pasaia eta Donostian. Pasaiari
dagokionez, bi ondorio atera litezke emaitza hauetatik: alde
batetik, Pasaian erabatekoa izan zela Frente Popular blokearen
garaipena, bi bozkatzeetan. Garaipen honetan izan zuen zerikusia ordura arte hauteskundeei ideologiaz uko egiten zien CNTren
azken orduko laguntzak. Beste alde batetik, bigarren itzulian
bazter geratu zen Frente Contrarrevolucionario izenekoaren
botoek, eskuinekoak izaki, EAJ-PNVrenak gizendu zituztela.

HAUTAGAIAK

GORTEETARAKO HAUTESKUNDEAK (1936-02-16)
Frente Popularra garaile Pasaian

Mariano Anso (“Izquierda Republicana”- F.P.)
Luis Apraiz Gonzalez de Betolaza (“I. R.” - F.P.)
Miguel Amilibia (PSOE - F.P.)
Jesus Larrañaga (PCE - F.P.)
Manuel de Irujo (EAJ - PNV)

Telesforo Monzon (EAJ – PNV)

Juan Antonio Irazusta (EAJ – PNV)
Jose Mª Lasarte (EAJ – PNV)

Rafael Picabea (independientea)
Ricardo Oreja (tradizionalista)
Jose Mugica (monarkikoa)

Antonio Paguaga (tradizionalista)
Juan Pablo Lojendio (CEDA)

1. Bozka

1.748 boto
1.744 boto

1.744 boto
1.730 boto
1.327 boto

2. Bozka

1.668 boto
1.665 boto

1.665 boto
1.745 boto
1.470 boto

995 boto

---

987 boto

1.463 boto

336 boto

---

1.000 boto
690 boto
334 boto
334 boto
340 boto

Antxotar askok nahi
izan zuten frankistek
jaurtitako obusen
ondoan azaldu argazkian, baita umeek ere.
Obus hauek ez ziren
lehertu...

1.465 boto

1.493 boto
-------
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1
1.- Legutioko
su-lerroan (Araban)
Itxarkundia batailoikoek egindako lubakiak
1937an. Felipe Maya.
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2

3

6
2-3-4. EAE-ANVko gudariak su-lerroan.
Besteak beste, ondoko hauek agertzen
dira: Claudio Zubia, Mariano San
Baudelio, Enrique Otazo, Luis Garcia
Aristizabal eta Jose Garcia Aristizabal.
Euzko-Indarrako batailoiak horniduretan
eskas ibili arren eta etsaiak gogor jo bazituen ere, itxuraz Pasaiako ANVkoek ez
zuten umorea galdu frontean.
Gureganaino iritsi da lelo ospetsu hura,
“Euzko Indarra no tiene miedo, no tiene
miedo, no tiene miedo, Euzko Indarra no
tiene miedo, no tiene miedo al invasor.
Aurrera beti!”. EAE-ANVko Artxiboa.

5.- Legutioko su-lerroko (Araba) lubakien
ondoko antolamenduak. Felipe Maya.
4

5

6.- Ignacio Iriarte Izagirre eta Mariano
San Baudelio Etxeberria, EAE-ANVko
gudari pasaitarrak, su-lerroan. San
Baudelio.
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Hortaz, 1936ko otsailaren 16an izan ziren legegintza-hauteskundeetako botoak zenbaturik, Frente Popular-a atera zen
garaile. Portela Valladaresen gobernuak Azaña buru zuen
gobernuaren esku utzi zuen boterea. Joera errepublikarreko
agintariek osatu zuten Azañaren taldea.
Gobernu hautatu berriaren erabakiak laster iritsi ziren.
Otsailaren 22an amnistia onartu zen; hari esker, 30.000 preso
politiko atera ziren libre. Biharamunean Andaluziako eta
Extremadurako maizterrek ordaindu beharreko errentak utzi
zituzten bertan behera; Lerrouxen Gobernuak 1935eko abuztuaren 1ean aldarrikatutako Nekazaritza-Legearen hainbat
neurri utzi zituzten eraginik gabe. Kataluniako Generalitateak
Biurteko Beltzean gobernuak baliogabetutako eskuduntzak
berreskuratu zituen. Armadari dagokionez, Francisco Franco
jenerala Kanarietara destinatu zuten, eta Poded jenerala
Baleareetara, eragin gutxiago izan zezaten beste agintari militarren gain.
Apirilaren 4an Azaña presidenteak bere gobernu-programa
aurkeztu zuen Gorteetan. Bertan jasotzen ziren NekazaritzaLegearen erreforma, eskola gehiago egiteko asmoa,
Euskadirako Autonomia Estatutuaren eztabaida eta udal autonomia babestuko zuen Lege berri baten idazketa.
Egun batzuen buruan, 1936ko apirilaren 7an hain zuzen,
Niceto Alcala Zamora jaunak utzi egin zuen Errepublikako presidente kargua, eta Union Republicana-ko buruak, Diego
Martinez Barrio jaunak hartu zuen behin-behinean haren
lekua, Gorteetako presidentea baitzen Martinez Barrio.
Azañak, Gobernuko presidenteak, bere hautagaitza aurkeztu
zuen orduan, eta maiatzaren 10ean Errepublikako Presidente
izendatu zuten. Gobernuko presidente kargua, berriz, Casares
Quirogak hartu zuen.

5.1 Pasaia, 1936: Udalbatza
hautatuaren itzulera
Otsailaren 22an emandako Amnistiaren ondoren, Udaleko
batzar aretoan elkartu ziren hauteskundeetan aukeratutako
alkatea eta zinegotziak biharamunean. Gogora dezagun, udal
autonomiaren eta Kontzertu Ekonomikoaren inguruan hainbat
istilu izan zirela eta haien ondotik alkatea atxilotu zutela eta,
segidan, dimisioa eman zutela gainerako zinegotziek. 1934ko
abuztuaren 21ean utzi zuen Udalbatza aukeratuak Udala.
Gertaera haien ondorioz, Batzorde bat sortu zen Pasaiako
Udalaren administrazioa kudeatzeko. 1936ko otsailaren 23a
arte aritu zen Batzordea egiteko horretan, goitik karguak uzteko agindu zieten arte. Hala jakinarazi zien Gobernadore
Zibilak Pasaiako Udaleko idazkariari bidalitako telegraman:
“Jakin bezate herriak aukeratutako zinegotzi guztiek hilaren
22tik aurrera euren postuetara itzul daitezkeela, kargua betetzeko gaitasun-gabetze kondena zutenak amnistia jaso baitute;
ondorioz, udaleko gestore guztiek utzi egingo dituzte euren
karguak. Horrek ez du esan nahi egungo alkateek ezingo dutenik bihar, igandea, errekrutatze-lanik egin”.

82 I

Telegrama hori irakurri ondoren, Alkate Presidenteak, Joakin
Olaziregik, hartu zuen hitza. Hona hemen bere adierazpenak:

“Quiero que mis palabras sean de bienvenida y de cordial
saludo paraVds., por haber vuelto a ocupar los cargos que legítimamente nos corresponden y que para tal fin fuimos elegidos
por mandato popular, que es la soberana, y que por espacio de
18 meses han sido ocupados indebidamente por personas sin
escrúpulos que a nadie representaban, impuestas al pueblo
que les ha repudiado siempre, personas que el concepto de
dignidad lo entendían a su manera y por lo tanto pido que la
Corporación acuerde conste en acta nuestra protesta por la
usurpación de cargos de que hemos sido objeto por parte de la
Gestora.
Todos saben las causas y el motivo por el que fui destituido de
mi cargo y procesado después; era por haber cumplido el
mandato de la Asamblea de Alcaldes de todo el País y en
representación, desde luego, de los Municipios, celebrada en
Bilbao, que era el de formar una Comisión Intermunicipal
para la defensa de la Autonomía Municipal y el Concierto
Económico, los que sin cesar eran objeto de toda clase de ataques.
Dicho acuerdo, que era completamente legal, que fue tomado
por unanimidad a pesar de haber Alcaldes de todas las ideologías, al llevarlo a efecto es cuando fue falseado aquel movimiento general por quienes, por lo visto, así les convenía,
mientras ellos se entretenían en negocios inmorales.
Ustedes, componentes de la Corporación al igual que los de la
mayoría del País, se solidarizaron con mi proceder y visto el
atropello cometido, abandonaron sus cargos, arrastrando con
firmeza todas las consecuencias y siendo también procesados.
Desde entonces hemos sufrido toda clase de humillaciones y
agravios y hasta incluso amenazas; por eso, señores, tengo que
manifestarles mi profundo agradecimiento por la asistencia y
verdadero compañerismo que siempre he encontrado en ustedes, especialmente en esos momentos difíciles.
Todo lo hemos de dar por bien empleado, pues nos cabe la
satisfacción de decir que salimos de esta casa con dignidad y
hoy volvemos con dignidad y con honra.
Pero no basta, señores. Nuestro País, al que estamos obligados
a defender, tiene otros anhelos y tenemos que procurar que
sean realizados. Me refiero, en primer lugar, a que las
Diputaciones han sido regidas durante 13 años por Gestores
Gubernativos y ya es hora de que esta anormalidad termine; las
Diputaciones han de regirse por mandatarios del pueblo y ya
que en estos momentos y con la urgencia que las circunstancias demandan no es posible hacerlo por elección directa,
deben ser elegidos por medio de los Municipios, ya que son en
la actualidad las que encarnan el verdadero sentir popular.
También es anhelo ferviente de nuestro pueblo, y en su realización hemos de poner todo nuestro empeño, el Estatuto
Vasco, aprobado por todos los Municipios y plebiscitado después, conforme lo marca la Constitución de la República y
actualmente estancado en el Parlamento; es necesario que sea
rápidamente aprobado y puesto en vigor.
Y por último hemos de expresar nuestro reconocimiento y saludo a los que nos han hecho justicia y por lo tanto propongo a la
Corporación acuerde dirigir un telegrama al Gobierno Civil de
Guipúzcoa y otro al Excmo. Sr. Presidente del Consejo, expresando nuestro reconocimiento por la reposición de los
Ayuntamientos, nuestro deseo de que la Diputación sea reintegrada por representantes populares y la necesidad de que el
Estatuto Vasco sea rápidamente aprobado y puesto en vigor.

Ahora, dos palabras para agradecerle al público las muestras de
simpatía de que nos hace objeto y pedirle tenga confianza con
sus legítimos representantes; todos los asuntos serán estudiados
con cariño y discutidos con alteza de miras y siempre pensando en bien de nuestro querido Pasajes”.

Joakin Olaziregi alkate presidentearekin batera zinegotzi
karguetara itzuli ziren 1931ko hauteskundeetan hautatutako
besteak ere: Genaro Gal Iguaran, Ignacio Uria Etxeberria, Luis
Obeso Rojo, Pedro Miguel Lapazaran Salaberria, Antonio
Marin Sabate, Agustin Aldalur Bidaurreta, Antonio Inda
Arrillaga, Lorenzo de Lucas Puente eta Jose Mª Bergara
Goenaga. Eta Donibaneko barrutian hautatu gabe zuzenean
karguak hartu zituzten haien ordez jarritakoak ere bai: Teodoro
Laboa, Fulgencio Puy eta Angel Goienetxea.

5.2 Egoera politikoa larriagotzen
Aurrez aipatutako Pasajes herriari buruzko urtekariak editorial
argigarri bat kaleratu zuen 1936ko zenbakian (aldizkaria ekainean kaleratzen zen, San Juan eta San Pedro jaien atarian). Lerro
haietan garbi asko antzematen zen zeinen zitala zen herriko
giroa, baita Francok gidatutako altxamendu militarraren aurretik
ere: “Nahiz eta pasaitar batzuek euren laguntza ukatu diguten
PASAJES aldizkaria aurreko urteetan bezain bikaina izan dadin,
aurten ere, oztopo eta zangotraba askoren gainetik, kalera atera
da aldizkaria, beti bezain eder eta interesgarri...”.
Are argigarriagoak dira ORPHEUS ezizenarekin sinatutako
artikulu batetik atera ditugun pasarteak. Arte en general y música en particular du izenburua artikuluak (Artea oro har, eta
musika bereziki). Hasiera-hasieratik agertu zuen bere arrangura egileak: “Une zailak dira artearentzat, politikak jaten baitu
gure bizimodua, eta ez dugu harentzat lekurik”.
Honela dio geroxeago: “Izan ziren Pasaian astialdirako elkarteak, arte eta antzerki jaialdi ederrak antolatzen zituztenak,
bazkideentzat ez ezik, nahi zuten guztientzat. Eta halakoetan,
antzerkiak berez kulturatik eta hezitzailetik daukanaz aparte,
pasaitar eta kanpotar guztiak senidetzea lortzen zen, aurreiritzi
politiko eta sozialen gainetik. Gaur egun ia ezinezkoa da hori.
Noski, Pasaia, garai hartan, herri gaztea zen, hazten ari zen,
baina gaur egun ere, ahaleginak eginda eta desegokitasunak
baztertuta, lortu liteke, ez hura bera, baina bai antzeko zerbait.
Hala lasaituko genituzke egungo tirabirak; arestian aipatu
dudan grina politiko itogarri horrek sortutako haserreen eraginez ezinezkoa baita bizikidetza”.
Egun batzuk geroago, itotasun hura aurrez aurreko armatua
bihurtu zen.

5.3 Altxamendu militarraren lehen
pausoak Donostian
Frente Popular-aren Gobernuaren proposamenek herritarren
sektore ugariren itxaropenak berpiztu zituzten. Beste askorentzat, aldiz, proposamen haiek ez ziren nahikoa. Kale istiluak
bateko, eta eskuinak gobernuaren aurka ageri zuen jarrera bes-

Emakumezkoek ere
nahi izan zuten Antxon
jausitako obusen ondoan azaldu.

teko, krisi hotsak entzun ziren Gobernuaren aurreneko hilabete haietan. Eskuina 1932an baino –Sanjurjo jeneralaren altxamenduak porrot egin zuenean– askoz hobeto prestatua zegoen. Batetik, lider peto-petoa zuen, Joaquin Calvo Sotelo; eta,
bestetik, falangistak eta betiko erreketeen indar paramilitarrak
indartuak zeuden beren feudoetan. Mola jenerala, berriz,
Nafarroako Gobernadore Militar izendatua, azpilanean hasia
zen, hainbat hari mugitzen, Errepublikaren aurkako amorratuak ziren beste jeneral batzuen laguntzarekin, “Espainiako
Militar Batasuna”ko kideak guztiak.
1936ko uztailaren 18an Afrikako postuetan zeuden militarrak altxatu zirenean, Gipuzkoako kontrolaz jabetzeko interesa
areagotu egin zen, Frantziako mugako sarbiderik estrategikoenetako bat itxiko baitzuten horrela.
Alabaina, armada altxatu ostean, Molaren prestakizunek
porrot egin zuten Gipuzkoan, batetik armadaren buruan jarri
behar zuten agintari militarrek zalantza asko izan zituztelako
eta, bestetik, ezkerreko indarrek (UGTk eta CNTk, batez ere)
aurrea hartu zietelako Gipuzkoako hiriburuaren defentsan.
Gainera, nazionalistek ere, epel samar izan arren,
Errepublikaren aldeko jarrera hartu zuten, eta, horrek, azkenean, etsiarazi egin zituen konjuratzaileak.
Joseba Elosegik berak ozenki agertu zituen PNVren zalantzak, zer egin militarren altxamenduaren aurrean. “Kalera jo
zuten aurrenekoak ez ziren Eusko Alderdi Jeltzalekoak izan:
Antxoko Cine
Moderno zinema egokitu zen Pasaiako milizianoak hartu ahal izateko frankistei aurre
egin zieten bi hilabete
haietan.
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Partidu Komunistako kideak izan ziren, eta UGTkoak eta
CNTkoak. Sozialistak ez aipatzeagatik, haiek ere aritu baitziren, nahiz eta ez besteak bezain nabarmen. PNVk, gure irudiko, –eta berriro diot nik ez nituela ezagutzen alderdiaren
barrenak– denbora asko behar izan zuen erabakitzeko eta
zein jarrera hartu argitzeko”33. Lehen hilabete haietan, militante jeltzaleek presoak zaindu eta elizkizunak bermatu besterik ez zuten egin, baita zenbait komentu eta eraikin defendatu
ere. Hala froga daiteke Gelasio Aranbururen hainbat testigantzetan.

Matxinatuen gaineko garaipen erlatibo honek hauspotu egin
zuen Frente Popular-eko antolakundeen adorea, ia ezustean
egoera kontrolpean zeukatela konturatu baitziren. Egoera
horrek berak eta herritarrak antolatu beharrak DefentsaBatzordeak sortzea ekarri zuen, bai probintzia mailakoak eta
bai herri mailakoak. Batzorde horiek hartu zuten, hein handi
batean, Udalen eginkizuna.

Hainbat duda-mudaren ondoren, militar matxinatuek ekitea
erabaki zuten, eta uztailaren 22an soldadu sail bat atera zen
Loiolako kuarteletatik Donostia hartzeko asmoarekin. Ez
zuten, ordea, hiriburua erabat kontrolpean hartu eta, ondorioz,
zenbait eraikinetan babestu behar izan zuten: Mª Cristina
Hotelean, Equitativa-ren eraikinean, Casinoan (Donostiako
udaletxea, gaur egun) eta Club Nautico-n. Biharamunean, eraikin horietan zeudenak herri-milizien erasoetatik babesten
ziren bitartean, armadak beste saio bat egin zuen hiria kontrolatzeko, baina oraingoan ere porrot egin zuen.

Bestalde, uztailaren 30ean Frente Popular-reko Batzorde bat
eratu zen; Errepublikaren Gobernuarekin leialak ziren joera
guztietako pertsonek hartu zuten esku batzorde horretan, hasi
PNVtik eta CNTraino. Batzorde horrek, Iñaki Egañak35 kontatzen duen bezala, “itxi egin zituen taberna eta elkarte guztiak;
doan jarri zituen ile-apaindegiak; susmopean zeuden bizilagun guztien telefono-hariak eten zituen; lokalak eta autoak
konfiskatu zituen, baita sagardoa ere; jatekoa eta ostatua doan
eman zien milizianoei; kontrola ezarri zieten eskutitzei; isun
gogorrak egoera txarrean zeuden jakiak saltzen zituzten merkatariei; arma biltegiak prestatu zituzten; barrikadetarako guardiak sortu zituzten, eta abar”.

Altxamendua gertatu zen unean, errepublikarrek gerraontzi
bakarra zeukaten Gipuzkoa osoan: Torpedero Nº 3. Pasaiako
portuan ainguratua zegoen bukea, Amador Gonzalez-Posada
ontziko tenientearen agindupean. Uztailaren 22an, altxamendu militarra gertatu eta lau egunera, hainbat arrantzale –gehienak CNTko afiliatuak, EPK-ko eta UGTko militanteen eta
nazionalista bakan batzuen laguntzarekin– Lina arrantzontzira
igo eta kubiertaren azpian ezkutatu ziren. Ondoren, petrolioa
hartzera jo zuten CAMPSAra, eta Buenavistako moilatik igarotzean torpederoa abordatu zuten. Gerraontzia menderatuta
–ontzikoek ez zieten aurre egin–, Lina ondoan hartu eta
Donostia aldera jo eta Kontxako badiatik tiro egin zuten Club
Nautico-ren eta Kasinoaren kontra. Bi eraikin horietan gotortu
baitziren frankistak. Gero, badiaren erdian zer-nolako arriskuan zeuden jabetuta, Urumea ibaiaren bokalera jo zuten, eta
handik egin zuten su Maria Cristina Hotelaren kontra.
Biharamunean errenditu ziren hotel barrukoak, eta hurrengo
egunetan eman zuten amore besteek. Uztailaren 28an, altxamendua gertatu eta sei egunera, Loiolako kuarteletan zeudenek ere etsi egin zuten.
Torpedero Nº 3. ontziaz jabetzea ez zen erabakigarria izan
eraso faxista haiek azpiratzeko, baina, zalantzarik gabe, babes
handia izan zen Donostiako kaleetan, Errepublikari leial, matxinatuen kontra borrokatzen ari ziren guztientzat.
Matxinatuek okupatutako eraikin horien aurka izan ziren
erasoetan hildakoez gain, lau arrantzale galiziar zeuden,
Galiziatik ihesi altxamendu militarraren lehen egunetan
Pasaiara iritsitako lau arrantzale: Manuel Ramos San Pedro,
Jose Lage Iza, Serafin Ubeira eta Clemente Queipo34.
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Matxinoen kemena ahultzen ari zen: aurrez aipatutako eraikinak errenditu ondoren, altxamenduaren aldeko militarrak
Loiolako kuartelean babestu eta itxi ziren, baina han ere amore eman zuten azkenean, eta uztailaren 28an kanpora atera
ziren. Lehendabizi Diputazioan eduki zituzten preso, eta handik Ondarretako espetxera eraman zituzten.

Pasaian lau Komisariotzak osatzen zuten Batzordea: Gerra,
Gizarte-Ordena, Finantzak eta Hornidurak.

Abuztuaren 31n Hiritarren Guardien Polizia-Etxe bat ere
sortu zuten. Lucio Marcos (CNT), Isaac Oiartzabal (PNV) eta
Agustin Perez (UGT) ziren koordinatzaileak. Eta ikerketa-lan
honetan finkatu ahal izan dugunez, Salinas jauregia, erresistentziak hartua, izan zen operazioen bihotza: han prestatzen
zituzten ekintzak eta lehergailuak.

Esperientzia autogestionario bat
Pasaiak Errepublikari leial iraun zuen bi hilabeteetan, CNT joerako Avance Marino sindikatuak autogestio esperientzia interesgarria gauzatu zuen: hainbat parejatan ateratzen ziren
arrantzaleak itsasora, zaurituei, gaixoei eta umeei jatekoa
ekartzeko.
Pasaia militar matxinoen esku erori aurreko egunetan, itsasontzi gehienek Bilboko portura jo zuten. Eusko Jaurlaritza eratu zenean, eta Jose Antonio Agirre Lehendakari aldarrikatu
ondoren, desadostasun handiak sortu ziren CNTren eta
Jaurlaritzaren beraren artean. “Jaurlaritzak ez zuen onartzen
euskal arrantzontzien autogestioa. Nola onartuko zuen, bada,
muinetaraino kapitalista zen Gobernuak cenetisten autogestioa?, galdetzen zuen bere baitarako Manuel Chiapuso buruzagi anarkistak. “Jaurlaritzak delegatu bat izendatu zuen ontzidiaren jarduerak zuzentzeko, eta harekin bere onera etorri zen
zertxobait egoera. Baina hara non agertu ziren Pasaiako armadoreak. Honek atsekabetu egin gintuen izugarri, zeren,
Jaurlaritzak autogestioa onartu izatera, erakutsiko baitzukeen
euren gizarte-politika prest zegoela ontzat emateko
Gipuzkoan sortutako egiturak”36.

Irungo frontea
Molaren planei jarraiki, hiru zutabe abiatu ziren Iruñetik,
bakoitza bere hegaletik Gipuzkoa aldera, menpean hartzeko
asmoarekin. Zutabe nagusia, ia bi hilabete geroago Pasaian

sarrera egin zuen hura, uztailaren 20an abiatu zen Beorlegi
koronelaren aginduetara, Nafarroako hiriburutik Bera aldera.
Egunak joan ahala, Armadako eta erreketeen beste hainbat
konpainiarekin indartuz joan zen zutabe hau. Hilaren 23an
Aiako Arrirantz jo zuen zutabeak, baina han ondo finkatuta
zeuden tropa leialak, eta ezin izan zuten aurrera segi. Egun
batzuk geroago, ordea, gudaroste handia osatu zuen
Beorlegik: alde batetik, Ortiz zutabea elkartu zitzaien
Zaratetik, bigarrenik beste 300 gizon Los Arcos teniente koronelaren aginduetara, eta, azkenik, 500 gizoneko hirugarren
talde bat, Pablo Diaz Duñabeitia kapitainaren aginduetara.
Aiako Arriko erresistentzia gainditu eta uztailaren 27an sartu
ziren Oiartzunen. Eta handik, Errenteria erasotzera jarraitu
zuten.
Lehen erasoa 412 gizonek jo zuten, antzua aurreneko saio
hura. Frontea herriaren inguruetan finkatu zen. Manuel
Chiapusok azaldu bezala, Errenteriaren defentsan Avance
Marino sindikatuko milizianoek bakarrik hartu zuten parte
kasik, Donostiatik eta Trintxerpetik etorritako gizonek37.
Asmoa zen “atzetik sartzea, Aiako Arria mendean hartzea
aurrena, eta gero, ahal zen lekuraino joatea”.
Uztailaren 30ean 800 errekete heldu ziren, Garcia Valiño
komandantea buru zutela. Hala, 1.200 lagunek hartu zuten
lekua inguru hura babesteko.
Alabaina, abuztuan zehar, erabat geldirik egon ziren fronte
honetako kideak, eta nazionalak Irun aldera joan ziren.
Trintxerpeko marinelak, berriz, euren etxeetara itzuli ziren, beraiek
aitortu zutenez “ez zeudelako prestatuta mendian ibiltzeko”.
Egun haietan –hala azaldu digu Jesus Carballo Quirogak
berak, gero osorik jasotako lekukotzan– Almirante Cervera kruzeroak eta Velasco destroierrak kostaldean agertu zuten muturra eta kanoikadaren bat edo beste jaurtiz. España korazatua
ere azaldu zen, eta hark hala berean eraso zion kanoikadaka
San Marko gotorlekuari.
Airetik ere egin zioten eraso gotorleku honi, abuztuan.
Itxuraz, Caproni erako hegazkinek. Lur-arraseko hegaldi horietako batean, abuztuaren 12an zehazki, metrailak Luisa Busselo
Goikoetxea jo zuen Pasai Antxon. Etxeko balkoian lasai zegoena metraila-zaurien ondorioz hil zen.
Oldarraldi horietan lehergailu batzuk ere bota zituzten matxinatuek: bat badiaren erdian erori zen, eta bestea moilan,
Velasco tabernaren parean. Beste batzuk Antxon erori ziren,
baina, zorionez, ez zuten inor zauritu. Kalte larriak bai, eragin
zituzten Renteria (Oarso) kaleko eraikinetako batean.
Lehergailuek eztanda egin ez zutela ikusirik, gurdian ekarri eta
argazkiak atera zituzten antxotarrek.
Irailaren 5ean Beorlegi koronela zauritu zuten Irungo
setioan, eta handik laster hil zen, zaurien ondorioz. Mugaldeko
hiria eureganatu ondoren, altxatuek Donostia aldera jarraitu
zuten. Aurrez, ordea, gogor egin behar izan zieten
Santiagomenditik eta San Markoko eta Txoritokietako gotorlekuetatik Donostiako sarbidea zaintzen zuten indarrei.
Santiomendi hartu zutelarik, ordea, San Markon eta

Txoritokietan zeudenek ere utzi egin zituzten gotorlekuak.
Tropa nazionalek garbi zeukaten bidea.
Irailaren 12tik 13rako gauean, nazionalak Pasaian sartu baino ordu batzuk lehenago, Alianza Maritima-ko kideek JataMendi baporea hondoratu zuten Alaburtza inguruan. Portuko
sarbidea ixtea eta itsasontzi matxinatuen sarrera eragoztea zen
asmoa. Ez zuten, ordea, euren helburua guztiz lortu, ontzia ertzean geratu baitzen hondaratua.
Molaren tropak 1936ko irailaren 13an sartu ziren Pasaian,
goizeko 09:30ean. Hara nola jaso zuten nazionalek Beorlegi
zutabearen operazio-kuadernoan, Pasaiako sarrera:

Goian: San Marko gotorlekuaren goitikako ikuspegia, frankisten bonbardaketen helburuetako
bat.
Behean: Pasaia indar
frankistek hartu baino
ordu batzuk lehenago,
Alianza Maritima-koek
Jata mendi ontzia hondoratu zuen Alaburtza
inguruan, faxisten ontziei
sarrera trabatzeko.
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Ezkerretik eskuinera,
Felipe Goikoetxea,
Ibarrakoa, eta Lucilo
Vega, Vicente Galarza,
Luis Goldarazena,
Fermin Crespo,
Andres Elosegi, Jose
Ramon Salaberria eta
Felipe Maya pasaitarrak, Itxarkundia
batailoikoak, “Pago
Txiki” posizioan,
Legutioko su-lerroan
(Araba), 1937ko otsailean. Felipe Maya.

“Goizeko lehen orduan Errenteria hutsik dagoelako berria
iritsi da. Hori jakinda, denbora galdu gabe, zutabe bat antolatu da Becerra komandantearen aginduetara. Oiartzungo frontea babesten duten konpainiek osatu dute zutabea. Inolako
erresistentziarik gabe okupatu dituzte Errenteria eta Pasaia” 38.
Lekukotza guztiak bat datoz, beraz: Pasaiako biztanleria
itsasoz ebakuatu zuten, modu antolatuan, Bilbo aldera.

Galerna ontzia preso hartua
1936ko urriaren 15ean, Galerna ontzia atzeman zuten itsasoarmada nazionaleko lau bouk: Alcazar de Toledo, Virgen de
Iciar, Denis eta Virgen del Carmen ontziek, hain zuzen.
Galerna-k, Vendaval-ekin batera, posta-zerbitzua egiten zuen
Baiona eta Bilbo artean; posta eta pertsonak garraiatzen
zituen.
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Zer diren kontuak: PYSBE faktoriarena zen Galerna ontziko
lehen ofiziala, Jorge Martin Posadillo faxista ezaguna zen.
Camara jatetxean bizi zen lehorrean zegoenean. Egun batzuk
lehenago, hainbat lagun agertu ziren jatetxean, harengatik galdezka, baina ez zegoenez, alde egin zuten. Hura akabatu
nahian ote zebiltzan kezkatuta, Donibaneko Batzokian eskaini
zioten aterpe Posadillori. Honek, ordea, traizio egin zien jeltzaleen konfiantzari, eta frankistekin adostu zuen Galerna
euren esku uztea. Ontzian zihoazen, besteak beste, Jose
Ariztimuño Aitzol, Jose Juriko Zarco pilotaria, Francisco Saizar
Mujika mediku donostiarra eta ANVko afiliatua, eta Jean
Pelletier hegazkin-pilotu ezaguna. Honek bakarrik salbatu
zuen lepoa, frantses nazionalitatea zuelako. Besteak Hernanin
fusilatu zituzten, urriaren 18an, aurrez inolako epaiketarik egin
gabe.

Gaur egun zalantza gutxi dago Galerna ontziaren harrapaketa Posadilloren bete-beteko azpikeria izan zela esateko. Alde
batetik, kontuan izan behar da bou nazionalek Pasaiako portutik 17 miliara atzeman zutela, eta Jaurlaritzak agindua emana
zuela kostatik 40 edo 50 miliara nabigatzeko, matxinatuekin
aurrez-aurrekorik saihesteko noski. Bestalde, Anacleto de
Aranaren testigantzaz gain (aurrerago jasoa dago) eta Pedro
Lekuona Baionako kontsul espainiarraren txostenaz gain, hortxe daude Jean Pelletier pilotuaren memoriak, hor dira ontziko
hainbat marinelen adierazpenak. Zergatik geratu zen bestela
German Gomez Galerna-ren kapitaina lehorrean, ontziaren
ardura lehen ofizialaren esku utzita? Posadilloren esku, alegia.
Honek, bukea Pasaiako portura iritsi orduko, frankisten lerroetara jo zuen.
Ez zen Galerna izan itsaso-armada frankistak harrapatutako ontzi bakarra. Andres Perezen eta Alfredo Fraileren argazkiekin landutako Bilbao para España (Bilbo Espainiarentzat)
film dokumentalean 12 minututan ikus ditzakegu Coveo eta
Itxaropena ontziak ere, Pasaiako moilan lotuta, umez eta
emakumez gainezka. Hauek aterpetzeko Bilbotik abiatu bai,
baina bidean harrapatu zituzten, itsas zabalean.
Fotogrametan sorospen sozialeko emakumeak ikus daitezke,
ogia eta esnea banatzen. Hala aitortu zidan zuzenean ontzi
barruko haietako batek: Antxotik atera zela eta Bilbon errefuxiatu, handik umeak jasotzen zituzten herrialde haietako
batera joateko, baina bat-batean Pasaian azaldu zela ostera,
zer gertatzen zen ulertzen ez zuela. Eguneko otordu bakar
hura hartu ahal izateko, bai emakumeek eta bai neska-mutikoek Viva Cristo Rey! oihukatu behar izaten zuten, bestela ez
zieten-eta jatekorik ematen. Bitarte horretan bizikleta-fabrika zaharrean eduki zituzten, Buenavistako Alkateordetza
zaharreko atzealdean.

El Diario Vasco (17 de octubre de 1936).

… Lo más importante de la captura del “Galerna”, dejando de lado lo
que pueda haber de esclarecedor en las ciento cincuenta sacas de
correspondencia y en la documentación, etc., es sin duda la pesca de
peces y pececillos marxistas y separatistas. …
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. En “El Diario Vasco” lo conocíamos en toda su
dimensión de hispanófobo furibundo.
El 15 de este mismo mes del año pasado, nos vimos obligados a
salirle al paso, porque en un diario local –campeón de la inconsecuencia ideológica y del camaleonismo político-, se escribía la
siguiente frase que ha de sonar a blasfemia para todo buen católico español: “La reina Isabel, la que lleva bien impropiamente en
la historia el sobrenombre de católica” y terminábamos nuestro
indignado comentario al asquerosos artículo de Aitzol, pidiendo
al entonces ministro de la guerra, señor Gil Robles, una ley de
defensa de España, que ampare el honor y la integridad de la patria
contra los ultrajes, los ataques y las maquinaciones de los separatistas e hispanófobos que, de acuerdo con las demás fuerzas infames de la antipatria, laboran sin descanso por la ruina y la destrucción del país.
De esa calaña es el pez gordo cogido en el “Galerna”.
La Voz de España (20 de octubre de 1936), página 7

EL DOMINGO EN PASAJES
Una misa emocionante a bordo del buque capturado a
los marxistas

El domingo por la mañana fue en Pasajes día de gran fiesta. Muchos
vecinos de Pasajes de San Pedro y de Pasajes de San Juan acudieron
a media mañana a Pasajes Ancho, viéndose cruzar la bahía multitud
de embarcaciones pequeñas, trasladando a gente de los dos Pasajes, a

los muelles de Ancho, donde se halla amarrado el barco pirata que fue
apresado días pasados en alta mar, por los “bous” armados por nuestras tropas.
Se trataba sencillamente de celebrar una fiesta religiosa, en acción
de gracias al Todopoderoso por la protección que dispensa a los
Ejércitos que por mar y tierra luchan en defensa de la Religión y de la
Patria.
Los barcos surtos en la hermosa bahía de Pasajes se hallaban
empavesados y en todos se veían ondeando al viento los telégrafos de
banderas y en las proas la bandera roja y gualda, cada día más hermosa y más querida por los buenos españoles.
El aspecto de la bahía era sencillamente encantador, y el público
que llenaba los muelles revelaba su satisfacción íntima, dando vivas
a España y al Ejército libertador.
Se trataba de una fiesta de carácter patriótico y el pueblo respondió
entusiasta y vibrante de emoción.
Sobre cubierta del barco bizarramente apresado por nuestras fuerzas, se levantó un sencillo altar, engalanado con flores y guirnaldas de
ramajes y en él se dijo una misa ofreciendo el santo sacrificio al Dios
de los Ejércitos que nos conduce a la victoria y ha de llevarnos al
triunfo final apetecido.
El público, en el que había representaciones de la fuerza armada, y
en lugar preferente las autoridades del puerto, oyeron la misma reverentemente, siendo muy emocionante el sublime momento de la elevación.
Al terminar la misa, el público prorrumpió en vivas y aclamaciones entusiastas a España y Navarra, al Ejército y a sus principales
jefes y directores.
Las tropas fueron muy aplaudidas y aclamadas, terminando la fiesta en medio del mayor entusiasmo y fervor patriótico.
El pueblo de Pasajes y sus autoridades civiles y militares dieron
una vez más pruebas de su amor a España y al Ejército y a la vez
demostraron ostensiblemente su encendrada religiosidad.
La fiesta de ayer dejó en los pechos de los asistentes a ella un grato recuerdo, que no se olvidará fácilmente.
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EL AUXILIO DE INVIERNO

Desde hoy los niños huérfanos cuentan gracias a F.E. con dos comedores más. Uno en Beasain y otro en Pasajes

Doako jantokia mustu
zen egunean egindako
argazkia.

Falange Española, esa admirable organización que tan exactamente
sabe interpretar y poner en práctica los postulados que figuran en su
programa, basados en la doctrina social cristiana, continúa sin descanso desarrollando su magnífica labor benéfica de protección y
amparo a los menesterosos que en ella han de encontrar el regazo
materno que les acogerá siempre con verdadero cariño y ternura.
En la mayoría de los pueblos de la provincia se observa ya la
influencia benéfica de la Falange Española y las ventajas de su caritativa actuación han llegado hoy a Pasajes Ancho, donde ha tenido
lugar con toda solemnidad y brillantez la inauguración de unos magníficos comedores en los que se da de comer diariamente a un centenar de niños en cuyos hogares se carece de medios de subsistencia.
La bendición de los comedores estuvo a cargo del benemérito sacerdote don Miguel Olaciregui, en sustitución del párroco de Pasajes,
quien ofició, asimismo, en la entronización del Sagrado Corazón que
preside, juntamente con un hermoso retrato de José Antonio Primo de
Rivera, la obra admirable que realizan las camaradas encargadas de
suministrar la comida a los niños que asisten a ellos.
Verificada la bendición de los comedores y la entronización del
Sagrado Corazón, el virtuoso sacerdote antes mencionado pronunció
una bellísima plática, en la que ensalzó las virtudes de la jefe local de
Pasajes, camarada Mercedes Rosas, poniendo de relieve sus anhelos

y los sacrificios que se ha impuesto a fin de que fuera una realidad el
establecimiento de los comedores en la citada localidad, poniendo de
manifiesto siempre, y en todas las ocasiones, su interés por la
Falange Española.
La magnífica imagen del Sagrado Corazón que ha sido entronizado en los comedores, es regalo de la esposa del capitán de la
Comandancia de Pasajes, habiendo cedido gratuitamente el local el
camarada Ramón Aulestiarte, jefe local de la mencionada localidad,
rasgos de altruismo que nos complacemos en consignar para que sirvan de estímulo.
Al acto de la inauguración asistieron la jefe de la Comisión del
Auxilio de Invierno, camarada Carmen Amutio, personal particular y
numerosos invitados, predominando las señoras, camarada René
Lacort, de San Sebastián, comandante militar de Pasajes, comandante de Marina de la citada localidad, autoridades eclesiásticas de
Pasajes y Alza, el jefe, comandante Mendía, representaciones del
Requeté y milicias voluntarias, oficiales de la quinta compañía de
Falange, etc.
Las autoridades e invitados al acto de la inauguración de los comedores de Auxilio de Invierno fueron obsequiados con un espléndido
lunch, ensalzándose vivamente la magnífica labor que viene realizando la Falange en el orden benéfico-social.
Se sirvió la comida a unos cincuenta niños, que se mostraban contentísimos de las atenciones y cariñoso trato que se les dispensaba y
del excelentísimo menú que se les sirvió, consistente en: sopa, cocido, ternera con patatas, frutas y pasteles de primerísima calidad y
admirablemente condimentado todo ello.
Felicitamos cordialísimamente a las autoridades de la Falange
Española de Pasajes Ancho, por la felicísima iniciativa que ha tenido
de establecer los comedores de Auxilio de invierno que se han inaugurado hoy, y en su nombre hemos de agradecer a cuantas personas
han colaborado y contribuido a convertir en realidad una obra tan
meritoria como ésta de amparar y proteger a los menesterosos, ya que
la caridad es la virtud más grata a los ojos de Dios y la que hace olvidar rencores y presiones que ya no deben existir en la España rescatada y purificada con la sangre generosa que los buenos españoles
han sabido derramar pródigamente en los campos de batalla.
Falange Española, que ha sabido dar la vida de millares de sus
mejores, lo mismo en la vanguardia como en la retaguardia, cumplirá con la misión que le ha sido encomendada.
¡Arriba España!
Diario Unidad, 11 de febrero de 1937.

5.4 Udalbatza frankistaren osaera:
1936ko urriaren 16a
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Gelasio Aranburuk Joxe Migel Barandiaranen aurrean idatzitako testigantzan azaldu zuenez, irailaren 14an erreketeen kapilau batek Jose Maria Oiarzabal sanpedrotarrarengana eta
Aranbururengana berarengana (Antxoko apaiz lagunkidea
garai hartan) jo zuen, Udala osatzeko erabateko konfiantzazko
pertsonak behar zituztela-eta galdezka. “Guk kapilauari proposatutako pertsonek osatu zuten ia Udalbatza osoa”, jakinarazi zuen On Gelasiok39.

Astebeteren buruan, Jose Manuel Elizaldek eskutitza jaso
zuen Gipuzkoako karlisten gerra-batzordetik. Pasaiako
Udalbatza berria osatu behar zuten kideen zerrenda zehazten
zen gutunean. Hamaika izen lerroz lerro, eta idatziaren amaieran, ohar bat: “beste lau postu utzi libre; haien inguruko jarraibideak jasoko dituzu dagokionean”.
Hala, irailaren 22an, Antxoko Alkateordetzan bildu ziren
batzorde karlistako idatzian aipatutako gehienak; Victorino
Navarro, Miguel Camara eta Jose Maria Oiarzabal egun batzuk
geroago bildu ziren korporaziora.

Bertan bilduek, “nazioa bizitzen ari zen egoera ezohikoa
zela medio, eta karguak nahitaez betetzeko premia zela
medio”, onartu egin zituzten ardurak, “nahiz eta behin-behinekotzat hartu, aipatutako egoera bere onera etorri bitartean”.
Jarraian, Alkatea eta Alkateordea izendatu zituzten. Halaxe
eratu zen, azkenean, Udalbatza:
-

Alkate-Presidentea, Jose Manuel Elizalde Osinalde.
Lehen Alkateordea, Jose Korta Gurrutxaga (San Pedro).
Bigarren Alkateordea, Miguel Camara (San Juan).
Hirugarren Alkateordea, Francisco Linazasoro Galparsoro
(Antxo).
- Zinegotziak: Basilio Perez de Arenaza, Rufino Solano Muro,
Jose Mª Oiarzabal, Ignacio Tolosa Makazaga, Isaac Hernaiz
Bakaikoa, Victorino Navarro eta Olegario Garcia
Bengoetxea.

Astebete geroago egin zuten Udalbatzako kideek euren kargu hartze ofiziala, irailaren 29an zehazki.
Udalean egon zen bost hilabeteetan talde berriak hartutako
erabakien artean hauek aipa daitezke: Sabino Arana kaleari (N1 errepidea, Antxotik pasatzen dena) izena aldatu eta Jose
Antonio Primo de Rivera jarri zion (1936-10-27); Baleares ontziko eskifaiarentzako dirua bildu zuen, eta udal-langileen, mai-

su-maistren eta abarren purgaketa hasi zuen (1936-11-10).
Pasaiatik alde egin eta euren lanpostuetara itzuli ez ziren guztien zerrenda ere osatu zuen (1936-12-23) 40.

5.5 Bigarren Korporazio frankista
Udalean
Frankismo garaiko lehen udal-korporazioa osatu eta sei hilabetera, gerrako batzorde karlistaren idatzi baten eraginez, beste
talde bat jarri zen Pasaiako Udalean agintean.
1937ko martxoaren 13an sinatu zen bigarren korporazio
horren kargu-hartze akta. Udal taldearen buru Jesus Garmendia
antxotarra izendatu zuten. Harekin batera honako hauek zeuden taldean: Constancio Atxukarro (Antxoko lehen alkateordea), Ignacio Iraola, Isaac Hernaiz eta Olegario Garcia, denak
Antxoko bizilagunak; Pablo Fernandez (Pasai San Pedroko
lehen alkateordea), Pedro Sanz, Francisco Elia eta Jose Antonio
Asteasuinzarra, hauek ere sanpedrotarrak, eta, azkenik,
Lorenzo Puy (Donibaneko lehen alkateordea), Basilio Perez de
Arenaza, Zacarias Puy eta Cecilio Sistiaga. Azken hirurok ere
sanjuandarrak.
Korporazio honek agintean jarraitu zuen 1944 arte. Urte hartan ordezkatu zuen Carlos Yarza Zala buru zuen taldeak.
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REPORTAJES DE AVANZADA

Una mujer lucha por la Libertad y la Justicia en la
avanzadilla de la Peña de Aya

¡VIVA LA DINAMITA!
Se pelea alegremente. Sobre la cumbre, envuelta en densa bruma,
parece como que el tableteo de los disparos y el silbido de las balas no tienen esa trascendencia trágica de mensaje de muerte. Entre disparo y disparo se interpolan voces de ánimo, gritos de guerra, consignas de lucha.
El destacamento ofrece casi una perspectiva pintoresca, que suaviza los
perfiles agrios de la contienda.
Guarecidos tras los salientes de las rocas, las milicias populares, distribuídas afinadamente en esta posición de avanzadilla, cubren todo el
terreno por donde pudiera merodear el enemigo. Toda la zona facciosa, a
la que se han robado tantos metros de frente, está batida por nuestra fusilería y nuestras ametralladoras.
Se dispara con sensatez. Aquí no se desgasta munición. La fuerza real
está ya fogueada y curtida, luego de tres semanas de lucha. Tiramos sobre
seguro. No sobre fantasmas, ni siquiera contra sombras sino sobre bultos
concretos. La consigna es terminante. Hay que procurar, por encima de
todo, el siguiente objetivo: cada bala una baja.
Es feroz, ¿verdad? Pero estamos en guerra. Una guerra sin cuartel.
Una guerra verdaderamente organizada, con modernos elementos de
combate y de destrucción. Balas que destrozan cuerpos y obuses que
abren en la tierra verdaderas simas.
-¡Viva la dinamita!
El grito de guerra casi acalla el estampido de los fusiles. De otro picacho, envuelto en la misma bruma que nos rodea a nosotros, otra voz,
potente y juvenil, contesta como un eco:
-¡Viva la dinamita!
Y se sigue dando “gusto al dedo”, mientras que, de vez en vez, un
“dum-dum” escalofriante se estrella junto a las cabezas.
-¡Canallas! ¡Canallas! -dice uno, junto a mí-. Balas “dum-dum”. ¿Por
qué no hacemos nosotros lo mismo?
-Porque ésa es la diferencia que hay entre ellos y nosotros -interviene
otro, mientras cambia un “peine” y llena el depósito de su arma-. Si no
fuera así, si nosotros fuéramos igual que ellos, no estaríamos ahora en
guerra.
Luego, del otro picacho, emerge de nuevo, poderoso, el grito de guerra:
-¡Viva la dinamita!
De la izquierda, en una posición leal, se contesta:
www.gipuzkoa1936.com
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-¡Viva la libertad! ¡Compañeros: No dejéis ni uno! ¡Son los enemigos
de la República y de España!

UNA MUJER EN LA CUMBRE
Junto a nosotros, el periodista yanqui lo mira todo con sus ojos impasibles y escrutadores. No parece perder un detalle. Indiferente a las balas
que silban, se tumba de espaldas sobre la hierba, sonríe al ímpetu optimista y juvenil de las milicias ciudadanas y toma notas, pausadamente, en
su block de viaje. Pero el audaz colega, que acude a las mismas fuentes
de información, al lugar de los hechos, para servir a sus lectores de
América, detiene su mirada con especial curiosidad en esta muchacha de
pelo rizoso que serenamente carga y descarga su carabina, apunta con
lentitud y dispara sin que se mueva un solo músculo de su cara.
-¡Ah!-exclama, con entusiasmo admirativo-. Es una brava muchacha.
Creí que estaba aquí para atender a los heridos o para cuidar de los
muchachos. Pero no. ¡Lucha! Lucha como un hombre.
Así es la verdad. Lucha como un hombre. O mejor dicho, con más temple y decisión y serenidad que muchos hombres. He aquí lo que no esperábamos haber visto. A nuestro paso, por los caminos de la retaguardia,
los ojos se detuvieron en las ambulancias, donde siempre hay una mujer
que presta a los heridos sus amorosos cuidados. Bien sabemos del heroísmo de estas bravas enfermeras, que muchas veces acuden a recoger a
nuestros hombres bajo el fuego enemigo, que no respeta ni su sexo ni la
sagrada función que cumplen.
Pero hasta ahora no habíamos visto una mujer en los mismos puestos
de vanguardia, las más lejanas avanzadillas donde se plantea la lucha con
su máxima crudeza y riesgo, como un combatiente entre los combatientes de la ciudadanía.
Su actitud serena y firme parece contagiarse a los demás. ¿Sería posible que un hombre sintiera el miedo junto a la decisión de esta mujer que
pone sobre la cumbre más elevada de la Peña de Aya tal ejemplo del heroísmo femenino?

LA JOVEN LIBERTARIA
¿Quién es esta muchacha que necesariamente ha de atraer la atención
admirativa de todo aquél que llegue a la avanzada? Maximina Santa
María. Apenas ha cumplido los 17 años. Enfundada en unos pantalones
de caza, su figura andrógina conserva todo el donaire y esbeltez del sexo.
Los labios entreabiertos, la nariz respingona y la mirada tímida de sus
ojos pardos, prestan al semblante una dulzura encantadora que contrasta
enérgicamente con la dureza y hosquedad del paisaje de guerra.

Aprovechando un paréntesis de la lucha, formamos un grupo, en la parte baja del campamento. Charlamos. El colega yanqui es experto y ducho,
y la muchacha no puede evitar las preguntas ni soslayar las respuestas.
-¿Por qué está usted aquí?...
-¡Pshe!... Porque tenía que estar. ¿No luchan también mis compañeros?
No había razón para que yo me quedase en casa.
-¿Sabía usted manejar las armas?
-Ahora, sí, claro; a todo se acostumbra uno. Hasta a ver cómo caen los
hombres, que es el espectáculo más triste que hay. Pero antes de que esto
empezara, yo no había tenido en mis manos ni una detonadora. Ni había
intervenido en nada político. Hasta que se sublevaron los militares y los
fascistas y se dijo que todo el pueblo debía de alzarse en armas para defender la República democrática. Pedí un arma y aquí estoy.
-Y ahora -interviene uno de los del grupo- es la mejor tiradora de nuestro grupo. Y la más valiente. Es lo mejor del “Grupo de la Dinamita”.
-¿Tienes ideas políticas? -pregunto yo.
-Verás. Yo pertenezco a la juventud libertaria de Pasajes. Las únicas
ideas políticas que tengo consisten en esto: libertad y justicia para todos.
Yo sé que el fascismo representa todo lo contrario. Por eso lucho contra él.
Todos tenemos tiempo para meditar sobre la altivez espiritual de esta
brava muchacha de Trincherpe, que se juega la vida por un ideal. Se ha
hecho un silencio absoluto. Los fusiles descansan y las gargantas también.
El frente de guerra está bañado por una quietud maravillosa. Tan sólo, de
vez en vez, el zumbido agudo y silbante del obús precede al estampido
bronco que nos llega del otro lado de nuestras posiciones.
-¿Quieres algo para la ciudad?
-Nada más que una cosa. Que digáis a mi familia, en Trincherpe, que
estoy muy bien, que aún vivo... ¡y que no pasarán!...

PANORAMA
Iniciamos el descenso, bañado el cuerpo en una brisa fresca que hace
sentir el frío de las cumbres. El periodista americano se detiene, de trecho
en trecho, para contemplar el paisaje. Pero no parece que le impresione la
pureza de égloga del panorama, sino su aspecto estratégico. Acaso el
hombre sea un lírico, pero ha venido aquí como corresponsal de guerra y
su retina no se detiene en otras aristas que las puramente bélicas.
Sin embargo, no es fácil sustraerse al encanto de esta maravillosa perspectiva. Desde aquí, Pagogaña tiene todo el encanto sugeridor de un fortín medieval y los mechones blanquísimos de las ovejas parecen flotar,
movidos por la brisa, sobre la hierba alta de la verde ladera. A lo lejos, los
últimos reflejos del sol poniente, sobre la costa de Francia, manchan con
ramalones de púrpura la línea de azul purísimo del horizonte.
Cuando las crestas de la posición de la avanzadilla se desdibujan ya en
los confines de la niebla de la cumbre, la misma voz enérgica que minutos
antes sobresalía por entre el tablero de los disparos, nos grita, como un
saludo cordial de despedida:
-¡Viva la dinamita!
-¡Viva la dinamita!
La figura andrógina de la muchacha libertaria de Trincherpe queda ya
fija, en el recuerdo de todos, hasta el término de nuestro viaje de regreso.
Y sus palabras, manchadas de amargura y de desaliento: “A todo se acostumbra uno. Hasta a ver caer a los hombres, que es el espectáculo más triste que hay”.
Luego al fondo de todas las meditaciones, una afirmación que expresa
la realidad bárbara y cruenta del momento:
Es la guerra... La guerra, con todos sus horrores, que han provocado
otra vez los eternos enemigos de la redención ciudadana.

Otra “hazaña” criminal de los aviones fascistas

A los nombres de San Sebastián, Irun, Lezo, Eibar, Hernani, víctimas de
la barbarie facciosa, hemos de añadir los de Rentería y Pasajes de San
Juan que ayer sufrieron el bombardeo de quienes han hallado en la subversión militar válvula de escape para sus instintos de bestia.

Las dos laboriosas localidades guipuzcoanas últimamente citadas despertaron ayer bajo el runruneo de los motores facciosos que, desde “prudencial” altura preparaban su criminal acción.

Hacia las siete y media de la mañana hicieron su aparición, de la parte
de Lesaca, cuatro aparatos facciosos, los cuales, al volar sobre Rentería,
dejaron caer su carga de muerte. Una tras otra, hasta cinco bombas, vinieron a dar en la entrada de la industriosa villa, casi en la bifurcación de la
carretera a uno de cuyos lados existe un puesto-retén de las Milicias
Obreras de la C. N. T.

Tres milicianos de esa filiación prestaban servicio de vigilancia y ellos
fueron las víctimas de la cobarde agresión. Cogidos de lleno en el área de
expansión de una de las bombas, uno de ellos llamado Pedro Azurmendi,
natural de Pasajes y perteneciente a la Federación de Sindicatos Unicos,
quedó muerto en el acto, con el cuerpo horriblemente destrozado. Sus
compañeros Pablo Gorospe y Jesús Arregui sufrieron heridas de gravedad, siendo curado el primero en Rentería y el segundo trasladado urgentemente al Hospital de Sangre del Hotel de Londres.

En tanto que el aparato faccioso consumaba su triste hazaña, otro de los
aviones enfilando hacia Pasajes de San Juan dejaba caer, una tras otra hasta ocho bombas en el casco y alrededores de aquel puerto.

Tres artefactos explosivos se hundieron en la bahía sin causar daños,
otro estalló en el llamado cementerio inglés, encima de las escuelas Viteri,
otro a unos cincuenta metros del caserío “Larrabide” y otro en las proximidades de “Garchegui” donde tienen su cuartel las Milicias Vascas. Esta
útlima bomba alcanzó a tres milicianos que se encontraban de permiso,
recogiendo mariscos en la playa. Uno de ellos resultó ileso, pero los otros
fueron dos víctimas más para unir a la lista de las inmoladas por la barbarie facciosa.
Fueron trasladados uno a Lezo, donde llegó ya cadáver, y el otro al
Hospital Civil de San Sebastián, donde falleció a las cuatro de la tarde.

Se llaman las víctimas de esta agresión Constantino Vázquez Lago, de
31 años de edad, natural de Pontevedra, era soltero, de profesión redero y
trabajaba en la Casa Arcelus. Estaba afiliado al Avance Marino. La otra
víctima fué Juan Milleiro de 29 años, casado, natural de Redondela, era
contramaestre del “Iziar”, de la Casa Zuloaga, y vivía en Trincherpe.
Realizado su criminal propósito los aviones facciosos se perdieron en
el espacio con dirección a la frontera.

El reportero de guerra
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PASAIAREN
EKARPENA
EUSKADIKO
GUDONTZIDIARI

PYSBE enpresaren Vendaval bakailontzia, kronika guztiek
gerrako egitadarik heroikoenetan kokatzen duten borrokaldia
egingo zuena Nabarra izenarekin. Juan Pardo San Gil.

F

FRANCO JENERALA BURU ZELA INDAR
faxistak konstituzio-ordenaren aurka altxatu
zirelarik, Errepublikaren Gobernuak, PNV
barruko kontraesanak ikusirik, nazionalisten
babesa ziurtatzeko ahalegina egin zuen.
1936ko irailaren hasieran, Manuel de Irujok berak,
Gipuzkoako defentsa batzordea ordezkatuz, hala proposatu
zion Bizkaikoari: Euzko Gobernu bat osatzea defentsa batzordeak oinarri hartuta41.

Juan Pardo San Gil.

RANCISCO

Egoera horretan, Alvarez del Vayo diputatu sozialistak –egun
batzuk lehenago Armadako komisario nagusi izendatua– telefonoa jo zion Irujori, Madrilgo Gobernuan Lan Publikoetako
ministro kargua har zezala eskatuz, Largo Caballero Gobernua
birmoldatzen ari baitzen. Horren truke, Autonomia Estatutua
onartzeko eta indarrean jartzeko bermea eskaini zion Alvarez
del Vayok Irujori. Ondorengo negoziazioetan, Gobernuburu
eta Gerra-ministroa zen Largo Caballero aritu zen Espainiako
Gobernuaren aldetik, eta PNVren aldetik, berriz, Agirre eta

Basterretxea aritu ziren. Elkarrizketa horien fruitu, Manuel de
Irujo karterarik gabeko ministro izendatu zuten Gobernu
berrian, irailaren 25ean. Bi egun geroago, 1936ko urriaren
1ean, Madrilgo Gorteek Autonomia Estatutua onartu zuten. Eta
ezarritakoa betez, urriaren 7an, Gernikan, Lehendakari aukeratu zuten Jose Antonio Agirre.
Nahiz eta Estatutuaren onarpenak eta Lehendakariaren izendapenak garrantzia handia izan, fronteko errealitateak gain
hartu zien neurri eta erabaki horiei. Eusko Jaurlaritza hura
gerrako gobernu gisa aritu zen halabeharrez. Agirrek berak
hasieratik hartu zituen bere gain Defentsa Departamentuari
zegozkion egitekoak.
Eusko Jaularitzak bi arazo larri zituen oroz gain: batetik,
herriari jatekoa ematea, eta, bestetik, indar nazionalei aurre
egingo zien armada antolatzea, Bilborantz gerturatzen ari baitziren aurkariak. Goizetik gau, beraz, kostaldea zaintzeko hainbat indar izango zuen ontzidia antolatu beharrean gertatu
ziren; kostaldea zaindu, zama-ontzien trafikoa eta arrantzontzien lana babestu eta frankisten aurka borrokatu, ez zeukaten
egiteko makala.
Eusko Jaurlaritzaren Defentsa Departamentuko Itsaso-armadaren sekzioak 1936ko urriaren 25ean ekin zion lanari, Joakin
de Egia Untzuetaren aginduetara. Ordura arte Bilboko Itsasoordezkariordea izan zen Egia.
Hilabete batzuk geroago, 1937an, 50 bat ontzik osatzen
zuten Itsaso-sekzioa, batez ere Pasaia, Donostia, Bilbo,
Mutriku eta Ondarroako arrantzontziak izandakoak ziren guztiak; 50 ontzik eta 1000 gizonek lehorreko bulegoetan, bou
armatuetan, dragaminetan eta laguntzako txalupetan banatuak.
Berrogeita hamar ontzi haietatik 14 arrantzontzi pasaitarrak
ziren. Pasaia ebakuatu eta Bilboko portura iritsi ondoren jabetu zen haietaz Euskadiko gobernua (1936-10-30).
-

-

Lau bou handi: Araba (Hispania eta Alfonso XIII lehen),
Bizkaya (Euzkal-Erria lehen), Gipuzkoa (Mistral izandakoa)
eta Nabarra (Vendaval lehen) bakailaontziak ziren, PYSBE
faktoriako ontzidikoak. Haietaz jabetu ondoren, artilleriaz
hornitu eta laster hasi ziren zerbitzuan.
Bi bou txiki, artilleriaz hornituak: Goizeko izarra eta Iparreko
izarra. Biak patruilontzi moduan egokitu zituzten, eta arrantzontziak eta itsasertza zaintzeko lanetan aritu ziren.

-

Zortzi arrantzontzi, hainbat zerbitzutan laguntzarako buke
gisa erabiliak, batez ere dragamina moduan: Trintxerpe,
Danak-ondo, Danak-batian, Marce, Maria Angeles / D1,
Julito/D2, Arco/ D-11 eta Iris/ D-12.

Bilbo ebakuatzean, ontzi horietako gehienek Santoñara jo
zuten, gero Santanderrera eta, azkenik, Frantziara. Bi izan ezik,
(Nabarra, frankisten Canarias destroierrak hondoratu zuen
Matxitxakoko borrokan, eta Gure Izarra, berriz, Castro Urdiales
inguruetan galdu zen mina baten kontra talka eginda), gainerako bukeak 1939an itzuli zizkieten euren armadoreei.
Nahiz eta gerrarako egokitu, arrantzontziak arrainetarako
ziren; ez zeuden armada frankistako gerra-ontziei aurre egiteko
behar bezala prestatuta. Beraz, bidezkoa da aitortzea eta goraipatzea Euskadiko Gudontzidian zerbitzatu zuten marinel haien
guztien adorea eta kemena. Eta haien artean, pasaitarrena,
balentriarik gogoangarrienetako bat eurek burutu baitzuten,
Nabarra eta Gipuzkoa bouetako eskifaiek hain zuzen,
Matxitxakoko borrokaldi hartan.
Argitzen ari zuen 1937ko martxoaren 4ean Gipuzkoa,
Bizkaya, Nabarra eta Donostia bouetako komandanteek
Baionara joateko agindua hartu zutenean, Galdames zamaontzia babesteko. Galdames-ek, 173 bidaiariz gain, jakiak,
sendagaiak, dirua eta makinaria ugari garraiatzen zituen Bilbo
aldera, han deskargatzeko asmoarekin. Lau ontziek gaueko
21:00ak aldera elkartu behar zuten zama-ontziarekin, Baiona
mendebaldetik bost miliara. Hala hitzartua zuten.
Bat egin ondoren, konboia astiro-astiro abiatu zen Bilbo
aldera, itsasoa harrotua baitzegoen eta, frankisten bukeek atzemateko beldurrez, ezin zuten argiekin nabigatu. Kazkabar eta
euri denboralearen erdian, Gipuzkoa eta Bizkaya ontziek hartu-emana galdu zuten batak bestearekin eta konboiko gainerakoekin. Biharamunean, martxoak 5, eguerdiko 13:30ak aldera,
nazionalen itsasarmadako Canarias kruzeroak begiztatu
zituen, eta tiro egin zuen Galdames ontziaren kontra.
Hainbatetan jo zuten haren kroskoa. Lehen jaurtiketak
Gipuzkoa ontziaren popako kanoian jo zuen, eta haren bi artillariak hil zituen. Batzuen eta besteen su ahala desorekatua zen
oso, baina, hala ere, Gipuzkoa ontzikoek su egin zuten, erosoari erantzuteko. Beste jaurtigai batek Gipuzkoa-ren agintezubian jo zuen eta bertan zeuden hiru ontzikideak hil zituen,
eta bouaren zati bat ere erre zuen. Egoera latz hartan, euskal
ontzia itsasertzera hurbiltzen saiatu zen, Canarias atzetik jarraika hasiz gero lehorreko bateriek jo zezaten. Lucero eta Galea
lur-muturretan eta Portugalete eta Getxo inguruetan zeuden
kokatuta lehorreko bateriak. Frankistak, zelata hartaz ohartu
zirenean, itsaso zabalera itzuli ziren berriro. Gipuzkoa ontzian
hildakoetako bat Valeriano Sanz Perez pasaitarra izan zen.
Bi ontziak elkarrekin borrokan ari ziren bitarte horretan,
Bizkaya-k abagunea baliatu zuen Canarias-ek atzemanda zeukan Yorkbrook zama-ontzia askatzeko. Helburua lorturik,
Bermeoko portura jo zuten Bizkaya eta Yorkbrook ontziek.
Kostako baterien jomugatik aldendu zelarik, Canarias itsaso
zabalera itzuli zen. Han, Donostia begiztatu zuen eta tiroka
oldartu zitzaion, baina ozta eragin zion kalterik. Ondoren,

Enrike Moreno,
Nabarra bou txikiko
buruzagia, 10.000 tona,
1.000 gizoneko eskifaia eta kalibre guztietako 22 kanoi zeuzkan
Canarias kruzero frankistari aurre egitea erabaki zuen gudari zangarra. Juan Pardo
San Gil.

Nabarra ontziarengana zuzendu zituen largabistak. Arratsaldeko
15:10ean artilleria osoarekin egin zion eraso. Nabarra-ko
komandanteak, Enrique Morenok, ofizial guztiak bildu zituen
bere erabakia jakinarazteko: borrokan hondoratu, ontzia frankisten mendean errenditu baino lehen. Aginduari jarraiki, eurak ere
tiroka hasi ziren, etsaiaren erasoari erantzuteko, baina apenas
egin zioten urratu txikiren bat faxisten kruzeroari. Nabarra-n,
aldiz, borrokak aurrera egin ahala, gero eta handiagoak ziren
kalteak, gero eta gehiago hildakoak. Euskal ontziaren patu beltza begi-bistakoa zenean, komandanteak, lehen ofizialak eta
zenbait ontzikidek ontzi barruan geratzea eta harekin hondoratzea erabaki zuten. 49 ontzikideetatik 20k salbamendu-txalupetara iristea lortu zuten, baina atxilo hartu zituzten. Une horretan,
eztanda handi bat entzun zen, eta denek ikusi ahal izan zuten
Nabarra urpera zihoala bere ofizialekin.
Canarias kruzeroa Galdames-engana itzuli zen, eta Pasaiako
porturako bidea hartzeko agindu zion; 1936ko irailetik tropa
nazionalen esku zegoen Pasaia.
Hildako bat Canarias ontzian, bost Gipuzkoa-n, hogeita
bederatzi Nabarra-n eta beste bost bidaiari Galdames zamaontzian. Horra itsaso-borrokaldi latz haren balantze krudela;
euren ideiei amaiera arte leial eutsi zioten haien borroka zeinen miresgarria izan zen islatzen duena.

Frankisten Baleares korazatuan bigarren klaseko marinel
bezala enrolatu zuten Ricardo Arrillaga sanpedrotarra
Baleares bere antzeko gerra-ontzien aurka egin zuen
borrokaldi bakanetako batean hil zen. Bere izena garaileen zentsuan ageri da, eta baita Trintxerpeko kale izendegian ere.
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PASAIAKO ARRANTZONTZIEN ZERRENDA EUZKADIKO GUDONTZIDIAN
ARABA (Hispania ohia, Alfonso XIII ohia)
Historia: Baforea, burdinazko kroskoa, PYSBEko bakailaontzia, La Ciotat-en (Frantzia) Société Provençale des
Constructions Navales delakoak egina. Alfonso XIII.a izena
hartu zuen, baina Hispania izenaz bataiatu zuten 1931n.
Bilbora joana Pasaiako ebakuazioan (1936-09-11). BIAk
artillatzeko hautatu zuen, eta Eusko Jaurlaritzak bereganatu
(1936-10-30). Azaro erdialdera hasi zen lanean, geroago
Araba izena eman zitzaion (1936-12-09), Euskadiko
Gudontzidian sartuz. Konpontzen ari zirela, Sestaon hondoratu zuten nahita (1937-06-16), inork harrapa ez zezan.
Hala ere frankistek azaleratu (1937-07-19) eta beren
Armadara bildu zuten, Alava izenarekin. Armadoreei itzuli
zieten 1939an, eta 1965ean zehatu egin zuten.

GIPUZKOA (Mistral ohia)
Historia: Baforea, burdinazko kroskoa, PYSBEko bakailaontzia, Falmouth-en (Ingalaterra) Cox & Co. Engineers
Ltd. enpresak egina. Mistral izena hartu zuen. Bilbora joana Pasaiako ebakuazioan (1936-08-21). BIAk artillatzeko
hautatu zuen, eta Eusko Jaurlaritzak bereganatu (1936-1030). Urria erdian hasi zen lanean, eta geroago Gipuzkoa
izena jarri zioten (1936-12-09), Euskadiko Gudontzidian
sartuz. Asko erabili zuten kanpainan zehar eta matxurak
izan zituen Matxitxakoko gudaketan (1937-03-05). Bilbo
ebakuatzerakoan Santoñara jo zuen; bertan desartillatu eta
BIAri eman zioten (1937-08-05). Santanderra eraman ostean, bertako ebakuazioak bete-betean harrapatu zuela,
Gijonera joan zen lehendabizi, Bordelera gero. Frantzian
egon zen gerra bitartean. Armadoreei itzuli zieten 1939an,
eta 1966 zehatu zuten.

NABARRA (Vendaval ohia)
Historia: Baforea, burdinazko kroskoa, PYSBEko bakailaontzia, Aberdeen-en (Eskozia) Hall Russell & Co. Ltd.
enpresak egina. Vendaval izena hartu zuen. Bilbora joana
Pasaiako ebakuazioan (1936-09-13). Bizkaiko Defensa
Batzordeak Bilbo-Baiona lotura egiteko erabili zuen. BIAk
artillatzeko hautatu zuen, eta Eusko Jaurlaritzak bereganatu (1936-10-30). Urria bukaeran hasi zen lanean, eta geroago Nabarra izena jarri zioten (1936-12-09), Euskadiko
Gudontzidian sartuz. Asko erabili zuten kanpainan zehar,
eta hondoratu egin zuen Canarias kruzero faxistaren aurka
egindako Matxitxakoko gudaketan (1937-03-05).

GOIZEKO-IZARRA

Metrailadorak hor
dauzka, baina Bizkaya
bouak ezin du ezkutatu benetan zer den.
Juan Pardo San Gil.
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BIZKAYA (Euzkal-Erria ohia)
Historia: Baforea, burdinazko kroskoa, PYSBEko bakailaontzia, La Ciotat-en (Frantzia) Société Provençale des
Constructions Navales delakoak egina. Euzkal-Erria izena
hartu zuen. Bilbora joana Pasaiako ebakuazioan (1936-0913). BIAk artillatzeko hautatu zuen, eta Eusko Jaurlaritzak
bereganatu (1936-10-30). Azaro hasieran hasi zen lanean,
eta berehala Bizkaya izena eman zioten (1936-12-09),
Euskadiko Gudontzidian sartuz. Asko erabili zuten kanpainan zehar. Bilbo ebakuatzerakoan Santoñara pasa zen; bertan desartillatu eta BIAri eman zioten (1937-08-05).
Santanderra eraman ostean, bertako ebakuazioak bete-betean harrapatu zuela, Gijonera jo zuen lehendabizi, eta ondoren Bordelera. Frantzian egon zen gerra bitartean.
Armadoreei itzuli zieten 1939an, eta 1966an zehatu zuten.

Historia: Arrantzarako motorduna, burdinazko kroskoa,
binakakoa, Pasaiako Sarriegi, Sagarzazu y Cía. enpresarena, Zumaian Constructora Metálica delakoak egina.
Pasaian zegoen gerra hasi zelarik, eta kostazain lanetan
erabili zuten. Portua ebakuatutakoan Bilbora joana (193609-12). Abenduan Euskadiko Gudontzidiak hartu zuen
bere gain ontzia, arrantza babestu eta kosta zaintzeko.
Eskifaia osoa barruan zuela hondoratu zen Castro
Urdialesetik bi milatara, ekialdera, mina batekin tupust
eginda (1937-01-16/17 gauerdian).

IPARREKO-IZARRA
Historia: Arrantzarako motorduna, burdinazko kroskoa,
binakakoa, Pasaiako Sarriegi, Sagarzazu y Cía. enpresarena, Zumaian Constructora Metálica delakoak egina.
Pasaian zegoen gerra hasi zelarik, eta kostakozain lanetan erabili zuten. Pasaia ebakuatutakoan Bilbora joan zen
(1936-09-12). Abenduan Euskadiko Gudontzidiak hartu
zuen bere gain ontzia, arrantza babestu eta kosta zaintzeko. Artillatutako ontzirik ezaz, lan handiagotara bideratu

Oraindik ez dira azaleratu Nabarra bouaren
hondakinak (goian).
Itsasoaren hondoan
dautza, Enrike Moreno
eta bere marinel gudariekin 1937ko martxoaren 5az geroztik.
Matxitxakoko batailaren ondoren, Gipuzkoa
(behean) Euskalduna
ontziolan konpondu
zuten. Juan Pardo
San Gil.

zuten. Bilbo ebakuatutakoan Santoñara eraman, desartillatu eta BIAri eman zioten. Santanderra zegoen ebakuazioan, eta lehenik Gijonera eta ondoren Bordelera eraman zuten. Frantzian egon zen gerratea amaitu arte.
Armadoreei itzuli zieten 1939an, eta 1969an zehatu
zuten.

TRINTXERPE
Historia: Arrantzarako motorduna, burdinazko kroskoa,
binakakoa, Pasaiako Francisco Andonaegi Garmendiarena, Victorio Luzuriagak egina Pasaian. Lan garrantzitsua egin zuen Gipuzkoaren ebakuazioan. Abenduan
Euskadiko Gudontzidiak hartu zuen bere gain ontzia, eta
Baiona eta Bilbo arteko irrati bidezko loturarako erabili
zuen. Lan hori abendu erdialdera utzi eta arrantzan hasi

zen berriro. Bilbo ebakuatutakoan Santanderra jo zuen,
eta ondoren Frantziara. Armadoreei itzuli zieten
1939an.

DANAK-ONDO
Historia: Arrantzarako motorduna, burdinazko kroskoa,
binakakoa, Pasaiako Francisco Acebal y Cía enpresarena,
Constructora Guipuzcoana delakoak egina Pasaian.
Bilbora joana Gipuzkoako ebakuazioan. Minaketari lanetan aritu zen Bizkaiko Defentsa Batzordeak erabakita.
Azaroan Euskadiko Gudontzidiak bere gain hartu eta praktikoen zerbitzurako erabili zuen. Lanari utzi zion 1937ko
martxoaren 1ean, eta arrantzan hasi zen berriro. Bilbo
ebakuatutakoan Santanderra jo zuen, eta ondoren
Frantziara. Armadoreei itzuli zieten 1939an.
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Trintxerpe eta
Trintxer-Alde izenekin, arrastero hau
garraio zerbitzuan ibili
zen, eta Gipuzkoa ebakuatzen lagundu zuen.
Juan Pardo San Gil.

DANAK-BATIAN
Historia: Arrantzarako motorduna, burdinazko kroskoa,
binakakoa, Pasaiako Francisco Acebal y Cía enpresarena,
Constructora Guipuzcoana delakoak egina Pasaian.
Gipuzkoako ebakuazioan Bilbora joana. Azaroan
Euskadiko Gudontzidiak bere gain hartu eta praktikoen zerbitzurako erabili zuen. Lanari utzi zion 1937ko martxoaren
1ean, eta arrantzan hasi zen berriro. Bilbo ebakuatutakoan
Santanderra jo zuen, eta ondoren Frantziara. Armadoreei
itzuli zieten 1939an.

JULITO / D-2
Historia: Baforea, burdinazko kroskoa, arrantza binakakoa,
Pasaiako Izarra, S.L. enpresarena, Astilleros Balenciaga
delakoak egina Zumaian. Pasaiako ebakuazioan Bilbora
joana. Minaketari lanetan jarri zuen Euskadiko
Gudontzidiak, eta D-2 izena ezarri zion. Bilbo ebakuatutakoan Santanderra jo zuen, eta ondoren La Pallice-ra; azkenik Rochefort-en gelditu zen gerra amaitu arte. Armadoreei
itzuli zieten 1939an.

ARCO / D-11
MARCE
Historia: Arrantzarako motorduna, burdinazko kroskoa,
binakakoa, Pasaiako Francisco Acebal y Cía enpresarena,
Constructora Guipuzcoana delakoak egina Pasaian.
Gipuzkoako ebakuazioan Bilbora joana. Minaketari lanetan
aritu zen Bizkaiko Defentsa Batzordeak erabakita. Azaroan
Euskadiko Gudontzidiak bere gain hartu eta praktikoen zerbitzurako erabili zuen. Lanari utzi zion abenduaren hasieran, eta arrantzan hasi zen berriro. Eskifaia Danak-Batianera pasa zen, haren lana ere ordezkatuz. Bilbo ebakuatutakoan Santanderra jo zuen, eta ondoren Frantziara.
Armadoreei itzuli zieten 1939an.

MARIA ANGELES / D-1
Historia: Baforea, burdinazko kroskoa, arrantza binakakoa,
Pasaiako Izarra, S.L. enpresarena, Astilleros Balenciaga
delakoak egina Zumaian. Pasaiako ebakuazioan Bilbora
joana. Minaketari lanetan jarri zuen Euskadiko
Gudontzidiak, eta D-1 izena ezarri zion. Bilbo ebakuatutakoan Santanderra jo zuen, eta ondoren La Pallice-ra; azkenik Rochefort-en gelditu zen gerra amaitu arte. Armadoreei
itzuli zieten 1939an.
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Historia: Baforea, zurezko kroskoa, arrantza binakakoa,
Pasaiako Antonio Elosegui y Cía enpresarena, Constructora
Guipuzcoana delakoak Pasaian egina. Pasaiako ebakuazioan Bilbora joana. Minaketari lanetan jarri zuen
Euskadiko Gudontzidiak, eta D-11 izena ezarri zion. Bilbo
ebakuatutakoan Santanderra jo zuen. BIAren agindutara
gelditu zen, minen miaketan esku hartuz Santanderren.
Handik La Pallice-ra joan zen Euskadiko Gudontzidiako gainerako ontziekin batera; azkenik Rochefort-en gelditu zen
gerra amaitu arte. Armadoreei itzuli zieten 1939an.

IRIS / D-12
Historia: Baforea, zurezko kroskoa, arrantza binakakoa,
Pasaiako Antonio Elosegui y Cía enpresarena, Constructora
Guipuzcoana delakoak Pasaian egina. Pasaiako ebakuazioan Bilbora joan zen. Minaketari lanetan jarri zuen
Euskadiko Gudontzidiak, eta D-12 izena ezarri zion. Bilbo
ebakuatutakoan Santoña, Santander eta gero La Pallice-ra
joan zen; azkenik Rocheforten gelditu zen gerra amaitu arte.
Armadoreei itzuli zieten 1939an.

Kontsultatutako liburua: - Pardo San Gil, Juan. Euzkadiko Gudontzidia. La Marina de Guerra Auxiliar de Euzkadi (1936-1939). – Ed. Donostia: Untzi Museoa, 1998

EUZKADIKO GUDONTZIDIAN ZERBITZATU ZUTEN
PASAITARRAK (1936-1937)
Antonio Astigarraga Mendizabal

1.Bulegoa. Administrazioa. Buruzagitza

Jose Beloki Bidaurre

TRINTXERPE / D-4

Francisco Beloki Bidaurre

Jose Bizkarrondo Sistiaga
Blas Korta Sarria

Jose Manuel Dadie Egiguren
Jose Gabarain Mendizabal

Ramon Garaialde Bascaseux
Segundo Garbizu Echeberria
Simeon Gomez Vega

Antonio Izagirre Agote

TRINTXERPE /
IPARREKO IZARRA
EUGENIO

MOURISCA / D-4

VENDAVAL / GIPUZKOA /
J. LUIS DIEZ
IBAI-EDERRA / D-19

NAZARENO Nº 6
NAZARENO Nº 9 / CISCAR

DANAK-BATIAN / JAIMIN/ D-17
GURE ARTIZAR / D-5

Vicente Izagirre Agote

D-8 / CISCAR

Juan Makazaga Lujanbio

Francisco Mendizabal Gómez
Resurreccion Mora Urresti

Santiago Mujika Salaberria
Florentino Pontesta Sarria

Ramon Puy Olaziregui
Francisco Quintana Ollokiegi
Valeriano Sanz Pérez
José Sarria Lekuona
Miguel Sarria Pontesta
Vicente Sarria Pontesta

Ildefonso Uranga Aduriz
Agustin Bikuña Inda

D-10 / CISCAR / D-21 / D-1
MOURISCA / L-1

L-1 / L-4 / CISCAR

TRINTXERPE / D-12
MOURISCA / D-4

Mugardos

Jose Lorenzo Pequeño

A Coruña

Manuel Saleta Rua

A Coruña

Manuel Lafuente
Muñiz

A Coruña

Juan Perez Oliveira

A Coruña

Pontevedra

Víctor Cruz Lopez

Bouzas

Antonio Fernandez
Prieto

A Coruña

Manuel Costa Alvariño Corme

Jose Fariñas Castro

Mugardos

Nicolas Garcia Prieto

A Coruña

Pablo Lago Debesa

Galizia

Manuel Lado Lijo
Manuel Loveira
Rodriguez

A Coruña
Marin

NABARRA
DANAK ONDO /
GIPUZKOA

GOIZEKO IZARRA

VENDAVAL / ARABA
DANAK-BATIAN
DANAK ONDO

HISPANIA / BIZKAYA /
C-6
VENDAVAL

DANAK-ONDO / D-18

Campio Mariño

Galizia

MISTRAL

Serafin Mosqueira
Collazo

Corme

DANAK-BATIAN

GIPUZKOA / CISCAR

Francisco Suarez Facal

MOURISCA / D-4

Enrique Moreno

MOURISCA / D-4

Ondorengo zerrendan, jatorriz galiziarrak izan arren, Pasaian
bizi ziren marinelak agertzen dira, 1935eko erroldako datuetan
egiaztatu ahal izan dugunez.
Francisco Fernandez
Garcia

Antonio Alvarez
Dominguez

D-7 / D-11 / D-19
JULITO / D-2
GIPUZKOA
L-2 / L-1
MOURISCA / D-4
MOURISCA / GAZTEIZ / D- 21 /
CISCAR

Jose Bikuña Inda

Ondorengo zerrendan, jatorriz galiziarrak izan eta, ziur asko,
Pasaian bizi ziren marinelak agertzen dira, zerbitzatu zuten ontziak hasiera-hasieratik ontzidi pasaitarrekoak zirelako.
Ezinezkoa izan da haien bizitokia egiaztatzea.

VENDAVAL /
NABARRA

HISPANIA / ARABA /
GIPUZKOA
DANAK-ONDO

HISPANIA / BIZKAYA
DANAK-ONDO

Pedro Molinillo Teran

Galizia

Manuel Rodiño Miguel Galizia
Ramon Vidal
Bernardez

A Coruña
Corme

VENDAVAL

EUZKAL ERRIA /
GIPUZKOA
DANAK-ONDO

DANAK-BATIAN
NABARRA

EUZKADIKO GUDONTZIDIAN HILDAKO PASAITARRAK
(BERTAN JAIOAK EDO BIZI ZIRENAK)
Francisco Fernandez
Garcia

Mugardos

NABARRA

Valeriano Sanz Perez

Pasaia

GIPUZKOA

Antonio Alvarez
Dominguez

Pontevedra

NABARRA

Enrique Moreno

Vicente Sarria Pontesta Bouzas

NABARRA

GOIZEKO IZARRA
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7

PASAIA
FRANKISTEN
ESKU

Francisco Franco jenerala, Pasaiako portuari egindako lehen
bisitan, 1939an. Pasaiako Agintaritzaren argazki-artxiboa.

1936

KO MAIATZEAN,

ERREPUBLIKAREN GOBERnuaren aurkako kolpe militarra artean hasteko zegoela, Mola jeneralak
agiri bat bidali zien bere isileko kideei Iruñetik: “Isilpeko Agindua, 1.zka”. Ohar horren bitartez,
jeneral kolpeginak argi baino argiago eman zuen mandatua:
“Kontuan izan bortitzetan bortitzena izan behar duela ekintzak,
etsaia –indartsua eta ondo antolatua baita– ahalik eta azkarren
menderatzeko”.
Ondoren,
honakoa
erantsi
zuen:
“Mugimenduarekin bat ez datozen alderdi politiko, elkarte eta
sindikatuetako arduradunak, horiek jo behar dira lehen-lehenik.
Zigor zentzagarriak ezarriko zaizkie, mugimendu iraultzaileak,
grebak eta horrelakoak itotzeko” 42.

7.1 Molaren aginduak hitzez
hitz beteak
Ez, Frankismoaren indarkeria eta bortxa ez ziren amaitu irailaren 13 hartan, Mola eta Francoren tropak Pasaian sartu zirenean;
aitzitik, ondorengo egun, hilabete eta urteetan areagotu egin
ziren: fusilamenduak bata bestearen atzetik, purgaketak eta
errepresaliak lantokietan, kontrol zorrotza herritarren gain...
Horiek guztiak eguneroko sufrikarioa bihurtu ziren gerraostean.
Gipuzkoan, agintari militarrek auzipetutako 1.345 kasuetatik
639 heriotza-zigor ezarri zituzten. Hiltzera zigortutako pertsona
horietatik 485 exekutatu zituzten, eta 154 laguni zigorra konmutatu zieten. Batzorde Probintzialak berraztertutako lehen
espedientea Jose Manzisidor Ibargurenena izan zen, Pasai
Donibanekoa bera: 1936ko azaroaren 1ean ezarri zioten heriotza-zigorra EAJren izenean Pasaiako defentsa-batzordeko kide
izateagatik. Azkenean, zigorra konmutatu eta 30 urteko kartzelaldia ezarri zioten, eta ondoren 14ra murriztu43. Jakin badakigu
Laurentzi Manzisidor Izeta, Telesforo Goienetxe Alzua eta
Celedonio Perez Serna pasaitarrek ere lepoa salbatu zutela.
Aitzitik, zorte bera izan ez zuten beste 14 herritar haien berri
zehatzik jakiterik ez dugu lortu orain arte. Nolanahi ere, uste
dugu bai datu hauek, eta bai gerra-kontseiluetan auzipetutakoen ingurukoak azaltzen eta argitzen joango direla etorkizunean,
auzitegi militarretatik datorren informazioa –oraindik ikertzeko
dagoena– aztertzen denean44.
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Gainera, ezin ahaztekoak dira inolako epaiketarik gabe egin
zituzten fusilamenduak. Mendekua, kontu-kitatzea, agintea nork
zuen nabarmendu nahia, herria izutzeko gogoa... horrelakoak
nahastu ziren tropa falangistek herrian sartu orduko egin zituzten
exekuzio haietan. Nahasmen giro hartan koka ditzakegu
Bidebietako Tiroan izan ziren hilketak, edo Manuel Garbizu
Etxeberria 35 urteko antxotarrarena. Falangista batek Garbizuri
dirua zor eta salatu egin zuen; hartzekoduna paretik kenduta zorra
ere kito, pentsatuko zuen. Banco Guipuzcoanoko bulegoko
zuzendaria eta Tapioca-El Negrito lantegiko gerentea zen
Garbizu, eta Antxoko Batzokiko presidentea. 1936ko urriaren 2an
atxilotu zuten, gauerdian, eta San Bartolomeko kartzelan eta
Ondarretako espetxean eduki zuten Hernanin fusilatu baino lehen
(fusilatu edo “askapen-gerran suzko arma batek eragindako zaurien ondorioz” hil). Ez Garbizuk ez harekin fusilatutako beste 14

lagunek eduki zuten epaiketarik 1936ko urriaren 13an fusilatu
zituztenean, Zubiaga Aita Jesuitaren laguntza erlijiosoa baino ez.
Nazionalak Pasaian sartu zirenean edo 1936ko irailaren
13an fusilatutakoak
Berroaren koinatua
Felix ‘Makinas’-en koinatua
“Mariaren senarra”
Canal Ruiz, Miguel (Bidebietan)
Luengas, Marcelino
Moreno Rojo, Ovidio
Najera Marañon, Raimundo
San Baudelio del Campo, Antonio (heriotza azaroan inskribatu bazen ere)
Metrailak Antxon harrapatua
Busselo Goikoetxea , Luisa

Bidebietako tiroaren
instalakuntzak 1920ko
horretan. Faxisten exekuzio ugari egin zituzten bertan. KUTXA
fototeka.

Heriotza hauek krudelak izan baziren, zer esan Eugenio Sarria
Lekuona sanpedrotarraren hilketaz? Lanean ari zela atxilotu
zuten, Oiartzunera eraman zuten beste lagun batzuekin, eta han
josi zituzten balaz. Eugenio, ordea, ez zen bertan hil: zaurituta
baino bizirik, zoritxarreko lagunen hilotzen ondotik ihesi ateratzea lortu zuen. Gero gertatutakoaz bi bertsio daude. Bataren arabera, Txikierdiko inguruetan laguntza eske zebilela, ondoko
baserriko bizilagun batek ezustean ikusi eta salatu egin zuen.
Santxo Beurkok jasotako bertsioak dioenez, ordea, falangistek,
iheslaria bilatzen lagundu ezean, beraiek fusilatzeko mehatxu
egin zieten baserritarrei, eta une horretantxe ekin zion Sarriak,
halakoa entzunda, berriro ekin zion ihesi, baina bere gordelekutik atera orduko hil zuten.
Modu batera zein bestera, baserri haren aldamenean hil zuten
eta hantxe bertan lurperatu. Urte batzuk geroago, bere alarguna,
Maria Luisa Martikorena Oliden andrea, senarraren hilotza non

zen jakin eta haren hezurrak eta hondakinak jasotzera etorri zen;
maleta batean sartuta eraman zituen Zarauzko hilerrira.
Sarriarena bezain latza izan zen Oiartzabal Odriozola anaien
azkena ere. 1937ko apirilaren 2an erori zen Pedro, Santurtzin,
“Lenago il” batailoiarekin borrokan ari zela, eta egun berean
Ignacio anaia, San Ignacio Tertzioko erreketea, Eskoriatzako
frontean.
Ondoren aurkezten dugun zerrenda behin-behinekoa da guztiz, ikerketa gaur egun zertan den islatzen duelako eta oraindik
ere asko dagoelako jakiteko. Zerrenda horretan bizia gerran galdu zuten 100 bizilagun inguru bildu ditugu, Pasaian eta beste
herri batzuetan fusilatutakoak edo frontean hildakoak. Baina
arestian esandakoa nabarmendu nahi dugu: ikerketa hau osatzeko dago, eta, horretarako, pasaitar guztien laguntza eta inplikazioa da beharrezkoa eta estimatzekoa.
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Hildako pasaitarren zerrenda (epaiketarekin edo gabe fusilatutakoak, frontean hildakoak edo han jasotako zaurien ondorioz hildakoak...). Zerrenda behin-behinekoa da; udal artxibategian, erregistro zibiletan, hainbat berriemaileek zuzenean emandako testigantzetan, argitaratutako hainbat iturritan (Egaña, Vargas Alonso, Aizpuru... eta bibliografian aurki litezkeen besteak) eta Aranzadi
Zientzia Elkartean ikerketa lan honetarako bildu eta emandako datuetan oinarritu gara zerrenda osatzeko.
IZEN-ABIZENAK
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Albizu Aizpurua, Jose
Alderegia Lafuente, Felix
Alvarez Dominguez, Antonio
Alzua Goikoetxea, Isidoro
Alzua Goikoetxea, Julio
Amiama Arregi, Jose Antonio
Amiama Taberna, Ignacio
Antolin, Jesus
Aranzua,
Arrieta Azpeitia, Angel
Arrizabalaga Gotilla, Jose
Arteaga,
Azurmendi, Pedro
Basurko Agirregomezkorta, Luis
Bermejillo Acasuso, Leandro
Biskarrondo, Jose
Busselo Goikoetxea, Luisa
Canal Ruiz, Miguel
Carbonell Cruz, Vicente
Ceberio,
Ces Perez, Jose
Cobizas, 1. anaia
Cobizas, 2. anaia
Cortavalles del Castillo, Jose
Cruz Lopez, Victor
“Berroaren koinatua”
“Felix ‘Makinas’-en koinatua”
de Dios, Jose
de la Rosa Martinez, Luciano
del Puerto, Bonifacio
Elberdin, Jose
Erzibengoa Indaberea, Antonio
Etxeberria Barcena, Jacinto
Etxenike, Luis
Fernandez, Felix
Fernandez, Julio
Fernandez Brion, Jose
Fernandez Garcia, Francisco
Franco Fernandez, Jose
Galarraga Segurola, Francisco
Garbizu, Jose
Garbizu Etxeberria, Manuel
Garcia Gallego, Clemente
Gil Garcia, Manuel
Gobantes Bustillo, Felipe Emilio
Gonzalez Espinel, Jose
Hernandez Mendizabal, Ignacio Pablo
Hernandez Mendizabal, Jose Antonio
Irazu Montegi, Alfonso
Jarboles Fernandez, Francisco

NON HIL ZEN

Urkiola
Usartxa
Matxitxako
Dima
Orduña
Donostia
Andoain

NOIZ HIL ZEN

Pasaia

1937/04/04
1936/10/06
1937/03/05
1937/04/04
1936/12/06
1936/07/22
1936/08/16

1937/04/05
1937/03/05
1937/05/26

Errenteria
Orduña
Hernani

1936/08/09
1936/12/11

Pasai Antxo
Bidebieta
Elorrio

1936/08/12

Basurtoko ospitalea
Peña Lemoa
Peña Lemoa
Bilboko Ospitale Zibila

Kanpazar
Araban
Ermua
Burgoseko presondegia

Matxitxako
Elgeta
Hernani
Hernani
Peña Lemoa
Hernani
Pasaia
Pasaia
Durango
Oiartzun

1936/10/04
1936/08/10
1937/06/13
1937/01/17

1936/10/04
1936/09/04
1936/12/01
1937/04/26
1941/08/10

1937/03/05
1937/04/16
1937/04/16
1936/10/13
1936/10/18
1936/07/22
1937/06/04
1937/03/05
1937/03/05
1939/09/25
1936/08/18

NOLA HIL ZEN

Frontean.
Frontean.
Frontean
Frontean zaurituta, ospitalerako bidean hil zen.
Frontean
Frontean
Frontean
Frontean
Frontean
Fusilatua
Frontean. Metraila.
Frontean
Frontean
Frontean
Fusilatua
Frontean
Metraila
Fusilatua
Frontean
Fusilatua
Frontean
Frontean
Frontean
Larrabetzuko frontean zaurituta.
Frontean
Fusilatua. Matxinatuak sartutakoan: epaiketarik gabe.
Fusilatua. Matxinatuak sartutakoan: epaiketarik gabe.
Fusilatua
Frontean
Frontean
Frontean.
Tuberkulosiak jota litekeena hilda.
Fusilatua
Frontean
Fusilatua
Frontean.
Kuartelean, nahi gabe botatako balaz.
Frontean.
Frontean
Fusilatua
Fusilatua
Frontean.
Fusilatua
Fusilatua
Fusilatua
Frontean
Frontean

Kamio, Bernardo
Laboa Sistiaga, Generoso
Lakarra Iñigo, Froilan
Lakarra Lakarra, Jose
Larragon Ruiz, Manuel
Lopez Otero, Luis
Lopez Reblet, Nicolas
Lorenzo Ansola, Angel
Lores Soler, Claudio
Luengas, Marcelino
“Maria-ren senarra”
Mariño Perez, Juan
Maya Rodriguez, Luis
Medialdea (Mendialdea?) Martin , Eulogio
Milleiro Perez, Juan
Moaña , Antonio
, Modesto
Mora, Jose Maria
Moreno Plaza, Enrique
Moreno Rojo, Ovidio
Munarriz Lopez, Juan
Najera Marañon, Raimundo
Oiarbide Elorza, Jose
Oiartzabal Odriozola, Pedro
Ormazabal Albizu, Jose
Orosa Nuñez, Jose
Oskila, Felix
Ostolaza, Ramona
Pascual Herguedas, Nicolas
Pedrosa Valiente, Nicasio
Perez Conceiro, Celedonio
Perez Serna, Celedonio
Prados Fernandez, Raimundo
Prieto Puertas, Francisco
Prieto Puertas, Jose
Puertolas Perez, Antonio
Puertolas Radigales, Jose
Quintana Saratxaga, Felix
Rabaneda Postigo, Francisco
Rodriguez Rodriguez, Carlos Benito
Saez Marina, Gregorio
San Baudelio del Campo, Antonio
Sanz Perez, Valeriano
Sarria Lekuona, Eugenio
Segurola Egia, Pedro
Tamayo Etxaniz, Anastasio
Unsain Goenaga, Francisco Maria
Vazquez Lago, Constantino
Vicente, Francisco
Vicente, Jose
Vicente Zapirain, Antonio
Yangüas Hernandez, Domingo
Zegaz Muñoz, Ruperto

Orduña
Zaragoza

1936/12/11
1938/02/03

Albertia
Hernani
Derio
Hernani
Pasaia

1936/12/02
1938/01/09
1937/09/19
1936/09/13

Aramaio
Legutio

1937/04/01
1936/11/30

Pasaia
Bilbo

1936/09/01

Bizkargi
Matxitxako
Pasaia
Asturies

1937/05/!5
1937/03/05
1936/09/13
1937/02/23
1936/09/13
1936/12/02
1937/04/01
1936/04/10
1936/12/14

Nafarrete
Gorbeia
Elorrio
Bilboko Ospital Zibila
Villaro
Donostia
Bilboko Ospital Zibila
Jaizkibel
Bidebieta
Orduña
Endarlatsa
Barazar
Albertia
Santurtzi
Santoña
Hernani
Peña Lemoa
Oiartzun
Matxitxako
Oiartzun
Orduña
Otxandio

1936/07/22
1936/12/25
1936/07/19
1937/05/10
1936/09/09
1938/06/01
1936/12/11
1937/04/07
1936/12/09
1937/05/12
1937/10/05
1936/10/03
1936/09/13

Pasaia

1936/11/18
1936/12/11
1937/04/07
1936/12/02
1936/09/01

Jaizkibel
Bidebieta
Hernani

1936/09/09
1938/06/01
1936/10/13

Fusilatua
Frontean
Fusilatua
Frontean
Fusilatua
Frontean
Fusilatua.
Fusilatua.
Fusilatua.
Fusilatua. Matxinatuak sartutakoan exekutatua.
Fusilatua. Matxinatuak sartutakoan: epaiketarik gabe.
Frontean.
Frontean.
Fusilatua.
Frontean. Metraila.
Frontean.
Fusilatua. Epaiketarik gabe.
Frontean.
Frontean.
Fusilatua.
Frontean.
Fusilatua.
Frontean.
Frontean.
Fusilatua frontean.
Amurrioko frontean zaurituta.
Frontean.
Frontean.
Frontean.
Gernikako frontean zaurituta.
Frontean.
Fusilatua.
Frontean.
Frontean.
Frontean.
Frontean.
Santurtziko aire-bonbardaketa.
Fusilatua.
Fusilatua.
Frontean.
Fusilatua, matxinatuak sartutakoan.
1937/03/05 Frontean.
Fusilatua. Pelotoitik zaurituta ihes egin ostean errematatua.
Frontean.
Frontean.
Fusilatua.
Metraila.
Frontean.
Frontean.
Frontean.
Fusilatua.
Fusilatua.
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Militar matxinatuek hildako pertsonen zerrenda osatugabea
iruditzen bazaigu, are datu gutxiago dauzkagu lan-batailoietan
jardun zuten pasaitarren patu makurraz. Hura bai benetako
esklabutza, hura bai animaliak bezala lanean aritzea eta tratatuak izatea. Eta kartzeletan, pertsonarik bizi ezin daitekeen baldintzetan, gaixotasunez, hotzez, gosearen gosez edo epaiketa
sumarisimo bidez noiznahi hiltzeko arriskuan egon ziren haien
guztien paraderoaz ere ezer gutxi dakigu. Adibide moduan,
balio beza Jazinto Etxeberria Barcenaren kasuak: 1937ko azaroan hartu zuten preso eta 1941eko abuztuan hil zen Burgosko
presondegian, tuberkulosiak jota45. Eta baita Alberto Lores Solérena ere: Galerna-n harrapatu eta Iruñeako presondegira bidali
zuten, oroitza tamalgarriko Ezkabako gotorlekura, eta 30 urteko
zigorra eman zioten46.
Gauza bera esan liteke kontzentrazio-eremuetan egon ziren
herrikideei buruz. Kasu honetan, behinik behin, hurbileko
Gurseko eremuan egon ziren pasaitarren zerrenda badugu47.
Abad Rodriguez, Leopoldo

Mora Urresti, Resurreccion

Beloki Bidaurre, Francisco

Oiartzabal Mitxelena, Ramon

Asteasuainzarra, Iñaki

Berra Saez, Jose

Camaño Fernandez, Francisco

Crespo Etxeberria, Cipriano

Cruz Franqueira, Eladio

Delgado Blanco, Honorio

Ortiz de Viñaspre , Eduardo

Otermin Berasategi, Antonio
Otermin Berasategi, José

Otermin Berasategi, Juan
Pacheco Sáez, Juan

Pascual Azurmendi, Pedro

Enriquez Oliva, Francisco

Perez Rubio, Miguel

Estellalde Asteasuanizarra,
Felipe
Fernandez Abad, Isidro

Fernandez Abad, Jesus

Fernandez Lopez, Pedro
Galardi Etxebeste, Iñaki

Giron Blanco, Arsenio

Gonzalez Bermejo, Eladio

Gonzalez Matxain, Pedro

Gonzalez Pendas, Jose Luis

Gutierrez Sesma, Jose

Larramendi Amiama, Ignacio
Larramendi Amiama, Jose

Linazasoro Artano, Gonzalo

Martin Hernandez, Bonifacio
Martinez Ramos, Belarmino
Mata Molinero, Jose
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Nuñez Manzisidor, Ramon

Dominguez Aracema, Manuel

Elzo Sarasola, Francisco

Falangistek flechas eta
pelayos izeneko erakundeetan batu zituzten umeak. Horra
Antxokoak, elizako
eskaileretan.

Mendizabal Otegi, Juan

Armental San Pedro, Agustin

Peñamaría Campos, David

Quiles Serrano, Bartolome

Ramirez Morales, Juan
Rincon Millan, Pedro

Rodrigo Urbeneta, Cecilio

Romeu Matxain, Juan Jose

Saleta Rua, Manuel

Salsamendi Etxeberria, Jose
Antonio
San Jorge Blanco, Manuel

San Sebastian Etxebeste, Juan
Sanchez Arrieta, Francisco
Sanchez Ferrol, Antonio

Sanchez Martinez, Francisco
Santamaria Atiño, Antonio

Santos Millan, Buenaventura
Vilas Blanco, Jose

Azkenik, frankisten atzaparretatik ihes egitea lortu eta
nazioarteko erresistentziara bildu zirenen arrastoa jarraitzea
geratuko litzaiguke. Haien artean bizpahiruren berri behintzat
jakin ahal izan dugu. Bat, Juan Jarboles Fernandez, nazien
Matthausengo sarraskitze-eremuan egon zen eta bizirik atera

zen 1945ean48. Bestea, Pepe Etxeberria sanpedrotarra,
Bigarren Mundu Gerran eta Gerra Hotzean zehar jeltzaleen
espioitza zerbitzuetan hainbat kargu betetakoa; hura ere
Matthausenen egon zen. Eta hirugarrena, Jose Bueno, errenteriarra jaiotzez baina 1960 aldera Antxon finkatu zen Pepe
Bueno tabernari ezaguna: erresistentzian gogor jardun ondoren milizia komunistetako komisari bezala, espioitza lanak egitera bidali zuen alderdiak Marokoko Casablanca hirira
Bigarren Mundu Gerran.
Asko dira, bistan denez, berreskuratu eta azalera atera beharreko istorioak; asko haritik tira eta analizatu beharreko datuak.
Nolanahi ere, faxistaren ankerkeriaren hasiera besterik ez zen
izan gerra. Gero etorri zen isiltasunaren lauza gertatutako guztiaren gainean eta, ez garrantzia gutxiagokoa, hainbat herritarren laguntza garaituak suntsitzeko edota hondoa jota uzteko.
Batzuek, gainera, jazarpen eta errepresio horri lotu zitzaizkion,
ahazturik, zenbaitetan, herrikide horiei beraiei zor zietela
bizia, gerraren lehen egunetan babestu egin zituztelako.

7.2 Udalbatza, falangistaren laguntzaile jazarpen politikoan:
Konfiskatzeak, bahiturak, lapurretak eta isunak.
Etsaiak hiltzeaz gain, bestelako bideak ere erabili zituzten frankistek disidentzia suntsitzeko. Politika antolatzeko moduan
frankistak hasieratik saiatu ziren euren estatu-kolpearen aurreko oroitzapen guztiak deuseztatzen. Adibidez, etsaia azpian
hartu zutenetik hasi ziren urteak kontatzen (“Garaipenaren
Lehen Urtea”...), edo izenak aldatu zizkieten kaleei eta herriei
(Sabino Aranaren ordez Primo de Rivera, Francisco
Andonaeguiren ordez General Mola, Trintxerperen ordez
Nuestra Señora del Carmen auzoa…), baita itsasontziei ere,
euskarazko izenak erdaratuz. Edo ondasunak konfiskatu eta
isunak ordainarazi zizkieten.
Ekintza hauek, isiltasuna, “bake-urteak”, den-dena zegoen
pentsatua “gurutzadatik” sortutako mundua legeztatzeko eta
laudatzeko. Mundu hartan administrazio frankistak sortu eta
inposatutako guztia normala eta naturala zen, eta gainerakoa
gaitzesgarria, edo, besterik gabe, inoiz izan gabea zen.

Giro itogarri horretan, beraz, frankisten tropak gure herrian
sartu ondoren hartutako errepresio neurrietako bat
Errepublikari leial izan zitzaizkion sindikatu eta antolakunde
politikoen egoitzez eta lokalez jabetzea izan zen. Antxoko
PNVren Batzokia, adibidez, Pelayos y Margaritas errekete
laguntzaileen kuartel gisa egokitu zuten. Eta Antxoko bertako
ELA-STV sindikatuaren egoitza Circulo Tradicionalista-ren
(alderdi karlista) esku utzi zuen Komandante Militarrak.
Modu berean, jabetzeei buruzko 1937ko urtarrilaren 10eko
dekretua kaleratu baino lehen, armadak konfiskatu egin zituen
euren kanpaina militarrerako premiazko jotzen zituen ondasun
guztiak. Hala, adibidez, Udal Artxibategian badira hainbat
konfiskatzeren kopiak. Atanasio Berrondo okin antxotarraren
kamioi txikiarena esaterako, edo Cafes Imaz enpresaren beste

kamioi batena, edo San Pedro-Donostia ibilbidea egiten zuen
Salvador Lores konpainiako autobusarena.
Baina konfiskatzeak, isunak eta bahimenduak gerra garaiko
hornidura hutsa baino gehiago izan ziren, susmagarrien etxeetako miaketak eta lapurretak baino zer edo zer gehiago. Udalak
ere aurre-aurrean aritu ziren, goragokoen aginduak betetzen.
Lehen unetik, gainera. Hala, 1936ko irailaren 13an ateratako
dekretuak matxinatuekin lerratu ez ziren antolakunde guztien
legez kanpoko izendatzea agintzen zuen, baina banakoei ere
eragin zien, “mugimendu nazionalaren kontra agertutako erresistentzia zentzugabea” zela eta. Ondoren, 1939ko otsailaren
9an, Francisco Franco jeneralak “Erantzukizun Politikoen Legea”
sinatu zuen. Haren bidez, isunak ezartzen zizkieten auzipetuei, kasu bakoitzean epaitutako gertaeretan izandako parte-

ZIGILATUTAKO ETXEAK ETA KONFISKATUTAKO LOKALAK
Pasaiako Udal Artxibategia: 83 (Antxo)

1937

ko uztailaren 24an, hau da, Pasaia matxinoek
menperatu eta hamar hilabete geroago, Udalak
udalerriko etxebizitzen zerrenda bidali zien agintariei, bertan
zehazturik zein egoeratan zegoen bakoitza. 1937ko maiatzaren
1eko 264. dekretuan ezarritako agindua bete zuen Udalak
horrela. Zerrenda horiei esker jakin dezakegu zein etxebizitza
geratu ziren hutsik Pasaian, alegia etxe horietako zein bizilagun
eta maizter ez ziren herrira itzuli, faxisten esku zegoela jakinda.
Zerrenda horietan, hutsik zeuden etxebizitzez gain, agintariek
zigilatutakoak ere zein ziren zehazten da; etxe horietako bizilagunak, kanpora alde eginak egoteaz gain, errudunak ere baziren
erregimen matxinatuaren arabera. Zigiluak, gainera, agintarien
aurrean aurkeztera behartzen zituen jabeak eta maizterrak,
herrira itzulitakoan. Horrek areago estutzen zuen herritarren gainean ezarritako kontrola.

Beste ikuspegi batetik, interesgarria da ikustea garai hartan
zeinen zabaldua zegoen apopilo sistema, aipatzen diren etxebizitza asko gelak baitira izan ere, etxe baten barruan.

DONIBANE
Jabeak artean itzuli ez ziren pisuak: 55, eta kopuru horri beste 3 etxebizitza gehitu beharko litzaizkioke, bertako maizter
guztiak joanak baitziren.
Agintariek zigilatutako etxeak: 7 pisu eta behe bat.

ANTXO
Jabeak artean itzuli ez ziren pisuak: 5
Agintariek zigilatutako etxeak: 2
Agintariek zigilatutako gelak: 164

GUZTIRA
Jabeak artean itzuli ez ziren pisuak: 79, eta kopuru horri beste 5 etxebizitza gehitu beharko litzaizkioke, bertoko maizter
guztiak joanak baitziren.
Agintariek zigilatutako etxeak: 25
Maizterrak artean itzuli ez ziren gelak: 60
Agintariek zigilatutako gelak: 209
Antxon, etxebizitzez gain, beste hainbat lokal ere konfiskatu
zituzten. Kale Nagusiaren 5. zenbakian, adibidez lokal bat konfiskatu zuten, eta Falange Tradicionalista-ren esku utzi. Behe bat
konfiskatu zuten komandantzia militarrarentzat (San Sebastian
kalea, 13), lokal bat egokitu zuten karabineroentzat (Blas de
Lezo, 2), eta zumardiko biltegi bat erreketeen esku utzi zuten
(ziur asko ordura arte Antxoko Batzokia izandakoa).
Renteria kaleko 3. zenbakian, 4. eta 5. solairuko lau etxebizitzak hustu egin zituzten, aurreko urtean eroritako bonbek, lehertu ez arren kalte handiak eragin zituztelako.

SAN PEDRO-TRINTXERPE
Jabeak artean itzuli ez ziren pisuak: 19, eta kopuru horri beste 2 etxebizitza gehitu beharko litzaizkioke, bertako maizter
guztiak joanak baitziren.
Agintariek zigilatutako etxeak: 16
Maizterrak artean itzuli ez ziren gelak: 60
Agintariek zigilatutako gelak: 45
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hartzearen arabera. Auzipetzeko arrazoien artean zegoen bi
hilabete edo gehiago lurralde nazionaletik kanpo egon izana.
Espediente hauek aurrera eramateko, instrukzio-epaitegitik
txostenak eskatu zizkieten Udal guztiei, Falangeko herriko
buruzagiari, tokian tokiko parrokoari eta baita polizia edo
Guardia Zibilari ere. Txosten horietan pertsona horiek 1936ko
uztailaren 18aren aurretik eta ondoren izandako jarrera politikoa eta soziala zehaztu behar zen, baita zer ondasun zeuzkaten eta euren lanpostuan zenbateko soldata jasotzen zuten
hilean.

Pasaiako Udal Artxibategian hotzikara eragiten duen espedientea gordetzen da. Haren bertsioetako bat kontsulta daiteke
argitalpen honetan49. Bertan, 841 pertsona zerrendatzen dira,
izen-abizenekin, matxinatuen irizpideen arabera lege horren
bidez auzipetu zitezkeenakII. Horrek erakusten du zein kontrol
zorrotza ezarri zuten herritarren gainean.
841 izenak 706 bihurtu ziren erantzukizun politikoen
zerrenda aztertzerakoan, baina azken honetan izen-abizenak
ez ezik, bakoitzari buruzko txosten zehatza ere agertzen da
kasu batzuetan: non bizi zen, non lan egiten zuen, noiz egon

Salinas jauregia errepublikaren aldekoen
egoitza izan zen, eta
Pasaiako erreakzionarioen presondegia.

108 I

II Ez

dira, aldiz, agertzen bertan, ez EAE/ANV, UHPren militanteen zerrendak ez eta SOV/ELArenak ere.

zen Pasaiatik kanpo, noiz itzuli zen eta zenbateko soldata zuen
hilean. Azken datu hori Udalak berak eskatzen zien enpresei,
eta funtsezkoa zen zerrendako pertsona bakoitzari zenbateko
puska konfiska ziezaioketen kalkulatzeko.
Lege hori 1945eko apirilaren 13an indargabetu zuten,
Gobernuak harekin lortu nahi zituen helburuak bete zituenean.

7.3 Purgaketak herriko
irakaskuntzan
“Utzi hezkuntza nire eskuetan eta mundua jasoko dut”.
Leibnizen esaldi horrek boutade bat irudi lezake, baina ezin
hobeto adierazten du hezkuntza zein garrantzizkoa den gizartearen gain kontrola ezartzeko. Hezkuntza ez da soilik jakintzak besteei transmititzea (erakustea), Estatuak duen aparailu
ideologiko handiena ere bada, bere eragina betikotzeko eta
bere sistema politikoaren eta ekonomikoaren egiturak iraunarazteko.

Pasaiako Angel
Lorenzo Ansola
UGTko militantearen
heriotza-zigorra, besteak beste. Eta Genaro
Estebani emandako hil
arteko espetxe zigorraren agindua. AranzadiEusko Jaurlaritzako
Gizarte Gaiene eta
Etxebizitza saila:
“Localización de documentaciónde personas
privadas de libertad
durante la Guerra Civil
y la posguerra”
Aranzadi-Eusko
Jaurlaritzako Justizia,
Lan eta Gizarte
Segurantza saila
“Proyecto de investigación y localización de
fosas de las personas
desaparecidas durante
la Guerra Civil”.

Frankismoak bultzatutako hezkuntzak sinestarazi zuen eskolan, familian eta elizan irakatsitako balioak sakratuak zirela,
betirako eta aldaezinak. Gobernuari komeni zitzaion ikasleak
esanekoak izatea, goragokoen aginduak zintzo betetzen jakitea, Boterearen jokabidea zalantzan inoiz ez jartzeko moduan.
Bestalde, frankismoa jabetzen zen Errepublikaren
Gobernuak bultzatutako hainbat esperientzia pedagogiko
aurreratuk eta ideologia errepublikarrak defendatzen zuen laikotasunak (eskola Elizaren eraginetik aparte) talka egiten zutela frankismoa bezalako erregimen militar baten Ordena eta
Uniformetasun postulatuekin.
Azkenik, bai Katalunian eta bai Euskal Herrian indar hartzen
ari zen katalanez eta euskaraz irakasteko grina –hortxe zeuden
Euzko Ikastola Batza eta Donostiako Muñoa Fundazioa, adibidez– eta hori, sistema bateratzaile, nazionalista espainiar eta
zentralistaren aurkako atentatu gisa hartu zuen frankismoak.
Horregatik guztiagatik, ez da harritzekoa frankismoak bere
mende hartutako eskualdeetan irakasleen purgaketa egitea,
errepublikarren espedienteetan oinarrituta. Frankismoaren
eginkizun nagusietako bat izan zen hasiera haietan. Pedro
Barrusok dio frankistek “Espainia onbidean jartzeko asmoarekin” justifikatzen zutela purgaketa, “pentsamendu librea, ideia
liberalak eta, laburbilduz, errepublikaren aurkako altxamendua ekarri zuten ideal erreakzionarioentzat mehatxu izan zitekeen guztia baitzen garbitu beharrekoa” 50.
Gipuzkoako Karlisten Gerra-Batzordeak 1936ko abuztuaren 31n –Gipuzkoa euren esku erori baino lehen– iragarri
zuen jada, “mugimendu honetako agintariek arreta berezia
eskainiko ziotela hezkuntzari, Espainia berriaren espiritua
osatzeko berebiziko garrantzia duela badakitelako”. Eta
ondoren hala erantsi zuen: “Irakasleek langintza horretara
lotu beharko dute irmotasunez, bestela euren karguetatik kenduko dituzte”.
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Recaredo Besga,
Antxoko eskolako
ikasleek inguratua.

Junta Teknikoaren Batzordeak, 66. zka. zuen dekretuaren
bidez –Burgosen, 1936ko azaroaren 8an zigilatua– Irakaskuntza
garbitzeari ekin zion. Horretarako, espediente bakoitzean
tokian tokiko Udalak egindako txostena, parrokoak egindakoa
eta herriko Falangisten Elkarteak egindakoa zeuzkan.
Pasaiari dagokionez, Donibaneko maisu-maistrek Udalaren
aldeko txostena jaso zuten, eta haien kontrako espedientea
zabaldu zen berririk ez dago. Milagros Perez de Arenaza,
Gabriel Villarreal, Valentin Perez, Evaristo Vazquez eta Elena
Blanco ziren, garai hartan, Donibaneko maisu-maistrak.
San Pedro–Trintxerpen, aldeko txostena jaso zuten
Fernando Lomasek, Maria Anabitarte Arrietak, Petra Alonso
Francosek, Encarnacion Esnaolak, Maria Ferro Gonzalezek
eta Asuncion Casillas Ama Agurgarriak, “Colegio Eucaristico”
haur eskolako zuzendaria azken hau. Baita Pablo Robert
Calafek ere. Hari buruz, hala dio Udalaren txostenak:
“Pertsona ezaguna da eskuindar peto-petoa delako. Marxisten
mehatxuen ondorioz, Frantzian errefuxiatu behar izan zuen.
Espainiako Armada Loriatsuak bere nazioan sartzeko bidea
libratu zuenean handik itzuli zen, eskolako ardura hartzeko”.
Aurrez aipatutako Maria Ferrok burutazio bitxia izan zuen:
1937ko maiatzean 25 pezeta eman zizkion Gipuzkoako
Diputazioari, zertarako eta Bilbo hartu orduko, Bizkaiko
Diputazioan Espainiako bandera jartzen zuen aurrenekoari
eskura emateko.
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Aldiz, Alkatetzak kontrako txostena eman zuen
Hermogenes Palacioren kasuan. Irailean herritik kanpo egon

zen, eta UGTri atxikitako Irakaskuntzako Langileen
Federazioko (FETE) kide izatea leporatu zioten. Kontrako txostena eta arrazoi berberak Genaro Barrutia Saez de Asteasuren
kasuan ere; Irakaskuntzako Langileen Federazioko
Gipuzkoako presidentea zen Barrutia. Bi irakasleok zerbitzutik kanpo utzi zituzten, ez zirelako euren lanpostuetara itzuli.
Hermogenes Palacio, gainera, lan-batailoi batera bidali zuten.
Nolanahi ere, 1945ean aintzat hartu zuten haren errekurtsoa,
eta murriztu egin zioten zigorra; bi urteko kargugabetzea eta
Gipuzkoatik kanpora joan beharra, horretan geratu zen bere
pena.
Bitxia izan zen Maria Trinidad Salaberriaren kasua.
Donibanen bizi arren, San Pedron ematen zuen eskola.
Frankisten tropak sartu zirenean, herritik kanpo zegoen, baina
Alkatetzak aldeko txostena eman zuen haren profesionaltasun
eta jokabidearen gainean, baita Mateo Alberdi San Pedroko
parrokoak ere. Alabaina, Gobernu Zibilak espedientea zabaltzea erabaki zuen 1937ko urtarrilaren 4ean, izan ere falangisten txostenean Salaberriaren ideia nazionalistak nabarmentzen
ziren eta PNVko kide izatea. Instruktoreak lana eta soldata
kentzea erabaki zuen, eta, ondoren, erantsi zuen Trinidad
Salaberria bere lanpostura bueltatzean erabakiko zela behin
betiko zigorra. Haren espedientean jasotzen denez, 1937ko
ekainean, Bizkaiko hiriburua erori zelarik, lanera aurkeztu
zenean, jakinarazi zioten kargutik kenduta zegoela, eta Udalak
amortizatu zuela bere lanpostua.
Zer diren kontuak: Bilbon zegoela, maistra hori Pasaiako
erbesteko Udalaren idazkaria izan zen, hara joan baitziren
hainbat udalkide.

Carmen Otaegi, ikasleen erdian, 1935ean.

1976. urtean, Herri Administrazioko funtzionarioen arauhauste administratiboen gain amnistia ezarri zuen Errege
Dekretu batek, eta hari heldu zion Trinidad Salaberriak.
Pasai Antxoko eskolei dagokienez, Rafael Eguiluz, Juan
Rodrigo, Enrique Cormenzana, Mª Pilar Mendoza, Jesusa
Agirrebengoa, Luciana Prados eta Mª Luisa Barrenetxeak aldeko txostena jaso zuten Alkatetzatik. Recaredo Besga, berriz,
(Gasteiz, 1898 – Donostia, 1961) postutik kendu zuten, tropa
nazionalak herrian sartu zirenean ez zegoelako bertan, eta ez
zelako lanpostura itzuli urte bereko urriaren 1ean.
Recaredo Besga, nazionalak sartu orduko, Bilbora joan zen,
handik Santanderrera eta gero Asturiasera, Antiaereoen batailoiarekin, batailoi horretako kidea baitzen. Gijonerantz zihoazela atxilotu zuten, eta Oviedora bidali, eta gero Santoñako presondegira, 1937ko urriaren 21a arte. Santoñatik Lan-Batailoi
batera eraman zuten. Aske utzi zutenean Pasaiara itzuli zen,
baina han atxilotu egin zuten berriro eta Ondarretako espetxera
eraman zuten. Han egon zen 1940ko martxoaren 29ra arte.
Trinidad Salaberriaren kasuan bezala, Recaredo Besga jaunaren senideek ere Herri Administrazioko funtzionarioen arauhauste administratiboen gain ezarritako amnistia eskatu zuten
1976an.
Beraz, Pasaiako ikastetxe publikoetan titular gisa agertzen
ziren 25 maisu-maistretatik lauri espedientea zabaldu zieten
euren ideia politikoak zirela medio. Beste bi, berriz, Honorata
Goikoetxea eta Clementina Iruretagoiena, kargugabetu egin
zituzten ez zirelako euren lanpostuetara itzuli.

7.4 Laneko purgaketak: Udalaren
jokabidea
Antza denez, historialariek ez dute behar adina ikertu lan munduko purgaketen gaia, ez baita erraza enpresari bakoitzak hartutako erabakietan eta arrazoietan sarbiderik lortzea. Hori dela
eta, agintari militarrek banakoen gain ezarritako aldarri eta
arauetara mugatu beste modurik ez dugu izan.
Esate baterako, hortxe dugu Gipuzkoako Gobernadore
Zibilak, Sierra Bustamantek, 1936ko irailaren 22an –tropa matxinatuek Pasaia eta Donostia hartu eta bederatzi egun eskasera– emandako Bandoa. Honela irakur daiteke bertan: “Tropa
nazionalak sartu eta 48 orduren buruan euren lanpostuetara
agertu ez ziren langileak ezin dira berriro hartu, debekatuta
dago nire eskumeneko lurralde guztian. Eta galarazita dago,
halaber, langile berririk hartzea nire baimen zuzenik gabe”.
Handik sei egunera Pasaiako Komandante Militarrak,
Eduardo Perezek, idatzi bat igorri zion Alkateari, lan kontuetan
nola jokatu behar zuen zehatz-mehatz azaltzeko: “Arren eskatzen dizut, moral aratzeko pertsona katoliko eta ahalik eta askeenen bidez, lan-poltsa bat antola dezazun, nire delegazioaren
bitartez lantegi eta tailerretan langileak hartu edo ez erabakiko
duen jendea, bai langileei eta bai patroiei justizia eginez. Ongi
ulertu bedi ezin direla inoiz lantokian berriro onartu, eta, bai,
aldiz, atxilotu, armak eskuan hartuta Espainiako Armada
Salbatzailearen aurka aritu direnak. Haien gain geratuko da
Lan-Delegatuaren esku hartzea merezi duten zalantzazko
kasuen ebazpena ere. Kasu horiek dependentzia honen bidez
bideratuko dira, aipatutako organo horren txostenarekin. Zu
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zeu izango zara organo horren burua, eta zeintzuk osatzen
duten jakinaraziko duzu...”
1937ko urtarrilean Langileak Kokatzeko Erregistroa eratu
zen herrian. Lantokiren batean kontratua izateko nahitaezkoa
zen erregistro horretan izena emanda egotea, nahiz eta, Pedro
Barrusok argitu bezala, lanpostu batzuk gordeak zeuden fronteko lerro frankistetan zeudenentzat.
Purgaketa, ordea, lan eremu guztietara zabaldu zen, eta
bereziki eragin zien Herri Administrazioko langileei, askoz
errazagoa baitzen esparru hori ikertzea, Pasaian behintzat bai.
Faxistek1936ko irailean
Pasaia hartu ondoren
osatutako zerrenda, lanpostuetara itzuli ez
ziren portuko
langileak salatuz.
Pasaiako Agintaritzaren
artxiboa.

1936ko abenduaren 3an, Estatuko Junta Teknikoak agindu
zuen Mugimendu Nazionalaren aurkako jarrera agertu zuten
funtzionario guztiak bereizteko, eta lanpostuetara itzuli ez
ziren haiek berehala kargugabetzeko.
Dekretu horren bidez, 1936ko abenduaren 23an egindako
Udalbatzarrean, Udalak 42 pertsona kargugabetu zituen, espe-

dienterik zabaltzeke, euren lanpostuetatik baja emanda, ezarritako epea igaro eta gero lanera itzuli ez zirenak, hain zuzen.
Ondorengo 42 hauek izan ziren:
- Aguazilak: Santos Uranga, Casto Dominguez eta Antonio
Isasa.
- Gauzainak: Jose Etxeberria, Antonio Aranzasti eta Fernando
Etexebeste. Laugarren bat ere bada, baina izena besterik ez
da aipatzen: Jose.
- Lorenzo Palacios Beitia praktikantea.
- Kale-garbitzaileak: Lazaro Dadie eta Virgilio Meneses.
- Irakasleak: Recaredo Besga, Trinidad Salaberria,
Hermogenes Palacio, Genaro Barrutia, eta haur eskolako irakasle Honorata Goikoetxea eta Clementina Iruretagoiena.
- Solfeo-irakasleak: Tomas Garbizu eta Gelasio Aranburu
- Musika-irakasleak: Damian Puy eta Leopoldo Ledesma
- Danbolina: Sebastian Etxeberria Iturbe
- Atabalaria: Jose Mª Gabarain Barrutia
- Garbitzaileak: Carmen Portabales, Conrada Fernandez eta
Justa Garayo.
- Mekanikoak: Josa Mª Sistiaga eta Pedro Iñarra.
- Suhiltzaileak: Jose Mª Intxaurrondo, Elias Flores, Ceferino
Loinaz, Jesus Oiartzabal, Isaac Oiartzabal, Cesareo Ibañez,
Julian Elizalde, Jesus Prieto, Juan Jose Sistiaga, Jose
Barandiaran eta Jose Bikuña. Beste bat izenez bakarrik aipatzen da: Jose Maria.
- Tomas Anabitarte postari diruz lagundua.
- Motora-zerbitzuetako langileak: Marcial Sistiaga eta
Eugenio Goikoetxea.
Dena den, purgaketak ez zien soilik euren lanpostuetara
itzuli ez zirenen gain ezarri; modu batera edo bestera, udaleko
funtzionario eta langile guztiei eragin zien, nahiz eta frankisten
tropak Pasaian sartu zirenean herrian bertan egon eta bertan
geratu.
Dekretu-lege hori betetzeko, langileek zinpeko adierazpen bat
aurkeztu behar zuten Errepublika garaian eta tropa nazionalak
Pasaian sartu zirenean izandako jokabideari buruz. Adierazpen
horri eransten zitzaizkion gero Falangearen eta bizi zen herri edo
barrutiko apaizaren txostenak. Epaile Instruktoreak hauen berri
eman eta gero, Udalak osoko bilkuran aztertu eta egiaztatu
zituen adierazpenok, 1937ko apirilaren 5ean.
Espediente hauek zirela eta, hona hemen zigorra jaso zuten
udal-langileak:
- Manuel Suarez, atabalaria, ezkerreko joera izateaz akusatua: bi urte soldatarik gabe.
- Martin Uranga Sein, marrazketa irakaslea Pasai San Pedroko
gau eskolan, abertzale joera izateaz akusatua: urtebete soldatarik gabe.
- Ambrosio Etxarri Ugarte, administrazioko ofiziala eta solfeo
irakaslea. Joera abertzalekoa izateaz akusatua. Hasiera batean bi lanpostuetatik kendu zuten. Gerra-Epaiketa egin zioten
1937ko urriaren 11n, eta libre utzi zuten haren gain ezarritako karguetatik: PNVko afiliatua izatea, DefentsaBatzordeko kide izatea eta II. Errepublikako legegintza-hauteskundeetako kontu-hartzailea izatea, aipatutako alderdiaren ordezkari gisa.

Nafarroatik zetozen apaizen jarrera oldarkorrak eremu egokia aurkitu zuen hemen gure inguruko zenbait apaizen jarrerari esker. Esate baterako, Felix Amiano Altzako apaizak hala bota
omen zuen bere sermoietako batean: “Bizkayan odol ona ixuri
dala, odol ona. Odol onak odolkiak egiteko baliyo du, baño
nazionalisten odolak ez ta simaurtzarako ere”53. Abertzaleak
begitan hartze hori oso zabaldua zegoen Euskal Herriko apaizen artean. Balio beza, adibide moduan, Sanz de Diego kalonjeak Bilboko Santiago elizan Pilarreko Amabirjinaren bederatziurreneko predikuetan esandakoa: “Heriotzaren orduan barkatu egin behar zaie anarkistei eta komunistei; baina euren
ideiei uko egiten ez dieten separatistek, horiek ez dute barkamenik merezi”54.
Ez da gure asmoa apaiz hauen jarrera erakusten duten adibide eta aipamen ugariak jorratzea. Hala ere, gure herrian bertan
badira hainbat egoera eta gertaera ezkutatu ezin direnak,
herriak ezagutu beharrekoak. Are gehiago hamarkada gorabeheratsu hartan elizak gure gizartean izan zuen eragina kontuan
izanda.
Lehendabiziko gertaerak Pasai San Pedroko parrokoarekin
du lotura. Borrokaldia luzeagoa izan zen beste leku batzuetan
ez bezala, errepublikarrak agintean egon ziren garaian Pasaian
exekutatutako pertsona bakarra –Gipuzkoan indarkeriaz hil
zituzten lau erlijioso edo apaizetako bat– Felipe Goena izan
zen.
1949ko abenduaren 10ean, Etxarri Ugarteren kasua berraztertzea onartu zuen Udalbatzak. Osoko bilkuran aztertu zuten
1950eko maiatzaren 15ean eta lanera itzul zedila onartu zuten,
baina Gobernadore Zibilak atzera bota zuen erabaki hori urte
bereko urriaren 23an. Handik hiru urtera, 1953ko maiatzaren
18an, Udalak berriro onartu zuen haren itzulera, eta oraingoan
bai, Gobernadore Zibilak ere baiezkoa eman zuen (1953-1024), “lanetik kanpo egon den denborarekin, lehen egindako
arau-haustea ordaindu duelako”. Udalbatzak, azkenik, 1953ko
azaroaren 16an erabaki zuen Etxarriri lanpostua behin-betiko
itzultzea.

7.5 Erlijioaren eragina Pasaian

Santos Uranga izan zen
udal frankistek expedientatutako kontzejuko enplegatuetako bat.

Ekar dezagun gogora matxinatuak Mª Cristina Hotelean,
Equitativa eraikinean, Donostiako Udalaren egungo eraikinean, Club Nauticoan eta Loiolako kuarteletan babestu zirenekoa. Eta nola handik aterarazi zituzten boluntario errepublikarrek, kalean haiekin borrokan aritu eta gero.
Antza denez, uztailaren 23ko hartan errendituen artean
Maria Cristinako ateetatik atera zenetako bat Felipe Goena
Urkia izan zen, “pistolak oraindik ere bero”, Manuel Berdealek
Trintxerpe dokumentalean (Josu Iraeta zuz. Lotura Films, 2003)
adierazi bezala. Jesus Carballok, aurrerago jasotzen den zuzeneko testigantzan, gogoan ditu gertaera haiek; berak, ordea,
Casinoan kokatzen du Felipe Goena, eta ez Maria Cristina
Hotelean.

Egia esateko, ez da batere erraza Franco jeneralaren altxamenduan Elizak izan zuen jokabidea aztertzea, zatiketa sortu baitzitzaion barruan. Batzuek hasiera-hasieratik egin zituzten bere
eta defendatu zituzten altxatuen jarraibideak, “Jainkoak Mesias
bat bidali zigulako, Franco, taumaturgo keinuz hileta-segizioa
geldiarazi eta Espainiaren hilotza arnasberritu zuena”51. Beste
askok, ordea, leial eutsi zioten ebanjelioaren mezuari eta eliztarrekin lotzen zituen konpromisoari.

Hortik aurrera, haren heriotzaren ingurukoak lausoak dira,
oso argiak ez behintzat. Orain arte uste izan da Donostiatik
zetorrela Trintxerpe parera iritsitakoan atzeman zutela, eta
hantxe bertan exekutatu. Baina hori ez bide da erabat zuzena, 1936ko uztailaren 27an hil baitzen Goena, Maria
Cristinako okupatzaileak errenditu eta lau egun geroago.
Nolanahi ere, litekeena da orduan atxilotu izana, eta gero
exekutatu, Euskadi Etorbidearen eta Arrandegi kalearen arteko kantoian.

Irailaren 13an, Errenteria, Pasaia eta Donostia hartu zituen
zutabearekin batera hainbat apaiz zetozen. Une latz haiek bizi
izan zituzten herritarren testigantzetan maiz aipatzen da haien
jarrera: “Soldadu falangistekin batera Oiartzunen sartu ziren
apaiz guztiek –bizpahiruk izan ezik– pistola zeramaten. Batzuk
erreketez jantzita zetozen, besteak falangearen jantziekin eta
beste zenbait paisanoz. Hemezortzi-hogei bat apaiz sartu ziren
armadarekin batera Oiartzunen”52.

Errepublikarren aldean, nahiz eta pasaitarra ez izan, arestian
jaso dugu Aitzol-en kasua, eta erregimen militarraren meneko
prentsa gipuzkoarrak zer-nolako tratua eskaini zion Galerna
ontzian –gure herrian bertan– atxilotutako apaiz tolosarrari.
Ezin ahaztu Jose Damian Etxeberria San Pedroko semearen
kasua ere. Atxilotu ondoren Tribunal Militar Frankista batek
epaitu zuen. Zigor larria ezarri zioten, eta 1939an ezin izan
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zuen Trintxerpera itzuli apaiz-lanak egitera. Urte batzuk behar
izan ziren horretarako.
D. Anizeto Zugasti Iriondoren kasua ere ez da ahaztekoa.
Altzan jaio zen 1904aren apirilaren 17an, eta 1927ko ekainaren 11n apaiztu. Bere lehen egitekoa Lantziegon eman zioten
(Araba), apaiz laguntzaile organista bezala. Handik bi urtera,
1929ko urriaren 10ean, Pasai San Pedroko parrokiara bidali
zuten, eta bertako zaharren egoitza edo Miserikordian ere
kaperautza hartu zuen.
Zeruko Argia aldizkariko zuzendaria izan zen 1936 arte, eta
maiz idatzi zuen Euskal Esnalea aldizkarian gerra aurretik, eta
Aranzazu eta Egan-en gerra ondotik.

1937ko urriaren 31n Soraluzera (Plaentxira) behartu zuten,
Agustinas Canonicas izeneko mojen komentuan kaperauarena
egiteko.
Urteen buruan Donostiara itzuli ahal izan zen, katedralera,
eta hantxe jardun zuen 1983an hil zen arte.
Beste horrenbeste esan dezakegu Gelasio Aranbururi buruz.
Pasai Antxoko parrokiako apaiza zen Aranburu. Euskal kulturarekin eta musikarekin zuen konpromisoaren eta apaizgoan egindako lan eredugarriaren ondorioz, ihesi atera behar izan zuen
herritik. Urteak eman zituen Uztaritzen (Lapurdi)55. Gerra amaitu eta luzera ere, kezka sortzen zuen haren itzalak agintari frankisten artean, polizia-alerta honetan antzematen denez:

EL GOBERNADOR CIVIL INTERINO DE GUIPUZCOA AL OBISPO DE VITORIA
Archivo Dioc. De Vitoria: sección papeles raros, San Sebastián, 29/XI/1948

Tras doce años de ausencia de Pasai Antxo, información confidencial
del Gobernador de Guipúzcoa al Obispo de Vitoria sobre el problemático retorno de D. Gelasio a Pasaia, tan sólo como predicador de
una novena, con interesantes observaciones sobre su personalidad y
actividades antes de la guerra.
GOBIERNO CIVIL DE GUIPUZCOA. Secretaría General.
Negociado 5º. Núm. 5.
SECRETO
Excelentísimo y Reverendísimo Señor:

El Sr. Comisario Jefe del Cuerpo General de Policía de esta
Capital, en oficio de fecha hoy, nº 29639 dice a este Gobierno lo
siguiente:

“Excelentísimo señor. Según me comunica el Comisario Jefe de la
Plantilla de Pasajes en escrito nº 54 de la Información reservada,
fecha 27 de los corrientes: de que se ve –por personas de toda solvencia y garantía políticas –con gran disgusto que el sacerdote GELASIO ARAMBURU ALCAIN que antes del Glorioso Movimiento
Nacional había sido coadjutor de la Parroquia de Pasajes Ancho y el
elemento más destacado en la localidad del separatismo vasco, ha
sido invitado por el actual Párroco de Pasajes D. Francisco Echenique
Bernaiz para que predique la Novena de la Inmaculada que ha de
comenzar el próximo día 30.

Se ha practicado una información por la que se conoce que Don
GELASIO ARAMBURU ALCAIN, nacido en Andoain el 24 de
octubre de 1896, es persona de extraordinaria cultura, Doctor en
Teología y Licenciado en Derecho Civil. Al producirse el Glorioso
Movimiento Nacional ocupaba la plaza de coadjutor de la Parroquia
de Pasajes Ancho, donde gozaba de un grandísimo predicamento
entre los elementos destacados del Separatismo Vasco; tenía organizado un Coro de jóvenes de ambos sexos, que servía como instrumento de captación de los elementos juveniles para atraerlos a sus
ideas políticas en el aspecto religioso y moral; en cambio, era tenido
por modelo. Al producirse el Movimiento Nacional su actuación no
aparece como destacada, sin duda porque eran los elementos marxistas los que predominaban en el pueblo; a la entrada de los Tropas en
la Villa no evacuó, pero transcurrido un par de meses huyó a Francia,

donde ha permanecido hasta septiembre del ´47, en que entró nuevamente en España, acogiéndose al perdón de S.E. el Generalísimo.

A los pocos días de estar en San Sebastián marchó a Madrid donde
prestó sus servicios en la Parroquia de San Jerónimo, regresando hace
mes y medio a San Sebastián y figurando actualmente adscrito a la
Parroquia de San Vicente, afirmándose que habiendo sido designado
para ocupar cargo eclesiástico en Portugalete y Covadonga ha renunciado a ello porque sus actuales pretensiones son las de volver a
Pasajes. El Párroco Sr. Echenique ha corroborado lo relacionado con
su fervor Separatista, pero manifiesta que siendo persona de gran
capacidad y buen orador sagrado, como para la Iglesia no había por
qué tener en cuenta sus ideas políticas, le había invitado a que predicase la referida Novena.

La vuelta al pueblo del Sr. Aramburu ha producido mala impresión
entre los afectos al Régimen, que consideran que su presencia en la
citada Novena constituye un tanteo para procurar volver definitivamente a la Parroquia y se viene hablando de que algún grupo de vecinos, para exteriorizar su disconformidad, tratan de abandonar ostensiblemente la Iglesia en el momento en que el referido Don GELASIO suba al púlpito.
Lo que pongo en su Superior conocimiento a los efectos que procedan”.
Lo que tengo el honor de trasladar a Vuestra Excelencia para su
conocimiento y efectos que estime procedentes.
Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos años.
San Sebastián, 29 de noviembre de 1948.
EL GOBERNADOR CIVIL INTERINO
(firma ilegible y rúbrica)

(Sello ovalado: Gobierno Civil de Guipúzcoa Secretaría General)

EXCELENTISIMO Y REVERENDISIMO SEÑOR OBISPO DE
LA DIOCESIS. VITORIA.
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Erbesterako bidea hartu beste irtenbiderik izan ez zutenetan
egon zen Mateo Mugika ere, Gasteizko Elizbarrutiko
Gotzaina. Gipuzkoako probintzia Elizbarruti hartakoa zen urte
haietan. Juan Jose Usabiaga Juan de Iturralde-k kontatzen duenez, “Mateo Mugikak ez zuen abertzale apetarik; bere espainiartasuna aratza zen, aski ezaguna, baita bere monarkia-zaletasuna ere”56. Gotzainak ez zuen, ordea, katolikotasuna modu
alderdikoian ulertzen. 1936ko hauteskundeak iritsi zirenean
hala adierazi zuen: “Ikuspegi katolikotik, abertzaleei botoa
ematea bidezkoa da, gu bezain katolikoak baitira”. Eskuinak
ez zizkion barkatu adierazpen hauek, eta are gutxiago
Espainiako kardinal primatuak, Isidro Gomá doktore jaunak,
Toledoko artzapezpikua bera eta Vatikanoaren isilpeko ordezkaria Francoren Gobernuaren aurrean. Gomá kardinalak eta
Nazioaren Defentsa-Batzordeko Presidente Cabanellas jeneralak ez zuten zalantza handirik izan Mateo Mugikaren jarrera
–abertzaleekiko tolerantzia– Vatikanoan salatzeko. 1936ko
urriaren 14an Gasteizko Gotzainak utzi egin behar izan zuen
elizbarrutia, Erromarantz joateko57.

Todas las noches caían fusilados grupos numerosos de hombres y también algunas mujeres. Muchos de ellos eran personas de conducta irreprochable; hombres que habían expuesto su vida haciendo guardia de noche en las iglesias en
momentos de apuro; que habían acogido en sus casas a
sacerdotes que se creían en peligro; que a tiro limpio habían
impedido el incendio de San Sebastián.

Apaizen fusilamenduen eta bestelako errepresio ekintzen
inguruko salaketen artean Gelasio Aranbururen testigantza sartu zuen gotzainak, “haren errukiagatik, haren politikaz kanpoko jarreragatik, parrokia honen alde egin duen on izugarriagatik, elizbarrutian hain ezaguna eta maitatua izateagatik, baztertu ezinekoa baita haren testigantza”58. Aranbururen lekukotza edo txosten hau biziki interesgarria da, Mateo
Mugikaren defentsari egiten dion ekarriaz gain testigantza
paregabea baita gure herrian hilabete haietan izandako gertaera asko ulertzeko. Horregatik jaso dugu oso-osorik eta hitzez
hitz.

Un p. jesuita de San Sebastián me dijo: “He asistido en San
Sebastián a unos 290 condenados a muerte. El hombre que se
arrodilla lloroso para confesarse por última vez, no miente.
Pues bien, no hemos encontrado al anarquista ni al comunista; sólo encontramos nacionalistas”.

“El día 13 de septiembre penetraron, sin disparar un tiro, las
tropas militares en Rentería, Pasajes y San Sebastián. Pronto
se vio que venían sedientos de sangre. Yo mismo oí aquel día
a un clérigo navarro, llamado don Miguel Bidaurre, jactarse
de que en Pamplona pasaban ya de 2.000 los fusilados a
pesar de que allí no hubo lucha ni nadie intentó resistirse a
ellos. Ahora se dice que pasan de 7.000 los fusilados en
Navarra. Aseguraba Bidaurre que en esta provincia bastaba
con que a uno se le encontrara un carnet de la UGT para que,
sin más, se le fusilara. En cuanto a los nacionalistas vascos, no
necesitaban de otro delito a veces para merecer igual castigo.
Le pregunté por un conocido mío y me contestó: “Fue conducido a la prisión de San Cristóbal”. Y añadió sonriente:
“Bueno, no sé si llegaría allí, porque ése debía ser nacionalista”.
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Esta dolorosa impresión del primer momento se vio pronto
confirmada por las noticias que iban llegando.

He aquí un rasgo de un joven de los fusilados. Era de Urnieta,
fervoroso congregante de San Luis. Fue condenado a muerte.
El p. jesuita que lo confesó, compadecido de él, le ofrece una
pastilla de veronal. El joven pregunta: “Ori, zer da, Aita? – Au,
lo egiteko da”. Entonces le contesta el joven: “Jesukristok
etzun lorik egin iltzekuan, eta nik ere ez det lorik egin nai”
(“¿Qué es eso, Padre? – Esto es para dormir”. Entonces le contesta el joven: “Jesucristo no durmió cuando le iban a matar,
y yo tampoco quiero dormir”). E, hincándose de rodillas, permaneció en esta postura durante seis horas, hasta que vinieron a buscarlo los encargados de la ejecución.

De Pasajes, puedo asegurar que, mientras hombres de
izquierdismo rabioso, como Téndulo García, casado por lo
civil, y cuyos hijos están sin bautizar, se encuentran como en
su elemento, rodeados de toda clase de consideraciones por
haber ingresado en Falange; hombres tan cristianos y ejemplares como Manuel Garbizu, presidente del Batzoki, que
tanto contribuyó a la salvación del párroco de Alza, D. Félix
Amiano, han sido fusilados.
Pero, lo verdaderamente inaudito e inconcebible es el fusilamiento de beneméritos y santos sacerdotes.
En vano pretenden manchar su memoria con acusaciones
desprovistas de todo fundamento y verosimilitud. Ha habido
sacerdotes, como Peñagaricano y Onaindia que no han sido
llamados ni una sola vez a declarar, como lo atestiguan sus
compañeros de cárcel, don Joaquín Bermejo y el sr. Párroco
de Astigarraga. Ha habido casos como el de don Martín
Lecuona de quien dijeron que fue fusilado por haber sido
hallados en su casa documentos comprometedores, siendo
así que en la hora en que lanzaban dicha acusación no habían sido registradas ni su casa de Rentería, ni la de su familia
de Oyarzun.
En cuanto a la protección dispensada en Pasajes a los llama-

dos “derechas”, es de por sí elocuente el siguiente hecho. No
habían transcurrido muchos días desde el levantamiento
cuando un grupo de rojos quiso asesinar a don Pedro
Lasagabaster, farmacéutico de Pasajes. Avisados los que en
aquel momento estaban en el Batzoki de Ancho, llegaron a
tiempo para impedir el atentado. Entonces las “derechas”,
alarmadas, solicitaron ser admitidos en el Batzoki para su
mejor defensa. Fueron admitidos a fin de defenderse mutuamente y velar por Pasajes. Elementos destacadísimos de aquellas “derechas” están ahora consternados al ver que el entonces presidente del Batzoki ha sido fusilado por los “defensores” de la religión y del orden.
A mí también me ofrecieron guardias de noche; pero, hasta
los últimos tiempos, no acepté el ofrecimiento por no creerlo
necesario.
El peligro más grande para Pasajes y sus contornos constituían
los depósitos de la “CAMPSA”. A raíz de la toma de Irún, se
procuró llevar a Bilbao, en un barco, toda la gasolina posible;
con todo quedaron 400.000 litros de gasolina y 9 millones de
litros de gas-oil. Los rojos querían prender fuego a los depósitos para que ardieran los dos Pasajes y se hiciera asfixiante el
aire en San Sebastián, Rentería y aún más lejos (según cálculos de los ingenieros de la “CAMPSA”). Los nacionalistas se
opusieron a ello, acordonaron el lugar donde estaban los
depósitos y permanecieron firmes día y noche hasta el
momento que aparecieron los requetés.
El día 12 de septiembre, próximamente a las 6 de la tarde, se
dio la orden de retirada, y para las doce de la noche habían
desfilado ya por Pasajes, en dirección a San Sebastián, todos
los milicianos que operaban en Jaizkibel y Gaintxurizketa. Por
precaución se quedaron todavía los nacionalistas custodiando la “CAMPSA”, y la experiencia demostró cuán acertada era
esta providencia, porque, hasta tres veces vinieron de San
Sebastián los rojos en la madrugada y mañana del día 13 a
incendiar los depósitos de gasolina. La última intentona fue a
las 7 de la mañana. Porfiaron con insistencia; pero, ante la
resistencia de los nacionalistas, se retiraron.
Los requetés hicieron su entrada, próximamente, a las nueve y
media de la mañana y hasta que sus boinas rojas aparecieron
en el alto llamado de los capuchinos, estuvieron firmes los
nacionalistas en sus puestos, con evidente riesgo de ser cogidos por ellos.
Las primeras palabras que en Pasajes oyeron el difunto
Beorlegui (q.e.p.d.) y el sr. Martínez Anido, fueron de labios
de una señora monárquica, que, adelantándose a darles la

bienvenida, les dijo: “Tengo que declarar que si vivimos, es
gracias a los nacionalistas”. A lo que contestó uno de ellos:
“Ya será vd. parecida a ellos, cuando así habla”. A lo que ella
replicó: “No por cierto, que tengo el marido preso en un barco en Bilbao”.
En San Sebastián, la noche del 12 al 13 de septiembre, fue
algo espantosa. Asaltos, robos, conatos de incendio. La gente
permaneció sin acostarse, con las luces apagadas, en continuo sobresalto y oyendo con emoción agradecida las órdenes
que en euzkera se daban los “gudaris” nacionalistas, únicos
defensores de la ciudad amenazada. Estos habían aprendido
en el caso de Irún la suerte que a San Sebastián esperaba.
Quisieron impedirlo, y lo consiguieron, aunque para ello
tuvieron que reñir verdaderas batallas, en las que resultaron
varios muertos. También allí permanecieron firmes hasta el
último momento. Se retiraron cuando los requetés hicieron su
aparición junto al reloj de Ategorrieta, y pudieron éstos ver, al
llegar a la Concha, el último vaporcito que salía de la bahía,
transportando a los “gudaris”. La gente despidió a los nacionalistas, aplaudiéndoles con entusiasmo desde los balcones.
Lo mismo que en Pasajes, hubo en San Sebastián entre las
“derechas” quienes reconocidos, quisieron hacer algo por
defender a los nacionalistas. Pero ha sido tal el pánico que
han infundido los militares que ahora ya nadie se atreve a
interceder por ellos. Se ha anunciado desde los periódicos
que será considerado como sospechoso todo aquel que hable
bien de los nacionalistas o los defienda.
Este es el ambiente de Guipúzcoa, saturado de odio y de
incomprensión. Personalidades tan destacadas como don José
Mª Barcáiztegui y su compañero de banca sr. Maestre, hállanse consternados (he hablado con ellos y sin poder acertar con
el medio de poner fin a estas desdichas). Los requetés, los
falangistas y los militares, obran por su cuenta sin freno de
ninguna clase. Decía en la cárcel don Joaquín Bermejo que a
lo que más temía, era al momento de ser libertado; porque, al
parecer, ha habido muchos que han desaparecido sin que
haya recaído orden de fusilamiento sobre ellos.
Así se explica que seamos tantos los que nos hemos visto precisados a huir al extranjero”.

Azkenik esan genezake erregimen integrista katoliko baten
ezartzeak eragin nabarmena izan zuela herrian. Herriko prentsaren arabera, erlijio ospakizunak eta antzeko beste ekitaldiak
erotu beharrean egiten ziren.
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La Voz de España (20 de octubre de 1936), página 14 (crónica local).

PASAJES SAN PEDRO

Auxilio social izeneko
erakunde falangistako
emakume antxotarrak.

Domingo 18 de octubre. Fecha que quedará grabada en el corazón de
lo sampedrotarras y de tantos y tantos asistentes a la misa de campaña que se celebró en el Frontón con una fastuosidad rayana a la admiración hondamente sentida de poder contemplar a Jesús
Sacramentado en manos del Ministro, como Hostia Santa, en las
manos del Redentor en la Cena de Leonardo de Vinci. Fue entonces,
cuando los bravos guardias civiles rindieron armas, cuando los
nobles marinos, soldados, falangistas y requetés, con sus jefes, se
arrodillaron, desgranando su boca una oración a su Dios, que todo lo
puede, para los que murieron defendiendo a Dios y a la Patria, y que
como incienso subía al Cielo, como una esperanza y una merced concedida de poder presenciar acto tan sublime.
El Párroco interino, don Mateo Alberdi, pronunció una oración
elocuentísima, ensalzando la obra de redención del Ejército de Mar y
Tierra, como también a los valientes Requetés y Falangistas, caballeros de un ideal, dispuestos siempre a defender a España y a la
Religión.
Inmediatamente, se organizó una procesión, cuya presidencia
estaba compuesta por el Ayuntamiento en pleno, Autoridades de
Marina, Comandancia Militar, Tripulaciones del “Alcázar de
Toledo” y “Virgen de Iciar”, así como también el Presidente del
Requeté local Doctor don José Otaño, Magisterio Nacional, y el pueblo en masa que no cesaba de gritar ¡Viva España! ¡Arriba España!,
dirigiéndose hacia el Ayuntamiento para entronizar el Sagrado
Corazón de Jesús. Emoción. Un silencio sepulcral escuchó la plegaria. En nuestra memoria, pasaba, como cinta cinematográfica, los
desprecios y ofensas dadas al buen Jesús.
La comitiva se dirigió a las Escuelas Nacionales, donde en el aula
de doña Petra Alonso, adornada con un gusto exquisito, el párroco
bendijo los crucifijos, delante de todos los niños y niñas de la localidad, que con sus maestros y autoridades, contemplaban acto tan
memorable. Tres niñas, preparadas por la maestra Srta. Alonso, reci-

taron sendas poesías, declamadas con tanta ternura, que todos los
asistentes, emocionados, llorábamos.
¡Cristo reina ya en nuestras escuelas!
Finalmente, se colocó una bellísima Cruz en el cementerio, para
que sea fiel guardián de los cuerpos de nuestros padres e hijos que
descansan, y que el odio a la Cruz Redentora había hecho divorciar a
tan fiel compañera de nuestros difuntos. Se rezó un responso para
nuestro párroco, vilmente asesinado y otro para todos los muertos.
¡Descansen en paz!
Las autoridades obsequiaron galantemente a los asistentes en los
salones del Ayuntamiento, mientras se estaban preparando sabrosísimas paellas para los marinos.
Falange hizo un desfile delante de las autoridades, con gran marcialidad, siendo despedidos al grito de ¡Viva España! Y ¡Arriba
España!
¡Cristo ha vuelto a nuestras escuelas! ¡Los buenos sampedrotarras
le levantarán un monumento en su corazón!

EL CORRESPONSAL

El Diario Vasco, 4 de noviembre de 1936, página 7

HOY, LA PRIMERA MISA DE CAMPAÑA

Un acontecimiento que no veíamos desde muchos años: una misa de
campaña.
Se celebrará ésta hoy, domingo, a las diez, en Pasajes Ancho, organizada por la Comandancia de Marina, acto que, seguramente, irá
revestido de una solemnidad grandiosa.
Los preparativos se llevaron ayer con gran celeridad y no faltaba
detalle alguno que no estuviera previsto anoche.
De San Sebastián sabemos que van muchas personas a Pasajes
para presenciar la primera misa de campaña que vemos desde aquel
malhadado abril del 31…
El Diario Vasco, 23 de marzo de 1937, crónica local.

LA FIESTA DE LOS MARTIRES

El día de San José se celebró la fiesta de los Mártires, fiesta esencialmente tradicionalista que instituyó don Carlos en honor de los
Mártires de la Tradición.
A las diez de dicho día celebró la Misa el digno coadjutor don
Miguel Olaciregui, siendo cantada por la Schola Cantorum la
Segunda Pontifical de Perosi, y a continuación el “Liberame” de
Casimiri, que fueron interpretados con la mayor perfección.
La Iglesia se lleó de requetés, margaritas, pelayos, falanges y
público que oró por los Mártires y por el pronto triunfo del Ejército
nacional.

El Diario Vasco, 24 de marzo de 1937, crónica local.

CULTOS DE SEMANA SANTA

JUEVES SANTO: A las diez, Misa solemne, y a continuación se llevará el Santísimo procesionalmente al Nuevo Monumento que el
Círculo Tradicionalista, con la colaboración de las Margaritas, ofrece al Dios de Amor para que desde el nuevo Trono bendiga su colaboración y la de todos los pasaitarras en la magna obra de la liberación de España. A las tres de la tarde, Maitines y plática por el coadjutor don Miguel Olaciregui. Al Divino Nazareno prestarán Guardia
de honor los Requetés.
VIERNES SANTO: A las seis de la mañana, sermón de la Pasión,
a cargo del coadjutor señor Olaciregui, y acto seguido el ejercicio del
Via-Crucis. A las nueve, Misa de los Prosantificados. A las cuatro y
media, después de los Maitines, interpretará la Schola-Cantorum de
la parroquia, bajo la sabia batuta del señor Elícegui, las hermosas
composiciones de V. Goicoechea y L. Perosi. Sermón a cargo del elocuente orador sagrado don Nicasio Guereño, y acto seguido saldrá la
procesión por el orden siguiente: Cruz parroquial, banderas y estandartes de las Cofradías, Flechas y Pelayos. El Paso de la Flagelación,
que será llevado y escoltado por un piquete de la Falange local. El
Santo Sepulcro, conducido por seis jóvenes pertenecientes al
Requeté, Falange y J. A. P. y escoltado por la Guardia civil. La
Dolorosa, llevada por socios del Círculo Tradicionalista y escoltada
por los Requetés. La Banda Municipal, Clero parroquial,
Autoridades, Quinta Compañía de Falange, Milicias Auxiliares de
Requeté y Falange locales y el pueblo.
¡Anchotarras! Sé que este año acudiréis emocionados a estos actos
tan solemnes organizados por nuestro clero y autoridades, ya que las
procesiones en esta villa parecían pasadas a la Historia y ahora volvemos a las cosas tradicionales; así es que en lo sucesivo no sólo respetaremos lo tradicional, sino que implantaremos lo que antes desapareció, con lo que volveremos a la España tradicional. Acudamos
todos a honrar al Dios de Amor y pedirle por el pronto y feliz triunfo
del Ejército salvador de España.
EL CORRESPONSAL.

El Diario Vasco, 16 de abril de 1937, crónica local.

LA COMUNION A LOS ENFERMOS

Tuvo lugar en esta villa la Comunión Pascual de los enfermos y
comunión privada de niños y niñas.
El Señor era portado por el coadjutor don Miguel Olaciregui,
escoltado por falangistas y requetés, cerrando la marcha la quinta
compañía destacada en este pueblo. Banda municipal y un numeroso
público, como nunca se ha conocido en ésta.
EL CORRESPONSAL

El Diario Vasco, 21 de abril de 1937, crónica local.

BENDICION DE UNA BANDERA

El domingo pasado tuvo lugar la inauguración de la bandera de
Falange de las JONS de la sección femenina, habiéndose celebrado
con una animación extraordinaria.
Después de la ceremonia en la que don Miguel Olaciregui bendijo
la bandera, siendo apadrinada por doña Marcelina García de Moro,
en los locales de Falange en Buenavista se sirvió un suculento lunch.
Doña Marcelina pronunció un breve discurso siendo aplaudida
por los concurrentes.
Don Eduardo Pérez, capitán de la Guardia Civil, ordenó que desfilaran las fuerzas a sus órdenes destacadas en el pueblo, dando aún
mayor realce a la fiesta.
Doña Mercedes Rozas, jefe de Falange, entusiasta hasta el extremo, hizo que la fiesta resultara también en extremo GRANDE como
así resultó, dándose vivas a España y cantándose el himno a Falange
por la muchedumbre que alzaba el brazo y aclamaba ¡Arriba España!
Recordamos entre los asistentes a la fiesta a doña Mercedes
Rozas, las señoritas María Rita Regidor, Jefe Provincial; Pilar
Semprún, secretaria; capitán de la Guardia Civil don Eduardo Pérez;
teniente de Carabineros don Juan González; agentes de policía,
representantes de la JAP, alcalde señor Garmendia, representantes
del partido Tradicionalista y don Ramón Aulestiarte, jefe de Falange
en Pasajes-Alza.

EL CORRESPONSAL

El Diario Vasco, 30 de abril de 1937, crónica local.

LA MISA DE CAMPAÑA

Hemos tenido el alto honor de presenciar el domingo pasado la misa
de campaña, a la cual acudió el pueblo en masa y muchísimas personas de Alza y los tres Pasajes, San Pedro, San Juan y Ancho.
En la Alameda se levantó un hermoso altar que las señoras de
Pasajes se encargaron de adornar con gran gusto.
Don Miguel Olaciregui celebró la misa y asistieron los falangistas
y requetés con sus correspondientes cornetas y tambores; la quinta
compañía destacada en el pueblo al mando del capitán don Eduardo
Pérez Ruiz de Arconte, compuesta también de falangistas, Guardia
Civil y Carabineros.
Nuestro Alcalde, señor Garmendia, concejales de Pasajes y Alza,
comandante de la Guardia Civil y demás autoridades ocupaban
durante la misa el puesto de preferencia, seguidos de la demás fuerza
armada y nutridísimas filas de público.
Terminada la Misa don Eduardo Díez pronunció una alocución
sobre la unificación de los partidos decretada por el General Franco.
Al final dio los vivas a España que el público coreó con gran entusiasmo.
Después las fuerzas, seguidas por el numeroso público, se dirigieron en manifestación por las calles del pueblo.
EL CORRESPONSAL
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BASAKERIA
FRANKISTAREN
TESTIGANTZA
ZUZENAK
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ESPAINIA INPERIALAREN
aintza aldareetara eramateko ametsetan bizi
ziren haiek lortu zuten, zigorren beldur,
Falangera edo Circulo Tradicionalistara izena
ematera joan ziren haien borondatea makurraraztea. Lortu zuten, era berean, gizartean isiltasuna ezartzea,
hilotzaren gainean harri-lauza ezartzen den moduan. Baina
herri xeheak duintasuna galtzea, hori ez, ez zuten lortu. Ez
bakarrik pasaitarren gerra aurreko bizitza sozial eta politikoaren
indarrari esker kultura politiko hori belaunaldiz belaunaldi
transmititu zelako, baita gerratik eta gerraoste anker hartatik
bizirik atera ziren haien lekukotzak ere hala erakusten duelako
ere, fusilamendu-horman bertan, damurik batere gabe, osoosorik eta burua tinko hiltzen jakin izan zutenez.

Francoren altxamendu militarra iritsi zenean anaiarekin nengoen. Berak ile-apaindegia zuen Trintxerpen eta nik beste bat
Herreran. Sasoi hartan ile-apaintzaileak Egia auzoko lokal batean elkartzen ginen, eta nazionalen tropak sartzear zeudenean,
zer egin pentsatzen hasi ginen. Geratu edo ospa egin? Bestalde,
ni, garai hartan, mamiak urturik nenbilen emakume batekin,
nire egungo emaztearekin. Egun batean hots egin zidan
Sopuertara (Bizkaia) zihoala esateko. Orduan, jakina, usoa nora,
ehiztaria hara. Anaia agurtu eta Bilbora jo nuen lagun batzuekin. Anaia erreketea zen, eta nik uste egun haietan ospitalean
giltzurrun bat kenduta zegoelako salbatu zuen lepoa.

Garai itogarri haiek arnasberritzeko Dionisio Etxauri, Jesus
Carballo eta Josefa Martinezen oroimen bizia eta harrigarria
izan dugu lagun. Gerra, atxiloketak, lan-batailoiak, kontzentrazio-esparruak eta espetxea gizonezkoen oroimenetan; neska txiki baten SESBerainoko erbestea Josefaren kasuan. Uneoro xume
eta apal azaldutako oroitzapen hunkigarriak.

Guk mendirako bidea hartu genuen, Igeldotik abiatu eta
Zumaira iritsi ginen. Han Lorenzo Bereziartuarekin egin genuen
topo. San Pedroko autobusaren kobratzaileetako bat zen bera,
baina teniente zegoen Zumaian. Galdetu zigun ea zergatik ez
gindoazen bere batailoiarekin, Lenin izenekoarekin. Herriko
jende asko topatu genuen bertan. Karakatera egin genuen lehen
irteera, Elgoibar gaineko mendi batera. Eta Arratera bigarrena,
Eibarren. Han zegoen frontea une hartan, baina atzera bota gintuzten. Handik Larrañaga batailoira pasa ginen; bertan zegoen

ARAIPENAREN ONDOTIK

Hiru lekukotza hauei gehitu dizkiogu Miguel Amilibiak (beste ahaztuetako bat) “santu laikoa” bezala definitu zuen gizon
haren azken orduak: Francisco Rabaneda Postigoren hondarreko ibiliak, hain zuzen. Baita Jose Migel Barandiaranek bere
garaian beste erbesteratu pasaitarrekin izandako elkarrizketak
ere.

8.1 Dionisio Etxauri Garatea
Dionisio Etxauri Garatea 1917ko otsailaren 8an jaio zen
Ukarren (Nafarroa). Hamabost urte zituela etorri zen
Trintxerpera, anaiak ile-apaindegia baitzeukan bertan. Harekin
ikasi zuen lanbidea. Laurogeita hamar urte ditu egun, eta oroimen harrigarria. Garai hartan bizitako gertaerak berritu ditugu,
urrunekoak denboran, bizi-biziak oroimenean.
“Trintxerpe, 1930ko hamarkada hartan –azaldu digu
Dionisiok–, oso desberdina zen gaurkoaren aldean. Itsasoko
jendez betea zegoen, eta jende asko beste familien etxeetan bizi
zen apopilo. Etxe batzuetan bost apopilo ezagutua nago ni.
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Politikan ere mugimendu asko zegoen. 1931n manifestazio
bat izan zen, eta Guardia Zibilak sei pertsona hil zituen
Ategorrietako erlojuaren parean. Gero ere izan ziren grebak eta
gatazkak, 1934an adibidez. Sindikatu eta alderdi politiko ugari
zeuden. Hortxe zegoen UGT, hor zeuden solidarioak (ELA-STV),
hor zeuden La Union, Avance Marino, CNT, eta abar.

Francoren tropak sartu zirenean, gogoan dut Bidebietako tirozelaian fusilatu zituztela batzuk.

Francisco Rabaneda. Batailoi horrekin egindako lehen irteeran
Gasteiz erasotzeko asmoa genuen. Ni andazain nindoan, baina
nazionalek botatako lehen tiroarekin zauritu egin ninduten,
Legutioko pinudi batean. Senda-agiria eman zidatenean berriro
jo nuen frontera, Larrañaga batailoiarekin. Larrañaga eta Lenin,
batailoi biak komunistek osatzen zituzten. Nik orduan ez nuen
ideologia politiko jakinik, baina, badakizu, bizitzaren gorabeherek hara eraman ninduten.
Rabaneda ezaguna nuen Trintxerpetik, Illumbeko eskailerak
dauden horretan bizi zen-eta. Bilbo erori zenean, Asturias aldera jarraitzea beste biderik ez genuen izan. Eta Asturias ere erortzear zegoela, itsasoz atera behar genuela esan ziguten, baina
portura iristerako ontzi guztiak hondoratuak zituzten. Orduan,
ondo hornitu eta oinez bueltako bidea hartzea erabaki genuen.
Bederatzi egun generamatzan ibilian, faxistak agertu zirenean.
Torrelavegan geunden, eta Guardia Zibilaren aurrera aurkeztea
erabaki genuen. Han hartu gintuzten preso. Ni gazteena nintzen,
eta uste dut horregatik astindu nindutela gutxien, besteei epelak
eman zizkieten-eta. Hala ere, Guardia Zibilaren komandanteak
hala esan zigun: “Zorte handia izan duzue. Falangistek bizkarrak
berotu ordez lau tiro jo ez dizuetenean”.
Handik La Magdalena kontzentrazio-esparrura bidali gintuzten, Santander hiriburuan. Sardinero inguru horretara eramaten
gintuzten, lan batzuk egitera. Han nengoela etorri ziren nire
anaiak, ze bat erreketea zen eta bestea Falangean sartuta zegoen.
Eurekin joatea nahi zuten, baina nik esan nien ez nuela modu
horretan atera nahi, nahiz eta jakin gurasoak sufritzen ari zirela
herrian, batzuek bai baitzekiten ni errepublikarrekin nengoela.
Handik Miranda de Ebroko (Burgos) kontzentrazio-esparrura
eraman gintuzten eta gero Teruelera, halako beste esparru batera. Eta han, probintzia hartan inoiz izan den hotzik handiena
egokitu. Terueldik armada nazionalera bilduarazi gintuzten,
Katalunian borrokatzeko, baina gerraren azken egunak ziren.
Kataluniako frontean amaitu nuen gerra, eta Trintxerpera itzuli
nintzen. Baina armada nazionalean pasatako hilabeteak ez ziren
aski soldadutzako deialdian zegokidan denbora betetzeko eta
soldadutza bukatzera bidali ninduten, lehenbizi Burgosko
Infanteriara eta gero Loiolako kuartelera. Han lizentziatu nintzen. Orduan hartu nuen Buenavistako ile-apaindegia.
Egia esan, gorriak ikusi genituen. Okerrena, lan-batailoietako
esperientzia. Egia esan, umemoko atera ginen, eta oso aldatuta
itzuli”.

8.2 Josefa Martinez Agulla
(1927-12-24, Cangas de Morrazo).
Goizeko ordu hauetan Trintxerpeko Jubilatuen Etxea hutsik
dago, han finkatu dugu hitzordua. Giro baketsu eta isil hau
lagungarri da Pepita oroimen ez hain baketsuetan barna abiatu
dadin eta gurekin konpartitu ditzan. Antonio senarrari eskutik
helduta iritsi da. Emakume moztaka da Pepita, bere belaunaldiko emakume galiziar gehienak bezala, baina haren laurogei

III “Habana”

Josefa Martinez seme
Avelino besoetan
duela. Josefa Martínez.

urteko begiek bizia islatzen dute, borondatearen indarra eta bizirik ateratakoaren bizkortasuna.
Aurkezpenak eginda, begien bizitasun berarekin ateratzen
dira hitzak bere ezpainetatik. “Nire bizitza historia polita da, eta,
aldi berean, tristea.
Aita ontzietako makinista zen, Norvegiako enpresa batentzat
egiten zuen lan, baina gerra lehertu zenean, errepublikazale ona
izaki, frontera jo zuen. Han atxilotu egin zuten, baina nire aitapontekoari esker –aitaren lehengusua eta falangista bera– ez
zuten kartzelan hil. Espetxetik bertatik idatzi zion eskutitza amari, hiru seme-alabetako bat Errusiara bidali zezan eskatzeko.
Nazionalen tropak sartu zirenean Trintxerpetik atera eta
Bilbora jo genuen. Udaletxetik oso gertu egon ginen bolada
batean bizitzen. Teofilo, lau urteko anaia, ahizpa eta hirurok
Santurtziko moilara eraman gintuen amak 1937ko ekainaren
13an, eta HabanaIII ontzira igo gintuen.
Helburura iritsi ginenean hiru urte egon ginen Epatoria
Proletal erietxean, Krimean, SESB hegoaldean. Hasieran, ama
eta aitarik gabe, negar-malkotan ematen genuen egun osoa, baina gero, denborarekin, oso ondo pasa genuen. Errusiarrek oso
ondo tratatzen gintuzten, oso atseginak ziren; ez dut inolako
kexarik haientzat. Errusian gurea bezalako hamar eskola zeuden, ume espainiarrekin.
Gaztelaniazko, errusierazko eta bestelako gaiei buruzko eskolak ematen zizkiguten han. Pixkanaka egokitzen joan ginen,
ume errusiarrak ezagutzen eta haiekin jolasten... Militarren aerodromo batetik oso gertu bizi ginen. Pilotu errusiarrek, guregana
etorri, aita-pontekotzat hartu eta paketeak ekartzen zizkiguten.
Baina gero etorri zen okerrena. Bigarren Mundu Gerra hasi
zenean, 1940an, Moskura eraman gintuzten, Onisko zentrora.

ontzia 1.494 ume eta 72 irakaslerekin atera zen Santurtzitik. Horietatik 122 haur Donostialdekoak ziren.
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Han egon ginen 1941 arte. Alemaniarrek Mosku erasotzen
zuten, eta uste genuen ez ginela handik bizirik aterako.
Moskutik Saratovera eraman gintuzten, Volgako Kanalean dagoen herri batera. Alemaniarrak iritsiak ziren ordurako Saratovera,
baina sobietarrek lortu zuten handik botatzea, putzu guztiak
pozoitu zituzten, animaliak...
Gerrak iraun zuen urte haietan lagun asko hil ziren.
Errusiarrek janaria bidaltzen zuten eskola hartan geunden umeentzat, baina zuzendariak beretzat hartzen zituen jaki gehienak
eta alemaniarrei ematen zizkien. Gu, berriz, jatekorik gabe ari
ginen geratzen. Gero jakin zen espia alemaniarra zela eskolako
zuzendaria. Zerbait ahora eraman behar eta, patata azalak eta
halakoak jan behar izaten genituen batzuetan. Ni katagorri bat
bezalakoa nintzen, edozein zulotxotan sartzen nintzen janaria
bilatzeko eta nire anaiekin banatzeko. Zorionez, gu baino zaharragoak ziren batzuek eskolatik ihes egitea lortu zuten egun
batean, eta gurekin zer gertatzen ari zen azaldu zieten errusiarrei. Haiei eskerrak salbatu ginen asko.
Gero, gerra amaitu zenean, erietxe batera eraman gintuzten
denak, suspertzeko eta sendatzeko, gehienak gaixorik geundeneta, batez ere nire anaia eta ahizpa, tuberkulosiak jota biak.
Erietxetik ateratakoan ahizpak lana aurkitu zidan ehungintzako
lantegi batean. Hemezortzi urte nituen orduan. Lanetik atera eta
errusierazko eskolak hartzera joaten ginen, hango bizimodura
hobeto egokitzeko. Ordurako zertxobait askeago bizi ginen,
baina beste familia batzuekin batera partekatu behar genuen
apartamentua. Hala, diru pixka bat irabazi ahal izan nuen, eta
anaiari lagundu; Teofilok nik baino zorte hobea izan zuen, gazteagoa izanik, ikasteko eta nekazaritza-ingeniari karrera amaitzeko aukera izan baitzuen.

Hogeita bi urte nituela katalan batekin ezkondu nintzen eta
seme bat izan nuen, Avelino, baina gero banandu egin ginen
senarra eta biok.
Francok ez zuen nahi gu itzultzerik, beldur baitzen Errusian
bizi izan ginenok hango ideiak ekarriko ote genituen Espainiara,
baina azkenean dena konpondu zen eta 1957an Trintxerpera
itzuli ahal izan nintzen, bigarren espedizioan. Iritsi nintzenean
ez nuen inor ezagutzen, etsita nengoen. Hogeita hamar urte
nituen, eta zazpi urteko seme bat. Egia esan, gorriak ikusi
nituen. Amarekin bizi ginen, baina ez nintzen sekula ondo moldatu berarekin. Errusiaren oroimina etortzen zitzaidan sarri.
Gero lanean hasi nintzen, lehenbizi Antxon, Orlando lantegian,
antxoak garbitzen. Hura ez nuen batere gogoko eta utzi egin
nuen, eta etxe bat garbitzen hasi nintzen. Azkenean, halako
batean, lana lortu nuen San Ignacio Hotelean, Donostiako Easo
kalean. Eta urte batzuen buruan, ospitale militar batera joan
nintzen lanera, erizaintzako laguntzaile.
Ospitalean baziren moja batzuk eta begi zimurrez begiratzen
ninduten Errusian egona nintzelako, Sor Transitok batez ere.
Galiziara joan behar genuela tematu zen behin ama, familia
ezagutzera. Hara iritsi eta astebetera polizia gutaz galdezka hasi
zen, ezin omen genuen hemendik atera urtebete pasa arte.
Irunera joan eta Meliton Manzanasen aurrean aurkeztu behar
izan genuen. Halako izua nion...
Batzuetan erbesteratuen bileretara gonbidatzen gaituzte
Bilbora, Donostiara eta abar, baina Errusian bizitakoaz baino ez
dute hitz egiten, eta nik ez dut maite hura guztia gogoratzea. Nik
gaurko eguna bizi nahi dut”.

Gerra bitartean Europan aterpetu zituzten haur pasaitarren zerrenda (behin-behinekoa)
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Abad Refojos, Leopoldo
Agirre Gorrotxategi,
Albizu Etxeberria, Maria
Amiana San Pedro, Consuelo
Amiana San Pedro, Jose
Amiana San Pedro, Manuela
Amiana San Pedro, Soledad
Aranburu Erauskin, Josefa
Aranburu Erauskin, Jose
Bilbao Garcia, Maria Pilar
Karikar Etxeberria, Juan
Centeno Chano, Jose
Centeno Chano, Manuel
Cousillas Cruz, Francisco
Cruz Lopez, Alicia
Cruz Lopez, Encarnacion
Cruz Lopez , Margarita
Cruz Lopez, Jesus
Cruz Lopez, Rafael
Dominguez Uranga, Celestina
Dominguez Uranga, Celestino
Dominguez Uranga, Felix
Dominguez Uranga, Jose Antonio
Dominguez Uranga, Luis
Etxabe Urbieta, Antonio
Etxabe Urbieta, Jose

Montauban

Selle-sur-Cher
SESB
SESB

SESB

Cadaujac
Clermont
La Ville aux Cheres
Beaugency
Saint Chirstau
Eupen (Belgika) (1939-10-10))
Eupen (Belgika) (1939-10-10))
Eupen (Belgika) (1939-10-10))
Erresuma Batua (1937-5-23)
Erresuma Batua (1937-5-23)
Liege (Belgika) (1939-7-19)
Oleron
Oleron
Oleron
Oleron
Vire
Vire

Etxeberria Gozondo, Eustaquio
Etxegarai Zubillaga, Jose Maria
Etxegarai Zubillaga, Pedro
Fernandez Perez, Santiago
Fontan Diaz, Agustin
Fontan Diaz, Luis
Fontan Diaz, Pastor
de la Fuente, Asuncion
de la Fuente, Concepcion
de la Fuente, Feliciana
Gómez Usturitz, Carlos
Gorostiaga Fernandez, Ignacia
Gorostiaga, Victoriana
Gorria Etxeberria, Manuela
Gorria Etxeberria, Jose
Ibars Fernandez, Encarnacion
Ibars Fernandez, Julio
Ikazeta Tranquet, Manuel
Ijurra Loinaz, Ignacio
Ijurra Loinaz, Jose Maria
Lago Miguez, Agustina
Lago Miguez, Carmen
Lago Miguez, Lucila
Lago Miguez, Maria
Lago Miguez, Miguel
Linazasoro Arriola, Agustina
Linazasoro Arriola, Juan Mari
Linazasoro Arriola, Marcelo
Lizaso Apiñana, Jose Maria
Lizaso Apiñana, Rosario
Loinaz Landa, Jose Maria
Maldonado Torres, Jose Luis
Maldonado Torres, Carmen
Marino Perez, Visitacion
Mariskal Iglesias, Jose
Martinez Aguella, Josefa
Miranda Cabral, Dolores
Muiños Azaldegi, Luis
Muiños Azaldegi, Antonio
Muiños Azaldegi, Francisco
Najera Armendia, Luis
Parrondo Cuerda, Francisco
Prieto Amiama, Francisco
Prieto Amiama, Ignacio
Prieto Amiama, Mario
Refujos Barreiro, Antonio
Refujos Barreiro, Luciana
Refujos Barreiro, Pilar
Rivero Rey, Manuel
Rivero Rey, Maria
Rodrigo Uranga, Jose Manuel
Rodrigo Uranga, Jose Maria
Rodrigo Uranga, Manuela
Romo Cortes, Aurelio
Romo Cortes, Dolores
Romo Cortes, Jose Luis
de la Rosa Valverde, Alfonso
de la Rosa Valverde, Armando
de la Rosa Valverde, Maria Angeles
Saleta Vidal, Juan
Saleta Vidal, Modesto
Salgado Ledesma, Manuel
Santos Chans, Manuela
Torre Blanco, Milagros
Urbieta Gomez, Carmen
Urtxuegia Cortes, Maria
Urtxuegia Cortes, Antonio
Urtxuegia Cortes, Emilio
Urtxuegia Cortes, Jesus

SESB
Langres
Langres
Limelette (Belgika) (1939-10-10)
(1939-7-19)
(1939-7-19)
(1939-7-19)
La Ferté Macé
La Ferté Macé
La Ferté Macé
Anglet
La Ferté Macé
La Ferté Macé
Clermont
Clermont
(1939-11-8)
(1939-11-8)
Aiguillon
Marchin (Belgika) (1939-4-25)
Marchin (Belgika) (1939-4-25)
Montauban
Montauban
Montauban
Montauban
Montauban
Southampton (Erresuma Batua)
Southampton (Erresuma Batua)
Southampton (Erresuma Batua)
Verviers (Belgika) (1939-5-30)
Verviers (Belgika) (1939-5-30)
Marchin (Belgika) (1939-4-25)
Cadaujac
Cadaujac
Craon
(Belgika) (1939-5-23)
Krimea (SESB)
Marchin (Belgika) (1939-4-25)
(Belgika) (1939-11-8)
(Belgika) (1939-11-8)
(Belgika)(1939-11-8)
Amberes (Belgika) (1939-5-23)
Vire
Cadaujac
Cadaujac
Cadaujac
Marchin (Belgika) (1939-4-25)
Marchin (Belgika) (1939-4-25)
Treignes (Belgika) (1939-4-23)
La Ferté Macé
La Ferté Macé
(Belgika)
(Frantzia)
(Frantzia)
La Ferté Macé
La Ferté Macé
La Ferté Macé
(Belgika)
(Belgika)
Doningshof
La Ville aux Cheres
Cadaujac
Vire
La Ferté Macé
La Ferté Macé
La Ferté Macé
La Ferté Macé
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man zuen; sarea, ordea, mailetari kakotua zegoen. Anaiak pikadera hartu eta karel gainean bertan moztu behar izan zuen maileta. Horixe zen itsasontzia eta eskifaia salbatzeko modu bakarra, baina hala ere armadorearen errieta izugarria izan zen gero.
Eztabaidaren ondorioz, anaiak hantxe bertan eskatu zion kontua, eta harekin joan ginen Santanderkoak ez ginen gainerako
tostartekoak. Gau hartan bertan esan zigun Benitok Pasaiara
etortzekoa. Halaxe egin genuen anaiak eta biok, Ramon
Juncalek eta Riveira uztea erabaki zuten beste bi marinelek.
Trintxerpera iritsitakoan Ramon Juncalen amarenean hartu
genuen ostatu, pentsio txiki bat baitzuen. 1931aren hasiera
izango zen.
Egun gutxi barru, Benitok lanpostu finkoa lortu zuen
Andonaegiren Herrera ontzian, eta ni ere harekin hasi nintzen
lanean, aldiko marinel moduan, martxoa arte.

8.3 Jesus Carballo Quiroga
Sanpedrotarra Arraun Elkartean finkatu genuen hitzordua.
Atetik sartu eta begiak prentsara bilduta aurkitu nuen Jesus, laurogeita hamahiru urterekin, eguneroko albisteen bilakaerarekin
kezkatuta. Elkarrizketaren asmoak agertuta, bere bizitza luzearen mugarri nagusiak aletzen hasi zen, eta amaieran hara non
esan zidan idatziz jasoa zeukala guztia, eta horrek lagunduko
zidala testigantza osatzen.
Idatziak dauzkan lau liburukiak nola helarazi zehaztu ondoren, elkar agurtu genuen. Agurtzerakoan, hainbeste urtean doilorkeria eta izua hurbiletik bizi ondoren, bizitza arrangurarik
eta gorrotorik gabe ikusten ikasi duenaren duintasuna eta zintzotasuna atzeman uste izan nuen haren begi txikietan.
“Seixon jaio nintzen, Marin herriko (Pontevedra) auzo batean, 1914ko urriaren 19an. Sei edo zazpi urte nituela hasi nintzen eskolara joaten, baina handik ateratzean lan egin behar izaten nuen etxean, edo aitaren txalupan. Benito anaia Vigora joan
zenean arrasteko arrantzan lan egitera, aitak nigana jo behar
izan zuen arrantzan lagundu niezaion, berak ez baitzuen askorik ikusten, eta norbait behar zuen ondoan markak bereizteko
eta arrantzan egin ahal izateko. Panekak, berdelak, itsaso-aingirak eta abar arrantzatzen genuen. Urte haietan, hamabi urtetik
gorako mutiko guztiak itsasontziren bateko eskifaian ibiltzen
ziren.
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Bolada hartan marinel dezente zebilen Trintxerpen ontzietatik lehorreratuta; sindikatuak klandestinoak ziren eta zurrumurrua zebilen greba orokorra antolatzen ari ote ziren ontzietan
marinel bat gehiago eskatzeko, eta sugin bana ere bai.
Aldarrikapenen artean 24 orduko atseden-eskaera ere bazegoen mareajeak sei egun baino gehiagokoak izanez gero, eta
marinelen soldata 200 pezetatik 250 pezetara igotzea. Ez zen
asko eskatzen zena, baina armadoreek ez zuten amore eman
nahi.
1930eko urte haiek esklabotza-urteak bezala dira ezagunak,
arrantzari dagokionez behintzat bai.
Gero Gallos asturianos parejan ere ibili nintzen; bizpahiru
eguneko mareajeak egiten genituen. Baina handik laster lehorrean nintzen berriro, ez bainuen postu finkorik lortzen.
Apirilaren hasieran Trintxerpetik irten eta etxera itzuli nintzen, Seixora, eta han aitarekin jarraitu nuen arrantzan, eta
Pontevedratik Cangasera bitarteko errepidea asfaltatzen.
Pasaiatik ez zetorren berri onik. Armadoreek bereari eusten
zioten, nahiz eta sindikatuak ordurako legezkoak izan.
Maiatzaren lehenean aldarrikatu zen greba, iragarri bezala.
Batzuek etxerako bidea hartu zuten, baina gehienak han geratu
ziren, tinko; haien artean Benito. Haren eskutitzen bidez jakiten nuen nik Trintxerpeko berri. Gosea hasia zen azpilanean,
baina jendeak eusten zion. Jendeak fede handia zuen
Errepublika ezarri berriaren gobernuan, eta Largo Caballero
lan-ministro sozialistarengan. Pasaian larri zen giroa.

Hamasei urte bete nituenean, azaroaren amaiera aldera izango zen, Pontevedrako tren-geltoki aldera atera nintzen etxetik.
Auskalo zenbat tren aldatu eta gero, Santanderrera iritsi nintzen. Han Riveira 2 ontzian itsasoratzekoa nintzen; Ramon
Juncal zen kosta eta Benito anaia kontramaisua. Gure ontziak
eta Riveira 1-ak binakako arraste sistema erabiliz jarduten zuten
arrantzan.

Greba 1931ko ekainaren hasieran amaitu zen. Bidean geratu
ziren hainbat hildako eta zauritu. Gobernuaren laudo baten
bidez konpondu zen gatazka; bi aldeek eman zioten onespena,
armadoreek eta sindikatuek. Langileen eskari ia guztiak jasotzen ziren laudoan.

Urtezahar egunean istripu latza izan genuen ia, Santanderko
barran. Eguraldi gaiztoa zegoen, hondoko itsaso handia; olatuak haserre lehertzen ziren portu sarrerako arroketan. Itsaso
kolpe indartsu batek popan largatzeko gertu zegoen sarea era-

1934ko ekainaren hasieran, Benitok hots egin zidan esanez
aldiko marinel postu bat zegoela Elcano ontzian, finkoa izateko
aukerarekin. Bera kontramaisua zen ontzi horretan. Trena hartu
eta Pasaiara itzuli nintzen.

Bien bitartean, ni Cudilleron itsasoratu nintzen, sugin-mutil.

Seguru asko
Astigarragako su-lerroa
galdu ondoren azken
orduan Iparreko
Izarra-n ontziratu zelako irten zen bizirik
Jesus Carballo. Juan
Pardo San Gil.

Gaur egun Arrantzaleen Kofradia dagoen lokal horretan bertan bizi zen Benito. Ondoan denda bat zegoen, “buzoaren denda” izenez ezaguna, eta jendea hartzen zuten apopilo bertan.
Dendaren atzealdean egiten genituen otorduak, eta estankoaren ondoko pisu batean lo. Etxe horiek Lertxundirenak ziren.
Behean izotz-fabrika bat, tailerrak eta biltegiak zituzten, arraina
manipulatzeko eta Madrilera edo Bartzelonara bidaltzeko.
Biltegi horietatik badia aldera pasabide bat luzatzen zen putzuraino; han atrakatzen zuten enpresaren ontziek izotza eta bestelako trepetak hartzeko.
Urrian-edo, gure gurasoen karta eman zidan Benitok,
Marinera joateko, soldadutzarako deia iritsi zela-eta. Itsasoratu
ginen eta bueltakoan kontatu ziguten zer gertatu zen
Asturiasen, Bartzelonan, baita Trintxerpen ere, Urriko Iraultzan
zehar.
Beste eskutitz bat ere iritsi zen Marindik, azaroaren aurrenean hara agertzeko eskatuz. Baina ez nuen dirurik bidaia pagatzeko, eta Pasaiako Marinako Komandantziara jo nuen, eta
zuzenean Ferrolera joateko ontziratze-zerrenda bat eskatu
nien. Esan zidaten aurreko egunetan izan ziren istiluak zirelaeta, ezin zidatela inolako baimenik eman. Azkenean, trenean
Ferroleraino joateko baimena ordaindu zidan Udalak.
Soldadutzan sukaldari aritu nintzen Jaime 1º kruzeroan.
1935eko Eguberrietan etxera joateko baimena eman ziguten.
Hirugarren egunean Albino laguna etorri zen, zapataria,
Loirako eskolan maisua zen adiskide batekin. Azaldu zidaten
fronte popular bat eratzen ari zela nazio osoan; ezkerreko alderdi guztiek osatzen zutela frontea, azken urteetan makurra besterik ekarri ez zuen eskuina garaitzeko asmoz. Gaztedi sozialistak
antolatu nahi zituzten Seixon, eta horretarako inguruko gazte
gehienak aldeko behar zituzten. Ni, ordurako, CNT sindikatuan
nengoen afiliatuta, eta Federacion Anarquista Ibericaren (FAI)
eragina nabaria zen sindikatuan. Lanean hasi ginen eta berehala egin nahi izan ninduten presidente. Nik esan nien ez zuela

zentzurik, soldaduskan nengoelako artean, eta lizentziatutakoan Pasaiara joateko asmoa nuelako.
Frente Popular-ak gehiengo osoarekin irabazi zituen hauteskundeak. CNTri eskerrak neurri handi batean, azken orduan
botoa Frente Popular-ari emateko eskatu baitzien afiliatu guztiei,
gainerakoan eskuinak irabaziko zuelako beldurrez. Giroa baretu
zen pixkanaka, baina ni artega nengoen, lizentziaren zain.
Martxoaren hasieran lizentziatu nintzen eta Pasaiara bueltatu. Iritsi orduko Lertxundiren bulegora jo nuen, ontziak itsasotik
noiz itzultzen ziren galdetzeko. Harri eta zur utzi ninduten:
esan ez zidaten ba ez nuela plaza hartzeko eskubiderik aurrez
aldiko marinel moduan ontziratu nintzelako! Orduan sindikatuaren bulegoetara jo nuen eta Ynestal idazkariari azaldu nion
gertatutakoa. Lertxundiren bulegoetara joan ginen berriro biok
elkarrekin, eta halaxe lortu genuen auzia konpontzea.
Handik bi egunera deitu zidaten Pasaya ontzian azaltzeko
–etxe berako bou bat– Gran Sol-en arrantzan zebilen pareja iritsi bitartean. Ezin nuen ezetzik esan, gainerakoan Elcano-ko postua ere gal nezakeen-eta.
Bitarte horretan, CNT, UGT eta STV sindikatuak elkartu egin
ziren beste aldarrikapen batzuk eskatzeko. Armadoreek berean
jarraitzen zuten, baina sindikatuak prest zeuden grebara jotzeko akordiorik lortu ezean.
Armadoreek amore ematen ez zutenez, greba aldarrikatu
zen. Sindikatuek patronalari jakinarazi zioten langileak arduratuko ginela itsasontziak zaintzeaz. Ni, berriz, ontziko bigarren
mekaniko izateko prestatu nintzen; abuztuaren hasieran ziren
azterketak. Baxurako Kooperatiban bazen irakasle bat afiliatuei
laguntzen ziena eta gauetan mekaniko eta patroientzat eskolak
ematen zituena: Pablo Roberts zuen izena.
Uztaileko aurreneko egunetan egoera kritikoa zen, arrantzaleen familiak goseak zeuden, eta hiru sindikatuek batzar handia
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deitu zuten Antxoko zineman. Gainezka egin zuen aretoak eta
kanpoan geratu behar izan zuen jendeak. Batzarrean erabaki
zen arrasteko bi edo hiru pareja aterako zirela eta arrantzatutakoa grebalarien artean banatuko zutela. Eta hilaren amaierarako akordiorik lortu ezean, ontzidi guztia mugiaraziko zutela
euren kontura.

Jesus Carballo goizeroko hitzordura txintxo, San Pedroko lagunei huts egin gabe.

Esan gabe doa Franco jeneralaren altxamenduak ezereztu
egin zuela greba haren helburua.
Pasaian Seixoko hainbat lagun bizi ginen: Mirandatarrak,
Loberiatarrak, Santometarrak eta gogoan ez dudan besteren bat
ere bai.

1936ko uztailaren 17an, afaldu ostean, Trintxerpera joan
nintzen, festetarako asmoarekin. Baina dantzan ez nekienez,
plana aldatu eta lagunei esan nien zinemara nindoala,
Truebara.
Zinematik atera ondoren, kalea gurutzatu nuen geltokira joateko eta han non ikusi nuen asaltoko guardien auto bat pasatzen, guardiaz gainezka. Iritsi zen azkenean autobusa eta
orduan jakin genuen zer ari zen gertatzen. Bidaiari batek jakinarazi zuen Melillako hornidura tropak matxinatu egin zirela
Errepublikaren Gobernuaren aurka. Uztailaren 18ko goizaldea
zen. Gerra Zibila hastera zihoan.
Hasieran inork ez zion garrantzia handirik eman gertaerari,
baina matxinada hura ez zen isolatutako zerbait: laster batu zitzaizkien altxatuei Mola jenerala Iruñean eta Queipo de Llano
jenerala Sevillan. Sindikatuak ere konturatu ziren, eta Gobernu
Zibilaren aurrean manifestatu ziren armak eskatzen,
Errepublika defendatu ahal izateko. Bitartean, Donostian,
falangistek hainbat eraikin okupatu zituzten, eta kaleetan
Loiolako kuarteleko militarren aurka borrokatzen zuten langileek. San Pedron, Luzuriaga eta Torrea lantegietan, altzairuzko
xaflekin aritu ziren estaltzen kamioi batzuk; gerrako tankeak
ziruditen, zulotxo batzuekin, eskopetaren kanoia ateratzeko
doi-doi.
Mola jenerala, erreketeen zutabe baten buru, Donostia alderantz hasi zen hurbiltzen. San Pedroko kamioi blindatu haietako bat Tolosa aldera atera zen gogor egiteko, baina iritsi aurretik errekete-patruila batekin egin zuten topo, eta borrokan
inorako ez zela geratu zen kamioia. Harrapatu eta hantxe bertan fusilatu zituzten. Kamioi txiki hartan zihoan Manuel, “buzoaren dendan” gurekin bazkaltzen zuen galegoa. Gerra madarikatu hartan hildako lehen ezaguna izan zen.
(Oso litekeena da Manuel Gil Garcia izatea, Pasai San
Pedroko Bake Epaitegian egindako ikerketetan oinarrituta.
Informazio gehiago hildakoen zerrendan. Egilearen oharra).
Uztailaren amaieran Trintxerpera joan nintzen. Farmaziaren
parean jende multzoa ikusi nuen auto txiki bat inguratuz.
Gerturatu nintzen eta hantxe ikusi nuen, autoak atzean zeraman ordezko gurpilaren zulotik pasata hildako gizonezko bat,
paisanoz jantzita. Felipe Goena jauna zen, San Pedroko parrokoa. Gero kontatu zidaten Kontxako hondartzan harrapatu
zutela, bi pistola gainean zeramatzala. Ziotenez, Donostiako
Kasinoa, egungo Udalaren egoitza, okupatu zuten matxinoetako bat zen.
Egun haietan Almirante Cervera kruzeroa eta Velasco suntsitzailea kostatik agertu ziren, eta kanoikadaren bat edo beste
bota zuten. España korazatua ere azaldu zen eta kanoikada batzuk jaurti zituen San Markoko gotorlekuaren kontra. Ontzi
horiek Ferrolen zeuden. Ordurako altxatuen esku eroria baitzen
Ferrol.
Egun batez Benito anaiak eta biok Kaputxinoen gain horretara gerturatzea erabaki genuen, Errenterian zer gertatzen ari zen
ikusteko. Baina bertara iritsi aurretik motor hotsa entzun eta
hegazkin bat ikusi genuen oso goi hegan. Bonba batzuk jaurti

Francisco Rabanedak
(zutik, eskuinean)
Pasaiako faxistak
gehien kezkatzen
zituen gizon hark,
delegatu lanak egin
izan zituen Trintxerpe
futbol taldean.
C.D. Trintxerpe.

zituen, bat badiaren erdian erori zen eta bestea moilan, Velasco
tabernaren parean. Abiazioa etortzen zenean sirenak jotzen
zituzten lantegietan, jendeak babesa bila zezan.
Arratsalde batean, irailak 3 edo 4 izango zituen, sindikatuan
nengoen kamioi txiki bat iritsi zenean hainbat fusilekin. Esan
zuten Irungo Ventas auzoan zegoen taldeari txanda hartu behar
zitzaiola. Fusil bat eskuratu nuen eta gero eman zizkidaten buzo
bat, eskuoihal bat, manta eta kartutxo-gerrikoak munizioarekin.
Frontean egin nuen lehen gauean harkaitz batzuen babesean
jarri ninduten guardian. Urrunean, Irun aldean, fusilen tiroak
entzuten ziren, eta kanoikadaren bat edo beste ere bai. Irunek
ezin zuen askorik iraun, armarik ez zeukaten: munizioa eskas
eta fusilak gutxi.
Eguna argitu baino lehen bila etorri zitzaizkigun, posizio hura
utzi eta Santiomendira jotzeko agindua zegoela.
Irailaren 11n etsaiak erasoari ekin zion. Inguratuta geundela
konturatu ginenean, heriosuhar utzi genuen posizioa,
Astigarraga aldera. Handik, Donostia gurutzatu eta San Pedrora
itzuli nintzen. Moilan bizpahiru ontzi besterik ez zeuden atrakatuta, gehienak Bilbora ebakuatu baitzituzten. Gure aurrean
Iparreko eta Itsasoko ontziek osatutako pareja zegoen.
Aurrenekoan itsasoratu ginen. Lehenbailehen ateratzea zen
kontua. Bilboko portura iritsitakoan jendeak iseka egiten zigun,
koldarrak eta kakatiak, Irun eta Donostia borrokatu gabe galdu
genituela eta oilo busti batzuk bezala atera ginela korrika errekete talde baten aurrean.
Urriaren hasieran arrantzontzi batean sartu ahal izan nuen
Gran Sol-eko kaletara, herritarrak eta Euskadiko armada –garaitsu hartan ari zen eratzen– jatekoaren premian baitzeuden.
Lehorrera iritsirik, intendentziako batailoiaren bulegora jo

nuen. Azaldu behar izan nien CNTko txartela beste agiririk ez
nuela, Churruca eta Elcano parejan ibilia nintzela eta Gran Solen itsasaldi bat egin genuela. Nire datu guztiak hartu ondoren,
paper bat eman zidaten Olabeagan aurkezteko. Modu horretan
egin nintzen Euskadiko intendentzia batailoiko kide.
Eguberriak baino lehentxeago, Artzentales aldera joan ginen
ganadua konfiskatu eta lerroen atzealdera bidaltzeko, etsaiaren
eskuetan eror ez zedin. Han nengoela, Berangora joan nintzen
Benito anaia bisitatzera; bera CNTren Celta batailoian sartu zen,
eta Casillan zeukaten kuartela. Ia batailoi osoa Trintxerpekoa
zen, hortik Celta izena.
Zalla izan zen hurrengo egitekoa. Han kontrolgune bat ezarri
behar genuen, baimenik gabeko merkantziak konfiskatzeko.
Bilbora bueltan, lerrokatzeko agindu ziguten une hartan kuartelean ginen guztioi. Ehundik gora izango ginen. Haiekin guztiekin osatu zen Ramon Pellejero Konpainia; 1936ko uztailaren
18an Bilbon erori zen lehen nazionalistaren izenarekin bataiatu
zuten. Gure lehen misioa Murguia batailoia indartzea izan zen;
horretarako jo genuen Ondarroara.
Fronte hartan nengoela, kapitainak sukaldari izendatu ninduen; zeregin horretan aritua nintzen Zallako destakamenduan
ere. Ondarroatik Bermeora joan ginen, Sollube menditik frontea
defendatzeko.
Bilbo frankisten esku erori zenean Santander aldera joan nintzen, intendentzia-batailoiaren bila. Castrora iritsi ginelarik, gure
batailoia Laredon zegoela jakinarazi ziguten.
Santander ere erori zen. Ahal izan nuen bezala, arrasteko
baforeak atrakatzen zuten moilara gerturatu nintzen eta haietako
batean ontziratzea lortu nuen. Gure asmoa Asturias aldera abiatzea zen, baina laster jabetu ginen ontzia Frantziako kostaldera
zihoala. Goiz erdian Arcachonera iritsi ginen. Portuko gidariak
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8.4 Francisco Rabaneda

Iparreko baforean Bilbo aldera jo nuenetik.

Francisco Rabaneda Postigo Molinan jaio zen (Malaga),
1903ko abuztuaren 21ean. Hamazazpi urte zituela, 1921eko
otsailaren 5ean, Melillako Ingeniari Komandantzian sartu zen.
Soldadu zela, Marokoko Melilla kisketadun Domina eman
zioten Afrika iparraldeko borroketan izan zuen parte-hartzeagatik. Kabo mailara igo zuten, eta gero sarjentuaren gradura.
1927an Donostiara bidali zuten, eta bi urte geroago gimnastika irakaslearen titulua eskuratu zuen.
Maria Luisa Cuervo Fernandez santandertarrarekin ezkondu
zen, 1929ko abuztuaren 22an. Lau seme-alaba izan zituzten:
Olga, Pacifico, Francisco (gaur mundu osoan ezaguna Paco
Rabanne izenarekin) eta Dulce.

Barriako hondartza,
Rabaneda eta beste
gudari askoren fusilaketaren lekuko mutua.
Nagore Portugal.

Altxamendu militarra lehertu zenean Pasaian alistatu zen eta
berehala sartu zen Gipuzkoako Milicias Antifascistas Obreras
Campesinas (MAOC) delakoan, Errenteriako sekzioan zehazki.
bela egiteko agindu zuen, Bordele aldera. Han, muga aldera
zihoan tren batean sartu gintuzten jendarmeek. Toulousera iritsi
ginenean, Juan nire laguna eta biok trenetik jaitsi ginen, eta han
Julian ezagutzeko zoria izan genuen. Aragoarra zen Julian, emakume frantses batekin ezkondua zegoen. Lana bilatu zigun eta
halaxe hasi nintzen soroan.
Irailaren hasieran Toulousera joan ginen. Han jakin genuen
Alemaniak Poloniari eraso ziola eta Ingalaterrak eta Frantziak
gerra deklaratu ziotela Alemaniari. Hor hasi ziren gauzak okertzen. Juan eta biok atxilotu egin gintuzten eta Barcaresko kontzentrazio-esparrura bidali. 1939ko irailaren erdi aldea izango
zen. 1940ko urtarrilaren erditsura Saint Cyprien Sur Mer herriko
kontzentrazio-esparrura aldatu gintuzten, Espainiako mugatik
gertuago.
Eta handik Sain Medard izeneko beste herri batera; han pabiloi batzuk eraikitzen aritu ginen.
1940ko martxoaren hasieran Espainiara itzultzea eskatu
nuen. Port Bouko mugara iritsi ginenean, jendarmeak desagertuak zeuden, eta zer egin ez nekiela geratu nintzen. Gainerako
espediziokideak Guardia Zibilarekin zeuden. Handik egun gutxira, Miranda de Ebroko kontzentrazio-esparrura eraman gintuzten, eta berehalako batean Madrilera bidali gintuzten ehun
bat.
Irailaren hasieran Los Barriosera eraman gintuzten. Algeciras
ondoko herrixka bat da Los Barrios, Cadizeko probintzian.
Hurrengo destinoa Toledoko batailoia izan zen eta hurrengoa
Quintana del Puente, Venta de Bañostik gertu (Palencia). Esparru
horietan batez ere errepideak eraikitzen aritzen ginen.
1943ko urtarrilaren hasieran Melillara eraman gintuzten. Han
iritsi zitzaidan nire askapenaren berria. Hasiera batean Galiziara
jo nuen, eta uztailaren hondarrean Benito anaiaren karta jaso
nuen, Pasaiara joateko esanez, lehenbailehen itsasoratzeko.
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Abuztuak 2 zituen Trintxerpera iritsi nintzenean. Zazpi urte
luze igaro ziren irailaren 11 hartatik, moila haiek utzi eta

1936ko udazkenean sarjentu moduan hasi zen, baina laster
pasa zen brigadatik konpainiako kapitain mailara, eta gero
Euskadiko Armadako MAOC – 3.eko. lehen batailoiko komandante izatera. Alderdi komunistari lotutako armada zen hura.
Euskal lurraldea altxamendu militarraren erasoetatik babesteaz gain, 1936ko udazken-neguan Asturiasen ere borrokatu
zen bere unitatearekin. Batailoiko komandante izan zen
1937ko apirila arte. Eta gero Lehen Brigadako Burua
Iparraldeko Armadaren XIV. Gorputzeko Dibisioetan.
Zehaztu behar da, kargu hauek guztiak bete arren, gerraren
gorabeherak zirela medio, Errepublikaren armadarentzat ofizialki sarjentu izaten jarraitzen zuela. 1936ko irailaren 12an
Errepublikaren Armada Boluntarioan sartzea eskatu zuen, eta
Ingeniarien arman onespena eman ondoren, teniente mailara
igo zuten, 1937ko ekainean.
1937ko abuztuaren amaiera aldera preso hartu zuten eta El
Duesoko presondegian kartzelaratu, borrokan inguru hartaraino erretiratu ziren euskal indar gehientsuenekin batera.
Hilabete eta erdi eskas egin zuen kartzelan; 1937ko urriaren
15ean, goizeko 06:00etan fusilatu egin zuten frankistek
Berriako hondartzan. Haren gorpuzkinak Santoñako kanposantuan daude geroztik.
Ingeniarien Kapitain maila aitortu zitzaion gerora Francisco
Rabanedari.
Francisco Rabanedaren gutunak familiari
“Queridísimos hijos. Quisiera deciros tanto, como pensamientos
se me agolpan en este momento, en mis pensamientos, pero
dudo poderlo hacer por el atropello de ideas que me conmueven. Sirvan estas letras tan sólo para que sepáis que mi muerte no
tiene ningún reproche ante la Sociedad y menos ante Dios. Tan
sólo he luchado por una causa que me creo justa y leal y en la

que toma parte todo el pueblo español al impulso generoso de
querer mantener una justicia de emancipación y libertad. Si alguna vez tenéis que intervenir en política no mantener más que un
ideal, el del beneficio común, aunque el apartaros de ella será lo
más justo, por la poca responsabilidad de los hombres que juegan como siempre un papel despreciable si no se les coloca en
puestos elevados. Estudiar mis palabras y que esto os baste por ser
tan sincero en estos momentos difíciles. Procurar ser leales en
todas las ocasiones, como lo fue vuestro padre que os quiere de
todo corazón.
A ti, María Luisa, el cariño de lo que fue tuyo recibe en mis postreros momentos. Cuida a nuestros hijos como mis consejos te
marcaron. Hazlos hombres dignos de España y de este tu esposo
hoy desafortunado por la ruindad de los hombres.
Tu Paco se despide de ti hasta la eternidad.
Paco”

Unzueta. Lekukotza hauek Bidasoako Ikaskuntzen Institutuak
argitaratu zituen 2005ean, La guerra civil en Euzkadi. 136 testimonios inéditos recogidos por José Miguel de Barandiaran txostenean (Gerra Zibila Euskadin: Joxe Migel Barandiaranek jasotako 136 testigantza argitaragabe). Egokia iruditu zaigu lekukotza
hauen pasarte batzuk berreskuratzea, Aranari eta Aranbururi
dagozkion zatiak, hain zuzen, pasaiatarrok protagonisten
beraien ahotik jaso dezagun gertaera haien kontakizuna. Pasarte
horietako batzuk berrituko ditugu ondoren, aipatutako
Institutuaren eskuzabaltasunari esker. Berriro diogu: jatorrizko
testuen pasarte aukeratuak dira, Pasaiarekin lotura zuzena duten
zatiak, zehazki. Testuak osorik irakurri nahi dituenak arestian
aipatutako argitalpenean dauzka. Gure eskerrik beroena, berriro
ere, Bidasoako Ikaskuntzen Institutuari.

“Mis queridos hijos. Estas mis últimas palabras quisiera fueran lo
suficiente claras para manifestaros mi honda pena, al dejaros tan
pequeños, sin saber por la gran causa que debo morir. Mi queridísima María Luisa sabrá expresaros con la mayor satisfacción
que mi muerte no os tendrá nunca nadie que poder reprocharos.
Muero defendiendo un ideal al que el mañana más próximo vosotros acaso seréis los mejores luchadores. Si queda algún trozo
histórico que refleje la justicia de nuestra lucha, perdimos por la
diferencia de elementos bélicos y otras ayudas que el tiempo os
enseñará. Siempre orgullosos de la muerte de vuestro padre, que
os quiere muy de veras, consolar a vuestra madre a la que he
amado mucho.
Se agolpan las ideas pues no tengo ni papel ni sé si llegarán estas
cortas letras a vuestras manos. Confío en nuestro sacerdote para
hacerlas llegar.
Un abrazo muy fuerte para los amigos y recibir vosotros el corazón de vuestro padre que os quiere muy de veras.
Para ti María Luisa no tengo frases ni nada en mí que no sea tuyo.
Cuida con cuidado a nuestros hijos y haz lo que puedas para que
sean honrados y católicos (…) pero que mantengan un ideal en sus
inclinaciones políticas. Tú puedes hacerte idea de mis consejos, si
los pudiera dar en estos momentos. Recibes mi vida entera tuya.
F. Rabaneda”
“Si lográis ver a mi madre y hermanos estréchalos con cariño,
pues ellos lo sabrán agradecer, y decirle que en mi vida nada hay
que sea falta para estos hechos consumados, y perdóname mis
pocas palabras en mi muerte, y tener presente que mis suspiros
serán para vosotros.
En Pasajes de San Pedro miraréis cuando termine esta maldita
guerra si queda alguna cosa de la Sociedad La Unión (de la) que
era socio y parte. Para Olga dos palabras: dulcifica tu genio y cuida de todos.
Paco”

8.5 Jose Migel Barandiaranek jasotako testigantzak: Anakleto Arana
eta Gelasio Aranburu
Aita Barandiaranek hainbat errefuxiatu elkarrizketatzeko aukera
izan zuen erbestean zegoela. Haien artean badira hiru pasaitar:
Anakleto Arana Garaialde, Gelasio Aranburu eta Severo Badiola

Ixkulin, Donibaneko
PNVko gudarien izena
eta leloa. AranzadiEusko Jaurlaritzako
Gizarte Gaiene eta
Etxebizitza saila:
“Localización de documentaciónde personas
privadas de libertad
durante la Guerra
Civil y la posguerra”
Aranzadi-Eusko
Jaurlaritzako Justizia,
Lan eta Gizarte
Segurantza saila
“Proyecto de investigación y localización de
fosas de las personas
desaparecidas durante
la Guerra Civil”.

Anakleto Arana: Donibanekoa jaiotzez, herri hartako Luistarren
Kongregazioaren eta EAJko herri batzordearen burua zen.
Haren kontakizunean ezagun da EAJk zer-nolako zalantzabalantzak izan zituen altxamendu faxistaren garaian eta nolako
mesfidantza agertu zuen “gorriekiko”. Txostenean behin eta
berriz aipatzen den berriemailea Anakleto Arana bera dugu,
Pasaiakoaren berri Barandiarani eman ziona, hain zuzen.
“Uztailaren 19an (Pasai San Pedroko) Trintxerpeko elementu
(gorri) batzuk Donibanera joan ziren, etxe batzuetatik eskopetak
hartzeko. Orduan, berriemaileak Udaletxera jo zuen eta alkatearekin eta zinegotziekin (nazionalistak) hitz egin zuen.
Proposatu zien herrian zeuden arma guztiak biltzea, gorriak
armaturik egonda nazionalistak armarik eta babesik gabe gera ez
zitezen. Halaxe egin zen. Guardiak antolatu genituen, eta,
horrela, ordena publikoko zerbitzuak bermatu. Ez zen liskarrik
izan. Egun batez gorri batzuk etorri ziren Trintxerpetik, armak
eskuan: Damian Olaziregi gazte faxista atxilotzera zetozela.
Berriemaileak ezezkoa eman zien, gaztea hilko zuten beldur.
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Matxinoengandik ihesi herritik atera behar izan zuenean, dendena Donibaneko parrokoaren esku utzi zuen, honek Irunera
iritsarazi zezan.
Herriko parrokoari galdetu eta haren baimena jaso ondoren,
berriemaileak lortu zuen Eusko Alderdi Jeltzaleak Santa Ana
ermita eta Bonantzako Santo Kristo basilika konfiskatzea, besteek halakorik egin ez zezaten eta hango gauzak behar ez ziren
bezala erabili ez zitzaten”.
Hala deskribatzen du gerra Donibanera iritsi zenekoa:
“Abiazioaren bonbardaketak apenas izan zuen eraginik Pasai
Donibanen. Egun bakar batean (ez naiz dataz oroitzen), abuztuaren hondarrean, Bordaundiko kuartela MEIPIko lokaletan
muntatu berri zela, hegazkin batek hainbat bonba jaurti zituen
kuartelaren inguruetan, eta bi pertsona hil”.
Faxistek Donibane hartu zutenean bertako erlijiosoek hartutako jarreraren inguruan zuzeneko lekukotza ematerik ez zuen
izan. Aranak, ordea, ez du ezkutatzen Donibaneko apaizak altxamenduaren aurreko urteetan izan zuen jarrera:
Anacleto Arana, ezkerrean, Antonio Trecet,
PYSBEko zuzendarigerentea lagun duela
Punteetarainoko
paseoan.

San Pedrorantz zeramatzan txalupara joan, eta, pistola eskuan
zuela, askatzeko agindu zien, galdeketa txiki bat egin eta La
Union-eko (sindikatu komunista) buruzagiaren aurrean protesta
egin ondoren.
Posadillo abizeneko gizonezko bat, Pasai Donibaneko
PYSBE faktoriako ontzietako ofiziala bera, kanpotarra eta faxistatzat hartua, Camara jatetxean bizi zen. Egun batean, harengatik galdezka joan ziren batzuk. Ez zegoen etxean. Jatetxeko
jabeek pentsatu zuten Posadillo atxilotzera zetozela, eta
gauean berriro etorriko ziren beldur, berriemaileari deitu zioten gertatutakoa azaltzeko. Berriemaileak esan zien Batzokian
ohe bat atonduko zutela Posadillorentzat, eta halaxe egin
zuten. Posadillo Batzokian agertu zen gauean, baina ez zuen
bertan lo egin, ez baitzuen ezer gertatuko zitzaion usterik.
Posadillo jaun horrek berak gobernatzen zuen Galerna ontzia,
matxinoen esku utzi zuenean, Aitzol, Pelletier, Jurito,
Sansinenea, etab. barruan zirela.
…
Egun batez Trintxerpeko batzuk etorri ziren alkatetzara eta
Pedro Gurrutxaga apaiz lagunkidea non zen galdetu zuten. Gau
hartan berriemaileak herri berean bizi zen lehengusu baten
etxera eraman zuen Gurrutxaga, zer gerta ere babesean egon
zedin. Geroago, Goena jauna, San Pedroko apaiza hil zutenean,
Monzon jaunak agindu zuen Donibaneko apaiz lagunkidea
Diputaziora eramateko, seguruago egon zedin. Baina apaizak
nahiago izan zuen senide batzuen etxean geratu, Okendo kalean, eta haraxe eraman zuen berriemaileak.
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Berriemailearen ama Irungo parrokoaren etxean bizi zen,
eta amarenera joan zen gauza batzuk ateratzeko, etxetik lapurtuko zizkioten beldurra baitzuen. Ama ez zen ausartu halakorik egitera apaizaren baimenik gabe, baina apaiza Ondarroan
zegoen. Berriemaileak, hala ere, bi kaliz eta ur-ardo ontzi batzuk hartu zituen eta Donibaneko Batzokian gorde.

“1934. urtean, Pedro Gurrutxaga herriko apaiz lagunkideak
hala esan zion harekin aitortzera joan zen emakume bati: ez
ziola absoluziorik emango Emakume Abertzale Batza elkartetik
ateratzen ez zen bitartean; izan ere, haren arabera, elkarte hartan bildutako dirua iraultza egiteko erabiltzen zen. Ondorioz,
auzia argitzeko eskatu zion emakumeari, nahi zuen lekuan galdetuta. Emakumeak berriemaileari galdetu zion ea zertan erabiltzen ziren EAB elkarteko diruak. Berriemaileak, Uri-buru-batzarrekoa baitzen, kontuen liburua aurkeztu zion apaiz lagunkideari. Han azaltzen zen zertan xahutzen zen dirua: bazkideen
hiletetarako meza-diruetan (10 pezeta), gaixotasunen sorospenean etab. Deus ez helburu politikoetarako. Apaiz lagunkideak
egun bat eduki zuen liburua etxean”.
Aldiz, tarte bat eskaintzen die matxinatuek Donibane hartu
orduko egindako ekintzei:
“Matxinoak sartu eta gero, hauen aldekoek mendeku-ekintza
batzuk egin dituzte. Aipatzeko modukoa da, adibidez, Jose
Manzisidor Defentsa Batzordeko kide izandakoaren kasua.
Pasaia ebakuatzerakoan kanpora joan behar zuten herritarrek
jakiak eta bestelakoak ere eramango zituztela susmoa hartuta,
Manzisidorrek Leovigildo Otaegi jaunari eman zion berri,
Otaegik janari denda bat eta mertzeria bat baitzeuzkan.
Jakinarazi bakarrik ez, lagundu ere lagundu zion dendako hainbat gauza goiko solairura eramaten eta han gordetzen.
Matxinatuen armadak aurrera egin zuenean, Manzisidor jauna
Zumaitik Pasaiara itzuli zen, hara ihes egina baitzegoen. Handik
laster atxilotu egin zuten eta heriotza-zigorra ezarri zioten.
Emazteari eskatu zion Leovigildo Otaegi salatariari barkatzeko;
berak barkatzen ziola eta pozik zihoala hiltzera. Otaegi izan
zen, bai, salataria: Matxinatuen armada Pasaian sartu zenean,
Otaegik salaketa jarri zuen Manzisidorren aurka, Defentsa
Batzordeko kide izateagatik eta dendak asaltatzeagatik. Gero,
kondenatuaren alde egin zuten Pasaiako agintari guztiek, eta,
azkenean, heriotza-zigorra kendu eta bizi osorako kartzela ezarri zioten. Honen guztiaren berri Olaziregi anaietako batek

eman zion berriemaileari”.
Eta, modu berean, ñabardura batzuk ere ematen ditu herritarrek faxistei emandako laguntzen inguruan:
“Matxinatuen mugimenduaren alde agertu zirenak, aurrez
liberal ezkertiarrak ziren asko, El Sol, La Voz de Guipúzcoa eta El
Liberal irakurtzen zutenak; posizio ekonomiko oneko jendea.
Euren etengabeko kezka zen nazionalista euskaldunak noiz iritsiko ziren armak edukitzera, bestela ez baitzuten lepoa salbu
ikusten”.
Gerra-ekintzetan ere hartu zuen parte. Ekintza horien kontakizunak berresten du jeltzaleen indarrak batu egin zirela
Donibanen, konpainia batean behintzat bai, Amaiur batailoiaren barruko Jaizkibel konpainian hain zuzen. Ekintza horietan
Asturiasen ere ibili zen, eta Saseta komandante sonatua nola hiltzen zuten ikusi zuen.
“Gerrako ekintza zuzenetan Andatzan aritu zen, Pasaiako
Bordaundi kuarteleko buruzagi moduan. Ehizako eskopeta
batzuk eta dozenaka pistola, ez zeukaten beste armarik
herrian. Andatzan, mosketoi eta errifle, ez zen bana ere ailegatzen hara igotzen zirenentzat. Matxinoak Jaizkibelen zeudelarik, Bordaundi kuartela ebakuatu eta soldaduak Loiolara
pasatu ziren. Berriemailea herrian geratu zen, ordena bermatzeko. Irailaren 12ko gauean atera zen bertatik (portuaren
sarrera ixteko bokalean bertan ontzi bat hondoratu baino
lehentxeago), Domayo baforean. Getariara iritsi eta han egon
zen kuarteleko kapitain, kostaldeko herri hura ere ebakuatu
zuten arte. Ordurako Loiolan baziren arma batzuk: errifleak
eta mosketoiak; fusilik ez. Gero Ondarroara jo zuen, eta herriko parrokoaren etxean egon zen bizitzen. Handik Gernikara.
Han gaixotu egin zen, ordea, eta Areetara bidali zuten.
Geroago, Amaiur batailoiko konpainia bateko kapitain izendatu zuen Sasetak, Jaizkibel konpainiako kapitain, hain zuzen.
Otsailaren 2an, konpainia hartu (118 gizon) eta batailoiarekin
bat egitera jo zuen Aramaiora, aitortza egin ondoren, konpainiako beste gehienek bezala. Abiatu aurretik hitzez adoretu
zituen bere gizonak, gure arbasoak han biltzen zirela
(Gernikako arbolaren azpian) eta han egiten zutela zin gure

herria defendatuko zutela, eta ez zutela uzten gure lege eta
usadio zaharrak urratzen; eta berak ere espero zuela gaur
egungo gudariek ere Aberri inbadituaren deiari erantzungo
ziotela, eta Jaungoikoa eta Lege Zarra goiburua defendatuko
zutela Sabin gure maisuaren aldarriari jarraiki: Gu
Euskadirentzat eta Euskadi Jaungoikoarentzat.
GUDARIAK!
Entzun, bañan ez neri, baizik gure Ama Euzkadin deairi.
Gudara goaz. Zergatik? Gure aberrian ezbeztetarrak zartu eta
gure amak dei egiten digulako etzaiak botatzeko, bera lotu eta
il baña lenagotik.
Eta zuek gudariak, entzun gor egingo dezute? Ez det uste. Ziur
nago zuek ere, gure azabak bezela gogor egingo dezutela eta
ama etzayaren atzaparretan erori baño lenago, zuen bizia
emango dezutela beraren alde.
Guda zaliak ez gera, bañan beartu egiten gaituste.
Beraz gogor egin, bañon gorrotorik gabe. Izan kementzuak,
bulartzuak bañan izan beti garbiak. Jaungoiko zaleak, eta ziur
egon berak lagunduko digula.
Oroitu SABIN gure Irakasleak esandako itzak. “NI EUZKADIRENTZAT ETA EUZKADI JAUNGOIKOARENTZAT”. Beraren
itzak dira ere “NAIAGO DET EUZKADI LOTUTA JAUNGOIKOAREKIN, EZ ASKE JAUNGOIKORIK GABE”.
Emen zugaitz onen azpian, gure azabak biltzen ziran Aberria
zaintzeko erabakiak artzeko, zin egiñaz beraren askatasuna
gordetzeko.
Mendira iyo baño len, guk ere gure azabak bezela, aritz onen
azpian zin egin bear degu.
Gudariak! Irmo.
PRESTO ZAUDESTE GURE ABERRI EUZKADIN ALDE ZUEN
ODOLA ETA BEAR BADA ZUEN BIZIA EMATEKO? —BAI—
danak erantzuten dute.—
ZUGAITZ DONEAREN AZPIAN ZIN EGITEN DEZUTE? —Bai
danak deadar egiten dute.—
Orrela bada zuen saria izango dezute, bestela zuen zigorra.
Mutillak, argitu, zuen adimena, pistu, sutu zuen biotzak eta
goazen, mendi mendiz ezanaz GORA TA GORA EUZKADI
AINTZA TA AINTZA BERE GOIKO JAUN ONARI.
Gudariak. Goruntz biotzak! GORA EUZKADI AZKATUTA.

Gero, txistua eta danbolinaren doinuan, autobusetara igo
ziren, Aramaiora abiatzeko. Aramaion instrukzioa egiten aritu
ziren otsailaren 12ra arte. Egun hartan atera ziren Bilbo aldera,
eta handik, trenean, Asturiasera (batailoi osoa).
Hilaren 23an Aresesetik erretiratu beste biderik ez zuten izan,
eta atzera egite hartan hil zuten euskal milizietako buruzagia,
Candido de Saseta jauna, “Aurrera mutillak: gora Euzkadi!”
oihukatzen zuela. Ez zen hilotza jasotzeko denborarik ere izan,
erretreta babesten ari zela hil baitzuten”.

Itxarkundia batailoiaren himnoaren partitura. Batailoi hau PNVko
eta inguruko jendearekin antolaturiko destakamendu ugarietako
bat izan zen, eta pasaitar asko aritu ziren
bertan. Jose Luis
Portugal.

Are okerragoa da Urkiolako frontetik pasa zeneko kontakizuna. Hura bai infernua, Amaiur batailoiak, Itxarkundia eta Euzko
Indarrarekin batera pasatakoa. Aire-bonbardaketak eta alemaniarrek, italiarrek eta “mairuek” osatutako artilleria astunaren
erasoak bata bestearen atzetik.
Aranak etorkizunerako iragarpen batekin amaitzen du bere
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gabeko salaketa izan da”.
—”¿Salaketa egon da?”
—”Noski. Zer uste du, bada, bestela etorriko ginela ordu
hauetan berorri hala gogaitzera?”
Scholaren lokalak ere erakutsi nizkion. Gero, guztiek lagundu
zidaten etxera. Agurtzerakoan, Cabezon jaunak barkamena
eskatu zidan sortutako enbarazuagatik.
Gobernukoak Pasaian agintzen egon ziren denbora osoan
zabalik egon zen eliza, eta ohiko elizkizunak egin ziren bertan.
Frente Popular-eko buruek beti ematen zuten baimena hildakoen segizioak apaizarekin eta gurutzea jasota egiteko, nahiz eta
guk ehorztetxean hasten genuen segizio hori. Nolanahi ere,
Bonifacio del Puerto gaztearen segizioa apaizarekin egin
genuen (ni neu nengoen han) eta gurutzea jasota. Talde politiko
guztietako milizianoek lagundu zuten segizioa, CNTkoek izan
ezik.
…

lekukotza:
“Nire ustez, gure herriak, etorkizunean, lehengo jarrera bera
hartuko du erlijioari, gizarteari eta aberriari dagokienez.
Katolikoa izango da, eta Euskadi Aberriaren askatasuna eta
sozial-kristautasuna maiteko ditu. Etsaien jazarpen eta zapalkuntza guztien gainetik”.

Gelasio Aranburu honez gero aski ezaguna izango da lan hau
jarraitu duenarentzat. Hark ere eman zuen bere lekukotza Aita
Barandiaranen aurrean. Gerora Serafin Esnaola eliza-gizonak
Trintxerpen egin zuen bezalaxe, Aranburuk ere indarra kendu
zien “gorriak” eta anarkistak elizetan lapurtzen ibiltzen ziren
kontu eta bertsio horiei. Modu berean, nabarmen uzten du
frankistek zein jarrera ankerra izan zuten nazionalistekin,
EAJkoekin batez ere. Pentsatzekoa da traidoretzat hartuko
zituztela, katoliko izanagatik ere, indar leialekin bat egin zutelako azkenean.
“1936ko uztailaren 18an apenas ikusi zen apartekorik
Pasaian: zurrumurru hutsak baino ez, xehetasunik gabeak, altxamendu militarraren inguruan. Biharamunean, igandean alegia, izan zen mugimendurik: jendea armaturik, kamioietan
harat-honat. Igande arratsalde hartan bertan joan zen talde
armatu bat apaizetxera eta haren azpiko lokaletara –han zegoen
nik zuzentzen nuen Schola Cantorum musika eskola– salaketa
bat zutela-eta, miaketa egiteko asmoarekin. Kanpotarrak ziren
miaketa egitera zetozenak. Ez zuten ezer aurkitu. Gauean atea
jo zuten. Bi gauzain ziren eta, haiekin, herriko komunisten buruzagia, Cabezon jauna. Nire bila zetozen. Eliza miatu behar zutela. Lagundu nien. Atarian gizon talde handi bat zegoen, eskopetekin armatuta, eta haien artean nire Scholako hainbat (lasaitu
nintzen, eta ez gutxi). Haiek lagundu zidaten elizaraino. Egin
zuten miaketa, eta galdetu nion Cabezon jaunari: “Aurkitu al
duzue ezer?”.
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—”Ezertxo ere ez —erantzun zuen—; dudarik gabe, funtsik

Gobernukoak gerra garaian agintean egon ziren denboran sei
bat lagun atxilotu zituzten Pasai Antxon. Haietatik bat (sakristaua), Bilbora eraman zuten, eta hiriburu hartan hil, ontzi-espetxeetako baten kontra izan zen asaltoan.
Alderdi eskuindarretako kideak Batzokiko eta EAJko bazkide
egin ziren, nahiz eta, ordura arte, jeltzaleen etsai amorratuak
izan. Halaxe lortzen baitzuten euren lepoa eta ondasunak salbatzea. Herrian ez zen harrapaketa, atraku eta lapurretarik deitoratu behar izan.
Egun batean, Velasco korazatua San Markoko gotorlekua eta
CAMPSA-ko biltegiak bonbardatzen ari zela, hileta bat izan
genuen, militarren hegazkinen bonbardaketaren ondorioz hildako emakume batena. Obusak elizaren gainetik pasatzen
ziren. Eliztarrak zirkinik egin gabe egon ziren elizkizun osoan.
Hildakoaren senarrak, emaztearen heriotza mendekatzeko,
frontera jo zuen hileta amaitu orduko. Trintxerpeko CNTko kideak Moderno zineman finkatu ziren. Ez zuten gehiegikeriarik
egin; baina, hori bai, orain arao eta orain birao jarduten ziren,
ezin itsusiago. Ni, sotanaz jantzita ibiltzen bainintzen, arraro
begiratu bai, baina inoiz ez zidaten irainik egin.
1936ko irailaren 13an, goizeko 09:30ean sartu ziren herrian
Francoren indarrak. Arratsalde hartan paseatzera aterea nintzen
eta ikusi nuen erlijio ohitura eta ideietatik aparte samar ibilitako
hainbat lagunek adeitsu agurtzen nindutela. Usteko zuten, nonbait, apaizak egoeraren jabe ginela jada. Etxera bueltan nintzela, Lizarrerriko bi erreketerekin egin nuen topo. Bizarra egitera
zihoazen kanpoan. Gonbidatu nituen etxera, euren burua txukuntzera, eta halaxe egin zuten. Haiekin izan nuen elkarrizketan ulertu nuen gorri eta nazionalista guztiak “garbitzeko”
asmoarekin zetozela. Adibidez, gizon bat hil zuten, UGTko
txartela zuelako, besterik gabe; hala arrazoitu zidaten. Eurak
etxean zeudela artean, beste errekete batek jo zuen atea, Miguel
Vidaurrek. Nafarroako apaizgai bat zen, ordena txikiagoetan
ordenatua ordurako. Nire etxean ostatu hartzeko asmoarekin
zetorren, bere burua gonbidatuta. Hartu nuen. Oiartzungo fron-

tean ibilia zenez, galdetu nion ea bazuen herri hartako alkate
Beldarrain jaunaren berririk. Erantzun zidan San Kristobaleko
espetxera eraman zutela: “Alegia –erantsi zuen–, ez dakit iritsiko
zen, nazionalista izan behar zuen eta...”.
…
Hilaren 13an, ilunabarrean, errekete nafar batzuk etorri zitzaizkidan elizako giltzaren eske. Joan ginen elizara eta erreketeek arrosarioa otoitz egin zuten. Elizatik ateratzean arrosarioa
zuzendu zuenak galdetu zidan ea zer ideia politiko nuen nik.
Inoiz erantzun gabekoa arrapostu nion: abertzalea nintzela.
Koldarkeria iruditu zitzaidan nire begikotasun politikoak ezkutatzea, noiz eta euskal nazionalisten inguruan halako astakeriak
entzuten hasi nintzen garaian.
Hurrengo egunean, meza eman ondoren, Pasai San Pedroko
bizilagun bat etorri zitzaidan sakristiara, Oiarzabal jauna. Esan
zidan komandante militarrari laguntzen ari zela fitxategi bat
osatzen, eta fitxategi horretan herriko bizilagunen joera politikoen inguruko datuak jasotzen. Ohartarazi zidan komandanteak
egindako galderen aurrean, larri ikusten zuela bere burua abertzale batzuen inguruko berri emateko, “jende hori herra izugarriarekin baitator nazionalistenganako”. Eta, hortaz, komenigarria litzatekeela ni Komandantzian aurkeztea esplikatzeko zernolakoa zen Pasaiako bizilagunen nazionalismoa, azaltzeko
buruzagi militarrari herri honetako abertzaleak erlijioa defendatzeagatik egin zirela abertzale, eta ez beste ezergatik. Une horretan, erreketeen kapilau bat sartu zen, eta hari ere azaldu zion
kasua Oiarzabal jaunak. Eta esan zion bere iloba bat ere nazionalista zela, eta negarrez hasi zen orduan. Kapilauak, esku bat
sorbaldan jarrita, erantzun zion: “ez apuratu, gizona; ez dituzte
denak hilko; buruzagiak besterik ez...”. Nik ikusarazi nion hain
zuzen Oiarzabal jaunaren iloba buruzagia zela (Pasai Antxoko
EAJ herri batzordeko presidentea) eta hainbat eskuindar salbatu
zituela, Batzokian aterpetuta, jazar ez zitzaten. Orduan esan
zuen kapilauak: “Osatzen den Udalaren araberakoa izango da
dena. Ezin didazue zuek izenik eman, zerbaitetan eragiterik
badut ere?”. Hainbat izen eman genizkion, haien joera politikoa
zehaztuta. Izenak hartu eta aldarera atera zen. Zerbait galdetzera joan nintzen aldarera eta kapilauak galdera hau egin zidan:
“(Oiarzabal) hau fidatzeko moduko pertsona al da?”. Baietz esan
nion. Eta, hala ere, galdetu zidan: “Zuk, apaiz moduan, zure hitza ematen didazu izena hartu dugun pertsona hauek konfiantza
osokoak direla?”. Baietz erantzun nion berriro. Ia Udal talde
osoa erreketeen kapilauari emandako izenekin osatu zen.
Oiarzabal jauna ere zinegotzi izendatu zuten.

gaztea etorri ziren nirekin hitz egitera, biak pasaiatarrak eta
alderdi eskuindarretako kideak. Nahi zuten halako elizkizun bat
egitea, eskerrak emateko herria gertakizun tamalgarrietatik libratu zelako. Eta nahi zuten ni han izatea, erreketeen kapilauekin
batera. “Premiazkoa da zerbait egitea batasuna egoteko –zioten–
beldurgarria baita nolako jarrerarekin datozen hauek, batez ere
nazionalisten kontra”. “Etsigarria baita, izan ere –gaineratu zuen
gazteenak–; hau bada erlijioa...”. Denbora berean, prokuradoreak, Yarza jaunak idatzitako agiri bat agintari militarrei aurkezteko asmoa zuten beraiek. Euskal nazionalistei herriko bizilagunen eskerrik beroena adierazi nahi zieten idatziaren bidez.
Pasaiako alderdi eskuindar guztietako pertsona nabarmenenak
ziren idatzia sinatzekoak. Esan zidaten pertsona horietako askori galdetu zietela asmoaren inguruan eta guztiek eman zutela
onespena. Baina ez asmo hau eta ez elizkizuna ez ziren gauzatu, agintari militarrek ez zituzten-eta egokitzat jo.
Nire parrokoak, Francisco Etxenikek, ez zituen inoiz nazionalistak begiko izan, eta irailaren 13an, militarrak Pasaian eta
Donostian sartu ziren egunean, telefonoa jo zidan hiriburutik,
nola geunden galdetu zidan. Ondo, erantzun nion nik, eta
Donostian nola zeuden galdetu nion nik orduan. “Ondo, euskal
nazionalistei esker; ondo, euskal nazionalistei esker”, errepikatu
zuen berak.
Zurrumurrua zebilen Donostian manifestazioa egin behar
zutela monarkikoek euskal nazionalisten alde. Adibide moduan,
Azketa anderearen kasu zehatza aipatzen zen, Bruneten alabarena. Andereak esaten zuen bere bi umeekin aterako zela nazionalisten aldeko manifestazio horretan. Francisco Linazasoro jaunari entzun nion esaten: “beñere baño geyago nazionalisten
alde itz egingo det”. Handik egun gutxira, prentsak oldarraldi
amorratua hasi zuen euskal nazionalisten aurka, eurek zutela
herrialdean gertatzen ari ziren makur guztien errua. Eta une
horretan, sorginkeria balitz bezala, isildu egin ziren arestian
nazionalistekiko adeitsu agertu ziren ahots guztiak. Mutrikura
joatea egokitu zitzaidan autoan, herri hartako bi erreketerekin.
Hauek, euskal nazionalisten egoera estuari buruz berriketan,
hala zioten: “Orban hori ezin da berunarekin baino garbitu”.
…
Herrerako parrokoak, Zacarias Oiarbide jaunak, Gasteizko
eta Iruñeko gotzainek gerra zibilari buruz idatzitako pastoralaren
gainean ari zela, hala esan zuen pulpitutik: “euskal nazionalisten bekatua (komunistekin batu izana) armak hartu eta
Francoren armadarekin frontean borrokatuz baino ezin da konpondu”.

Arestian aipatutako kapilauak Komandante militarraren aurrean aurkeztu ninduen gero (Guardia Zibilekoa zen) eta han,
Kortabarria jaunari edo Pasaiako liburuzainari buruz hizketan,
buruzagi militarrak esan zidan gorria bazen liburu guztiak kendu behar zitzaizkiola. Hantxe bertan falangista batek (maisua
bera) zigarreta-kaxa bat eskaini zidan, bere hitzetan gorriei kendutakoa (euren etxeak arpilatzean). Higuina ematen zidan halako opariak hartzeak, azken batean, lapurtuak baitziren, eta ez
nion hartu, ez nuela erretzen eta zigarreta-kaxarik ez nuela
behar esanda.
Handik bizpahiru egunera Urretabizkaia jauna eta Azurza
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EPILOGOA: Ezarritako
ahanzturaren aurka
Mikel Errazkin Agirrezabala;
Aranzadi Zientzi Elkartea

Pasai Antxo, 1936

Ta len ikusi-gabeko
zuaitz berri bat zegoan
erdian, guzien buru…
Aren gerizak erri-baratzak
ezin-hilkor egin ditu.

F

Xabier Lizardi, 1931

RANCISCO RABANEDA POSTIGO (1903-1937)
gudari pasaitarra Santoñako El Duesoko kartzela barruan, heriotzaren zain zegoela, bere
seme-alabei bere azken pentsamenduak
idazteari ekin zion, “tan sólo he luchado por
una causa que me creo justa y leal” aitortzen zien; “impulso
generoso de querer mantener una justicia de emancipación y
libertad”. Indar sinboliko handia da bere fusilamenduarena.
Belaunaldi oso batek Espainiako II. Errepublikaren garaian
abiarazitako eskubide berdintasunen zabalkunde eta indartze
bidea eten zuten, beste gauza askorekin batera, faxisten matxinadak, 36ko gerrak eta Francisco Francok gerraren ostean ezarritako diktadurak. Francisco Rabanedaren asasinatzearen
uneak galera hori laburbiltzen eta irudikatzen du une tragiko
bakarrean.

Xamurtasun handiz idatzi zituen Francisco Rabanedak bere
azken hitzak. Kartzelako bere idatziek erakusten dutenez,
inolako damurik gabe eta ideietan tinko hil zen, eta baikor ageri zen etorkizunari begira ere; oroimena baitzuen aldarri, “trozo histórico que refleje la justicia de nuestra lucha”; justiziazko oroimen historikoaren berreskurapena alegia.
Gerren eta indarkeriazko gatazken legatua korapilatsua eta
era askotakoa da, eta azpiegitura-suntsiketak eta beldurrezko
erregimen-ezarpenak ez ezik, ‘belaunaldi traumatizatuak’ ere
sortarazten ditu, zeinek oinarri baitituzte desagerpenak; doluetenaldi edo dolu-ezinak; umezurtz / erbesteratu / eta elbarrien
esperientziak; edota biktimen ahotsak isilarazten dituzten gertaera historikoen bertsio inposatuak. Legatu honen zati funtsezko bat jazotako gertaerei buruzko memoria kudeatzean
datza.
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Bere iragan traumatikoari aurre egiteko gizarte jakin batek
dauzkan aukerak era askotakoak dira, eta benetan sorta zabala
osatzen dute: ukapen, faltsutasun, ahanztura, isiltasun eta errepresioarekin hasi eta, batez ere trantsizio politikoaren garaietan, amnistia-promulgazioekin eta egia-batzordeekin buka.
Aldi berean nahiko baliabide garrantzitsuak eskura ditzakete
egitateak ikertzeko, errudunak auziperatu eta zigortzeko, bikti-

mei kalte-ordainak eskaintzeko, adiskidetze-prozesuak abiarazteko eta prebentzio-pedagogiak garatzen laguntzeko.
Espainiako Gerra Zibilean zehar giza eskubideen aurka
egindako bortxaketak ugariak izan ziren, eta izugarrikeria
haiek 1936tik 1939ra bitartean ez ezik, denboran areago luzatu ziren. Matxinoek garaipena eurentzat aldarrikatu ostean,
errepresio gogorra burutu zen garaituen aurka, gerrari beste
metodo batzuen bidez jarraitzeko borondateari lehentasuna
emanez. Diktadura garaian giza eskubideen aurkako bortxaketak hainbat modutara eta bestelako intentsitatearekin gertatu
zirela ahaztu gabe, borrokaren oroitzapenak, orduan jazotako
izugarrikerienak eta garaituen aurka jarraian zuzendutako
errepresioarenak bizirik iraun dute gatazkatik bizirik ateratakoen memorian. Diktadorea hil ostean demokraziarako trantsizioaren protagonistak izandakoen gogoan ere presente egon
zen.
Diktadura osteko trantsizioari inguratu zitzaizkion zertzeladek hitzarmen inplizitu bat ahalbidetu zuten, eta ondorioz,
joandako garaietan egindako giza eskubideen aurkako bortxaketak ahaztuta geratu ziren, ahaztarazi ziren, trantsizioko erregimen berritua sendotu ahal izateko, eta akordio hura 1976ko
Amnistiaren Legean gauzatu zen. Hala ere, ituna zela-eta, errepresioaren biktimek, jasandako gehiegikeriak salatzearen beldurrez hain denbora luzez isilik iraun zuten familiek alegia, ez
zuten beren erreparazio moralik ez eta kalte-ordain eskarientzako erantzunik ere jaso demokraziaren hurrenez hurreneko
gobernuen aldetik. Demokrazia finkatu ostean ere biktimen
memoria isilarazita, 1936-39ko Gerra Zibilean gertatutako
izugarrikerien zati batek ahantzian mantendu du.

Garaituak eta azpiratuak
Gatazkan zehar giza eskubideen aurkako bortxaketa masiboen
eta nazioarteko giza zuzenbidearen aurkako ekintza ugari
burutu ziren, izularri beroko garaian bide-bazterrak eta hilerriak gorpuz betez. 1936ko martxoan, matxinadaren prestaketa lanetan ari zela Emilio Mola jeneralak ‘Instrucción

Reservada nº 1’ izeneko dokumentua helarazi zuen. 1936ko
maiatzaren 25ean sinatutako dokumentu horrek zera zion: “se
tendrá en cuenta que la acción ha de ser en extremo violenta,
para reducir lo antes posible el enemigo, que es fuerte y bien
organizado”, seinalatuz lehen helburuak: “todos los directivos
de los partidos políticos, sociedades o sindicatos no afectos al
Movimiento” zera gehituaz “se les deben aplicar castigos ejemplares, para estrangular los movimientos de rebeldía o huelgas”59. Molak planifikatu bezala, eta 1936ko uztailaren 19an
aldarrikatzen zuen bezala, matxinadan bortxakeria muturreraino eraman zen: “hay que sembrar el terror… hay que dejar sensación de dominio eliminando sin escrúpulos ni vacilación a
todos los que no piensen como nosotros”60.
Matxinoen aldean boterea militarren eskuetan geratu zen;
sindikatuak eta alderdi politikoak desegin zituzten, beraien
liderrak errepresioaren lehentasunezko helburu bilakatu zirelarik. Espainiari bere balio eta zerizan tradizionalak itzuli
nahirik, eta ‘liberalismoaren eragin kaltegarritik’ aldendu
nahirik, matxinoek espainiar arima –beraiek ulertzen zuten
bezala– desitxuratzen lagundu zuten gizabanakoak desagerrarazteari ekin zioten herria onbideratzeko asmoz.
Apaizeriak altxamenduaren alde agertu zen eta espainiar aurkakotzat jotzen zen eta beraz desagerrarazi behar zen etsai
baten aurkako gurutzadaren ideia berreskuratzen zuen hizkera legitimatzen lagundu zuen. Francisco Franco jeneralak
1937ko azaroaren 16an zehazten zuenez61: “… nuestra guerra no es una guerra civil, una guerra de pronunciamiento,
sino una cruzada de los hombres que creen en Dios, que cre-

en en el alma humana, que creen en el bien, en el ideal, en el
sacrificio, que luchan contra los hombres sin fe, sin moral, sin
nobleza… “

Pasaiako gudari batzuk
Legutioko frontean,
1937ko otsailean.
Felipe Maya.

Izulaborri-giro baten pean berme judizialak desagertu egin
ziren, baita uztailaren 18ko altxamendua erresistentziarik gabe
garaitutako lekuetan ere, kosta ahala kosta saihestu nahi baitzuten atzealdean inolako oposiziorik berriz eratzea. Defentsan
ziharduten errepublikarrek udalerria hustean, tropa frankistak
1936ko irailaren 13an tirorik bota gabe sartu ziren. Pasaia okupatuz zihoazen heinean matxinoek kartzelaratu, atxilotu eta
herriko ‘gorri’ gailenak asasinatzeari ekin zioten; sarritan inongo formazio militar edota ardura politikorik ez zutenak.
‘Bapateko errepresiotzat’62 har daitekeen oldarraldi hau batez
ere Bidebietako tiro eremuan exekutatu zen. Nazional izenekoek burutu zituzten indar-ekintza asko eta asko armadak
Afrika Iparraldean izandako esperientzia kolonialean oinarritu
ziren, lurralde konkistatuan indar okupatzaile baten moduan
jokatuz. Askotan falangistek osatutako eskoadroiek izu-laborria
zabaltzen zuten eta lurraldea Errepublikaren aldeko jarraitzaileez garbitzen zuten jazarritako agintarien baimenarekin.
Garai hartan egindako hilketetako asko gauez egin ziren,
heriotza haien egiaztagiririk bat ere utzi gabe, halako moldez
non biktimen senitartekoek zailtasun handiak izaten baitzituzten heriotzak egiaztatzeko edota hilobi komunetan askotan
lurperatuak izan ziren gorpuzkinak aurkitzeko. Horrelako
kasuetan, gorriak delakoen emazteak, alargunak edota alabak
errepresaliei aurre egin beharrean kausitzen ziren soil-soilik
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militarki matxinatzeagatik epaitzeaz, presaka instruitutako berme judizialik gabeko gerra-kontseiluen bidez65. Espediente
militarren azterketak irizpide orokorrak jarraitu gabe tartekatutako epai militarrak izan zirela esatea garamatza; aro eta leku
berean eta ardura bera izan zutenei sententzia ezberdinak
ebatzi baitzizkioten.
Javier Tusellen arabera, gatazkaren ondorioz hildakoen
kopurua espainiar Estatuko biztanleen %1 izan zen; suntsipen
materiala Europako gainerako herrialdeek II. Mundu-Gerran
jasan zutenarekin alderatzerik ez badago ere; bai ordea gizasuntsipena66. Hego Euskal Herrian, 1936ko gerra hasi ostean,
5.000 gizon-emakume izan ziren fusilatuak67. 5.000 gorpu
ahanzturan lurperatuta. Hizkirik, izen-abizenik, inizialik gabeko 5.000 gorpu, 5.000 bala baino gehiago. Hizkirik gabeko
zenbaki hutsak.

EAE-ANVko beteranoak, Herreran egiten
dituzten topaketetetako batean.
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dolua ekartzeagatik, mota guztietako abusuak pairarazten zizkietelarik.
Nabarmentzekoak dira ere gerra eta gerraostean emakumeek pairatutako presio psikologikoak; izan ere berreraikuntzaren ardura berenganatzeaz gain, haien gizonezko familia-kideek ustez burututako jarduerengatik sarri askotan zigorpetuak
izaten baitziren. Amnistia Internazionalak eratutako txosten
baten arabera Gerra Zibilean eta Diktaduran burututako gehiegikeri ugari nazioarteko zuzenbidearen aurkakoak dira.
Gehiegikeria horien artean bere ezaugarri eta larritasunarengatik ondokoak nabarmentzen dira: tortura, bortxazko desagertzea, exekuio estrajudizialak, inongo bermerik gabeko epaiketak63. Aipatzen dira ere biztanleria zibilak sufrituak ere: “la
toma de ciudades o localidades por los alzados en armas fue
con frecuencia seguida de prácticas y tratos crueles, degradantes e inhumanos contra personas civiles o desarmadas, incluida la violación y abusos de índole sexual contra mujeres. La
exposición y escarnio público de mujeres y niñas con las cabezas afeitadas, debido a sus simpatías políticas, por no ajustarse
a los preceptos religiosos de los alzados y sus aliados, o simplemente por sus vínculos familiares con personas acusadas de
pertenecer al bando republicano, son hechos narrados de
modo constante en numerosos pueblos de España. Hacer
beber aceite de ricino a los detenidos, ocultar a los familiares
su paradero, abusar y obtener de éstos cualquier beneficio a
cambio de información sobre sus seres queridos son cuestiones que aún surgen en la memoria de quienes padecieron
dicho período”64.
Bereizketarik gabeko bat bapateko izuikararen garaiari beste izuikara legezko edo formal batek jarraitu zion, halako moldez non, epaiz kanpoko exekuzioek aurrera jarraitu bazuten
ere, horiei legezkotasun-eitea ematen saiatu baitziren. Alde
nazionalean, gerra-egoera aldarrikatu ostean, auzi-bide gehienak epaitegi militarren eskuetan geratu ziren, eta eurak arduratu ziren Errepublikako legezko Gobernuari leial iraun zutenak

Gatazkan zehar gertatutako jardun errepresiboak areagotu
egin ziren Francoren garaipenaren ostean, erregimen berriaren
aurkako inolako oposizio-motarik gertatuko ez zela ziurtatzeko. Gauzak horrela, errepresioak populazioaren sektore luzezabalak harrapatu zituen, bertako gizartean aztarna sakona
utziz. Orobat, erbesteratuen drama azpimarratu beharra dago,
Josefa Martínez Agullaren lekukotzan islatzen den bezala.
Nazionalen garaipenarekin errepresioaren instituzionalizazioa gertatu zen68, matxinadaren aurka egin zutenak zigortzeko promulgatuak izan ziren lege berezi mordo batek ordezkaturik. Erantzukizunen Politikoen Legea eta Masoneria
Erreprimitzeko Legea69, esaterako, helburu errepresiboekin
erabili ziren legeetako bi baino ez dira. Erantzukizunen
Politikoen Legea eragin errektroaktiboarekin 1934ko urritik
aplikagarria zen Frente Popular-eko alderdi politiko eta sindikatuei, erakunde abertzale eta nazionalistei, anarkistei eta
‘Movimiento Nacional’ zeritzonari aurre egin zioten gizonemakumeei. Masoneria Erreprimitzeko Legea, erlijioa, aberria,
instituzio eta gizarte-armoniaren aurka ‘ideia desegileak’ ereiten zituztenei eragiten zien. Legean jasotako isun ekonomikoekin batera, Estatuko Administrazioko funtzionarioen artean,
judikaturan eta hezkuntza-erakundeetan egindako arazketalana da azpimarratzekoa, batez ere maisu-maistrei, institutuko
irakasleei eta ikastoletako andereñoei erasan zielarik aurreko
atalean islatzen den bezala. Marko juridiko berriaren ondorioz, zigortuetako asko bizitzeko baliabiderik gabe utzi zituzten, zokoratuta bizitzera behartuz.
1938an heriotza-zigorra berriro jarri zen indarrean ZigorKodean, eta Epaitegi Militarrak orokortu zirenetik akusatuen
aurkako epaiak berme prozesalik gabekoak ziren, epai guztiz
sumarioei errugabetasun-ustekizunik gabe ere aurre egin
beharrean zeudelarik. Bermerik gabeko defentsa Lorenzo
Mancisidor Untzeta, Jose Manzisidor Ibarguren edota Ángel
Lorenzo Ansolaren aurkako gerra kontseiluen espedienteetan
ikusi daiteke; Defentsak haien babes judiziala bermatu beharrean errukitasuna soilik eskatzen duelarik. Batzuetan, pertsona-taldeak epaitzen ziren, akusatu bakoitzaren erantzukizunak
indibidualizatu ere egin gabe; horren adibide dira besteak beste Santoñan prozesatu zituzten Juan Aldai Sarasola, Laurentzi
Manzisidor Untzeta, Juan Puidado Gallego, Francisco
Rabaneda Postigo, Angel Lorenzo Ansola eta Luis Taboada Puy.

Agintariek Errepublikaren alde egin zutenak salatzera bultzatzen zuten, beldurrezko eta mesfidantzazko giroa zabalduz.
Partikularren arteko salaketak askotan erabiliak izaten ziren
kontu zaharrak garbitzeko, eta akusazio horietako asko errefusatzea zaila zen, erakunde judizialek neke handirik ez baitzuten hartzen egitateak argitzeko.
Behin gerra bukatutakoan errepresioaren hedadura, kartzelatutakoen kopuruari kontu eginik egiazta daiteke. Gatazka
baino lehen preso-kopurua ez zen 10.000tik gorakoa; 1939an,
berriz, 270.000koa zen, hortik aurrera pixkanaka behera egiten
hasi zelarik. Gauzak horrela, atxiloketa-eremuak ugarituz joan
ziren Errepublikaren aldeko armadako kideak ikertzeko eta
sailkatzeko asmoz. Ebaluazio on bat lortzeko eta halaxe zigor
ziur batetik ihes egiteko altxamenduarekiko atxikipenagatik
ezagunak ziren pertsonengandik abalak lortzea ezinbestekoa
zen. 1943an 43.000 ziren atxilotutako gizon-emakumeak70.
Bai esparruetan bai kartzeletan bidegabekeriak, abusuak eta
torturak ohikoak ziren. Presoek jasaten zituzten pilaketa-baldintza kaxkarrak, higienerik eza eta elikadurarik falta zirelaeta, tifusa eta tuberkulosia eta horren antzeko gaixotasunak
erraz zabaltzen ziren, heriotza-kopuruak nabarmen areagotuz.

Hau da Jacinto Etxeberria Bárcena, 32 urteetako Pasai San
Pedroko meatzariarena; 1937/11/04ean Burgosen kartzelaratua eta bertako kartzelan 1941/08/10ean birika tuberkulosiarengatik hildakoa.
Halaber, torturengatik edota epaiz kanpoko exekuzioengatik
gertatutako heriotzak normalean ez ziren era horretan erregistratzen. Agintariek orduko legeriari heltzen zioten, Ihes Legeaz
askotan baliatzen zirelarik; horrela, ihes egin nahian hil zituztelakoan zuritu ohi zituzten heriotza haietako asko. Presoek
jasaten zituzten bizi-baldintza apalgarriek ‘barruko etsaia’
zeritzotena adoregabetzea errazten zuten, presoak berriz kristautzeko eta berriz hezteko lana (kapilauen esku zegoena)
lagunduz71.
Nazional-katolizismoaren printzipio berresleetan oinarriturik, Lanarengatiko Zigor-Erredentzio sistema bat ezarri zen.
Langileen Diziplina-Batailoiak eta Presondegi-Kolonia
Militarizatuak eratu ziren; hortaz, erregimenak eta hainbat
enpresak espetxeratuak erabili zituzten lan-esku merke gisa,
oso lan-baldintza gogorretan aritu behar zuten lanean, berreraikitze-obretan eta herri-lan proiektuetan jardunez.

Ezkerrean: amnistia
agiria, 1990ean sinatua,
Juan Aldai Sarasolaren
alde.
Eskuinean: Besteak
beste, Angel Lorenzo
Ansolaren aurkako
salaketak. AranzadiEusko Jaurlaritzako
Gizarte Gaiene eta
Etxebizitza saila:
“Localización de documentación de personas
privadas de libertad
durante la Guerra
Civil y la posguerra”
Aranzadi-Eusko
Jaurlaritzako Justizia,
Lan eta Gizarte
Segurantza saila
“Proyecto de investigación y localización de
fosas de las personas
desaparecidas durante
la Guerra Civil”.

Kontzentrazio eremuak erregimen berriaren egonkortzean
funtzio ezberdinak betetzen zituzten, baina batez ere gizarte
eta norbanakoaren kontrolerako ziren erabiliak. Propaganda
ofizialak lan-behartuak gerraren errudunek suntsitu zutena
berreraiki zezatena justifikatzeko erabiltzen zuten72. Langileen
Diziplina-Batailoietako batean zigortuak Aritxulegiko tunela
eta Oiartzun eta Lesaka arteko bidea eraikitzen aritu ziren
lanean behartuta.

Julian Pindadoren aurkako
epaiketa abiatzen duen
fitxa, auzibide militar laburtuan eratu zuten makroprozesu baten lehendabiziko
orrialdea, eta Lorenzo
Manzisidorren heriotzazigorraren konmutazioa.
Aranzadi-Eusko
Jaurlaritzako Gizarte
Gaiene eta Etxebizitza
saila: “Localización de
documentaciónde personas
privadas de libertad durante la Guerra Civil y la posguerra”
Aranzadi-Eusko
Jaurlaritzako Justizia, Lan
eta Gizarte Segurantza saila
“Proyecto de investigación
y localización de fosas de
las personas desaparecidas
durante la Guerra Civil”.
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Hain zuzen, Europan, Gerra Arteko garaian, erregimen
demokratiko, autoritario edota totalitarioen artean, erregimenik errepresiboenetako bat Francorena izan zen; bakegaraian erregimenik hiltzaileena izan zen73. Estatu kolpearen osteko fase odoleztatu batean luzatuta, gerra zibil luze
batez baliatu zen, garaitutakoen artean errepresaliatu-kopuru izugarri altua eraginez, eta horiei gehitu behar epaiz kanpoko hilketak, ‘legezko errepresioa’, kartzela politikoa, kontzentrazio-zelaiak, lan behartuak, erbesteratzeak eta arazketak, bazterketa sozialaren sistema ezin hobeto sendotu zuten
baliabide nabarmenetako batzuk soil-soilik aipatzearren.
Dena den, II. Mundu-Gerran faxismoek jasan zuten porrotetik Francoren erregimenak bizirik iraun izanak, erregimenaren beraren barne-bilakaerak eta bere politika errepresiboaren iraupen luze-luzeak frankismoa sistema iraunkor bilakarazi zuten. Eta gauzak horrela, oroitza publikoa eta iraganaren interpretazio ofiziala propaganda ofizialistaren ibilbide
estuetatik eta jatorrizko legitimazio eta ordenaren eskutik
ibili zen ia esklusiboki, oroitza alternatiboa (ia beti famili
girora baztertua) eta garaitu zuen etsaiaren esperientzia
kolektiboa linbora bidaliz.
Atxiloketa masiboak, torturaren instituzionalizazioa, erailketak, desagertzeak, kartzela baldintza doilorrak, kontzentrazio esparruak, obra publiko eta pribatuetan aritzeko preso
politikoen esklabutza, ama errepublikazaleen umeen bahiketak, hautu politiko errepublikar edota iraultzailea zutenetatik
haratagoko kolektiboen jazarpena eta giltzapetzea, (intelektualak, homosexualak…) ‘gorrien’ erakunde eta familiei ondarea espoliatzea, eskala handiko umiliatze eta ostrazismo laborala eta abar luze-zabala.
Borroka zibilaren osteko urteetan, erregimen berriak gatazkaren interpretazio jakin bat inposatu zuen gizartean74. Alde
batetik, gerra ‘gorrien’ aurkako gurutzada modura goretsi
zuen eta garaipena eta garaileen heroismoa behin eta berriro
ospatu eta goraipatu zituen, matxinadan parte hartu zuten taldeen leialtasuna ziurtatzeko oso lagungarriak baitziren horrelako ekitaldiak. Aldi berean botere-eremu ezberdinak eskuratzeko elkarren artean lehian aritzen baziren ere. Alde batetik,
zentsura instituzionalizatzeko sistema bat ezartzeak eta hezkuntza kontrolpean egoteak arestiko iraganari buruz erregimenak eskainitakoak ez-bezalako ikuspen alternatiboak izatea eragozten zuten, gobernua garaituen memoria ezabatzen
ahalegintzen baitzen. Jose Luís Ledesmaren arabera, erregimenaren estrategia nagusietako bat ‘memoria esklusiboaren’
inposizioa eta Errepublikarren tradizio eta memoriaren ezereztapena izan zen; zeinak ‘gorri’ izaera soila baitzuten diktadura garaian75. Ildo berean, Conxita Mir-ek baieztatzen du
frankismoaren oinarriko enfrentamendu sozialak, sistema
politiko, balio ideologiko eta portaera arau berriak inposatze-

ko errepresioa eta kontrol soziala beharrezko zituen76. Liburu
honen aurreko ataleko hemerotekan ikus daiteke Pasaian
burututako omenaldiak (Voz de España 1936/10/20; El Diario
Vasco 1937/03/23; El Diario Vasco 1937/03/24; El Diario
Vasco 1937/04/30)
Berrogei urtez, ofizialki, talde batean bakar-bakarrik gertatu
ziren hildakoak; ‘Jainkoaren eta Espainiaren izenean’ eroritakoen hilobi komunak bakar-bakarrik; indarkeria iraultzailea
baino ez. Eta horretan guztian oinarriturik abiatu ziren memoriaren politikak. Primo Levik ‘memorizidio’ izenaz kontzeptualizatu zuena burutzen saiatu zen diktadura frankista, garaituei berau ezarriz propaganda autolegitimatzailerik zorrotzenaren bidez eta beldurraren eta isiltasunaren halako kulturajardunbide baten bidez. Memorizidio bat, hortaz, bi zentzutan
bururatua, lehenik garaipenaren biktimena, eta bigarrenik
garaipena inposatzeko erabilitako bideena, indarkeriazko
zamarena, alegia. Francoren Espainiak ezin zuen atzerrian
bere burua erakutsi erregimen hiltzaile baten modura, non
existitzen baitziren kontzentrazio-zelaiak, lan behartuak, hilketa guztiz sumarioak, epaitegi bereziak, ume-bahiketak kartzeletan eta, oro har, giza eskubideen aurkako mota guztietako
bortxaketa sistematikoak. Horregatik, isiltasunaren eta ukapenaren makineria martxan jarri zen, ahantzia helburu.
Propaganda frankistak 1939. urtea aukeratu zuen
‘Garaipenaren urtea’ ospatzeko. Hortik aurrera, Espainiar estatuko lurralde luze-zabal osoan Jainkoagatik eta Espainiagatik
hildakoen omenezko monumentuak eta gurutzeak altxarazi
zituen. Gerran mutilatuei eta zaurituei ere laguntza ekonomiko eta omenaldiak ere erabat egiten zitzaizkien Pasaian ere;
aurreko ataleko hemerotekan ikus daitekeen bezala (El Diario
Vasco 1937/04/21).
1940n, Estatuburuaren agindu batek, ‘horda marxisten’ biktimen errestoak deshobiratzeko jarraitu beharreko tramiteak
erraztu egin zituen. Ildo berean, funtzionario postuen portzentaia bat garaileen bandoko mutilatu, borrokalari ohi eta abarrentzat gorde zen77. Errepublikazaleek hildako gorpuak lurperaturik zeuden hilobiak irekitzeko baimena eman zuten, eta
‘Causa General’ izeneko makroekimen judiziala jarri zuten
abian, gerra hasi zenetik alderdi errepublikanoak eragindako
hilketak ikertzeko helburuz.
Frankismoak eskenatoki erdian ezarri zuen Gerra Zibila:
liberalismoak eta demokraziak eragindako hondamendiaren
helmuga eta ‘Espainiaren berpizkundearen’ abiapuntu gisa.
Gerraren zentralitatea bi fronte ezberdinen bidez ikuskatu ahal
zen: II. Errepublika eta ‘izu-gorria’ eta bestea ‘Jainkoa eta
Espainiaren alde erorien’ oroimena eta Estatu Berriaren irudien
goraipamenean. Esate baterako Causa Generalean Gipuzkoari
dagokion espedientean zera gehitzen da78: “La provincia de
Guipúzcoa, de pequeña extensión geográfica y población
densa, pertenece a la zona del País Vasco, en cuyo pueblo brillan con indudable esplendor las características de laboriosidad, honradez, sentimientos de orden e idem religiosas profundas. La capacidad de trabajo de los habitantes así como sus
indudables dotes de organización, han hecho que prosperen
infinidad de industrias, que han traído elementos extraños al
país y entre los que fácilmente se han infiltrado teorías sociales

Froilan Lakarra, ezkerretik bigarrena, lagun talde batean, frontean.

Florentino Pontestaren karneta, Jeronimo Asteasuinzarrak, Pasai San Pedroko PNVko guardia zerbitzuetako arduradunak sinatua. Donostiako Ontzi Museoa.

y políticas extremistas, que no tenían arraigo ni ambiente
entre los naturales. Así puede señalarse la zona pesquera de
Pasajes donde penetró el virus comunista y la industrial del
partido judicial de Vergara especialmente la población de
Eibar, Elgoibar y Mondragón de franco sabor marxista. En el
resto de la provincia incluso en San Sebastián, las ramas
monárquicas y partidos que defendían los postulados de propiedad, orden, familia y religión, eran los más numerosos y la
vida sin grandes apasionamientos se deslizaba en un ambiente de tranquilidad y trabajo hasta el advenimiento de la
República en 1931”.
II Errepublikaren gaitzespenean erregimen berriak erabilitako erremintak gailena hezkuntza sistema frankista izan zen.
Alabaina, hezkuntza ez zen izan iraganeko irudien gordailu
bakarra. Erregimen frankistak Espainiaren historiaren ikuspegi
propioa euskarri ezberdinen bidez transmititu zuen: NODO,
EFE agentzia, ‘Movimiento’ zelakoaren prentsa, pelikulak, hitzaldi politikoak… Lortu nahi zena zera zen: jendeak ‘gertatua’
propagandak aurkeztutako errealitatearekin erlazionatzea,
erregimenaren legitimizazioarentzat argumentu eraginkorrena
izanik. Iraganaren gaitzespenaz gain ‘Espainiaren berpizkundearen’ mitoa eraiki zuen frankismoak, milaka biktimei esanahia edo zentzua eman nahirik. Ildo horretan eliza, gurutze,
monolito, hilarri eta abarretan ‘erorien’ zerrendak ezarri zituzten tokian tokiko oroimen-gune gisa aurkeztuaz.
Monumentuek aitortza publikoaren espazio sinbolikoa
Ernesto Goñi, zutik,
ezkerreko lehena,
Miranda de Ebroko
presondegi eremuan.

itxuratzen bazuten ere kale izendegia zen herritarren eguneroko bizitzan presente zen oroimen-lekua. Erregimen berriak
kale eta plaza izendegia bat-batean bilakatu zuen. Esate baterako Donostian, izenez aldatu zuten lehena ‘Avenida de la
Libertad’ izan zen, ‘Avenida de España’ izenarekin ordezkatuz. Pasaian berriz, Trintxerpeko barrutiari izena aldatu nahi
izan zion erregimen berriak; klase borrokekiko zuen konnotazioa eten asmoz ‘Nuestra Sra. del Carmen’ izenarekin bilakatuz. Pasaian aldatu zituzten beste zenbait kale izen: Francisco
Andonegi kalea General Mola izenera aldatu zuten,
Trintxerpen, egun Euskadi Etorbidea dena; Antxon berriz
Sabino Arana kalea Primo de Riveran bilakatu zen. 2002an
espainiar estatuko 8.107 udalerrietatik 3.423tan mantentzen
zen toponimia frankista, hau da, espainiarren %42a diktadurarekin zerikusiriko kale-izendegia mantentzen duten herrihirietan bizi zen79.
Neurri hauek ez zetozen bat biktima errepublikazaleek eta
euren senideek jaso zuten tratamenduarekin, lehendik aipatutako onuretatik kanpo gelditzeaz gain, ‘Espainiaren etsaitzat’
ere jo baitzituen propaganda ofizialak, gerran zehar egindako
izugarrikeria askoren erantzule gisa erdeinatuak izan zirelarik.
Gauzak horrela, familia askok euren samina isilean bizi behar
izan zuten, inongo kalte-ordainik lortzeko aukerarik izan gabe,
ildo horretatik bideraturiko ekintzek abusu gehiago pairaraziko
zizkieten beldurrez. Erregimenaren arrazoibide ofizialetik
aldendutako memoria-mota ororekiko etsaitasun nabarmena
erakusten baitzuen diktadurak.
Gerraren biktimen memorian, orokorrean, etxearen eta
familiaren unibertsoarekin loturiko transmisioa biltzen duen
eremua dago. Iragana orainaldira ekartzeko prozesu hauetan
guztietan, beste pertsonen oroimena aktibatzean, zereginei
buruzko jakintzak, ezagupenak, eta gorputzaren bizipenak
transmititzean, norbanakoak memoriara jotzen du, bere
memoriara alegia, iragana orainaldian sartzeko. Bizi-memoria
da, zenbait kasutan emozio desberdinetan eta xehetasun sotilekin adierazten dena. Memoria hau, maiz, aberastasun narratibo izugarriarekin eta xehetasun ugarirekin azaleratzen da, eta
kasu gehienetan, jakintza onartuaren barruan sartu ez den
jakintza osatzen du, norbaitek erreskatatu eta prestigioa emateko zain. Oro har, gerran pairatutakoa familiaren intramemorian mantentzea ausentziak presentzia bihurtzeko bideak izan
direla esan daiteke, maite izandakoen eta ingurune familiarrarekin loturiko gertaeren oroimena lantzen dutelako. Hau guztiari, sarritan, sufrimendu erantsi bat gehitu behar zaio, ausentzian oroitu behar duenak ausentzia eragindako faktoreak eguneroko harreman sareetan aurrean dituenean; fusilatzaileak,
desjabetutako etxeak e. a.; edota dolu-etenaldiak edo dolu-ezinak dekretatzean.

“¡Quieto todo el mundo!”
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1975eko azaroaren 20an Carlos Arias Navarro Gobernuko
Presidentea, TVEren agerraldi batean negar-malkoz, Francisco
Franco diktadorearen heriotza iragarri zuenean, hainbat galdera zertu zituen gizarteak. Diktaduraren azkeneko urteak erregimenari erantzuteko modu ezberdinen gorakadagatik karakterizatu ziren, ikasleek eta langileek protagonizatuak. Halaber,

erakunde armatuen jarduerak Gobernuak ohitura errepresiboak biziagotuz erantzun zuen.
Espainiar estatuaren trantsizioa erregimen autoritario batetik demokrazia sendo baterainoko trantsizio baketsuaren
paradigmatzat jo izan bada ere, oposizioak adostasuna lortu
nahian gauza garrantzitsu askotan amore eman behar izan
zuen. Gizarteak behin eta berriro egiten zituen amnistiaeskaerak 1976ko eta 1977ko Amnistia Legeetan gauzatu
ziren. Hala ere, amnistiak, jarduera politikoengatik zigorturikoengan ez ezik, diktaduraren garaiko errepresioan ardurarik
izan zuten agintari, funtzionario eta ordena publikoko eragileengan ere izan zuen eraginik, horrelako ekintzak burutu
zituztenei erabateko inpunitatea gozatzen utzi zietelarik: “los
delitos y faltas que pudieran haber cometido las autoridades,
funcionarios y agentes del orden público, con motivo u ocasión de la investigación y persecución de los actos incluidos
por dicha ley”80. Lege hau hainbatek ‘ahanzturaren itun’
inplizitutzat har dezakete; ‘puntu eta kitoko legea’ bezala;
orbaintze faltsutzat alegia.
‘Errekontziliazio nazionalaren’ mitoak gizabanakoen isto-

rioak isilarazi zituen, barkamenak eta adiskidetzeak era egokian inoiz landu ez zen dimentsio pertsonala ere badutela saihestuz. Barkazio prozesua eta errekontziliazio nazionala biktimek egia ezagutzean, justizia egitean eta kalteak posible diren
heinean konponbidea ematean soilik gauzatu daitezke81.
Biktima batzuek beste batzuekiko jasan zuten diskriminazioari
amaiera emateko hainbat neurri hartu ziren, baina ez zioten
eragindako kaltea konpontzeari ekin, ezta gatazkaren amaieratik bide-bazterretan zeutzan milaka eta milaka gorpuzkinak
bilatu, lurpetik atera eta identifikatzeari ere.
Diktadura amaitzean, Euskal Herriko zenbait herritan deshobiraketa-lan bakanak burutu ziren. Guzti hauek elkarren artean
koordinatu gabe eta ezaugarri komun batekin: alde batetik instituzioen inolako babes eta bitartekorik gabe eta bestalde metodologia zientifikorik jarraitu gabe. Ahalik hautsik gutxiena
harrotuaz.
1981eko otsailak 23an Guardia Zibil talde batek espainiar
parlamentua asaltatu zuen. Antonio Tejero teniente koronela
izan zen, pistola eskuan, hemizikloan sartu eta Diputatuen

Ezkerrean: Dionisio
Puyren aurkako Gerra
Kontseilua. Beste askori
bezala, Matxinada
Armatua egotzi zioten
legezko gobernua defendatzeagatik. Frankisten
okupazioak ez zion atzera
eragin, salaketan jasotzen
den moduan.
Eskuinean: Telesforo
Goienetxearen heriotzazigorra, konmutatua.
Aranzadi-Eusko
Jaurlaritzako Gizarte
Gaiene eta Etxebizitza
saila: “Localización de
documentación de personas privadas de libertad
durante la Guerra Civil y
la posguerra”
Aranzadi-Eusko
Jaurlaritzako Justizia, Lan
eta Gizarte Segurantza
saila “Proyecto de investigación y localización de
fosas de las personas desaparecidas durante la
Guerra Civil”.

Gerra Kontseilua eta lau urteko zigorra Ernesto Arteaga militante
anarkistari, “Gora Euskadi Askatuta” oihu egiteagatik.
Aranzadi-Eusko Jaurlaritzako Gizarte Gaiene eta Etxebizitza saila:
“Localización de documentación de personas privadas de libertad
durante la Guerra Civil y la posguerra”
Aranzadi-Eusko Jaurlaritzako Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza
saila “Proyecto de investigación y localización de fosas de las personas desaparecidas durante la Guerra Civil”.

Kongresu barnean zein kanpoan oso ongi ulertu zen adierazpena oihukatu zuena: “¡Quieto todo el mundo!”. O-23ko sustoaren ondorioz, frankismoaren biktimen memoria eremu pribatura itzuli zen; eta alderdi politikoetatik haratago burututako
saiakerak espazio publikotik irten ziren.

“…enséñales a respetar
mi memoria…”IV
2002az geroztik, biktimen ahaideen eta gizarte zibilaren
eskaerei erantzunez hainbat eta hainbat bide-bazterretan eta
bakartegitan tiroz zulatutako eskeletoak eta burezurrak agertu
izanak, biktimen senideen lekukotasunak eta adituen azterketa zehatzak lagunduta, memoria historikoa berreskuratzeko
beste prozesu paralelo batzuen katalizatzaile eta dinamizatzaile modura balio izan du.
“Somos los nietos de los obreros que nunca pudistéis matar
/ Somos los nietos de los que perdieron la guerra civil”82.
Ahapaldi hau “La Polla Records” euskal punk-rock taldearen
“No somos nada” kantari dagokio, zeinak gizarte zibilaren
mugimenduaren zutabea ongi laburbiltzen baituen, hots,
belaunaldi batek bere jatorri sozial eta politikoarekiko duen
identifikazioa. Aitona-amona asasinatuak eta errepresaliatuen
oroimena jada berreskuratu nahi da –“nunca pudistéis matar”eta lehen espazio intrafamiliaren parte zena, kanporantz ateratzen da. Gerra Zibileko errepresioaren biktimen eta diktaduraren lehen urtekoen zuzeneko belaunaldiak balio soziala
atxikitzen du. Euretaz harro hitz egin eta, lehen aldikoz, familian leku erreferentzial bat hartzen dute kasu anitzetan.
Alabaina, beste zenbait ahots kexu azaltzen da, esanez
horrelako jarrerek jada orbainduta zeuden zauri zaharrak
berriz irekitzen dituztela, bi Espainien arteko zatiketa tradizionala gainditzea ahalbidetu zuen hitzarmena ahulduz. Eta
batez ere deshobiratzeek ‘dena’ izorratzen dutela aldarrikatzen du. ‘Dena’ edo ‘todo’ baieztapen horrek ongi islatzen du
trantsizioak eskuinarentzat nola utzi nahi izan zuen ‘dena konpondua’; Francoren esaldi famatu hari men eginez: “¡Queda
todo atado y bien atado!”.
Baina hilobi komunak bilatu, aurkitu, zulatu, argitara eraman eta horien aldeko omenaldiak egitearen inguruan sortzen den memoriaren ekoizpen horren espazioan, errepresio
frankista jasan zuten biktimen eta lekukoen ‘lekukotasunaren
birbalorizazioa’ nabarmentzekoa da bereziki, memoria historikoa berreskuratzeko ardatz nagusietako bat da-eta.
‘Aitonaren batailatxoa’ esapideaz ezagun zen gerra osteko
esamoldea, urte luzeetan belaunaldien arteko komunikaziorik ezaren paradigma eta genero narratibo trufatutzat hartua.
Garrantzi ezin handiagoko ezagutza soziologiko eta antropologiko bilakatzeko bidean da, batez ere ‘aitona/amona bentzutuaren’ adierazpen narratiboaren kasuan. Hau da, aitona

IV Secundino
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Antón Sancho. Antón-Alberro familiaren dokumentazio funtsa. Secundino Antón Sancho Plazaolako trenbideko langilea zen. Matxinadari laguntza ez
emanaren akusaziopean 1936/09/18an Andoainen atxilotu eta Ondarretako kartzelara eraman zuten. Donostian 1936/10/04an bere aurka ospatutako gerra kontseiluan heriotza zigorrera kondenatua izan zen. 1936/10/20an goizeko 6:30etan asasinatu zuten Ondarretako kartzelan bertan. Erail aurretik bere emazte Juanita
Alberrori idatzi zion azken gutunean bere alabei zer eskatzen zien: “…enséñales a respetar mi memoria…”.

zigortuaren, amona traumatizatuaren, aitona isilaraziaren,
amona umiliaraziaren espresio modura. Biktima asko hilik
egoteak eta beste biktima asko oso zaharrak izateak ‘bertigo
narratiboa’ deritzon sentimendua sortarazi du memoria
berreskuratzen ari diren taldeen artean. Guk geuk horrelakorik baieztatu ahal izan dugu orduko protagonistekin izandako
elkarrizketetan. Gogoratzekoa da, esate baterako, Jesus
Carballoren kezka: “hau kontatzerakoan sinistu al didate?
Sinistuko al didate?”

cia de nuestra lucha”; justiziazko oroimen historikoaren
berreskurapena alegia.

Diktadurak oinordekotza pisutsuegia utzi zuen imaginario
kolektiboan eta, beraz, instituzio demokratikoek iraganaren
jakintza zehatza oroimen kolektibora agontzea dagokie. Izan
ere, Gerra Zibila eta Diktadura frankistaren sufrimenduaren
memoria gizarte hobe baten oinarriak ezartzeko estimuluak
izan behar baitute. Eduardo Galeanok zioenez, “algunos recetan el olvido como la fórmula para la reconstrucción. Sin
embargo, la experiencia indica que es la amnesia la que hace
que la historia se repita y que se repita como pesadilla. La buena memoria permite aprender el pasado, porque el único sentido que tiene la recuperación del pasado es que sirva para la
transformación de la vida presente”83.
Inposatutako isiltasunaren bidezko ahaztura. Berriro ekarriaz Jesus Carballoren lekukotza, errepresaliatuak eta gudariak
Pasaiara itzultzerakoan zertaz hitz egiten zuten galdetu zitzaion; inozo galdetu ere; zera erantzun zuen: “Hitz egin?
Elkarri ez genion begiratu ere egiten, badaezpada ere. Franco
hil bezain pronto, berriz, elkar bilatzen saiatzen ginen, norberaren bizipenaren berri izateko”.
Finean faxismoaren aurkako memoria historikoa eta demokratikoa berreskuratzea eta finkatzea izan da oinordekoek
eskatzen dutena. 36ko gerrako eta Frankismoko biktimentzako
egia, ordaintza eta justizia egon dadin. Errepresaliak jasan
zituztenen kalte-ordain morala ez ezik, ordain juridiko eta
ekonomikoa ere bai; hilobi komunak aurkitu, gogoratu eta lurpetik ateratzeko eta gorpuzkinak kudeatzeko babes sistematiko eta protokolizatua; biktimen aldeko omenaldi batzuen ofizializazioa; diktaduraren garaiko monumentu, omenaldi eta
ikurren ezabaketa; indarrez ebatsitako ondare publiko eta pribatuen itzulpena; Gerra Zibilari buruzko ikerketa historiografiko, soziologiko eta antropologikoaren bultzada eta memoria
historikoa kudeatzearen aldeko jarrera; biktima guztien errolda egin; erakundeetatik kaleratutako langileak birgaitzea eta
azkenik, memoria traumatikoa musealizatzeko prozesuaren
sustapena.
Gerraren biktimen ondorengoen ekimenei esker, historiagileek egindako lanaren emaitzez, gatazka zibilean izandako
gertaerak sakon ezagutzeari esker eta; atzerantz begiratu, iragana argitu eta denbora luzez kontuan hartuak izan ez zirenei
justizia egiteko premia aldarrikatzen duen mugimendu sendoa sortu delako izan da posible liburu hau. Mugimendu
horren emaitza baino hasiera-puntua izan da liburuarena.
Oroimen historikoa jasotzen den saskia zumitz anitzez osatua
izanik; norberari dagokigu bere familiarena, auzoarena
berreskuratzea, pasaiatarron justiziazko oroimen demokratikoa berreskuratzen jarrai dezagun eta Francisco Rabanedaren
aldarriei zentzua emanik; “trozo histórico que refleje la justi-
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Aranburu Sabando, Ignacio
Arandia Iñarra (Iñana), José Manuel
Aranguren, Cirilo
Aranzabal, Pedro
Aranzasti Guillén, Antonio
Aranzasti Munduate, Pío
Aranzua
Arbillaga Leturiondo, Josefa
Arbona, Cecilio
Arbona, Enrique
Arbona Arakama, Juan
Arbona Egiluz, José
Areizaga Gómez, Manuel
Argarate Tolosa, Ignacio
Arizketa (Arisgeta), Luis
Armental San Pedro, Agustín
Arnal, E.
Arnedo, Juan
Arozena, Francisco
Arratibel, Ignacio
Arrese, José
Arriaga, Antonio
Arriaga, Modesto
Arribas Arasez, Cosme
Arrieta, Félix
Arrieta, Pedro
Arrieta Azpeitia, Angel
Arrieta Basadel, Francisco
Arrillaga, José Luis
Arriola Etxaniz, Luis
Arriolabengoa Ibaba, Asensio
Arrizabala Galdos, Ignacio
Arrizabalaga Agirre, Juan
Arrizabalaga Gotilla, José
Arrondo Azurmendi, Ignacio
Arrondo Gorostiaga, José
Arruabarrena Díaz, Porfirio
Artamendia, Andrés
Arteaga,
Arteaga Oribe, Ernesto
Artola, Miguel
Artola Lakuntza, José
Artola Lakuntza, Luis
Arzak, Enrique
Ascaso, Enrique
Asensio Besares, Víctor
Aspiazu, Modesto
Asteasuainzarra, Antonio
Asteasuainzarra, Iñaki
Asteasuainzarra, Jerónimo
Astigarraga, Elías
Astigarraga Azpitarte, José
Astigarraga Mendizabal, Antonio
Astigarraga Mendizabal, Jose
EAJ-PNV Frente Popular
EAJ-PNV
EAJ-PNV
EAJ-PNV Frente Popular
EAJ-PNV Frente Popular

UGT MAOC
Milicias Izquierda Republicana MAOC
EAJ-PNV
Milicias Izquierda Republicana
MAOC “Pablo Iglesias Lenin”. Milicia comunista pasaitarra
EAJ-PNV
EAJ-PNV Frente Popular

CNT

MAOC “Pablo Iglesias Lenin”. Milicia comunista pasaitarra
MAOC “Pablo Iglesias Lenin”. Milicia comunista pasaitarra
Milicias Izquierda Republicana MAOC
EAJ-PNV

La Unión: Federación Local de Sindicatos Unidos
Frente Popular EGI
Lenin

MAOC “Pablo Iglesias Lenin”. Milicia comunista pasaitarra

Pablo Iglesias
Frente Popular EAJ-PNV
Milicias Izquierda Republicana
Galdames ontzian

EAJ-PNV EGI
Frente Popular EAJ-PNV
EAJ-PNV

CNT (Isaac Puente)
La Unión: Federación Local de Sindicatos Unidos

STV

Montaña-2

Izquierda Republicana

EAJ-PNV
EAJ-PNV EGI
MAOC “Pablo Iglesias Lenin”. Milicia comunista pasaitarra
MAOC “Pablo Iglesias Lenin”. Milicia comunista pasaitarra
EAJ-PNV
Frente Popular EGI
MAOC “Pablo Iglesias Lenin”. Milicia comunista pasaitarra
145. Astinza, Guillermo
146. Ausin Otaola, Benito
147. Aznar, Angel
148. Aznar, Josefa
149. Aznar, Pedro
150. Aznar, Rosalía
151. Azurmendi, Sabas
152. Badiola, Esteban
153. Badiola, Jose
154. Badiola Unzueta, Severo
155. Bado Pérez, José
156. Baigorri, Sotero
157. Baquenado, Pablo
158. Barandiaran, José
159. Barrenetxea, Jesús
160. Barrio, Emilio
161. Barrio Michel, Luis
162. Barrios, Ezequiel
163. Barrios, M.
164. Barros Corvenza, Manuel
165. Barrutia Saez de Asteasu, Genaro
166. Basurko, Benigno
167. Basurko, Jesús
168. Basurko Agirregomezkorta, Luis
169. Bázquez, José
170. Beaskoetxea Lizarate, Tomás
171. Bello Mosqueira, Francisco
172. Beloki, Antonio
173. Beloki, Luis
174. Beloki Bidaurre, Francisco
175. Beloki Bidaurre, José
176. Beltza, Sebastián
177. Bemposta, Manuel
178. Bengoetxea, Pedro
179. Beramendi Larrañeta, Saturnino
pasaitarraLarrañaga
180. Berasategi, Angel
181. Berdasco, Luis
182. Bereterbide, Millán
183. Beristain, Faustino
184. Beristain Lázaro, Ignacio
185. Bermejillo Acasuso, Leandro
186. Bermejillo Acasuso, Victoriano
187. Berra Saez, José
188. Berroa, Antonio
189. Berrondo, Anastasio (Atanasio)
190. Berrondo, José
191. Berrondo Retegi, Segundo
192. Berrospe, Ignacio
193. Berrospide, Inocencio
194. Berrueta Landarbaso, Jesús
195. Berueta, Jesús
196. Besga, Recaredo
197. Betialde, Francisco
198. Bicuncia Horniz, Manuel
199. Bikuña, Miguel
EAJ-PNV

Izquierda Republicana
EAJ-PNV Vocal del Comité de Defensa y Guerra

UGT

Milicias Izquierda Republicana
MAOC Rusia? UGT
EAJ-PNV
EAJ-PNV
EAJ-PNV

EAJ-PNV
Dragones
EAJ-PNV
EAJ-PNV
Milicias Izquierda Republicana MAOC UGT

EAJ-PNV
MAOC “Pablo Iglesias Lenin”. Milicia comunista

EAJ-PNV
EAJ-PNV
EAJ-PNV STV Frente Popular
EAJ-PNV
Izquierda Republicana

UGT

La Unión: Federación Local de Sindicatos Unidos
La Unión: Federación Local de Sindicatos Unidos
Irakaskuntza
Milicias nacionalistas
Milicias nacionalistas (Euzko Indarra?)
Amaiur EAJ-PNV
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CNT (Bakunin)La Unión: Federación Local de Sindicatos Unidos

EAJ-PNV EGI Frente Popular
EAJ-PNV Frente Popular

Izquierda Republicana

EAJ-PNV
Frente Popular EAJ-PNV
STV EAJ-PNV

Socorro Rojo Femenino

MAOC
Milicias nacionalistas
Socorro Rojo Femenino

200. Bikuña Inda, Agustin
201. Bikuña Inda, José
202. Bilbao, Carlos
203. Biskarrondo, José
204. Bizkarrondo Sistiaga, José
205. Blanco, Adolfo
206. Blanco, G.
207. Bonet, Julio
208. Borrajo, Francisco
209. Bouzquet, Miguel
210. Braceras, Felipe
211. Braceras, José
212. Braceras, Santiago
213. Braceras, Tomás
214. Braseras, Felipe
215. Braseras, José
216. Braseras, Santiago
217. Braseras, Tomás
218. Breigo Alonso, Benancio
219. Brosa Maiz, Gerardo
220. Busselo Goikoetxea, Luisa
221. Bustamante, Ramón
222. Busto, Isidoro
223. Buzón Lago, Angel
224. Cabaleiru, Andrés
225. Caballero, Andrés
226. Cabezón, Juan Cruz
227. Cabezón del Campo, Francisco
228. Cabezón González, Luis
229. Cabo Manzisidor, Jose María
230. Cadilla, Eugenio
231. Cadilla Solla, Eugenio
232. Calderón, P.
233. Calvo Andueza, Gonzalo
234. Calvo Gil, Julio
235. Calzada Díez, Cayetano
236. Camaño, J.
237. Camaño, M.
238. Camaño Alberga, Fernando
239. Camaño Fernández, Francisco
Unidos
240. Camara, Federico
241. Camión, Victoriano
242. Campio Mariño,
243. Canal , Ricardo
244. Canal Ruiz, Miguel
245. Cano Pardo, Gregorio
246. Cantera Camino, Eugenio
247. Carballo, Benito
248. Carballo, Gerardo
249. Carballo Quiroga, Jesús
250. Carbonell Cruz, Lucas
251. Carbonell Cruz, Vicente
252. Carpintero, J.
253. Carpintero, Luis
Vocal del Comité de Abastos
CNT
MAOC “Pablo Iglesias Lenin”. Milicia comunista pasaitarra
Tomás Meabe (Dragones)
CNT (Celta)
UGT
CNT
MAOC “Pablo Iglesias Lenin”. Milicia comunista pasaitarra
MAOC “Pablo Iglesias Lenin”. Milicia comunista pasaitarra
La Unión: Federación Local de Sindicatos Unidos
UGT-12

Milicias nacionalistas
La Unión: Federación Local de Sindicatos Unidos

La Unión: Federación Local de Sindicatos Unidos
Milicias Izquierda Republicana MAOC
CNT (Bakunin)
MAOC “Pablo Iglesias Lenin”. Milicia comunista pasaitarra
La Unión: Federación Local de Sindicatos Unidos
La Unión: Federación Local de Sindicatos Unidos
CNT
EAE-ANV CNT (Bakunin)La Unión: Federación Local de Sindicatos

PCE
MAOC “Pablo Iglesias Lenin”. Milicia comunista pasaitarra
Avance Marino

Larrañaga?

Capitán Casero?

UGT

STV
Izquierda Republicana
La Unión: Federación Local de Sindicatos Unidos
Frente Popular
Izquierda Republicana

STV EAJ-PNV
STV
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.
273.
274.
275.
276.
277.
278.
279.
280.
281.
282.
283.
284.
285.
286.
287.
288.
289.
290.
291.
292.
293.
294.
295.
296.
297.
298.
299.
300.
301.
302.
303.
304.
305.
306.
307.
308.

Carracido Renedo, Alfredo
Carrera, José
Carrera, Juan
Carreras, Juan
Casa Casado, José
Casal, Antonio
Casas Dopico, Evaristo
Casteleiro Fornes, Francisco
Castillo Dama, Demetrio
Casual Suárez, Ricardo
Ceberio,
Ceizas Martínez, Luis
Ces Pérez, José
Chocarro, Primitivo
Cia, Félix
Ciribanes, J.
Claramunt, Jaime
Cobizas, XXXX
Cobizas, YYYY
Conde, Marciano
Conde Aranburu, José
Cores Costa, José
Cormenzana Alberro, Enrique
Corral, Casto
Cortavalles del Castillo, José
Cortés, José
Cortés Pérez, Justo
Cortines Fernández, Paulino
Costa Alvariño, Manuel
Costa Castro, José
Cousillas, Fernando
Cousillas, Rafael
Cousillas, Ramón
Cousillas Ferreiro, José
Crespo, Asunción
Crespo Etxeberria, Antonio
Crespo Etxeberria, Cipriano
Crespo Etxeberria, Juan
Cruz Franqueira, Eladio
Cruz López, Victor
Cruz López, Virginia
Cuerno, María (alias Pasionaria)
Cuesta, Dámaso
Cuesta, José
Cuesta Sanz, Eutimio
Cuevas Garrote, Santiago
“cuñado de Berroa”
“cuñado de Félix ‘máquinas’”
Dacosta (Jacosta) Crespo, Juan
Dadie Egiguren, Jose Manuel
Danborenea, Florentino
de Dios, José
de Hoyos, C.
de la Fuente, Mateo
de la Mota, Luis
La Unión: Federación Local de Sindicatos Unidos
UGT MAOC
EAJ-PNV

Pablo IglesiasJuventudes Socialistas
STV
Milicias nacionalistas

MAOC “Pablo Iglesias Lenin”. Milicia comunista pasaitarra
CNT (Celta)
UGT

Compañía Roja de AltzaJuventudes Socialistas
Socorro Rojo Femenino

MAOC “Pablo Iglesias Lenin”. Milicia comunista pasaitarra
MAOC UGT
Tomás Meabe (Dragones)Juventudes Socialistas

Pablo Iglesias UGT

Cerdán

Milicias Izquierda RepublicanaEnlaces y Transmisiones?
MAOC UGT
CNT

CNT
CNT
Izquierda Republicana
MAOC UGT
UGT
Irakaskuntza

Izquierda Republicana
Izquierda Republicana
La Unión: Federación Local de Sindicatos Unidos

EAJ-PNV
CNT (Celta)

EAJ-PNV
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309. de la Rosa Martínez, Luciano
310. de Lucas Castro, Julián
311. de Lucas Puente, Lorenzo
312. (de) Marcos Guijalba, Lucilo
313. del Barrio, Lorenzo
314. del Puerto, Bautista
315. del Rincón, P.
316. Delbillar, Juan José
317. Delgado Blanco, Honorio
318. Diana, José
319. Díaz, Alberto
320. Díaz, Narciso
321. Díaz, Rufino
322. Díaz Omatos, Tiburcio
323. Diesar Narvaiz, Sinforoso
324. Diez, Fernando
325. Domingo, Benito
326. Domingo, Francisco
327. Domingo, José
328. Domingo Madrid, Eluterio
329. Domínguez, Antonio
330. Domínguez, C.
331. Domínguez, Castor (Casto)
332. Domínguez, José
333. Domínguez, Manuel
334. Domínguez, Paulino
335. Domínguez Aracema, Manuel
336. Domínguez Fontana, Balbino
337. Domínguez Gutiérrez, Alfredo
338. Domínguez Paz, Antonio
339. Domínguez Riñones, José
340. Domínguez Rubio, Emiliano
pasaitarraGuillermo Torrijos
341. Donay, Teodoro
342. Duart, Francisco
343. Egaña, José
344. Egaña, Manuel
345. Egaña, Tiburcio
346. Egia Lekuona, Saturnino
347. Egia Monzonis, José
348. Eguren Aberasturi, Angel
349. Eguren Aberasturi, Angel (alias Cartucho)
350. Egurrola Inda, Francisco
351. Eguzkiza, Manolo
352. Eguzkiza Agesta, Jerónimo
353. Eizagirre, Cándido
354. Eizagirre, Eugenio
355. Eizagirre, José
356. Eizagirre, Pedro
357. Eizagirre Arzak, Manuel
358. Eizagirre Etxabe, Pedro
359. Elberdin, José
360. Elgorriaga Artola, Julián
361. Elias Merino, Narciso
362. Elizalde Zulaika, Miguel
363. Elola, Fernando
EAE-ANV
EAJ-PNV

Euzko Indarra
Tomás Meabe
UGT
Zapadores 11
EAJ-PNV Frente Popular
Frente Popular EAJ-PNV
MAOC “Pablo Iglesias Lenin”. Milicia comunista pasaitarra
EAJ-PNV EGI
UGT
Loiola
Milicias Izquierda Republicana MAOC

CNT

EAJ-PNV
EAJ-PNV
EAJ-PNV
UGT

MAOC “Pablo Iglesias Lenin”. Milicia comunista

La Unión: Federación Local de Sindicatos Unidos
CNT
Guardia Civil UGT

La Unión: Federación Local de Sindicatos Unidos
Investigaciones

MAOC

Pablo IglesiasJuventudes Socialistas UGT

La Unión: Federación Local de Sindicatos Unidos

Vocal del Comité de Abastos

Tomás Meabe
Tomás Meabe

UGT

La Unión: Federación Local de Sindicatos Unidos

Zinegotzi sozialista. Concejal socialista. 1936.
La Unión: Federación Local de Sindicatos Unidos

364. Elordoi San Miguel, Eugenio
365. Elosegi, Andrés
366. Elosegi Araneta, Miguel
367. Elosegi Zubizarreta, Segundo
368. Elzo Sarasola, Francisco
369. Emanuel, Abelardo
370. Enríquez Oliva, Francisco
371. Ereño Goñi, José
372. Erostarbe, Agustín
373. Erzibengoa, Julián
374. Erzibengoa Indaberea, Antonio
375. Erzibengoa Indaberea, Elías
376. Escobosa, Juan
377. España, Fernando
378. Esparza, Gregorio
379. Esteban, Angel
380. Esteban Puelles, Genaro
381. Estellalde Asteasuanizarra, Felipe
382. Estevez, Manuel
383. Etxaide, Daniel
384. Etxaniz, Francisco
385. Etxaniz, Julio
386. Etxarri Ugarte, Ambrosio
387. Etxarte García, Víctor
y Deporte
388. Etxeberria, Antonio
389. Etxeberria, Ascensio
390. Etxeberria, Cándido
391. Etxeberria, Francisco
392. Etxeberria, Martín
393. Etxeberria, Miguel
394. Etxeberria, Sebastián
395. Etxeberria, Vicente
396. Etxeberria Barcena, Jacinto
397. Etxeberria Catareau, Silverio
398. Etxeberria Elizasu (Lizaso), Luciano
399. Etxeberria Ledesma, Cipriano
400. Etxeberria Rezola, Cesáreo
401. Etxebeste, Ignacio
402. Etxebeste Etxebeste, Tomás
403. Etxebeste Iturralde, Pío
404. Etxegarai Elizar, Manuel
405. Etxenike, Luis
406. Etxenike, Vicente
407. Ezeiza, Ventura
408. Fachado, José
409. Fano Etxeberria, Julio
410. Fariñas Castro, José
411. Faudicio Fernández, Antonio
412. Feizo Villa, Alfonso
413. Fernández, Antonio
414. Fernández, Benigno
415. Fernández, Félix
416. Fernández, Ismael
417. Fernández, Joaquín
418. Fernández, José (alias Mazopa)
Tomás Meabe
La Unión: Federación Local de Sindicatos Unidos
CNT

Milicias Izquierda Republicana

Milicias Izquierda Republicana
EAJ-PNV
EAJ-PNV
EAJ-PNV EGI

Lenin
MAOC “Pablo Iglesias Lenin”. Milicia comunista pasaitarra

La Unión: Federación Local de Sindicatos Unidos
Clara Zetkin MAOC PSOE
La Unión: Federación Local de Sindicatos Unidos

Milicias nacionalistas
Frente Popular EGI

EAJ-PNV
EAJ-PNV
EAJ-PNV Frente Popular
EAJ-PNV
Tomás Meabe
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Milicias nacionalistas EAJ-PNV
MAOC “Pablo Iglesias Lenin”. Milicia comunista pasaitarraCultura

EAJ-PNV

PCE
EAJ-PNV
Frente Popular
UGT
EAJ-PNV
MAOC “Pablo Iglesias Lenin”. Milicia comunista pasaitarra

Unión Hermanos Proletarios
EAJ-PNV
UGT 2 “indalecio Prieto”
MAOC “Pablo Iglesias Lenin”. Milicia comunista pasaitarra

Izquierda Republicana
CNT

CNT (Durruti)
EAJ-PNV
EAJ-PNV
EAJ-PNV Batallón ELA-STV Saseta

419.
420.
421.
422.
423.
424.
425.
426.
427.
428.
429.
430.
431.
432.
433.
434.
435.
436.
437.
438.
439.
440.
441.
442.
443.
444.
445.
446.
447.
448.
449.
450.
451.
452.
453.
454.
455.
456.
457.
458.
459.
460.
461.
462.
463.
464.
465.
466.
467.
468.
469.
470.
471.
472.
473.

Fernández, Julio
Fernández, Ramón
Fernández, Santiago
Fernández Abad, Isidro
Fernández Abad, Jesús
Fernández Abad, Vicente
Fernández Brión, José
Fernández García, Cándido
Fernández García, Francisco
Fernández García, José
Fernández López, Pedro
Fernández Mesias, Benito
Fernández Percina, Manuel
Fernández Pérez, Alejandro
Fernández Pérez, Alejandro
Fernández Pozo, José
Fernández Prieto, Antonio
Fernández Varela, Manuel
Ferreras, Antonio
Ferrero Domingo, Baltasar
Ferreros, Angel
Fervenzas, F.
Figueiras Figueiras, Manuel
Figueroa, Julio
Flaño, Juan
Folgado, Pedro
Folgar, Antonio
Fombellida Velasco, Florencio
Fonsecas, A.
Fraile Peña, Justo
Franco Fernández, José
Franquet, Manuel
Fresno, Guillermo
Frías Rivero, Francisco
Gabarain Mendizabal, José
Gabilondo, Hilario
Gabilondo Iriarte, Liborio
Gabriel, Lorenzo
Gago, Emilio
Gal Iguaran, Genaro
Galardi, Juan
Galardi Etxebeste, Iñaki
Galarraga Segurola, Francisco
Galarreta San Martín, Dionisio
Galdeano, Joaquina
Galdeano Ansotegi, Conrado
Galdeano Ollokiegi, Conrado
Gallego, Bernardo
Gallego Muñoz, Gregorio
Gamacho, Serapio
Gandarillas, Francisco
Ganos, Gregorio
Garagorri, Francisco
Garaialde Bascaseaux, Ramón
Garaialde Lekuona, Isidoro
MAOC
EAJ-PNV
EAJ-PNVUGT

La Unión: Federación Local de Sindicatos Unidos
PCE
La Unión: Federación Local de Sindicatos Unidos
La Unión: Federación Local de Sindicatos Unidos
Izquierda Republicana
Milicias Izquierda RepublicanaMAOC
Milicias Izquierda Republicana

Frente Popular
Izquierda Republicana-ko. Concejal. 1936.
Milicias Izquierda Republicana
PCE

MAOC (Lenin)UGT
STV
MAOC
MAOC “Pablo Iglesias Lenin”. Milicia comunista pasaitarra

La Unión: Federación Local de Sindicatos Unidos
Larrañaga ?Disciplinario?UGT
Malatesta

UGT-10 Reserva ?

La Unión: Federación Local de Sindicatos Unidos

Izquierda Republicana

La Unión: Federación Local de Sindicatos Unidos
CNT

MAOC “Pablo Iglesias Lenin”. Milicia comunista pasaitarra
CNT (Celta)?
La Unión: Federación Local de Sindicatos Unidos
EAE-ANV
CNT

EAE-ANVCNT (Bakunin)

Milicias Izquierda Republicana

474.
475.
476.
477.
478.
479.
480.
481.
482.
483.
484.
485.
486.
487.
488.
489.
490.
491.
492.
493.
494.
495.
496.
497.
498.
499.
500.
501.
502.
503.
504.
505.
506.
507.
508.
509.
510.
511.
512.
513.
514.
515.
516.
517.
518.
519.
520.
521.
522.
523.
524.
525.
526.
527.
528.

Garaialus, Esteban
Garaikoetxea Erro, Tomás
Garate, Norberto
Garbizu, José
Garbizu, Miguel
Garbizu, Nicolás
Garbizu Quintana, Ignacio
Garbizu Etxeberria, Manuel
Garbizu Etxeberria, Segundo
García,
García, B.
García, Cristino
García, F.
García, Francisco
García, José
García, Juan
García, Luciano
García Aguaso, Ramiro
García Alonso, Filiberto
García Aristizabal, José
García Aristizabal . Luis
García de la Calle, Eduardo
García Dopico, Jacobo
García Gallego, Clemente
García Grijalba, Benigno
García Lago, Enrique
García Mariño, Juan
García Mijan, José
García Naval, Luis
García Naval, Luis
García Pérez, Pascual
García Prieto, Nicolás
García Rodil, Francisco
García Santos, José
García Toca, Manuel
García Trimanes (Truanes), Angel
García Vidal, Antonio
Garin Carril, José
Garmendia, Juan
Garmendia, Leoncio
Garmendia, Pablo
Garmendia Artola, Juan
Garmendia Trueba, Ignacio
Garrido García, Amador
Gayoso, J.
Geito (Ageitos?) Villa, Emilio
Gereño Cardona, José
Gereño Cardona, Ricardo
Gereño Sagarzazu, Casimiro
Gil Ducha, Casimiro
Gil García, Manuel
Gil Urizar, Claudio
Gilgustiano Santiago, G.
Giorgio Rage, Esteban
Girón Blanco, Enrique
Frente Popular
La Unión: Federación Local de Sindicatos Unidos
Milicias Izquierda Republicana MAOC
MAOC “Pablo Iglesias Lenin”. Milicia comunista pasaitarra

Pablo Iglesias Rusia CNT
Pablo Iglesias CNT
San Andrés
La Unión: Federación Local de Sindicatos Unidos

CNT
La Unión: Federación Local de Sindicatos Unidos
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CNT (Sacco y Vanzetti)
CNT (Isaac Puente)
Vocal del Comité de Defensa y Guerra EAE-ANV (Euzko Indarra)
Milicias Izquierda Republicana
Milicias nacionalistas
EAJ-PNV Frente Popular
EAE-ANV

CNT (Durruti)

MAOC “Pablo Iglesias Lenin”. Milicia comunista pasaitarra
CNT
CNT
CNT (Durruti)

CNT
Guardia Civil CNT

EAE-ANV (Euzko Indarra)
EAE-ANV (Euzko Indarra)
CNT
CNT (Durruti)

Guardia Civil CNT

Milicias Izquierda Republicana

La Unión: Federación Local de Sindicatos Unidos

EAJ-PNV
EAJ-PNV
Amaiur EAJ-PNV
EAJ-PNV
EAJ-PNV STV
La Unión: Federación Local de Sindicatos Unidos

MAOC (Lenin)
Izquierda Republicana

529.
530.
531.
532.
533.
534.
535.
536.
537.
538.
539.
540.
541.
542.
543.
544.
545.
546.
547.
548.
549.
550.
551.
552.
553.
554.
555.
556.
557.
558.
559.
560.
561.
562.
563.
564.
565.
566.
567.
568.
569.
570.
571.
572.
573.
574.
575.
576.
577.
578.
579.
580.
581.
582.
583.
584.

Gobantes Bustillo, Felipe Emilio
Goia Legorburu, Francisco
Goiatz, Marcos
Goienetxea Alzua, Epifanio
Goienetxea Alzua, Telesforo
Goienetxea Manzisidor, Angel
Goikoetxea, Genaro
Goikoetxea Altolagirre, Niceto
Goikoetxea Gorostidi, Casimiro
Goikoetxea Gorostidi, Eugenio
Goitia, Justo
Gómez, Daniel
Gómez, Juan
Gómez, Miguel
Gómez Maijón, José
Gómez Nombela, Pedro
Gómez Rocha, Eduardo
Gómez Vega, Simeón
González, Agustín
González, Antonio
González, Benito
González, Ezequiel
González, Federico
González, Francisco
González, Gonzalo
González, Gregorio
González, José
González, Luis
González, Pablo
González Alonso, Cesáreo
González Arbizu (Argizu), Antonio
González Bermejo, Eladio
González Castelo, Humberto
González Espinel, José
González Garmendia, Lucio
González Inestal, Miguel
González Kira, Josefa
González Matxain, Pedro
González Olano, Antonio
González Olano, Horacio
González Olano, Oscar
González Oria, Ramón
González Pendás, Angel
González Pendás, Armando
González Porras, Luis
González Rodríguez, Juan
González Rodríguez, Marcelino
González Rosales, Benito
González Rua, Fermín
González Santa Clara, Cándido
González Varela, Jesús
González Virumbrales, Román
Gonzalo, José
Goñi, Cirilo
Goñi, Ernesto
Goñi Etxarri, Esteban
Tomás Meabe (Dragones)
MAOC “Pablo Iglesias Lenin”. Milicia comunista pasaitarra

Enlaces y Transmisiones
Pablo Iglesias CNT (Bakunin)
Guardia Civil UGT
Arrasateko Milizia CNT (Bakunin)
Guardia Cuartel CNT
Dinamitero
CNT (Celta)
Larrañaga UGT
CNT

La Unión: Federación Local de Sindicatos Unidos
Milicias Izquierda Republicana

PCE

Lenin UGT
Avance Marino

MAOC “Pablo Iglesias Lenin”. Milicia comunista pasaitarra UGT
CNT (Celta)

CNT (Bakunin)

Izquierda Republicana

Tomás Meabe
Izquierda Republicana

Milicias Izquierda Republicana

Pablo Iglesias UGT Izquierda Republicana
CNT
STV

Montaña-2
Montaña-3
Larrazabal
Tomás Meabe
EAJ-PNV
Tomás Meabe

Milicias nacionalistas
Amaiur EAJ-PNV
EAJ-PNV
EAJ-PNVko zinegotzia. Concejal. 1936. EAJ-PNV

585.
586.
587.
588.
589.
590.
591.
592.
593.
594.
595.
596.
597.
598.
599.
600.
601.
602.
603.
604.
605.
606.
607.
608.
609.
610.
611.
612.
613.
614.
615.
616.
617.
618.
619.
620.
621.
622.
623.
624.
625.
626.
627.
628.
629.
630.
631.
632.
633.
634.
635.
636.
637.
638.
639.
640.

Goñi San Gil, Félix
Gorostiaga, José
Gorostiaga Leizega, Ignacio
Gortazar, José Antonio
Gracia, Manuel
Gracia Trujeda, Félix
Gual Avellaneda, Joaquín
Gual Avellaneda, Valentín
Gude Carajeiras, Manuel
Guillén, Angel
Guillén, Cándido
Guillén, Teresa
Guillén Garagoa, Felipe
Guillén Gómez, Emilio
Guillén Torrente, Ricardo
Guillorme Ibarrola, Andrés
Gutiérrez Sesma, José
Hermosilla, E.
Hernández, Bernardo
Hernández, C.
Hernández López, Miguel
Hernández Mendizabal, Ignacio Pablo
Hernández Mendizabal, José Antonio
Herrera Pló, Vicente
Herrero Pérez, Salustiano
Hierro Etxeberria, Felipe
Hipólito, José
Huerga Sánchez, José Ramón
Hurtado, Cándido
Ibañez, Angel
Ibáñez, Cesareo
Ibáñez, Dionisio
Ibáñez, Genaro
Ibarburu, José
Idigoras, Sinforiano
Igartzabal, Aurea
Iglesias García, José
Iglesias Núñez, Cesáreo
Ikazeta Elizalde, Jesús
Illera Martínez, José
Inda, Alberto
Inda, Prudencio
Intxaurrondo Danborinea, Mario
Inza Urrestarazu, Avelino
Iparragirre, Fermín
Iparragirre, Jesús
Iparragirre, Luis
Iparragirre Manzisidor, Fabián
Iraola, Ignacio
Iraola Trueba, Florencio
Irazu Montegi, Alfonso
Iriarte Borbones, José
Iriarte Izagirre, Auroro
Iriarte Izagirre, Ignacio
Irigarai, Juan
Irigoien, Lucio
EAE-ANV (Euzko Indarra)
EAE-ANV (Euzko Indarra)
Milicias nacionalistas
EAJ-PNV

Guardia CNT
EAJ-PNV
EAJ-PNV
Frente Popular
Tomás Meabe (Dragones)
Frente Popular EAJ-PNV
EAJ-PNV
EAJ-PNV
Amaiur
EAJ-PNV
Milicias Izquierda Republicana MAOC
Tomás Meabe

Izquierda Republicana
Izquierda Republicana
Izquierda Republicana
EAJ-PNV

Tomás Meabe (Dragones)

Galdames ontzian
Galdames ontzian
CNT
MAOC “Pablo Iglesias Lenin”. Milicia comunista pasaitarra

La Unión: Federación Local de Sindicatos Unidos

CNT (Celta)?
Cerdán CNT (Bakunin)
MAOC “Pablo Iglesias Lenin”. Milicia comunista pasaitarra
UGT
La Unión: Federación Local de Sindicatos Unidos

CNT (Isaac Puente)

CNT (Isaac Puente)?

MAOC “Pablo Iglesias Lenin”. Milicia comunista pasaitarra

Compañía Roja de AltzaKarl Liebknech UGT
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641.
642.
643.
644.
645.
646.
647.
648.
649.
650.
651.
652.
653.
654.
655.
656.
657.
658.
659.
660.
661.
662.
663.
664.
665.
666.
667.
PNV
668.
669.
670.
671.
672.
673.
674.
675.
676.
677.
678.
679.
680.
681.
682.
683.
684.
685.
686.
687.
688.
689.
690.
691.
692.
693.
694.

Laboa Sistiaga, Generoso
Laboa Soliño, Jesús
Labradores Rodríguez, José
Lacalle Abinzano, José
Lado Lijo, Manuel
Lafuente Muñiz, Manuel
Lagarda, Pío
Lagartera Rodríguez, Marino
Lago, Serafín
Lago Castro, Manuel
Lago Debesa, Pablo
Lakarra Iñigo, Froilán
Lakarra Lakarra, José
Landa, José María
Lapazaran Salaberria, Pedro Miguel
Larraburu, Ramón
Larragon Ruiz, Manuel
Larramendi Amiama, Ignacio
Larramendi Amiama, José
Larrañaga Intxauspe, Fermín
Larrosa, Luciano
Las, Feliciano
Lasa Manzano, Ignacio
Lasarte Larburu, Bartolomé
Laserna Prieto, Bonifacio
Laserna Prieto, Moisés
Lategi, Blas

Irurtia, Jesús
Isasa, Guillermo
Isasa Etxebeste, Saturnino
Itsaso García, José
Iturbe, Francisco
Iturralde, Pantaleón
Izagirre, P.
Izagirre Agote, Antonio
Izagirre Agote, Vicente
Jarboles Fernández, Francisco
Jarboles Fernández, Jesús
Jarboles Fernández, Juan
Jelpe Kortazar, Esteban
Juanes Baldeón, Elisa
Jurado, Teresa
Kamio, Bernardo
Kamio, Ignacio
Korta Sarria, Blas
Kortajarena, Agustín
Kortajarena, Antonio
Kortajarena, José
Kortazar Moronati, José A.
Labaka Eizagirre, Juan
Labarta, Jesús
Labarta, José
Laboa, Juan
Laboa San Miguel, Teodoro

MAOC “Pablo Iglesias Lenin”. Milicia comunista pasaitarra
Lenin
Milicias Izquierda Republicana

UGTMAOC
UGTMAOC
EAE-ANV (Euzko Indarra) STV
Tomás Meabe
Izquierda Republicana
MAOC “Pablo Iglesias Lenin”. Milicia comunista pasaitarra

EAJ-PNV
EAJ-PNVko zinegotzia. Concejal. 1936.
Milicias Izquierda Republicana

CNT (Bakunin)?

CNT

PCECNT
Milicias Izquierda Republicana
MAOC “Pablo Iglesias Lenin”. Milicia comunista pasaitarra

CNT (Isaac Puente)
Euzko Indarra

AmaiurEAJ-PNV

Milicias Izquierda Republicana
Izquierda Republicana
Milicias nacionalistasEAJ-PNV
Milicias nacionalistasEAJ-PNVko zinegotzia. Concejal. 1936.EAJ-

EAJ-PNV
STV
EAJ-PNV
EAJ-PNV
EAJ-PNV

CNT
PCE

Tomás Meabe
Frente PopularEAJ-PNV
Frente PopularUGT
Tomás Meabe (Dragones)
EAJ-PNV
EAJ-PNV
La Unión: Federación Local de Sindicatos Unidos
STV
STVEAJ-PNV
CNT
CNT
CNT
695.
696.
697.
698.
699.
700.
701.
702.
703.
704.
705.
706.
707.
708.
709.
710.
711.
712.
713.
714.
715.
716.
717.
718.
719.
720.
721.
722.
723.
724.
725.
726.
727.
728.
729.
730.
731.
732.
733.
734.
735.
736.
737.
738.
739.
740.
741.
742.
743.
744.
745.
746.
747.
748.
749.

Lazkano, José
Larrañaga ?
Lazpiur, Juan
MAOC “Pablo Iglesias Lenin”. Milicia comunista pasaitarra
Ledesma, Antonio
Tomás Meabe
Legaz Peralte, Gabino
Tomás Meabe (Dragones)Izquierda Republicana
Legorburu, José María
Montaña-2
Legorburu, Vicente
Milicias nacionalistas
Leiva Iglesias, José
CNT
Leizeaga, Gabino
EAJ-PNV
Lemos Lino, Salvador
CNT
Lestan (Lestón ) Romero, Felipe
Lestan (Lestón) Romero, Ramón
CNT
Lestan Manciro, Ramón
Avance Marino
Letamendia, Adolfo
EAJ-PNV
Letamendia, Cecilio
EAJ-PNV
Leunda, Julián
Izquierda Republicana
Likona, Antonio
PCE
Linazasoro, Juan
Milicias Izquierda Republicana
Linazasoro, Ramón
EAJ-PNV
Linazasoro Artano, Gonzalo
Batallón ELA-STVMAOCSTV
Lista Mayace (Mayas), José
Pablo IglesiasUGTCNT (Celta)
Lizarazu Artetxe, Leoncio
La Unión: Federación Local de Sindicatos Unidos
Lizaso, José
EAJ-PNV
Loinaz Kaminaur, Ceferino
Longo Collia, Manuel
CNT
Lopetegi, Cirilo
Lopetegi, José Ramón
Milicias nacionalistas
López, Alfonso
Vocal del Comité de Abastos
López, Antonio
Milicias Izquierda Republicana
López, Emiliano
López, J.
La Unión: Federación Local de Sindicatos Unidos
López, José
López, R.
La Unión: Federación Local de Sindicatos Unidos
López, Venancio
EAJ-PNV
López (Salgado) Salado, Antonio
Milicias Izquierda Republicana
Lòpez Cabelo, Manuel
CNT
Lòpez de Pariza, Tarsicio
MAOC
López de Pariza Mikelarena, José María Milicias Izquierda RepublicanaMAOC
López Espinosa, Jesús
López Espinosa, José
MAOC “Pablo Iglesias Lenin”. Milicia comunista pasaitarra
López González, Francisco
Pablo IglesiasUGTCNT (Celta)
López Hernández, José
López López, Félix
López Martínez, Juan
CNT
López Otero, Luis
EAE - ANV (Olabarri)
López Reblet, Nicolás
López Salgado, Félix
López Zandón, Remigio
CNT
Lorenzo Ansola, Angel
Lorenzo Ansola, Manuel
Lorenzo Pequeño, José
Lores Soler, Alberto
Lores Soler, Claudio
Losada Martínez, José
Loshuertos, Jesús
Loveira Rodríguez, Manuel
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750.
751.
752.
753.
754.
755.
756.
757.
758.
759.
760.
761.
762.
763.
764.
765.
766.
767.
768.
769.
770.
771.
772.
773.
774.
775.
776.
777.
778.
779.
780.
781.
782.
783.
784.
785.
786.
787.
788.
789.
790.
791.
792.
793.
794.
795.
796.
797.
798.
799.
800.
801.
802.
803.
804.
805.

Lucisca Montemuiño, Joaquín
Luengas, Marcelino
Lujanbio, Tomás
Maestre, J.
Maestre, P.
Maestre Ramos, Mateo
Makazaga, José María
Makazaga Lujanbio, Juan
Maneiro Falgar, Juan
Maneiro Lourido, Tomás
Maneiro Rodríguez, José
Manric López, Juan
Manrrit López, Juan
Manzisidor, Juan Bautista
Manzisidor Ibarguren, José
Manzisidor Izeta, Laurentzi
Marcos Sastre, Aurelio
Marcos Sastre, Feliciano
Marcos Sastre, Jesús
Marcos Sastre, Procopio
“marido de María”
Marín, José
Marín Sabaté, Antonio
Mariño Blanco, Ramón
Mariño Martínez, Ramón
Mariño Pego, José
Mariño Pérez, Antonio
Mariño Pérez, Juan
Mariño Rego, Francisco
Mariño Vidal, Adolfo
Maritxalar, Francisco
Markina Ularra, Felipe
Marrodan, F.
Marrodan Arnaiz (Hernaiz), Cecilio
Martín, Rafael
Martín Fernández, Dámasa
Martín González, Josefa
Martín Hernández, Batolomé
Martín Hernández, Bonifacio
Martín Sánchez, Santiago
Martínez, Andrés
Martínez, Antonio
Martínez, Emilio
Martínez, Gabriel
Martínez, Justo
Martínez, Simeón
Martínez Arbiol, Gregorio
Martínez Barquín, Benito
Martínez Bergara, Juan
Martínez Casais, Francisco
Martínez Chapela, Evaristo
Martínez de Gereño, Simón
Martínez Domingo, Amadeo
Martínez García, Manuel
Martínez Illobre, José
Martínez Martínez, Andrés
UGT CNT (Celta)
CNT
CNT
CNT (Isaac Puente)
CNT (Celta)
CNT-Reserva
CNT

CNT MAOC
Milicias Izquierda Republicana MAOC

La Unión: Federación Local de Sindicatos Unidos

Tomás Meabe (Dragones)
PCE
CNT (Isaac Puente)
EAJ-PNV
CNT

Izquierda Republicana
Republicano Moderado. Zinegotzia. Concejal. 1936.
CNT (Celta)
MAOC
Espartaco UGT
CNT
Tomás Meabe (Dragones)
CNT (Durruti)
CNT (Celta)
EAJ-PNV
CNT
La Unión: Federación Local de Sindicatos Unidos
CNTLa Unión: Federación Local de Sindicatos Unidos

PCE
Milicias nacionalistas
EAJ-PNV
Milicias nacionalistas EAJ-PNV
La Unión: Federación Local de Sindicatos Unidos
CNT
La Unión: Federación Local de Sindicatos Unidos
La Unión: Federación Local de Sindicatos Unidos

STV EAJ-PNV
CNT
CNT
CNT

EAJ-PNV
La Unión: Federación Local de Sindicatos Unidos
La Unión: Federación Local de Sindicatos Unidos
CNT

CNT

839.
840.
841.
842.
843.
844.
845.
846.
847.
848.
849.
850.
851.
852.
853.
854.
855.
856.
857.
858.

837.
838.

830.
831.
832.
833.
834.
835.
836.

806.
807.
808.
809.
810.
811.
812.
813.
814.
815.
816.
817.
818.
819.
820.
821.
822.
823.
824.
825.
826.
827.
828.
829.
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Martínez Núñez, Manuel
UGT
Martínez Ribas, Alfonso
CNT (Isaac Puente)
Martínez Rodríguez, Manuel
Espartaco CNT (Isaac Puente)
Martínez Ruiz, Tomás
MAOC UGT
Martínez San Jose, Victoriano
UGT
Martínez San Pedro, José
Espartaco CNT (Celta)
Martinez Sánchez, Julio
CNT (Bakunin)
Martínez Santos, Alfonso
Martiñan, Inocencio
Martiñan, Manuel
Martiñan, Serafín
Mas Forgat, Antonio
MAOC PCE
Mata Molinero, José
Mata Molinero, Patricio
Milicias Izquierda Republicana UGT-10 Reserva
Mauriño Alonso, Manuel
CNT
Maya Rodríguez, Luis
Itxarkundia
Mayan Comiño, Manuel
CNT-Reserva
Mayo Rodríguez, Luis
Izquierda Republicana
Mayor Ezkurdia, Julian
Milicias Izquierda Republicana Montaña-2 PCE
Meceyeres (Mecarreyes) San Mames, Livorio MAOC UGT
Medialdea (Mendialdea?), Leopoldo
Medialdea (Mendialdea?), Mauro
Tomás Meabe
Medialdea (Mendialdea?) Martín, Eulogio Tomás Meabe (Dragones)
Medialdea (Mendialdea?) Martín, Gerardo Tomás Meabe Karl Liebknech Juventudes Socialistas
Unificadas Frente Popular
Medialdea (Mendialdea), Sebastián
Mekolalde, Carlos
EAJ-PNV
Melón Pérez, José
CNT
Melón Pérez, Roque
CNT
Méndez Alvárez, Domingo
CNT
Mendizabal Ablanedo, Elías
CNT (Durruti)
Mendizabal Garmendia, José María
MAOC “Pablo Iglesias Lenin”. Milicia comunista
pasaitarra Avellaneda
Mendizabal Gómez, Francisco
EAJ-PNV
Mendizabal Otegi, Juan
MAOC “Pablo Iglesias Lenin”. Milicia comunista
pasaitarra UGT EAJ-PNV?
Mendizabal Santa María, Fernando
CNT
Menedez, Prudencio
Meneses Montes, Virgilio
MAOC “Pablo Iglesias Lenin”. Milicia comunista pasaitarra PSOE
Mera, Eduardo
Mercedes Turanzas, Ebri
Miguel Aguado, Julio
CNT
Miguelez Larzabal, Félix
CNT
Miguelez Larzabal, Pedro
Guardia Civil UGT
Miguez (Niguez) Pazos, Olimpio
Miguez (Niguez) Pazos, Ramón
Miguez Esteiro, Juan
CNT
Milleiro Pérez, Juan
Milleiro Pérez, Juan
Minchero, Arturo
La Unión: Federación Local de Sindicatos Unidos
Mindinueta Flores, Jesús
Batallón ELA-STV
Miner, Angel
Izquierda Republicana
Miner, Antonio
Izquierda Republicana
Miner, Manuel
Izquierda Republicana
Mitxelena Arbide, Juan
Moaña, Antonio

859.
860.
861.
862.
863.
864.
865.
866.
867.
868.
869.
870.
871.
872.
873.
874.
875.
876.
877.
878.
879.
880.
881.
882.
883.
884.
885.
886.
887.
888.
889.
890.
891.
892.
893.
894.
895.
896.
897.
898.
899.
900.
901.
902.
903.
904.
905.
906.
907.
908.
909.
910.
911.
912.
913.

Modesto
Moledo Veiga, José
Molinero, Mariano
Molinillo Terán, Pedro
Mondragon Berezibar, Manuel
Monroy, R.
Mora, José María
Mora, Pedro
Mora Urresti, Resurrección
Moranchel, Roque
Moreno, Carmelo
Moreno, Miguel
Moreno Plaza, Enrique
Moreno Rojo, Ovidio
Moro, Nicolás
Mosqueira, Juan
Mosqueira, Víctor
Mosqueira Chaus (Chans?), Manuel
Mosqueira Collazo, Serafín
Mosqueira Lista, Manuel
Mosquera Ballesteros, Manuel
Moyan Camiño, Manuel
Mujika, A.
Mujika, Faustino
Mujika, Fermín
Mujika, Francisco
Mujika, Martín
Mujika, Santiago
Munarriz, Félix
Munarriz López, Domingo
Munarriz López, Juan
Muniain, Carmelo
Muñiz Muñiz, Manuel
Muñoz, Dionisio
Muñoz, Enrique
Muñoz, Luis
Muñoz, Manuel
Muñoz, Pedro
Muñoz Ouriña, José
Murcia, José
Murcia Requera, Juan
Najera Marañón, Raimundo
Noblecourt, Pierre
Novio Martínez, Antonio
Núñez, L.
Núñez Manzisidor, Ramón
Núñez Miño, Manuel
Núñez Padrones, Máximo
Núñez Padrones, Pedro
Núñez Pérez, Higinio
Obeso Rojo, Luis
Ocón Lana, Primitivo
Oiarbide, Evaristo
Oiarbide Elorza, José
Oiartzabal, Ignacio
Frente Popular EGI

EAJ-PNV

CNT
Zinegotzi sozialista. Concejal socialista. 1936.

UGT
UGT
Karl Liebknech
Guardia Civil CNT (Celta)
La Unión: Federación Local de Sindicatos Unidos
UGT
MAOC “Pablo Iglesias Lenin”. Milicia comunista pasaitarra

Izquierda Republicana
CNT La Unión: Federación Local de Sindicatos Unidos

Izquierda Republicana
Izquierda Republicana

Avance Marino

Pablo Iglesias Rusia UGT
EAE - ANV (Euzko Indarra)

STV

Pablo IglesiasJuventudes Socialistas CNT (Celta)
CNT
CNT
La Unión: Federación Local de Sindicatos Unidos
Frente Popular UGT
Milicias nacionalistas
Milicias nacionalistas

UGT

Pablo Iglesias CNT
La Unión: Federación Local de Sindicatos Unidos
Amaiur
EAJ-PNV
EAJ-PNV
Izquierda Republicana

UGT
CNT (Bakunin)
MAOC “Pablo Iglesias Lenin”. Milicia comunista pasaitarra

Oruezabal, Gregorio
Osa, Antolín
Osa, Julián
Osa, Manuel
Osasa Núnez, José
Osasa Núnez, Manuel
Oskila, Félix
Oskoz, Tomás
Ostolaza Sanz, José
Otaegi, Angel
Otaegi, Fidel
Otaegi, Francisco
Otaegi Salcedo, Claudio
Otazo, Antonio
Otazo, Enrique
Otazo, Felipe
Otazo, Gabino
Otazo, Gregorio

Oliva, B.
Oliva, José
Olivenza, Alejandro
Ollero Mabe, Francisco
Orbegozo, Jesús
Orbegozo Tolaretxipi, Santos
Oreja, Florentino
Oreja, José
Oreja, Juan
Oreja, Mariano
Oria Irastorza, Miguel
Ormaza Larrazabal, Juan José
Ormazabal Albizu, José
Orosa Grimaldos, Isidro
Orosa Núñez, José
Orozko, Francisco
Orruño Gorria, Gregorio
Ortaza Asun, Antonio
Ortega Monedero, Francisco
Ortiz de Viñaspre, Eduardo
Ortiz de Zarate, Nicolás

928.
929.
930.
931.
932.
933.
934.
935.
936.
937.
938.
939.
940.
941.
942.
943.
944.
945.
946.
947.
948.
949.
950.
951.
952.
953.
954.
955.
956.
957.
958.
959.
960.
961.
962.
963.
964.
965.
966.

Oiartzabal, José
Oiartzabal Mitxelena, Ramón
Oiartzabal Odriozola, Pedro
Oiartzabal Susperregi, José
Oiartzabal Urbieta, Isaac
Oiartzabal Urbieta, Jesús
Olasagasti, Miguel
Olazabal, Julián
Olaziregi, Isidoro
Olaziregi, Manuel
Olaziregi, Miguel
Olaziregi, Tomás
Olaziregi Letamendia, Angel
Olaziregi Letamendia, Joaquín

914.
915.
916.
917.
918.
919.
920.
921.
922.
923.
924.
925.
926.
927.

UGT MAOC Izquierda Republicana
EAJ-PNV
Milicias Izquierda Republicana
EAJ-PNV
MAOC “Pablo Iglesias Lenin”. Milicia comunista pasaitarra
EAJ-PNV
EAE-ANV (Euzko Indarra)

CNT
CNT

MAOC “Pablo Iglesias Lenin”. Milicia comunista
pasaitarra Martiartu
EAJ-PNV
EAJ-PNV
EAJ-PNV

CNT-Reserva
CNT (Bakunin)
Milicias Izquierda Republicana
MAOC PCE
CNT (Bakunin)
CNT

Tomás Meabe (Dragones)

UGTAmuategi
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CNT (Durruti)La Unión: Federación Local de Sindicatos Unidos

Itxarkundia EAJ-PNV
Milicias nacionalistas
Milicias nacionalistas EAJ-PNVko zinegotzia. Concejal.
1936. EAJ-PNV
La Unión: Federación Local de Sindicatos Unidos
EAJ-PNV

Milicias nacionalistas EAJ-PNV
Milicias nacionalistas EAJ-PNV

Lenago il EGI Frente Popular
Lenin Larrañaga
EAJ-PNV
EAJ-PNV

EAJ-PNV

967. Otazo, María
968. Otazo, Simón
969. Otazo Makazaga, Félix
970. Otea, Timoteo
971. Otermin, Juan
972. Otermin Berasategi, Antonio
973. Otermin Berasategi, José
974. Otermin Berasategi, Juan
975. Otero, Julián
976. Otero, Ramón
977. Otero Atorrasagasti, Camilo
978. Otero Atorrasagasti, Luis
979. Otero Fernández, Florencio
980. Otero Franco, José
981. Otero Otero, Francisco
982. Otxoa, Juan
983. Otxoa Orradre, Apolinar
984. Outeiral Soto, Manuela
985. Ozaita, Francisco
986. Pacheco Sáez, Juan
987. Pacífico Vilela, José
988. Padilla, M.
989. Padiu Domínguez, Ricardo
990. Palacios, Hermógenes
991. Palacios, Lorenzo
992. Palomera Romero, Crispín
993. Palomeras, Quintín
994. Palomo, Antonio
995. Parada Rosende, Manuel
996. Pardavila, Angel
997. Pardavila, José
998. Pardavila, Manuel
999. Pardavila, Ricardo
1000. Pardavila Ouviña, Severino
1001. Pardavila Santiago, Arturo
1002. Pardo, Marcelino
1003. Parroles Fernández, Juan
1004. Pasaban, Antonio
1005. Pasandin Varela, Jesús
1006. Pascual, Zacarías
1007. Pascual Azurmendi, Pedro
1008. Pascual Herguedas, Claudio
1009. Pascual Herguedas, Juan
1010. Pascual Herguedas, Nicolás
1011. Pascual Herguedas, Santiago
1012. Pastoriza, José
1013. Pastoriza Cao (Cas), Ricardo
1014. Pastoriza Crespo, Benito
1015. Patiño López, Antonio
1016. Pauseda, Cándido
1017. Paz Romero, José
1018. Pazos Pinar, Manuel
1019. Pazos Plumar, Manuel
1020. Pedrosa Valiente, Nicasio
1021. Pedruelo Terreiro, Francisco
1022. Peñacoba Fabregat, Edmundo
CNT (Celta)

CNT (Bakunin)La Unión: Federación Local de Sindicatos Unidos
CNT
MAOC

CNT (Isaac Puente)
CNT (Durruti)
UGT Larrañaga

Juventudes Socialistas Unificadas
Milicias Izquierda Republicana MAOC PSOE
Izquierda Republicana MAOC UGT

CNT
Milicias Izquierda Republicana
Pablo IglesiasJuventudes Socialistas CNT (Celta)

Pablo Iglesias Rusia UGT
CerdánCNT (Bakunin)

CNT

Ingenieros-1
Izquierda Republicana

Compañía Roja de Altza
Tomás Meabe
UGT
CNT (Bakunin)
La Unión: Federación Local de Sindicatos Unidos
CNT
Irakaskuntza

Avance Marino
CNT
CNT (Celta)

Milicias nacionalistas

Juventudes Socialistas Unificadas
EAJ-PNV

Socorro Rojo Femenino
EAJ-PNV
Frente Popular
Milicias Izquierda Republicana
Tomás Meabe

1070. Prieto Sanz, Jesús
1071. Prioman Sajo, Juan
1072. Puertolas, Miguel
1073. Puertolas Pérez, Antonio
1074. Puertolas Radigales, José
1075. Puga Centeno, José
1076. Puidado Gallego, Julilán

1041. Pérez Rubio, Miguel
1042. Pérez Sanrroain, José
1043. Pérez Serna, Celedonio
1044. Pérez Turnez (Turnos), Pedro
1045. Pérez Valencia, Primitivo
1046. Pillado, Isidoro
1047. Pillado Mariño, José
1048. Piñeiro, Bernardino
1049. Piñeiro, Manuel
1050. Piñeiro Fernández, Agustín
1051. Places Aval, Fernando
1052. Pollini, Carlos
1053. Ponsada Ferriros, José
1054. Pontesta Sarria, Florentino
1055. Portabales, Fernando
1056. Portal Aiestaran, Antero
1057. Prades Prieto, Federico
1058. Prado Polo, Jesús
1059. Prados Fernández, Raimundo
1060. Prego, Agustín
1061. Prego, Ramón
1062. Prego Emiguez, Donato
1063. Prego Torres (Coves), Higinio
1064. Prego Valle, José
1065. Prieto, Benito
1066. Prieto Puertas, Francisco
1067. Prieto Puertas, José
1068. Prieto Quiroga, Jose
1069. Prieto Quiroga, Manuel

1023. Peñamaría Campos, David
1024. Peón Martínez, Fernando
1025. Peralta Ventura, Donato
1026. Pereira Crespo, Eugenio
1027. Pérez, Benito
1028. Pérez, Eusebio
1029. Pérez, Pablo
1030. Pérez Gabiria, Anastasio
1031. Pérez Conceiro, Celedonio
1032. Pérez de la Llama, Eusebio
1033. Pérez García, Casimiro
1034. Pérez García, Ventura
1035. Pérez Iglesias, Eusebio
1036. Pérez Lijo, Andrés
1037. Pérez Lago, Salvador
1038. Pérez Oliveira, Juan
1039. Pérez Peña, Vicente
1040. Pérez Rubio, Agustín

CNT
MAOC “Pablo Iglesias Lenin”. Milicia comunista
pasaitarra Larrañaga
Izquierda Republicana
CNT
Izquierda Republicana
Tomás Meabe (Dragones)Juventudes Socialistas
EAE - ANV (Olabarri)

Amaiur EAJ-PNV

CNT
CNT
CNT (Celta)

CNT (Celta)

Tomás Meabe (Dragones)
UGT MAOC
Pablo IglesiasJean Jaures UGT

UGT
MAOC “Pablo Iglesias Lenin”. Milicia comunista pasaitarra
CNT
EAJ-PNV

CNT
CNT (Isaac Puente)

Pablo Iglesias UGT PSOE
CNT (Bakunin)

MAOC “Pablo Iglesias Lenin”. Milicia comunista
pasaitarra Larrañaga
MAOC (Lenin)

CNT (Bakunin)
CNT (Isaac Puente)
Tomás Meabe CNT (Sacco y Vanzetti) ?
Vocal del Comité de Defensa y Guerra
CNT (Isaac Puente)
UGT

Larrañaga

Milicias nacionalistas

CNT (Bakunin)

UGT
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1121. Rodríguez González, Bruno
1122. Rodríguez Gutiérrez, Zósimo
1123. Rodríguez Pérez, Gonzalo
1124. Rodríguez Rodríguez, Carlos Benito
1125. Roldan, Francisco
1126. Romero Gómez, Alberto
1127. Romero Rodríguez, José
1128. Romero San Pedro, José
1129. Romeu, Francisco

1084. Queiruga Canción, José
1085. Queiruga Montamiño, Joaquín
1086. Queiruga Montamiño, Roque
1087. Quiles Serrano, Bartolomé
1088. Quintana Ollokiegi, Francisco
1089. Quintana Saratxaga, Félix
1090. Rabaneda Postigo, Francisco
1091. Raimundos Lago, José
1092. Ramírez Morales, Juan
1093. Ramos Verdunas, Manuel
1094. Rández Bermudez, Cándido
1095. Rebollos López, Emilio
1096. Recaman Recaman, Manuel
1097. Regulez, Luis
1098. Rekondo Mujika, Juan José
1099. Rey, Francisco
1100. Rey, Rosendo
1101. Rey Suárez, Manuel
1102. Rezola Cardan, Aniceto
1103. Rial García, Candido
1104. Rico, Julio
1105. Rico Rico, Julián
1106. Rincón Millán, Pedro
1107. Robledo, Juan
1108. Robledo Lajo, Tertuliano
1109. Rodiño Miguel, Manuel
1110. Rodrigo Urbeneta, Cecilio
1111. Rodríguez, Antonio
1112. Rodríguez, Basilio
1113. Rodríguez, Carlos
1114. Rodríguez, E.
1115. Rodríguez, Emiliano
1116. Rodríguez, José
1117. Rodríguez Arana, Félix
1118. Rodríguez Barral, Arturo
1119. Rodríguez Canora, Genaro
1120. Rodríguez García, Manuel

1077. Pujana, Benito
1078. Puy, Adrián
1079. Puy, Damián
1080. Puy Agirre, Juan
1081. Puy Larrauribegoña, Dionisio
1082. Puy Olaziregi, Ramón
1083. Puy Saiz, Fulgencio

Unión Hermanos Proletarios Juventudes Socialistas
CNT-Reserva
Lenin
Izquierda Republicana
UGT
Pablo IglesiasJuventudes Socialistas Malatesta
Avance Marino
Izquierda Republicana

MAOC “Pablo Iglesias Lenin”. Milicia comunista pasaitarra
Fermín Galän ?

UGT MAOC

MAOC “Pablo Iglesias Lenin”. Milicia comunista pasaitarra
La Unión: Federación Local de Sindicatos Unidos
MAOC

Tomás Meabe

MAOC Juventudes Socialistas

MAOC “Pablo Iglesias Lenin”. Milicia comunista pasaitarra
CNT

CNT (Bakunin)

Pablo Iglesias Stalin UGT

Tomás Meabe
CNT
La Unión: Federación Local de Sindicatos Unidos
Saseta EGI

UGT
CNT

MAOC Larrañaga

Milicias nacionalistas STV
Milicias nacionalistas EAJ-PNVko zinegotzia. Concejal.
1936.EAJ-PNV
CNT
CNT
CNT (Celta)
MAOC “Pablo Iglesias Lenin”. Milicia comunista pasaitarra PCE
UGT

Milicias nacionalistas
Milicias nacionalistas

1130. Romeu Matxain, Juan José
1131. Rosales Santiago, Ricardo
1132. Rubio, Francisco
1133. Rubio, Hilario
1134. Rubio Grijalba, Pelayo
1135. Rueda, Ambrosio
1136. Rueda, Augusto
1137. Rufrancos, Isaac
1138. Ruiz, Andrés
1139. Ruiz, Javier
1140. Ruiz, Justiniano
1141. Ruiz Grijalba, Justo
1142. Ruiz Nicolás, Luis
1143. Ruiz Sáez, José
1144. Ruiz Santojo, Julián
1145. Sabalia, Cayo
1146. Sáez, Ramón
1147. Sáez Marina, Gregorio
1148. Sagarzazu Etxeleku, José
1149. Sainz, Juan
1150. Sainz Martínez, Florentino
1151. Sainz Mata, Abundio
1152. Salaberria, José Ramón
1153. Salaberria, Manuel
1154. Salazar Benítez, Esteban
1155. Saleta Rua, Manuel
1156. Saleta Varela, Francisco
1157. Salgado , Julio
1158. Salsamendi Etxeberria, José Antonio
1159. Salvador, Julián
1160. Salvador Durango, Justo
1161. Salvador Quevedo, José
1162. San Baudelio, Mariano
1163. San Baudelio del Campo, Antonio
1164. San Jorge Blanco, Manuel
1165. San Pedro Rodríguez, Joaquín
1166. San Sebastián Etxebeste, Juan
1167. Sánchez, Ignacio
1168. Sánchez, Moisés
1169. Sánchez Arrieta, Francisco
1170. Sánchez Castro, Luciano
1171. Sánchez de la Fuente, Felipe
1172. Sánchez Ferrol, Antonio
1173. Sánchez Martín, Saturnino
1174. Sánchez Martínez, Francisco
1175. Sancho, Blas
1176. Sancho, Domingo
1177. Sancho, Higinio
1178. Sancho, Luis
1179. Sandoval, A.
1180. Sanper García, José
1181. Sansurio Vázquez, Manuel
1182. Santa Olaya, Pablo
1183. Santamaría, F.
1184. Santamaría, Leoncio
La Unión: Federación Local de Sindicatos Unidos

MAOC
Trincheras de Antxo
La Unión: Federación Local de Sindicatos Unidos
MAOC “Pablo Iglesias Lenin”. Milicia comunista pasaitarra
CNT

Tomás Meabe
STV
Avance Marino
Milicias Izquierda Republicana
PCE
CNT Internacional
CNT Simón Bolibar
MAOC ?

Izquierda Republicana MAOC
EAE-ANV (Euzko Indarra)
EAE-ANV
CNT
CNT (Bakunin)
STV

Izquierda Republicana
MAOC (Lenin)
Tomás Meabe
Tomás Meabe
Tomás Meabe
EAJ-PNV
EAJ-PNV
UGT
UGT Internacional
CNT
Vocal del Comité de Abastos
STV

Pablo IglesiasRusiaJuventudes Socialistas UGT
Izquierda Republicana

MAOC ?. Finanzas
CNT
CNT-Reserva

Milicias Izquierda Republicana

MAOC ?
Milicias Izquierda Republicana MAOC
Tomás Meabe (Dragones) ?

Juventudes Socialistas Unificadas
UGT MAOC
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1185. Santamaría Arnaiz, Eloy
1186. Santamaria Astorkiza, Gregorio
1187. Santamaría Atiño, Antonio
1188. Santamaría Colina, Aurelio
1189. Santiago, U.
1190. Santiago Mujika, Joaquín
1191. Santiago Pelegrino, José
1192. Santiarena, Andrés
1193. Santos, Pío
1194. Santos Blanco, Antonio
1195. Santos Millán, Buenaventura
1196. Santos Rodríguez, Manuel
1197. Santos Santos, Manuel
1198. Santos Santos, Vicente
1199. Santos Ventoso, Manuel
1200. Santos Villanovo, Emilio
1201. Sanz, Nicasio
1202. Sanz Abascal, Leandro
1203. Sanz Pérez, Valeriano
1204. Saralegi, Florencio
1205. Sarasua, Domingo
1206. Sarria Lekuona, Eugenio
1207. Sarria Lekuona, José
1208. Sarria Pontesta, Miguel
1209. Sarria Pontesta, Vicente
1210. Sasiain, C.
1211. Sasiain, Sebastián
1212. Sasiain Capazo, Antonio
1213. Sastre Madrena, José
1214. Sauranga, José
1215. Sayar Reins (Reiriz), Antonio
1216. Sayara, G.
1217. Seco, Antonio
1218. Seco, Enrique
1219. Seco, José María
1220. Segode Ramos, José
1221. Segurola Egia, Pedro
1222. Sein, Juan
1223. Sein, Juan María
1224. Seoane Fernández, Rosario
1225. Sereigo, José Benito
1226. Serna Prieto, Remigio
1227. Serrano, Tomás
1228. Serrano Remacha, Julián
1229. Sesma, Corpus
1230. Seto, Francisco
1231. Sifre Boja, José
1232. Silva García, Jacinto
1233. Simón Pérez, Agustín
1234. Sinisterra Sanz, Carlos
1235. Sinz Equino, Francisco
1236. Sistiaga, Antonio
1237. Sistiaga, José María
1238. Sistiaga, Manuel
1239. Sistiaga, Máximo
1240. Sistiaga Manzisidor, Juan José
UGT
Milicias nacionalistas
Milicia nacionalistas
Milicias nacionalistas EAJ-PNV
EAJ-PNV
EAJ-PNV

Pablo Iglesias UGT
MAOC “Pablo Iglesias Lenin”. Milicia comunista pasaitarra Castilla
UGT

Izquierda Republicana

CNT

CNT
Amaiur EAJ-PNV
Tomás Meabe
Milicias nacionalistas
CNT (Celta)

CNT (Celta)
La Unión: Federación Local de Sindicatos Unidos
Izquierda Republicana
Milicias Izquierda Republicana

CNT

CNT
EAE-ANV
EAJ-PNV
EAJ-PNV
UGT Frente Popular
EAJ-PNV
EAJ-PNV
EAJ-PNV
La Unión: Federación Local de Sindicatos Unidos
Tomás Meabe (Dragones)

CNT (Bakunin)
CNT (Isaac Puente)

MAOC “Pablo Iglesias Lenin”. Milicia comunista pasaitarra
EAJ-PNV
CNT
UGT

La Unión: Federación Local de Sindicatos Unidos

CNT (Isaac Puente)
Pablo IglesiasKarl Liebknech UGT
CNT
1241. Sistiaga Quintana, Silverio
1242. Solabarrieta Badiola, Juan
1243. Soto, Ramón
1244. Soto Arizmendi, José
1245. Soto Lakunza, Amado
1246. Souto García, Domingo
1247. Suárez Facal, Francisco
1248. Suárez Fernández, Marcelino
1249. Suárez Mayo, Juan
1250. Taboada, Tomás
1251. Taboada Puy, Luis
1252. Taboada Puy, Ruperto
1253. Taca García, Manuel
1254. Tamayo, Acisclo
1255. Tamayo Etxaniz, Anastasio
1256. Tejeiro, A.
1257. Tejeria Azkona, Florencio
1258. Telletxea Erdozia, Santiago
1259. Tiranzas, José
1260. Tizón, Luis
1261. Tizón Gozategi, Francisco
1262. Tolaretxipi, Pedro
1263. Tolosa, Eduardo
1264. Tolosa, Ignacio
1265. Tolosa, José
1266. Tolosa, José Antonio
1267. Tolosa Calafel, Pedro
1268. Tolosa Iruretagoiena, Jacinto
1269. Toribio Marciso, Manuel
1270. Torrea, Miguel
1271. Torres, Diego
1272. Torres, Julián
1273. Torres Villafanso, Juan
1274. Tovar, Juan
1275. Trecet, Andrés
1276. Trecet Etxenagusia, Juan
1277. Turanzas Guado, José
1278. Uberti, Francisco
1279. Ugalde, Custodio
1280. Ugarte, Juan
1281. Ulibarri, Domingo
1282. Umbid, Celestino
1283. Unanue, José
1284. Unsain, Eugenio
1285. Unsain Goenaga, Francisco María
1286. Uranga, Alfonso
1287. Uranga, Francisco
1288. Uranga, José
1289. Uranga, Ramón María
1290. Uranga, Santos
1291. Uranga Aduriz, Ildefonso
1292. Uranga Barandika, Emiliano
1293. Uranga Sein, Martín
1294. Uranga Zubieta, Félix
1295. Urbieta Sierrra, Francisco
1296. Uria Etxeberria, Ignacio

EAJ-PNV
MAOC “Pablo Iglesias Lenin”. Milicia comunista pasaitarra
Pablo IglesiasUGTJuventudes Socialistas
EAE-ANVko zinegotzia. Concejal. 1936.

EAJ-PNV
Izquierda Republicana
UGT

Izquierda Republicana

Lenin
Izquierda Republicana

Izquierda Republicana
Tomás Meabe
Milicias nacionalistas

Delegado en el cuartel del convento de Miracruz
CNT
Izquierda Republicana
Milicias nacionalistas

EAJ-PNV

Frente Popular

Frente Popular

Frente Popular

Tomás Meabe Karl Liebknech?

MAOC
La Unión: Federación Local de Sindicatos Unidos
La Unión: Federación Local de Sindicatos Unidos
Izquierda Republicana
Milicias Izquierda Republicana

CNT

CNT (Celta)
EAJ-PNV

Avance Marino

EAJ-PNV
Euzko Indarra EAE-ANV
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1297. Urkia Etxeberria, Ignacio
1298. Urkijo, Alberto
1299. Urkijo, Juan
1300. Urkijo, Saturnino
1301. Urkijo Vivanco, Narciso
1302. Urra, Indalecio
1303. Urra Etxeberria, Alejandro
1304. Urra Etxeberria, Segundo
1305. Urraca, S.
1306. Urrestarazu Berasategi, Juan
1307. Urresti, Nicomedes
1308. Urreta Etxebeste, Miguel
1309. Urteaga, Manuel
1310. Urtizberea Ibazeta, Donato
1311. Urtxuegia, Fermín
1312. Valdés, Heliodoro
1313. Valdivielso, Conrado
1314. Valiao Pérez, Francisco
1315. Valmaseda Carrillo, Victoriano
1316. Valmaseda Lagredo, Angel
1317. Varela, Higinio
1318. Varela Altuna, Emilio
1319. Vázquez González, Daniel
1320. Vázquez Lago, Constantino
1321. Vázquez López, Amadeo
1322. Vázquez López, Florentino
1323. Velasco, Moisés
1324. Ventoso, Juan
1325. Ventoso Marino, Manuel
1326. Ventoso Peña, Manuel
1327. Vicente, Eusebio
1328. Vicente, Francisco
1329. Vicente, José
1330. Vicente Zapirain, Antonio
1331. Vidal Bernárdez, Ramón
1332. Vidal Gómez, Inocencio
1333. Vidal López, Salvador
1334. Vidal Santos, Maximino
1335. Vila, Juan Antonio
1336. Vila Almeida, Vicente
1337. Vila Queiruga, Antonio
1338. Vilas Blanco, José
1339. Villar, Eduardo
1340. Villegas Blanco, Jesús
1341. Yangüas Hernández, Domingo
1342. Yesa Narbaiza (Narváez), Gregorio
1343. Yesa Narbaiza (Narváez), Luis
1344. Yesa Narbaiza (Narváez), Sinforoso
1345. Yusta, Victoriano
1346. Zabala, Ascensio
1347. Zabalbeaskoa Torres, Juan
1348. Zabaleta, Francisco
1349. Zaballos, Eluterio
1350. Zaballos, Manuel
1351. Zaballos, Pedro
Izquierda Republicana

EAJ-PNV
Zabalbide
EAJ-PNV
Izquierda Republicana

CNT (Bakunin)
UGT
Saseta
Zabalbide
MAOC “Pablo Iglesias Lenin”. Milicia comunista pasaitarra

CNT (Bakunin)
CNT
Milicias Izquierda Republicana MAOC

Cerdán CNT (Isaac Puente)
CNT

Pablo IglesiasJuventudes Socialistas UGT

CNT (Celta)
La Unión: Federación Local de Sindicatos Unidos

CNT
La Unión: Federación Local de Sindicatos Unidos

Milicias Izquierda Republicana
Izquierda Republicana

La Unión: Federación Local de Sindicatos Unidos
MAOC “Pablo Iglesias Lenin”. Milicia comunista pasaitarra
Pablo Iglesias Rusia PSOE
La Unión: Federación Local de Sindicatos Unidos
MAOC
Milicias nacionalistas

EAE-ANV
1352. Zala Alkorta, Eugenio
1353. Zala Alkorta, José
1354. Zala Alkorta, Manuel
1355. Zala Alkorta, Melquiades
1356. Zaldua, Santiago
1357. Zaldua Etxenike, Enrique
1358. Zapata San Miguel, Lisardo
1359. Zapirain Leunda, Fermín
1360. Zarraga Zabala, Eugenio
1361. Zegaz Muñoz, Ruperto
1362. Zelaia, Victoriano
1363. Zorzano, Clemente
1364. Zubeldia Arakistain, Ismael
1365. Zubeldia Arrieta, José
1366. Zubia, Claudio
1367. Zubikarai, Faustino
1368. Zubikarai, José
1369. Zufiria, Juan
1370. Zugasti, Aniceto
Milicias nacionalistas

Tomás Meabe (Dragones)
UGT
UGT Prieto
EAE-ANV (Euzko Indarra)

La Unión: Federación Local de Sindicatos Unidos
MAOC “Pablo Iglesias Lenin”. Milicia comunista pasaitarra
UGT

UGT
UGT
UGT
UGT
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