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ATARIKOA

JO
onako lan hau egiteko hamaika izerdi bota eta gero, azkenean Her-
naniko historia aztertzen duen liburu xume hau izan da neke eta
ahalegin horren fruitua . Herri baten historia txikia da hemen azaltzen

dena, gerra aurreko errepublika urteetatik hasi eta trantsizio politikora arte .

Baina lan honek badauka berezitasunik, ahozko iturriak harto baitira
oinarritzat . Ahozko historiaren ekarpenak handiak dira, inoiz jaso ez cien
informazio baliotsu bat, altxor bat, herritar guztien memorian aurkitzen
baita . Informazio hau are baliotsuagoa da historia txikiaz ,ir¡ garenean,
lekuan lekuko historia txikiaz, alegia . Baita eguneroko bizitzaren nondik
norakoak aztertu nahi direnean ere, edo euskaraz jasotako informazioa
denean, euskararen erabilpena ez baita aciministrazio, agiritegi edo histo-
riazko ikerlanetan, orain hamarkada gutxi arte zabalclu .

Ahozkotasunak bere mugak ditu orclea, ezin baita inoiz historiaren atal-
tzat hartu, baizik eta teknikatzat, beste jakingai askok erabili dezaketen tek-
nika berezitzat . Gainera, berriemailearen mugak ere kontutan harto behar
dira, urteen poderioz, garai batzuetan bizitakoa ez baita berdin ikusten
gaur egun. Beraz, Hernaniri buruzko ikerlan hau ahozko iturrien ekarriare-
kin oinarritu baclut ere, bibliografian, agiritegietan eta hemerotekan aurki-
tutako informazioaz osatu (lut .

Historia lan baten aurrean egoteak ez du esan nahi kontzeptu zailez
beteriko hizkera tekniko bat erabiliko dudanik, irakurlego zabal bati
zuzenduriko lana baita, eta zentzu honetan, azalpenak ahalik eta errazenen
ulertzeko hizkeran egin cura . Gainera, lana arinagoa izan claclin, berriemai-
leen ahoetatik jasotako pasarteak tartekatzen cura eta pasarte hauetan ller-



I

	

ii) .-\R\ ¡()K \

6 e

naniko hizkera erabiltzen da . Hala ere, batzuetan ezinezkoa egiten da
datak, kontzeptuak edo testuinguru historikoa alboratzea .

Besterik gabe, lan hau egiten lagundu diclaten pertsona guztiei eskerrak
ematea soilik geratzen zait . Batetik, solasaldi luzeetan, pazientziaz, jakin
nahi izan dudana azaltzen saiatu curen herritar guztiei, batez ere nire
amona Mañoli Zigarani, nire jakin mina asetzeko egin clituen ahaleginenga-
tik . Bestetik, lana zuzentasunez idazten lagundu clidaten Doberako kide
eta kolaboratzaile guztiei, baita Hernaniko Udal Artxiboko langileci ere .
Eta azkenik, Hernaniko herria maitatzen eta gozatzen erakutsi zidan nire
aita Joseba Apaolazari . Fskerrik asko, bihotz bihotzez .



S A R R E R A

z

er pasatzen da Hernanin?" galdetu zuen ivlaria Kristinak,
'Baztanga ekarri nahi dute! " . esan orlen zioten Hernaniko
ucíaletxetik "erregina zaharrari " . Lasarteko hipodronloan

ha-rtangarekin gaizkitu ziren gaixo batzuk Hernaniko Ernlki Etxera ekarri
nahi zituzten . baina hernaniarrek Enniki Etxea petrolioarekin busti zuten, su
erlateko prest: 1918garren_urtea zen eta herriko enrakunlcak guardia zibi-
len aurrean jarri ziren oldarkor, azkenean ez zen baztangadunik sartu .
Honako gertakizun hau aski ezaguna da hernaniarren artean, haina beste
gertakizun asko erdibidean gelditu dira . inork jaso ez dituelako. Hain zuzen .
hori cla lan honen hclbuructako bat, noizbait gazteak izan ziren adineko
horiek bizitakotik puska batzuk jasotzea, ahanzturan gera ez daitezen .

Hernanik 1900 . urtean 3 .672 biztanle zituen ; herri txiki bat besterik ez
zen, baina inguruko herrie-n aldarnenean hazten zihoan herri txikia zen .
Nlende laurden bat lehenago II . Gerra Karlista bortizki pairatu zuen eta,
jasanclako bonbardaketen ondorioz, etxe gutxi batzuk besterik ez ziren
zutik geratu. Fuskal Herri osoan bezala, liberalen eta karlisten arteko ezta-
baidak eguneroko ogra Zlren, barna eztabardagal garrantzltsuenetako bat
"lege zahan -ak" ziren, foruak alegia . Foruen ezezt ,,ipenaren ondorio bat
soldaduska egin beharra zen; 1898ko Kuhako gerrara hanlaika euskaldun
deitu zituzten, haina nlakina hatek alde ere egin zuen gerra zital hartan ez
parte hartzeko . Jorge Villar-ek 103 unte ditu, bena jaio zenean Kuhako Gerra
jadanik bukatuta zegoen, haina hamar anai-arrebetatik gazteena zenez,
gogoan du bere bi analak 1898an Kubara ez joateko nola cilligratu beban
izan zuten, —prófugo - gisa hartzen zituzten orduan horrelakoak : . . .Kuthako
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gerra zegoen la gerrara (--z,octtea/gaitik alde egin zuten, anai bat Argenti-
nara ela bestia Frantzira . Bi anai nitrten ezagutzen ez nituenak, Enrique
eta Pedro, Pedrok Frantzira cilde egin zuen Kubako gerran la bestiak
Arcentinara . . .'

Garai haietan, batez ere Bizkaia aldean, baina baita Euskal 1lerriko beste
leku askotan ere, industrializazioak aurrerakada izugarria egin zuen ; kan-
potik etorritako jende andana handi batek Ncrhioi ibaiko czkcrraldcko
herrietan bilatu zuen here bizilekua, askotan gaizki eraikitako pabiloi zikin
hatzuetan hizi ziren, baldintza oso kaxkarretan. Egoera horrek, sozialismo-
aren sarrera ahalbidetu zucn eta langileen artean ideologia politiko hau
nagusitu zen . 1894ko hauteskuncleetan - gizonezkoentzako sufragio uni-
bertsalez egiten ziren lehenak - Bilboko udaletxean lau zinegotzi sozialista
aukeratu zituzten, euskal sozialismoaren lehen ordezkariak izango zirenak .
Tiburtzio Agirreren iritziz, Hernanin "ezkerra" deitzen zitzaiona oso indar-
tsu jarri zen, baina batez ere kanpoko jendea etorri zenean : . . .Hernanin
liberal asko zegoen, bctserritarrak ere ban eh! Mak'ina bat baserritar; eta
kaletarrak ere asko; gero kanj)oko jendia elorrí zan eta UGT JOrrnctttl
zuten, "ezkerra " esaten geniona oso indar tsu jarri zan . . . ' Kanpoko jendea
erruz etorri zen mende hasieran Ilernanira, fabrikak crruz sol-tu zirelako,
paper industriak indar handia hartu zuen, batez cre Eziagon Sesé y Cía-ren
"Solidaridad" fabrika edo "Biyak-Bat" paper pasta egiteko fabrika ipini zire-
nean; gainera, ordurako Remy-ren almicloi fabrika martxan zegoen, Royal-
ta gailetagileak ere bertan zuen lantegia . . . Gipuzkoan, industria gehien
zuen hcrrictako bat zen Hernani, baina lehenagotik ere industria tradizio
sendo baten jabe zen, Urumea ibaian zehar, Erdi Arotik zetozen burdinola
morclo hatek hala erakusten digu . Horregatik, ez da harritzekoa, sozialis-
moa hizkor sartu izana herri llonetan . Hala ere, haieztapcn hau ez da
zehatz-mehatz hartu behar, Gipuzkoan, sozialismoaren hedapena nahiko
mantsoa izan baitzen, Bizkaiarekin konparatuz gero behintzat : 189?an
Eibarren eta Donostian talde sozialista txiki hatzuk zeuden : Hernanin
berriz, paper fahriketako langileak izan ziren UGT-ra afiliatuko zircn lche-
nak, 1921eaW .

2002-IVE-01 elkarrizketa, erclialdean .

2002-TAZ-01(01) elkarrizketa, hasicra-erdialdcan

BARRUSO, Pedro ; El .blvi imienlu obrero en Guipúzcoa durante la 11 Rcpúblŕca, Gilxuzkoako Foru
Alclunclia, D noslia, 1996. 135 or.



Mcnde basiera horretan, gipuzkoarren gehiengoak XIX . mencleko kleo-
logiarckin jarraitzen zuen, batzuk liberalak ziren eta beste batzuk berriz
karlismoarckin cgiten zuten bat . Ideologia bcrriek ez zuten leku handirik,
batez ere herri txikietan, baina esan bezala, herri handietan egoera bestc
modu batera bilakatu zcn . LCktiko polita dugu Pedro Mari Otañok Herna-
niri buruz idatzitako bertso hau :

E'uskalch.tnen oilurak
la gure izkunlzct
jakin nai diluhena
joan bed-i am nlza;
nola Euskara dagott
i ya ti rtaezu rtza,
att sapai txarrekuak
nai diyote bultza . . .
Ernani, zu zerade
ezti onert eultza -1

'Bensolariya aldizkarian agertua, 1932an .

S.\RRI .I .\ 1

Udaletxca ll. Karlistadan.
Liberalek txikitu zuten
Udoletxea Santiomenditik
bonba batata .
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Otañok Hernaniko hernia goraipatzen du hemen, denetan euskaldunena
dela esanez; jakina da hori ez (lela erabat egia, l lernanin egongo zen erdal-
dunik ere, batez ere, Tiburtzio Agirrek dioen bezala . . .ferrokarrila e,in
zanian jende kasiellanua etorri zalako . . . edo lehenago aipatu ditugun lan-
tegietan lan egitera ere, kanpoko jende asko etorri zelako. Baina bertso
honek ideologia berri baten sorrera adierazten digu, hain zuzen, euskara eta
euskal ohituren defentsan, karlismo eta foruzaletasunaren magaletik jaiota-
ko euskal nazionalismoaren lehen pausoak adierazten clizkigu Otañoren
bertsoak, Sabino Aranak mende bukaeran sortu zuen ideologia bernia .

Sozialismoaren antzera, nazionalismoa, lehenik 1 izkaian sortu zen eta
gero, XX. mende hasieran. Gipuzkoara hedatu zen : josebe Goiak esatera,
bere aita izan zen herrian nazionalismoa sortu ztienetako bat :

. . .harek heti esaten zuen liberala zala eta joa,z ziranían
Artxandako fz-rnikular7a egitera, hangv suardat inuczk', Mau-
ricio Garaigorclobil, harek esatenn omen ziyon: "Hi ze haiz% -
' i? Liberala'" , "Hazur baliza!" /rrzzztur beltzal esaten ziyon
GAIauriciokj eta harek ordun "ni ez nauk kastillanzza!" Hazur
beltza! Bueno, pazierztz-iyakin aclituko al dizkidak?" /-Vlaur•i -
ciok Goiarij, ¿Bueno bai" /GoiakJ. esplikatu zŕzkiarr gauza guz-
tiak, española ez zala ta . . . ; klaro, clenak orduan españolak
ziran eta etorri zan /1lernaniral eta: "Ez gera españolak!"
andriari, "zergera ba ?", "euskalclunak!" ( . . .) Hoge erako
[19201 neri izen euskalduna jarri ziclaten!Eta oraindikarz Bor-
bondarrak zauden agintzen, . . . 5

1909ko irailaren 19a ez zen egun arrunta bat izan Hernanin, herriko
plaza, jendez gainezka, meza nagusia, bertso txapelketa, ganadu feria eta
beste makina bat gauza antolatu ziren egun hoiretarako, ez zen gutxiago-
rako, unte horretan, llernanin egin baitziren Antoine d'Abaddiek behin
1853an Urruñan hasi zituen Euskal Jaiak : . . .Au-zrrerzeko prerniyzza atera
zuen Ilernarriko ayuntamentuak Euskal Festetako ( . . .) arkzzcz ekar7i zuten
en-ezibitzeko, Diputazŕyoko eta Gobíernuko /endia etorri zan eta (arkutik
pasatzen ziran) . Musikarekin eta danbolirzarekin eta . . . festcz poltttak izan

' 2002JGZ-O1 elkarrizketa . erdialde-bukaeran



ziran!. . . " Bitartean, Hernanitik Donostiarako ibilbidea egiten zuen tranbiak
bere lehen urratsak emanak zituen, Ezkiaga pasealekuan clagoen pilotale-
kuko ezker pareta erreboterako "kontrafuertia" omen zen eta umeak

. . .gereŕxiven hezurrakin, zulua egiit eta (bertara hezurra) botatzera . . .
jolasten ziren .

2002-nT-OI elkarrizkcta, crdialdean .

"Zer pasatzen cla Hernanin ?" galdetu oren zuen erreginak . . . Gauza asko
pasa ziren Hernanin ordudanik aurrera: Errepublika etorri zen, dantzaldiak
eta jaiak egin ziren, zineak ireki, autoak ugalclu ; iraultzarik ez zen faltatu,
gerra eta hilketak ere jasan ziren, gosca pasa zuenik egon zen, moderniza-
zioa etorri zen, industriak jarri eta horrckin batera lantegiek Ururea kutsa-
tu zuten : ideia berriak edo berrituak suspertu eta demokrazia lortzeko
borroka hasi zen . . . Eta bien bitartean, noizbait gazte izandakoak zahartuz
joan cura . Zahar lioriek kontatutakoa, ahalik eta txukunen azaltzea da lan
honen helburua. Hernanin gertatutako hainbat gauza belaunaldi berriei
hLlarazteko .

EuskalJaiak
Hernanŕn,
1909ko
irailaren 19an .

SARRLRA

•

	

11





' 2002-I(;%I)I rlkarri'rket : . hasicran .

1

GERRA AURREA
(1931-1936)

1 .1 .- II . Errepublika, giro politikoa eta gizarte gatazka

Aclcn'rcrgrcrn c't.Vi(iit obrarl ctl'i zirall, elcl rli joctri nintzan
rl?eriC'11C~(i erncltera nere anaiari 1f'citxirif, han ciri bailzan
Iclrriclrt ; elct joc/Ji nirlt.zc111ŕcrn rnusikcl banda zebŕleil kcaliari
gor(1 : '•Zer cla? Zer cura bancla boriek?". 'Rc'/)ttblikcl etorri cien
neska, repllblikcl'. Orclllau Pal.vŕk escln ziclcln : "Repllblikcl?
Goazen plazara .. etapla.za?'a , joa)1 ~ll?ar1 . I epllblika elorrizalcl
et(1 , jarri 211te11 balacler(i r'epiablika ;iua eta ikurrirla ere jar'r'i
zllteii %er ;ui,'1ÍJ11 . . .

1931 ko apirilaren 14a, bestc lcku askotan bezala, egun bcrczia izan zen
Hernanin, Errepublika iritsi zencko eguna . Ez zen inolako iraultzarik izan,
ez zen istilu aipagarririk egon ; udaletxean antolatu ziren zcnbait ospakizun
izan ziren nobedacle nagusi, esate baterako aurrcko pasartean •losebe
Goiak aipatzen digun ikurriña eta 'bandera republikanoa" jartzearena .
llernani izan zen e¡ rel-publikaren bandera jartzen Iehcnengotakoa .

alcicfr lel1 larrl b(71J1() lebenlIO eb! Lebenbizi Elbarren eta gero tlernaniu,
bÍycik kiclekirak .zŕran . . . • dio '1'iburtzio Agirrck . Egun horretan bertan,
ezohiko hilera baten bitartez, lldalak Errepul)likari bcre atxikiinena cta
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babesa ernatea onartu zuen, eta nazionalistck Inozio bat onartzeko eskatu
zuten. Mozio horretan, Euskal Errepublika aldarrikatzea erreklamatzen zen
gainerako Errepublika Iberikoekin konfedcraturik :

"Hernaniko gutxiengo ahertzaleak, herri gisara egokitzen zaizkion esku-
hide natural eta historikoak baieztatu eta gero, Euskal Herriaren lehenen-
go autodeterminazio ekintza bezala . Euskal Errepuhlikaren aldarrikape-
na eskatzen du, beste Iberiar Errepuhlikekin konfederaturik .'"

Egun batzuk geroago, Plaza Nagusia eta Alfontso XIII .a kalea, Errepubli-
ka Plaza eta Kale Nagusia izango zirela erabaki zen : 1lernani herri errepu-
blikarra bihurtu zen egun gutxi batzutan. Aldakcta hauen aurrean herrita-
rren jarrera nahiko ona izan zela diote garai haiek hizi izan zituzten
zenbaitek ; Luis Gorrotxategiren ustez : . . . Noski, articin ezgenuen botatzeko
eskuhiderik ( . . .) eta hori segituarr,jcikin genrten, E'ibarreri íerrepublikal
jarri zutela (. . .) Gehienek orrdo hartu zuten, zergaitikar-r diklacltirca zego-
en orduan hemen! Primo Riveraren gora-hehercirekirz eta . . . nik lisie det
jencliak ondo hartu zuela horí, nik hala uste clet behiŕtijriri . . . . ' Ez da harri-
tzekoa jarrera hau eduki izana, Primo de Riverak 1923an eman zuen golpea
eta zazpi urtez diktadura gogor bat ipini zuen, Alfonso XIII .a erregearen
baimenarekin . Hasiera batean, sektore sozial eta militar askoren babesa
izan zuen golpe militar honek, Espainian krisi politikoa naharmena zelako
eta 1921ean "Marokoko hondamcndia" suertatu zelako - 9 .000 soldadu hil
ziren bertan - ; baina Primo de Riverak hcrc jarrera autoritarioa zela eta ezin
izan zion sistema horri une askoan eutsi, k¡-¡si ckonomiko gogor bat sortu
zen eta sektore politikoak erabat atsekaheturik zeuden egoera harekin,
azkencan, 1930eko urtarrilean, dimisioa aurkeztu zuen . Monarkia, momen-
tu horretatik aurrera hil zorian zegoen, erregeak Damaso Berenguer jarri
zuen gobernuburu, baina gizon hau erabat ezdeusa zen egocra berriari
aurre egiteko : Ortega y Gasset-ek "El error Berenguer" artikulu famatuan
hari buruz zer idatzi zuen irakurtzea besterik ez (lago : "Ez da esaten okerra
Berenguer-ena dela - alderantziz baizik - . Berenguer okerrarena dela,
Berenguer oker bat dela " .

ODRIOZOLA, Jon; Hernaniko aiene eta ajeak Gerra Zibilaren altzoan, 5 . or., argiaratu gabea .
(Hernaniko Cdal Agirite~i :m ikusgai)

2002-LG.'t-01 clku-riikc°ta. hasieran



i'ertsonaia honen anaia, Fernando Berenguer jenerala, urte hatzuk
beranduago hil zuten Ilernanin, Antziola auzoko "Villa Albernian ", 1934ko
ekainean, hiltzailea Emiliano Huertas anarkista izan zen beste bi kidek
1agundurik :

. . .Berenguer hiltzera joan ziran, ez dakit zein izango ziran
baina ( . . .) . Damaso Berenguer zana hiltzera joan ziran,
Primo de Rii'eraren ordez cliktadura jarri zuena . Ta hura hil-
tzerrr joczr1 .zirc¡rn baiua anaia bil zuten . Hala izan .zan, Villa
Albernŕan . . .'

Berenguer jaunak, gobernuburu zela - 1930ean, Errepublika iritsi hamo
lehenago -, ez zuen diktadurarik jarri, baina hai antzeko zerbait, batzuk
"dictahlanda" bat jarri zuela esan zuten . Izan ere, urte bete egon zen hau-
teskunderik antolatu gabe eta Primo de Riveraren erregimenaren jarraipena
gehiago zirudien hark, sistema demokratikoren bat baino. Horregatik ez (la
harritzekoa, irakurri berri dugun pasartean, Tiburtzio Agirrek . Darnaso
Berenguer-en sistema diktaduratzat jotzea. Errepublikanismoak indar han-
clia hartu zuen momentu horretan eta 1931ko apirilaren 12an udal hautes-
kundeak antolatu zirenean, errepublikarrek hiri handi gehienetan irabazi
zutenez, Alfontso XIILak erbestera alde egin behar izan zuen apirilaren
14ko arratsalde horretan hertan . . . Republika etorri zan usiegabian, erregi-
r¡a-e7YE L;iak ,joan zirar¡ eta . . .

Eltzekondo: "elekziyutan guardian"

. . .Batian, e.z dakŕt ze ¡Irte izango zan, ostera, elekziyuak ziran
eta denak propagandan, ernakurniak eta guzti. Guardian,
Eltzekondo, "borroka grekoerronratar -ra" (egiten zuen) . Hurca
guardian egoten zan, zergaitik zjoan eta urnak hautsi egiten
zituzten, baüia harrek ez zaukan eskuak ihiltzerik eh! Har rek
debekatua zaukar¡ jotzia ( . . .) orduan auulkiya hartu eta baten
bat etortzen bazan, berak ez zuen eskuekin jotzen, aulkiyakin
(baizik>! . . .'

'2002-TAZ-01(01) elkarrizketa, erdialdean

2002-IGZ-01 elkarrizketa . hasiera-erdialdc .i n
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tsidoro Ollokiegi Eltzekondo ", pertsona erabat indartsua zen eta asko-
ren ustez unmore zakarrekoa . Irina egiteko lantegi batean lan egiten zuen
eta "borroka greko-erromatarra" praktikatzeagatik egin zen famatu, ez Her-
nanin bakarrik, baita Euskal Herrian eta Amerikan ere, Jorge Villarrek
dakienez : . . .Otxoarekirz hatera ¡Javier Olxoal, altsasuarra zarl Otxoa,
"horroka g)'ekoerroinatarra " egiten zuten . Aineriketan barrena zhlll
ziranl. . . Esan hezala, umore zakarrekoa zen Eltzekondo jauna, urne guz-
tiak belclurtuta edukitzen ornen zituen, paretik apartatu behar izaten hai-
tzuten hera pasatzean; Sabina Villarri hala pasatzen zitzaion behintzat
Ezkiagara sartzeko pasalekuan zegoela : . . .Gu pasadizuan egoten gíllan
eta askotan: ' Badator Eltzekondo, alde egin biharko dcgu herneudikan',
hestela ailegatzen zarz ta "dclrabcl~l bola egite/z zuen jendia, espaloieti-
kalz! . . .' Eltzekondok guardiak egiten zituen bozketetan, errepublika jada-
nik ezarria zegoenean, izan ere, jencleak makina bat trikimailu erabiltzen
zituen hi aldiz bozkatzeko edo aurreko botoa hausteko . Garai haietako
bozketak ez ziren inondik ere garbiak, hauteskunde garaietan herriko giro
politikoa asko berotzen baitzen .

Hauteskundeak gerra aurreko Hernanin

Errepublikako lehen urte horietan zenhait hauteskunde eta erreferen-
clum egin ziren, lehena 1931 ko ekainean izan zen, bertan ezker muturreko-
ak irahazi zuten, haina bi urteren huruan . 1933ko hauteskundeetan, ezker-
tiarrek sekulako porrota jaso zuten, EAIk irabazi baitzuen, inork pentsatzen
ez zuen emaitza izan zen hau : . . .Sozialistak, aurreneko botazil'uan iraha-
zi egin zuten, gero bigarrengzian galdu . . . Ekaineko lehenengo hauteskun-
(le horietan ez dirudi ezer apartekorik pasatu zenik ; baina 1933ko apirila-
ren 23ko hauteskundeetan abertzalcak izan ziren botorik gehiena lortu
zutenak, horrela kontatzen du Josebe Goiak , alegia garai haietan abertzale-
en alele lan asko egin zuen emakumeak : . . .gero elekzilizctk etorri ziran eta
abertzalŕak irabazi zulen! Haiek ~so.zialistakl asko zirala uste, ha lio ez
izan, gu gehiago giñcin! Basenrikuak eta denak guregana . . .(Bcztian) gzzr'e
Patxi joan zarz arnon baten bila [kotxeanl. eta bol- has¡ zan sozialista bat
tiroka ( . .J eta guriak eranizun! . . ._ 1933ko hauteskundeak oso gogoan
dituzte askok, egun horretan eztabaida eta istilu ugari egon ziren alde bate-
ko eta bestekoen artean :

2002JVf':-o1 clkarrizketa . erdialdcan (Sabina Villar-ek hitz egiten ducn unca)
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. . .Ordtlcin Ascilto Gllardiclk etortzen ziran ( . . .1 halek kor•ri-
kcikliclk. Tilosetcitt bairertc! jerrdiart atzetikclrt ( . . .i Grc ~orŕveri
elreko andriari, botiiakin zijlrcdcl, - kolati negoen ni eh! -jocin
e/a kendtl egiri zi1'otelt eskiiiik . Klaro, orducin re~llblikcil2U edo
miziollallsta edo ezei7 •ez! ~e11 í;el''1'c77Z ardua ti ere bai, (?zin ercl-
1)1(1)11k. Kendu egin zi)'oten bcti . . .

Iñaxi Otamendik, bere ahizpa Gregoriren etxekoandreari gertatutakoaz
kontatutako pasarte honetan, — Asalto Guardia" delakoa eta guzti agertu zen
ordena ipintzera, baina garai haietan ordena gutxi zegoen, botoak nolanahi
aldatzen edo kentzen baitziren, bestela Felixa Aldasorori pasatakoa ikustea
besterik ez (lago :

. . .Helnert il;artzert zcl11 ideala hotazihrleta)t, hclino ltahar-
nien! Klaro, inodua zulelr 1ul.~ionalístert cildetik Doiiostin kol .v'e
asko zircln etci ekartzeil ziluzlen koixe batzuk batiera . zerbi-
izua E ltela, eta JUClte11 zlrcln bciserrietan barrena . eta base-
rrietako jendici ekartz(, n zulen botuak erosita .( . . .) : i goglfora-
izeri 1zai .Z, izebak (,san zŕdaii: "Felŕxa lagiindiiko cil didan
botilcl holal.~ercl, Pollalezkartjxu'a' '. . .

" 2002-G1OA-01 elkarrizketa . erdialdean
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Felixa bere izebarekin f'orlcdezkciizpoko eskolara joan
zen - bertara joan behar izatcn ziren Kale Nagusia eta
Arzdrekaleko bizilagunak botatzera - eta han ikusi zuten
Dolores, "kixkurrera" deitzen zioten emakumea - kizku-
rrak hildu eta saltzen zituelako - . Felixaren izebak Doloxi
aurreko eguncan eman zion botoa nazionalistek aldatu
egin onien zioten, ez baitzekien irakurtzen ; horretaz ohar-
tzean berriro ere sOzialisten aldcko botoa eman zion ize-
hak ki~kurrerari haina . . .

besle batek iküsi (—in zigiiu eta aikil ltiiki}'citi itxa-
rolii

	

<~ ('Yo bueltait . e.Z zitza)'oü basi )aere ize-
bari joka! "Nik zertaiziko kendu di)'on botiia! - eta

1R'R'

	

OSO laf;ilüci ztieti eh! - Zerlai -ako kendii)'oii botita

AGVR SE M E 1 Dolos¡ .' -. "hoinenŕ ez zaŕolako eta hoz-¡ ideici boi -ta-

TV HIJO SOLDAD C kua ez dcdako, zuek izorratu dezute boi'i, edo izo-

SALDRÁ DEL 150
rTCilit ita1 .'iai? ibili zeYEltC .'.i Eta izebciri kOlpia eütan

t+
MO

	

PA.
VOTAS EL CSTA1 trvt

	

/oiziaü, itik? zer emaia ilij'on? Kokotzekua berari!
I,

	

1

	

Lzeba dc?f~'lulilzeert;ciitil?! . . .'
1933an Lizarrako

Estatutuaren
erre feren du maren

	

1933ko hauteskundeek Errepublikaren etorkizuna erabat aldatu zuten,
aldekopropaganda

	

nicmaentu horretatik aurrera, istiluak eta tentsioa oso handiak izan haitzi-
handia egin zen Euskal

	

ren. Espainian CEDA atera zen garaile . partidu katoliko eta eskuineko bat,Herri osoan. Hernanin

	

(;il- Robles huru zuelarik ; garai honetako gohernuak, aurretik onartu zirenaldekoek¡roban zuten .
lege progresista ugari atzera bota ziten, eta honek ezkcrtiar eta progresis-
ten erreakzio gogorra ekarriz.uen. Grebak ugaritu eta Elizaren kontrako
erasoak burutu ziren estatu osoan . Orduan, Ilernanin 1Vliguel Toledo Alber-
di zegocn alkate : . . .Egin zaii elkartasziiza eta Miguel Toledo jarri zuten
alkate! ( . . .) Fskzibiktaak. danak elkurtiita jarri zuten ardan alkale Miguel
Toledo . . .'' Miguel Toledo FAJ-koa zen, baina honek eskuineko heste sekto-
reekin elkartuta agindu zuen, esate baterako José María Puig Villarrekin,
gero alkate izango zenarekin .

2OOL-FAA- 01 clk :urir.krta . huk teran .
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Urte bereko abenduan, Lizarrako Estatutuaren aldeko erreferenduma
egin zen, eta Hernanin aldekoak garaile izan ziren, %84-ak baietz esan bai-
tzion - Gipuzkoan baiezkoak %89,52 atera zuen - , honek ez zuen askorako
balio izan, eskuineko espainolistekin eta sozialistekin desadostasun han-
diak baitzeuden eta Gerra Zibilera arte ez haitzen estatuturik martxan jarri .

Ezkertiarren erantzuna: Maiatzaren lehena

1933an eskuinak boterea hartu eta berehala ezkerreko alderdiek erreak-
zio hortitza izan zuten, horren erakusgarri dugu Hernanin urte herean egin
zen manifestazioa sekulakoa izan zela. Maiatzaren lehena zen eta tranhia
lepo zetorren, jendez heteta : . . .IIemen egiten zan irteera maiatzaren lehe-
nian, Hernanin .fanaosua izate nn zan, tren eta tranhia guztiya beteta eta
sekulako rnarzifestaziyua, bandera repzublikanua . . . Horrela gogoratzen du
Tihurtzio Agirrek hehintzat . Badirudi, egun horretan CNT, PSOE-ko eta
PCE-ko jende ugari etorri zela, ez omen ziren oso ongi portatu Josebe
Goiaren ustez, ezkertiarrak :

. . .Anaarkista eta komunista asko zegoen hemen . (. . .) Hoiek
gogorrak ziran eh! Hoiek egiten zituzten diranak eta ez dira-
nak, ( . . .) inaiatzaren lehen batían, Eibariikk eta Gipuzkoa
guztitika¿z etorri ziran Adarrara martxa egitera, galtza urdi-
ñak eta alkandora gorriya jantzita, egundainoko jendia (. . .)
Gure arzaiak, atia herdez pintatua zaukan eta goian ikurriña
pintatu zuen, gogoratzen naiz hartu eta loia edo harrapcatzen
zutenarekin hura zikintzen ibili zirala, eta gero gure cana/a
mangerakin garbitzen ( . . .) Eta horrelaxe ibili gera, gerra etorri
arte bost urtian ger an bizi! . . ."

CNT sindikatu anarkistak ez zuen indar handirik Euskal Herrian, hala
ere, kopuru eskasa izanagatik, ez ziren itzalean gelditzen, beraien jarrera
erradikalak oso ezagun egin zituen sindikatu honetako militanteak eta urte
hatzuk beranduago, 1936ko uztaileko altxaldian, Donostia defendatzen
lehenak izan ziren. . . .Hoiek gogorrak ziran eh! . . .

11 2002JGZ-01 elkarrizketa, hasiera-erdialdean
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1931ko ekainaren 28ko hauteskundectan
izan tiren emaitzak Hernanin

Hatttaca¡(1k

	

ilcl((rclia

	

Rozkcrk

tárate

	

Acción Nacionalista

	

733
l .sabiaga Eskubi Errepubl . 733
1)e Francisco Sozialista 732
Amilibia unión Republicana 729
Leizaola Nazionalista 518
Pildain Integrista 518
Picavea Ind pendientea 517
l'rquijo

	

Tradizionalista

	

516

Iturria: Auñamendi (Bernardo Estornes Lasa Fondoa

1933ko otsailaren 16ko hauteskundeetan
izan ziren emaitzak llernanin

IIatrtag!Zaicrk.

	

Alderdia

	

Bozkak

lisabiaga Zentroa 10
Anso Izquierda Republ . 1199
Apraiz Izquierda Republ . 1199
Amilibia

	

Sozialista

	

1199
Iarrañaga Komunista 1183
Lojendio C .E .D .A 308
Múgica Renovación Española 293
Pagoaga Tradizionalista 262
Oreja Tradizionalista 271
Irazusta Nazionalista 867
Monzon Nazionalista 920
Pic avea Nazionalista 1148
Irujo Nazionalista 926
Lasarte

	

Solidario Visco

	

898

Iturria: IIernaniko Leal Artxihor,t (A:'5-IV , 2 4)



Joxe Mariñeko "Centro Republikanoa" eta ekainaren 2a

Errepublika iristearekin hatera, Errepublikaren aldeko zenbait elkarte
eta sozietate sortu -ziren, bertan Errepublikaren alclekoak eta abar elkartzen
ziren . Hernanin, Kale Nagusiko Joxe Mari tabernaren oncioan, goiko
pisuan, "Centro Republicano" deitzen ziotena zegoen ; lokal honetan elkar-
tzen ziren errepublikazale guztiak eta bertan egiten ziren mitinak eta festak
ere:. . .bor eg ten zircarr festcr guztiyak! Hor° .zegoen "Cen/ro Republika-
rrua7 . . . dio Tiburtzio Agirrek . Baina laxe Mari-ko alaba cien Mañoli Zigara-
nen hitzetan . "Centro Republicano - delakoa . .,j(~~e,Ylarirerr ondoko etxian
leberrbiziko bizitzan . . . zegoen, haina eraikina sute baten ondorioz berritu
eta handitu egin hehar izan zuten, ondoko bi eraikinekin hatera : . . .(etxe)
berri1'a egin zanian, jarr'i zuten tabernan onduan, bebeko pisuan . . . eta
horregatik jatetxe eta lokal nahiko handiak egin zituzten : . . .lokal banndiya
zegoc'rr . . . '

Urtero hezala, ekainaren 2an zenbait ospakizun egiten ziren, Bigarren
Gerrate Karlistan, Hernanik, karlisten eskutik jasan Zuen setioa gogoraraz-
teko - udaletxea lehertu zuten hura -, bertan herriko lehenagoko liberal
askok hartzen zuten parte, orduan errepublikar bihurtu zirenak, noski :
Bazkar7t'a egilen zan: Lbun, herrebun edo birrrrebun nrahai, guztrti'ak

betiak! Orcluarr joaten ziran. L-r•I .( korrdotariak eta . . . bueno republikano
asko ziren, republikano esaten geniyon orduan eta asko!. . . 13 Errekondota-
rrak ez ziren hakarrak, Olanotarren familiakoak ere bazkari horretara joa-
ten ziren, horrela gogoratzen du Manoli Olanok : . . .gure etxian ziran lrbe-
ralak, liberal r •epublikauuak, eta ekainaren 2ko eguniau liberalen,¡ésta
izafen zan hemen ( . . .) egiten zuten bazkariya, gure gurasoak eta gri loa-
ten girrarr ere . . .

Ekainaren 2an, Bigarren Gerrate Karlista gogoratzeko festa horretan,
gauza bat nabarmen ageri zen : garai hateko, XIX . mendeko, ideologien
arrasto bat besterik ez zela ; gizartea edo politika jadanik ez zen liberal eta
karlisten artean hanatzen, baizik eta erre publikarren eta monarkiaren alde-
koen artean edo eskuin, eta ezkerrekoen nahiz abertzaleen anean. Beraz,
pertsona zaharrenak hiltzen joan ziren heinean, "ni liberala" edo ' ni karlista"

2002-M7 :'\ -O2 elk :urix4 rta
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bezalako adjektiboak, albo batera geratu ziren kasu gehienetan eta ekaina-
ren 2ko festa famatua galdu egin zen : . . .Ordukojendia joarr zan eta gaztiak
ez zuten segitu . . . esaten du Tihurtzio Agirrek . Ekainaren 2ko bazkari horie-
tan, liberal errepublikazaleen kanta bat abesten zen, Anttoni Egañak behin
baino gehiagotan izango zuen entzuna, oraindik huruan baitauka :

"Somos hijos de los liberales,

que a los cartas hicieron callar!
Ahora somos los republicanos
de esta república tan liberal .!"

Ezkertiarrak eta abertzaleak "ezin eramanik"

Liberalismoa eta karlismoa, zaharturiko ideologiak zirenez, ideia berriek
indar handia hartu zuten, horien artean lehen aipaturiko korronte errepu-
blikarrak - ekainaren 2ko festa egiten zutenak -, ideia ezkertiarrak - sozia-
lismoa, komunismoa, anarkismoa - eta abertzaletasuna zeuden ; dudarik
gabe, bi tendentzia hauek ziren herrian gehien surnatzen zirenak, ekintza
ugari burutzen zituzten eta kaleko bizitzan eragin gehiena zutenak ziren .
Ezkertiarren artean, anarkistek indar eskasa zuten, komunistak ere gutxi
zeuden, baina langileen artean, UGT sindikatu sozialistak indar handia
hartu zuela jakina da; zaharrenen arabera, sozialistak Plaza Berri eta Andre-
kaleko kantoian dagoen etxean elkartzen omen ziren, bertan taberna bat
zegoen eta egoitza tabernaren gainean ezarri zen, sarrera Andrekaletik
zuelarik. Nazionalisten aldetik berriz, EAJ zen indar gehien zuena, baina
bazeuden ANV-koak zirenak - Acción Nacionalista Vasca -, gainera ELA sin-
dikatu abertzaleak, 1932rako 275 afiliatu zituen Hernaniko hainbat lantegi-
tan . Abertzaleek, heraien egoitza edo batzokia 1933an ezarri zuten, Joxe
Antonio Agirre bera etorri zen inauguraziora : . . .Meza nagusiaren ostean,
eta Alkate soinuaren' doinupean batzokira joan ginen. Balkoitik, Agirrek
mniti.na eman zuen Plaza Ber7irantz . Seguruenik, Julene Lrrzelai,, hizlari
iaioa eta Altzeta zumarragarra ere bertan izango ziren . . .' Emakurne
Abertzale Batzak ere eraikin herran zuen bere egoitza - Plaza Berriko Irizar

" ODRI( )ZO)Lk, Io>n : Hernaniko aicne cta ajeak. . ., 4 . or, argitaratu gabca . Joxe Laburu Illarramen-
dik csancLtk jak .



tabernaren gainean -, Fusko Gaztedikoen egoitza herriz, '`Atsegindegi
Etxea"n ze (yoen ; urte batzuk heranduago, gerra garaian. kartzcla bihurtu
zuten : . . . Atseñincle irr karízela probisiornalcr jarri zuten, etxe hauncli hat
hazan e/a han beheran zan Eusko Ga.ztec/in toki) ,a, han sartu zítuzten
harra1)airr züzrzlerr rrzliak . . .'

. . .

l2002,JGZ-01 elkarrizketa, erdialdcan
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Atsegindegiko etxea.

Fusko Gaztedik lokala

an zuen bertan .

Gerra Zíbilean

kartzela ere izan zen.
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Bi alderdi nagusi hauen artean - ezkertiarrak eta nazionalistak -, alde
handia zcgoen ; akle hau, batez ere erlijioaren inguruan nabaritzen zen .
Abertzalcak oso katolikoak ziren, elizaren aldekoak, gainera idcia kontser-
badoreak zituzten, "lege zaharren - aldekoak - ANVkoak izan czik; abertza-
le ezkertiarrak ziren, baina herrian indar gutxikoak - ; ezkcrtiar alderciiak
berriz laikoak ziren, nahiz eta hauen militantectatik geliicnak katolikoak
izan . Ezkertiarrei oso erradikalak zirela leporatzen zieten, elizaren kontra-
ko erasoak ez zitzaizkien batere gustatzen abertzaleei :

. . . Gilre deilborcal ibilizen ziran c?lizak erretzell, elizara sar-
tzerl . .) eta , ilrlak ,:;ldal'dlail, Aguslinetan eggoleil ziran, barre-
nian sa1'tilla, guardian. Sarlu. txikilu ela erre egilen ziluzten
denak, JarrOki)'a ere erre na)'ian . . .1°

. . . Elizak? Herri lx.ikí borielan ez bailŕo . . . haundil'etan elízak
ere erre egile¡i ziliizlen . . . 1

jakina da . Errepublika garaian, Espainiako zenbait lekutan elizak erre
zirela, gerra garaian are gehiago, baina Hemanin ezz zen horrelakorik ger-
tatu, saiatu ziren arren . Bernardo Martin, Medina del Campotik etorri zen
hamabi urterekin eta hamalaurekin Royalta gaileta lantegian hasi zen
lancan ; orduan, esaten duenez, langile guztiek afiliatu beharra zuten eta
bera UGTn sartu zen ; baina berak, ezkertiar a izanik ere, erlijio katolikoa
praktikatzen zuen eta elizara joaten zen :

. . .Horlan ez ziren sartzl, sozialistak ez ziren Elizcrrekin sartu .
CN7=koak ela nrull.lrreko beste aldercli batzuk bebarbacla bai .
¿'Vi a%iliatzrrik nengoen eta sozialista nintzezz, baina nere amak
beli eraklllsi zidarl elizara lOatc'n eta errespetatzen . Beste
balzuk ordea elizaren kontrako ideiak zituzten ; ilik ezaglltzer z
clilnt garai batean elizara joaten zirenei kritikatzen ibiltzen
zil el'lak eta ,~lazlr c iin, beraiek elizcira /oaten ikll.Si izan dilu-
(lanak.r( . . .) Ilemen Euskal Herrian ez zen elŕzarik erre, ezta
gerran ere! 13a na Francok borlbardaturiko elizak bai izan
zirela eta asko tx'ikitllrik , eratll ziren . . . `

lhicl,

2002-NIZA-01 elk rrizketa, bukaeran
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Manoli Olano, errepublikar ezkertiarra zen, tradizio liberalekoa eta apai-
zei ez zieten kasu handirik egiten : . . .Ah apaizak!Ezgeniyon kcislirik egiten
guk cipaizciri! Eztci pentscitu ere! Ez, guk gehienak gure iimartxci segitzen
genuen . Apaizcik? Ez. . . Hala ere elizatik czkondu ziren eta . . .katolikoak,
cipostolikoak eta erromatariak . . . direla argltzen du Manolik . Hau ez, zen
eragozpen, ezkertiarrak terrorista gisa hartzeko : . . .Terroristcisk.l Denhoici
horietarr? Oraiii terroristak izarigo dirci, hairia gu ere hcila izanclu gera! . . .
Abertzale eta errepublikar ezkertiarren arteko ezinikusia nabarmen gera-
tzen zen Manoliren ustez: Kardaberaz kaleko "Don Manitelen karkaban" -
Plazaberritik gertu - sagardotegi bat zegoen eta han FAJko kideak egoten
ziren, errepublikarren bat bertatik pasatzen zenean begiratu txarrak egoten
ornen ziren : . . .errepiiblikarren bat pasatzen bazciiz . . .oohh!. . . ">

1934ko urna: "Revolución, revolución!"

. . .Orduan neska koxkorrak giñaiz haiño . . . riola esaten zuten?
Kale bueltan pasatzen ziran gahian eta . . . "revolucióni, revolii-
ción, revolución!", gau guztiya! Hori bildurra! Gir hi ahizpak
oyian eta: "Oi ama!Zerpasako ole da?" . Gero eloir-i zircirt, len-
clici detenitu zuten eta orrelaxe pasci zan; Guadctlupera erci-
nzan zituzlen, mtitil inorcloxkct bat . . . 2I'

1934ko urriko gau hartan beldur galanta pasa zuten zenbaitek beren
etxeetan; ez zen gutxiagorako, Errepublika garaiko iraultza saio handiene-
tako bat suertatu baitzen orduan . "Ai ama! Zer pasako ote da?" Galdetzen
zuten batzuek ; herriko gazte asko atera ziren gau hartan iraultza egitera,
baina mugimenduak porrot egin zuen. Elkano kaleko "Telefónica"ren egoi-
tzan leltergailu batek eztanda egin zuen : . . .Istilucik eqoiz ziran, zeigciitikan
halen cildekuak lezkertlarren aldekoakJ ziran eta telefonika erre zilten; si(
eman ziyoten!. . .'' Luis Blas Zuleta hernaniar historialariak idatzi zuenez,
tren gcltokian cre jarri zuten lehergailu bat eta Guardia Zibila ez zen iraul-
tzailcen kontra irten - Guardia de asalto' delakcrtl: I~onostiatih etorri arte."

" 2002-MOG-01 elkarrizketa, erdialcle-hukaertn . (Manoli Olanoren aurreko pasarleak horren ingu-
ruan daude)

"' 2002-AEA-01 elkarrixketa . erclialdean .

'' 2002-TAZ-01(01 1 elkarrirk< ta, er<ii :rlcl an .

BLAS ZCLETA, Luis : Heructni entre dosl;uerras (1872-19_36) Medio Siglo de la vida
l lernaniko Uda1a, 1985, 63. or.
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Tiro hotsak entzun zitucnik ere egon zen : . . .Nik ez dakit pistolak edo zer
zituzten! Hemen bonbilak egoten ziran alde batetik bestera, eta tiroka!
L-ŕ°riclren 5a zan . . . Hura bildurra! Pistolakin edo eskopetakin ez dakit,
tiruak tiratzen zitiizterl eta . . . 23

Iraultzak porrot egin zuencan, atxilotu ugari egon ziren - 420 Gipuzkoa
osoan -, atxilotu gehienak Hondarribiko Guadalupeko gotorlckura eraman
zituzten eta beste batzuk Ondarretako presondegira . " Errepresioa ez zen
nolanahikoa izan, horrela kontatzen digu Iñaxi Otamcndik urriko gau
horretan bizitakoa :

. . .Gai-t bailan, Hernani.ko inutil guztiak Ondair•etara eraman
zituzten ( . . .) Ondarretan zan orduan kartzela, eta hara era-
mnan zituzten . Zergaitikan hemnen acera ziran gabian eta
hurrengo egunian sarekada egon zan! ( . . .) Orduan ere kanta-
tzen zuten : "revolución, revolución!" Jñoík ez zuen espero eta
gabian kale honelatik gora [Kale :N'agusilikl, haien pausuekin
(pauso hotsekin], jesus!Mulidii guztiya hildurtuta . . .-5

Hurrengo egunean, Oriamendi inguruetan tiroketak egon ziren, matxi-
naturiko askok ihes egin behar izan baitzuten eta batzuk ez ziren 1936 arte
itzuli . 1934ko Iraultzak porrot egin zuen, baina batzuen ustez gerora, Gerra
Zibilean gertatuko zenaren erakusgarri bat besterik ez zen izan . Asturiasen,
lneatzariek herrialde hori erabat geldiarazi zuten eta leku horretan iraultzak
gerra kutsua hartu zuen, guztira 1 .500 hildako egon ziren Espainia guztian .
PSOE-k bultzaturiko iraultza bat izan zen, PCE-k lagundurik, baina C .NT-k
ez zuen parte hartu, Asturiasen izan ezik 2 ' . Euskal Herriari dagokionez,
Eibar eta Arrasaten izan ziren istilu larrienak, Bilbon, Donostian, Hernanin
eta beste leku batzuetan iraultzak eragin gutxiago izan zuen, baina iraul-
tzaileen propagandak bestelakorik esaten zuen ; hona hemen, Donostian
PCE-ri atzemandako paníletoan zer ipintzen zuen :

'` 2002-MOG-01 elkarrizketa, erdialdean .

'' La tuz de Guipúzcoa, 1934ko urriaren 21-a .

2002-GIOA-01 elkarrizketa, erdialdean

"' FUSI, Juan Pablo, PALAFOX, Jordi : Hspaña 1808-1996, el dcsa/io hacia la modernidad, Espasa,
1997, 265 or .



" . . .Irun, Hcrnani . Pasaia, Oria. Orlo, Libar. Tolosa, Zumarraga . Arrasate,
Bergara . . . llena clago geldituta! Eta gutxi horrokaturiko gure prohintzia
hau zutik haldin halago, asmatu ezazue nota egongo cien Espainia guz-
tia alderik alíe! . . .

4
Preso asturŕarrak
meotzetatŕk joisten
l934ko urriko
ŕraul tzan .

Eiharko gertakizunak aski czagunak clira, herri osoa iraultza¡leen esku
geratu zen ordu askotan ; Arrasaten ere, istiluen ostean atxilotu ugari egon
ziren, jende askok laguntza behar izan zuen eta umeak beste leku batzue-
tara hidaltzen zituzten . Imita Hernanira ere, Felixa Aldasororen ctxera .
es<tte hatertko :

Interneten agetrutako testua dugu hau , gainera oso testu gogorra denez - hiztegi eta esanahi aldetik
- eta inaultzaileei "atzemanclakoa " . here sinesgarritasuna zalantzan jarri hcharko litzatcke . agian tcstu
hau garai haietako autoritateck manipulaturik haitago . kontrapropaganda moduna crahiltzeko .
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LlOlilra~O11 cllcilan l7clill'17iI? ekarlz('ii zitilzteil handik ho11e1Z1

~f117(1 .S(ilellk %lel'!?clllir íI, ll!'IYSkiI holilllik(li1 cltercltzE'k(, beinen,
hal rrak .~alllÍlitclll fc71Y'i,~eii llleJl . tsla hetl gogo1'al ._eli 11Cliz.'

haurrak la(li'1Y1 ? eta Olilk. denetcltik izaten , i11a11 elc! bazirail
inhidil'a zntenak . olido hizilzen jarri gt>;iitiielako baur batztlk
eLv'iaii barlilta, eta : ";llululra cíll, en cada casa illt ladrcílll"esu-
len z1e1e11, etcl rnlitil kuxkorrei nlk ciGll~'llts lllyen : " . . .11U1'1 esci-
lian zuek esan: `Y ent la 1n1%cl todos son a" eta heraiek hori ercut-
tzuten ikasi zutelt eta >'ci pakia e~ŕil zaii

Gertaldiak gertaldi, zein izan ziren Urriko Iraultza sortu zuten arrazoiak?
1933ko hauteskundectan cskuinak irabazi ondoren - Gipuzkoan PNV izan
zen iraixizle nagusi -, garai latzak iritsi ziren, langileei zenlrtit eskuhide ukatu
eta gainera krisi ckonomikoa hasi zen . eta langabetu kopuruak gora egin
zuen; ondorioz, lan arloko gatazkak gogortu egin ziren eta grebak ugaritu .
Honi, 1934ko "Udalen mugimendua" izenekoa gehitu hehar zaio - ardoaren
zergak kentzearen kontrakoa - eta gora-behera handiak ekarri zituena . Ezke-
rre.ko sektoreck, iraultza baten beharra ikusten zuten eta baita saiatu ere :
ANV eta ELAko zenbait militantek ere hartu zulen parte iraultza honetan,
baina esan bezala, matxinadak pon'ot egin zuen eta horen ondoren en-epre-
sio izugarria etorri zen, ezkerreko alderdi eta sindikatuak izan ziren kaltetue-
nak, bcren zuzendariak atxilotu eta egoitzak itxi egin zituzten . .

1934ko iraultzan auziperatuak
Gipuzkoako herrictan

2002-FA \ -ii 1 elk . rrixketa . erdialdean .
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1935eko uztailaren 30ean. Hernaniko gertakizunetan parte hartu zuten
atxilotuak auziperatu egin zituzten : 39 atxilotu egon ziren herrian, guztiak
UGl'ko kieleak ziren eta beste gauza askoren artean, lapurretak egitea eta
armak hartzea egotzi zieten, gainera, udaletxean gotortu ziren guardia zibile-
kin tiroketa bat egon zela eta, oso zigor gogorrak ipini zizkicten, hauetatik
auziperat uriko 23k. 14 urte eta llamar hilabete arteko kartzela zigorrak jasan
zituzten, eta hesteak aske geratu ziren . "'

1936ko udaberria: Fronte popularra eta joxe Aranburu

Urriko Iraultzaren ostean . urte betez ezkertiarrek heraien ekintzak eta eki-
menak zertxobait gutxitu zituzten, grebak ere ezz ziren hainbestc izan, baina
1936 . urtea iritsita, arlo politikoan zenbait mugimendu nabaritu ziren, ezker-
tiar eta errepublikarren arteko batasuna eskatzen zen eta horrcla sortu zen
"Fronte Popularra " . 1936ko otsailcan egin ziren hauteskundeetan, Fronte
Popularrak agintea bereganatu zuen Espainian ; Euskal Herrian berriz EAJ-k
lortu ziren nagusigoa -nahiz eta boto kopurua jaitsi - . aldiz. Hernanin Fronte
Popularra izan zen garaile 1196 botorekin, baina "Iraultzaren kontrako Koali-
zioak' EAJri babosa eman eta EAJko Mliguel Toledo jani zen berriz ere alkate .

Fronte Popularrak agintea hartzearekin batera . espainiar estatu osoan
iraultza giro',¡ sortu zen, czkerreko sektorcak indarberriturik atera baitziren .
Eskuinak herriz, politika arloko borroka erabat galclutzat eman zuen, baina
era berean, indarkcriaren bidetik jotzeko prestatzen ari zen, uzt<tilaren 18an
ikusi zen bezala . Hernaniko kaleetan giroa berriro ere zakar zebilen, ezker-
tiarren asmo iraultzaileak ahertzalcak eta katolikoak guardian jarri zituen ; eli-
zaren eta ordenaren kontrako erasoci aurre egiteko prest : horrek bi sektorc
hacen arteko hika-mikak areagotuko zituen .

San Jose eguna zen, 1936ko martxoarcn 19a eta, urtero bezala, jencle Ligad
hurbildu zen komunio mezetara . 1lcmezortzi urteko Joxe Aranburu Lisa ere
horretan ibili zen Agustinetako komentuan, baina bueltan, Plaza Berritik
zihoala, hil egin zuten . Joxe Aranhurr abertzale amorratua zen eta, dinuiie-
nez, here hiltzaileak "Euzkadi Gorria" egunkari komunista saltzen ari ziren
hiru ezkertiar izan ziren, horien arrean Leon Arbizu Mateo . Hiltzaileak atxilo-
tu egin zituzten eta Joxe Lahuruk dioenez udaletxeko presondegian sartu
zituzten ; gainera, egon zen mendeku hila joan zen abertzalerik ere: . . .LAJkko
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. . 343 or .

GFRRv v1'REI :v (. 1 t) .j1

	

1~)3(-1 1

•

	

29



Jendetza handia
Joxe Aranburu

hernaniar

	

A
abertzalearen

hiletnn, l QMnn .
Dirudienez,
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egunkari

komunista
saltzen ari
zirenek hil

zuten .

gazleek, alderciiari armak eskatu zizkioterl . . . ~' I)onostian berriz, zenbait
istilu suertatu ziren . Egian eta Amaran JSVko eta 1T(,,Tko hi militante tiroka-
tu baitzituzten . Egun haietan tentsioa asko handitu zen . CilnIItzio Agirreren
ustez. Joxe Aranburu izan zen EAJko lehene-ngo martiria :

. . .Giro txar ra ,egoell, bild lk( lel)eli ij1(llr'ic1 Iel'1ianill izan zail
nerei ako, .JO.ve A raliblll)l . Pllertori bizi zan eta San ,JOSe e, -

tiiall, kv,)llli?i)'lla e ill eta ,~C'1'O ~Lll'bitn zule)1, Plazaberr iii bil
zlllell lirOka . berlako Ceiliiak hil zllte)i, hor)'Cgclillkan iro t a-
rra. /lorlek zl1'an, esaleil .zlltenez korrnlnistan aldlekllak 1 i . . .i
%!e1'11CIln ~llzli)'Clleiule~ beteza)l, Gola-reli etxetik(l)1 p1Clzaraillo

,lelidiall ;niaiil~etilat)e ;ia E lrl zan. entierruan el71 Pentsa zer clan
eh! Babia . . . ell.rc) bat kabitzerr ez zala! Lebe)rclakaria eta PNV
klulk etor ri 27-ir an . < . . . i Eta bori izan zan lehenengo saltua, Eusko
Aldercli,/eltzcrlearelt lehenengo rna)7iria, neretzaku . . .'
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Momentu horretatik aurrera, gertakizunak errenkadan etorri ziren, aber-
tzale katolikock, nola hala egiten zieten aurre ezkertiar iraultzaileei, eskui-
neko espainolistak berriz, isilik zebiltzan, isilegi agian . . . Hauteskundeak
galclu zituztenetik, erahat ezinezkoa zitzaien politikaren bidetik joatea
eskuineko hauei, errepublika, garai ilun bat izan zen beraientzako, Primo
de Riverarekin eta Monarkiarekin hobeto zeudela uste zuten . Batzuk karlis-
tak ziren, beste batzuk berriz tradizio monarkikoa edo militarra zuten, garai
bateko ideologien defendatzaileak; ez ziren asko, gutxi hatzuk herrian,
. . .hcririo izabikuak Uaztarrak i'zorratzeko!. . .i 5 Beste asko, 1936ko irailaren
13an tropa nazionalak Hernanira sartu zirenean, kontserbadore hauen alde
jarri ziren, eta faxismo kutsuko erregirnen berria besarkatu zuten . Gerra
hasi zen eta gerra guztiak bezala, gerra zitala izan zen, latza .

1 .2 .- Gerra aurreko hernaniar gizartea (1920-1936)

Hernani herri txikia izaki, guztiek ezagutzen zuten elkar, gauzarik txikie-
na ere, azkar asko jakiten zuten ahotik ahora herritar guztiek : Honek hau
esan duela, hark irratia erosi duela . . . Gauza gutxi ziren jakiten ez zirenak .
Gauza txiki horiek ordea, hain ziren txikiak, garrantzirik gabekoak, ez dau-
dela ¡non idatzirik . Rama ez ziren hain garrantzi gutxikoak izango, baldin
eta gure aiton-amonek gogoan hadituzte, beraientzat gauza txiki horiek,
nahiz gertaldi xelebreak izan edo eguneroko ohiturak izan, hizitza oso
baten irudikapena dira . Nolakoak ziren garai bateko festak? Nola molda-
tzen ziren eskolan? Eta kalean? Zer jaten zuten? Zertan jolasten ziren? Nola-
koak ziren zinemako eserlekuak? Nolako gurpilak zituzten garai haietako
hizikletek? Nondik hasten ziren kale huelta egiten, Kale Nagusitik edo
Andrekaletik? Nolakoa zen , gerra aurreko hernaniar gizartea?;I

Maisuak, maistrak eta eskolak

José Gay Mur, Hernaniko eskola publikoetako irakaslea zen, Biteri esko-
letatik pasatako gerra aurreko Lime gchienek ezagutu zuten Gay Mur. Bere
egitekoa, eskola horretako zuzendaria izateaz gain, jadanik koxkortzen ari
ziren neska-mutilei erakustea zen, 14 urte egin arte alegia : Bernardo Mar-

* 2002-1 .GM-01 elkarrizkcta, erdialdean .

'' 2002-r.GM-01 elkarrizketa, bukacran .

" Lfaestro-Padre-Hombre, un homenaje . Hernani. 6 de junio de 1971 . (HUA, 2625/39)
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tín . Medina del Campon jaio zen 191 an, haina hamahi urterekin Euskal
Herrira etorri zen lan bila, izan cre, bere aita hil egin zen eta amak bera eta
here arreba hanu eta I lernanira ekarri zituen, hemen inguruan zituen seni-
de hatzuen bidez . Ilernanira ctortzean, koxkorturik jadanik, Jose Gay-
rekin hasi zen ikasten, herak ondo gogoan dauka José Gay-ren itxura zein
zen : . . .1929. urtean. oraindik oso gaztea rrintzen lanean hasteko eta
hemerrgo eskolara joan nintzen . Don fose G'at'-rekirt, hura h. errena zen .
Don foserekin gorengo mailara pasatzen ginen, hortik aurrera karrera
egitercr c'do lanera joan beharzir en . . . 11

Felixa Aldasorok, Biteriko eskola garaiaz oso gogotsu hitz egiten digu .
badirudi bertan asko ikasi zuela eta orduko irakasleak oso onak ornen
ziren here ustez, horien artean Geronimo Benalmanzan . Doña Cesaria eta
baita José Gay Mur bera ere :

. . .Don feronimo Benalmanzan . .hemen Hernanin izango zan
nrai.vurik onenetakrta, unrilla . ondo erakrtsten zuena. kategori
harrncliya zuena eta bestia Don fose Gay,, hori clirektoria zan,
denen direktoria . Eta gero maistra bat bazan, maistran tar tiarr
direktora bezela egilen zuena, Doña Cesaria . Eta eskola enla-
ten zi,~ttterr ._ .eskola enratia bakarrik ez zan, konfiantza zan .
_rrk ,Llaldc tzeko niodtta zenuen rrahi zenuena eta erantzunak
e rc ,~'tr .~'c rtcr~ i_crrc'1/

	

irau . . .

Biteriko eskoletara joan aurretik, Portalezkanpon - udaletxe atzealdean -
zegoen urneentzako eskolatik pasatu beharra zegoen ; eskola hau, lehenago
'lcsusen Bihotza" fraideen eskii zegoen, haina Frrepuhlika iritsi aurretik,
udalak eraikina eskuratu zuen eta haur eskola puhliko bihurtu zen : . . .Nik
rrste del. Primo Iliverak, bidaldu egin zituela edo alde egin zutela henren-
dikan, Hernanilik, Donostian oraindikan hor daude . Hau izango zan
1923cm edo . . . `" Publikoa egin zenean, txikienak edo "parhuloak - joaten
ziren eraikin honetara, bertan, Agustina Martikorena eta Presentación Miner
irakasleek irakatsi zuten urte askoan . Era hercan, Arriatsun, Pagoagan, Jau-
regin eta beste zenhait lekutan auzo-eskolak zeuden, Ilrnietako Xoxoka
auzoan esate baterako .

2002-1i?ls-O1 clkarrizke.ta, hasieran .

2002-FAA-O1 clkarrizkcta . h :iuieran .

« 2002-1.G\t-01 elkarrizkeia . hasieran .
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"' 2002-A{OG- 01 elkarrizketa . hatiieran .

Baina diru pi_xka hat zuenak, ez zituen here un)eak eskola puhlikoctara
eramaten, erlijiosoetara baizik . 1lernanin, mutilak fraicleetara joaten ziren
eta neskak berriz mojetara . Anttoni Egaña une askoan eskola erlijiosora
joanez ibili zen : . . . Las hijas (le la C' ariclacl kole ri. ~'llcl, hori hakarrik 2a11
ordun hemen, i)'a hogei orle arte et oll 1lilltzall . Danetik ik(lsi f,e1111e1?,

bailio lalliali ere bai el)!...'" Esan hezala . diru pixka bat eduki behar zen
honelako eskola hatera jOateko : . . .lentilllorik ez,genian, zera . . . pobriak
giliali eta . . . cho Nlanoli Olanok un-moretsu. Manoliri zaplasteko galantak
emanak dira eskola publikoan, 1)aina gaizki portatzen zirelako :

.l-lclisllu balek zailkaii /tonttor bat heniell /burilclrlJ, ta oso ciiz-
tilGlk !;111(dn( egi).'a da eh! ' /)U11a llollllorritos, Clolla ttoilto-
r,'itos!" deitzen gen1)'0ll! 1-.'la masailekilak nik harlil (li._killat
galant askuak. q(i zlilakgi11ait! ~~oltllall zeii ?GIIICII, mo1ya ?ali
~11'ak(lslell%, t.Viki)'a eta poÍ.volitll eta tto111tor balekill . . .
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Baina kasu gehienetan irakasleak ondo portatzcn zircla diote, oso gutxi-
tan jotzen zituztelako eta soilik gaizki portatzen zircnei . Hala ere . hazeu-
den zigor bereziak, "Hijas de la Caridad" cskolan, kartoizko mingain modu-
ko bat zintzilikatzen zioten asko hitz egiten zuenari eta zigor gela batera
eramaten zituzten, eskola publikoan berriz egurra erabili izan zen noiz edo
noiz . 1 ittor Zabaleta . Martindegiko Beltzancan jaio zen, baina oso gazterik
Portu auzora joan zcn bizitzera, bertatik Biterira joaten zen ikastera ; horre-
la gogoratzen ditu Bittorrek zigor haiek : . . .Esaterl zidurl ~irctkusleakl 'Joan
kalera eta egin hau eta beste, zrl 'ka.verocl' zerxl eta rleri "haxero tonto!C
deitzen zidaten denek, ez nekien kastellanoz eta! Ez nekien! Eta maisuari
zumia eman, bihatzak jarri horrela (batzak erakrrtsizl, eta gero egurra
ematen zuenL . . 11 Atizo eskoletan. Errepublika garaiko urteetan, cuskaraz
irakasten zen, baina ez oso osorik; herri guneko eskoletan herriz, hizkun-
tza nagusia gaztelania zen : . . .Leherzcroo darra ercieraz zan, hitzegirr euske-
raz egiten genuen bair'to . . .'' Honen erakusgarri, l908an M' Consuelo
Rodriguez irakasleak iclatzi zuena, XX . mende hasieran irakaskuntzak hiz-
kuntzari zeln trataera ematcn ziOn :

"Herrialde honetako dialektoa liesi bat suertatzen zaio hau idazten cluena-
ri, izan ere, neska askori gaztclera crabat czczagun egiten zaio cta denbora
asko crnan beliar izaten dut espresuki hizkuntza hau hitz egin dezaten ira-
katsiz . gutxi gora bebera hada cre , hestc ir. k.rsgaictan uler nazaten . " "

Felixa Aldasorok dioenez, labore edo jostc garaian euskaraz hitz egiten
zuten umeen irtean, baina bestela dena erdaraz egiten zen . Nolakoa zen,
ordea . gerra aurreko eskola egun bat?

. . .Gerra aurrian, gure artian euskeraz aritzen girian, labore
garaian, arratsaldian laboriak egiten genitlten, "arte'ko
lanak: , ahiz gclrrtxilo eta rrclhiz josi, nabiz bordatu . . .lan asko
erakusten ziguten! Goizian zortzitatik bamabitara eta arra-
tsaldian 1)iru ta erclitatikan bostetara . llahaiak pitpitriak
ziran, barrenian eclnkitzen genituen kuadernuak eta osagarrr
guzti)'ak, librrlak eta lapitz.crk eta tinter uak ere bageniiuen, trn-
takin idazten hcrikerzrrerr . Eta gero kalŕgrafŕa genuen . krlader-

2002-IBZA-01 elkarrizketa, hasieran .
12 2002-MOG-01 clkarrizkcta . hasieran .
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izo bereziyak, hori zan nunbait eskua ontzeko . (. .,) Denetati-
kan ikasten genuen : aritinetika, geoinelria, geografa . . . dena .
Eiztziklopediarekin ikasten genuen, lodi-lodi bat . . . Eta gero
gimnasiya ere astian hirutan egiten genuen, inahai larlietan
,larrita, kanta bat ere bagenuen . . . egiten genuen gimnasiya ela
halaberian ikasi cgiten genuen lkanta horrekiní . . . -

Urne gehienak, hamalau urte egiten zituztenerako eskola utzi eta lanean
basten ziren, oso gutxi ziren jarraitzen zutenak, horretarako arrazoia dirua
zen . Eskola publikoak hamalau urte arte ematen zituen bere zerbitzuak,
hortik aurrera ordaindu egin bebar zen : . . .Hainalau urterekin? Orduan
hamalazrrekin norinala zan (. . .), hanzctlau urterekiiz eskola zttzi eta lane-
ra!. . . Iñaxi Otamendik garbi dauka hori . Baina Tiburtzio Agirrek esate bate-
rako, Nafarroako I.ekarotzen ikasi zuen, bertan fraideen ikastetxe bat zego-
en, oso famatua, Donostiako eta Hernaniko jende asko joaten zen bertara .
Lekarotzeko ikasketak bukatu eta gero Donostiara joan zen Tiburtzio,
batxilerra egitera : . . .Donostiako inslilutua zana zegoen oiain Koldo Mitxe-
lena dagoen tokiyan . (. . .) Hortxe ibili giñan gu gerra hasi arte, nik buka-
ttt nuen batxilergtaa Donostin ; henzen orduan ez zegoen (horrelakorik),
batxileigo tittalua ateratzeko joan bihar zan Lalladolidera . . ." Baina hura
salbuespena zen, ikasle gehienak fabrikan, neskarne moduan edo etxean
amari laguntzen, hasten ziren lanean .

1936ko uztailaren 1?ko egun hartan, José Gay Mur, eskolako zuzenda-
ria, beti bezala eskolara joan zen, baina Hernanin bizitako bere azken
eguna izango zen; here ikasleak bildu eta honako eta halako azaldu zien,
horrela ohartu zen Bittor Zabaleta gerra bastear zegocla eta urte askoan
bere irakasle izan zen errepublikar hori joan beharrean zcgocla :

. . .Nik gerra hasi zanian h iamabi urte nituen eta etorri giña-
nian eskolara, Don José Gay-k, heinengo inaixu hobereneta-
kua, harrek abisatu zigun . Beia republikanua zan, gogorra,
hura zan liberala benetakua! - Eta esan zigun gerra has¡ zala
eta han ta hola ta zera . . .eta despedilat zigun danor . Bera joan
egin zan eta ez zan etorri gehiago h. opera eh!. . . ",

2002-FAA-01 elkarrizketa, hasieran
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Euskal Herrian irakasten zuten irakasle gehienak kanpokoak ziren, losé
Gay bezala. Za agozatik edo Espainiako beste hiri hatzuetatik etorritakoak,
horregatik, hasieran fOruzaleek eta XX . mendean abertzale eta foruzaleek,
kanpoko irakasle hauek asko kritikatu zituzten, euskarty irakasten ez zute-
lako edo hertako kultura ulerizen ez zutelako . Kan1)oko maisu hacen alda-
rrikapenak ez viren euskaltzaleak, diru gehiago eskatzen zuten, eskolen
inst<tl,tzioak hohetzeko e (¡o Imita heraien soldatak igotzeko ere, soldata
nahikt) l),ixu ;tk omen zituztcn eta .

Errepuhlika garaian . irakasleek egindako aldarrikapen asko lortu egin
ziren eta irakaslecn lan haldintzak asko hohetu ziren, horrekin hatera ira-
kaskuntza ere hobetuz . l lernaniko Biteri eskolak Pedro Biteri Arana (1833-
1911) arrasatearraren dlruarckin egin viren 1907an; eskola hauek tierna-
nin eta Gipuzkoako heste bederatzi herritan egin viren - 1londarribia, lrun,
Anexo, I)onibane, Crnieta, Oiartzun, I)onostia, Aretxabaleta eta Arrasate
(1902) - . Eskola guzti hacen funtzionanlendua aurrera eramateko, — Biteri
funclavioa" eratu zen . Riteri jaunaren ideologia, liheralen alclekoa vela jaki-
na ven eta fundazioak ere ideologia horrekin egin zuen lan ; horregatik tra-
dizionalisten eta elizaren kritika asko ¡aso /11uvten liasiera batean . Ez da
harritzekoa heraz, bertan lan egiten zuten irakasle <tskok i(leologia liberal
edo errepublikarra eduki izana, Gay .Alurrek bezala . 1 lonek avaldu dezake,
irakasle asko errepublikaren alde jartzea eta gerra ¡las¡ zenean . Francoren
tropek lurrak hereganatu aliala, ihes egin beban izatea, Gay-k- egin zuen
bezalaxe, alegia . Horretaz gainera, gelditu zirenen artean . garbiketa eta
hahetze prozesu handi bat hasi zen, gerra osteko urtectako eskola frankis-
ta sortzeko bidean .'^

RODRIGUEZ, Fito : Jkasiolak e/a crrskal eskula~ . Orain S .A, Hcrnani . 1996 . 2 :;-39 or.

OSTOI.AZA, Alaitane : h'1 a~7ntu (le la clepw'acidN . :rlae N'os i'a cos e11 la,, iierra cirŕl . r el prŕm er
jranquismo (19 6-19t». Ihaeta Pedagogía EHU. Donostia, 1996 . ,,--15 or . Pedro Bitcriri buruz
ikusi : Arra.;ate 19_i6 . 1 iza ,,t ~rerac iorr cumlada. Oktuhre taldeal: argitaratua .
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Bule buleka

Iñaxi eta Gregori Otamendi, orduan irekirik egon ohi ziren ganbaretan
bule buleka edo •a bules' jolasten ziren, alde zaharreko etxe batetik bestera
pasatuz . joko honen funtsa zera zen, utne bat begiak itxi eta kontatzen bas-
ten zen : bat, bi hiru . . . besteak aldiz ezkutatu egiten ziren, horrela , begiak
itxi zituen umeak ezkutatu zirenak aurkitu behar zituen : . . .Koniaizen jarri-
bihar ziñan eta bestiak izkutatu egin bibar ziran, eta gero arcrkitu egin
bibarzenituen, borri "bule buleka"deitzengenivon . . . .`'Jakina da, joko hau
oraindik ere ezagutzen dela, "gordeketa" edo bestelako izenen bidez .
Beste joko garrantzitsu bat, "cuatro arboles" deitzen ziotena zen, izenak
herak dioen bezala lau zuhaitzen inguruan jolasten ziren haurrak : . . .arbole-
tan ibiltzen giñan, eskolan bazeuden arbolak (ezkiakJ, arbolatik arbolara
kor-r•ika egiten eta .horrela . . ."' dio Manoli Olanok. Felixa Alciasoro, Biteri
eskolaren parean zuhaitz hatzuk zeudela gogoratzen da eta hor jolasten
ziren "cuatro árboles" delakora : Ume bakoitza zuhaitz batean jartzen zen
eta batetik bestera korrika egin behar zuten ; erdian gelditzen zen umcak
lekua harrapatu behar zuen .

Zergatik aipatzen dituzte, Hernaniko aiton-amona gehienek, erdarazko
hitzekin joko hauek? `Al diaholo' ecío `tabak' - beste herri batzuetan tor7olo-
sak. -, `kanikak' . . . denak dira erdarazko hitzak, batzuk aspaldikoak, besteak
gertukoagoak . . . . Hau azaltzeko arrazoi bat zera izan daiteke: Umeek, urte
horietan jolasteko denbora gehiago izaten zuten, baita eskolan ere, horre-
gatik pentsa daiteke, eskolan erdaraz egin behar zutenez gero , joko hacen
izenak erdaraz ikasten zituztela. Gainera, urte horietan erdarak zuen presti-
gioa ikusirik, umeek gaztelerazko izen hauek ez ahazteko ahaleginak egin-
go zituztela ere pentsatzekoa da .

joko gehienek ez zuten inolako ondare material handirik eskatzen, iru-
dimen pixka bat besterik ez . Tabak, esate baterako, hezur zatiak ziren, aha-
riarenak edo bildotsarenak, formula konplikatuen hidez eta kanten bidez
jolasten ziren orduko neskatilak tabekin ; Manoli Olanok irribarre egiten clu
joko honetaz hitz egiten basten denean, gogoan du kantaren bukaeran
nola esaten zuten : "Gorgorito . . .partida!!" . Kanikekin ere asko ibiltzen ziren,

°" 2002-FAA-O1 elkarrizketa . hasieran .

` 2002-híOG-O1 elkarrizketa . hasieran .



kristalezkoak edo buztinezkoak izan zitezkeen, baina baita material pobre-
agoekin eginikoak ere ; Luis Gorrotxategik gerezien hezurrak erabiltzen
zituen kanika modura . Fruituen hezurrak celo zuhaitz ezberdinen haziak
erabiltzen ohikoa izan zen, buztinezko edo beirazko kanikak erabili baino
lehenago behintzat .''

Uneek jolasteko leku ezberdinak zituzten, esate baterako, Biteri eskola-
ren aurreko plazan celo Fzkiaga Pasealekuko pilotalekuan . Felixa Aldaso-
rok dioenez ez zegoen erreparorik mutilak eta neskak elkarrekin jolasteko ;
zentzu honetan. Manoli Olanok gogoan du mutilekin batera jolasten zela
pilotan : . .1.3(11 bcü, neskak rnulilakirz eh! Idctrreicikiii etc? ibiltzeu giñcin gu,
1?ik.gogztctn dazikat.r. .»

Etxe barne bizia

Horrelako izenburu polit batekin idatzi zuen Lizardik artikulu bat,
1932an Kirikiño sacia irabazi zuen idazlana hain zuzen . Ezin egokiago
datorkio izenhuru hori honako atal honi . Orain arte, kanporakoak azaldu
direnez, ez legoke sobera, gerra aurreko gizartea etxc barrura begira nola-
koa zen jakitea, adibide pare batekin bada ere. '* Atarian ilun, la leioan txin-
gor, tun-tun otsa diranean, goxoa oi-dek etxeko sutondoa ", idatzi zuen
behin Lizardik . -,

Gauzak zenbat aldatu diren jakina da, hirurogei celo laurogei urte eta
gero, gerra aurreko kontuak, askotan sinesteak lanak enlaten dizkigu . Luis
Gorrotxategik ere badaki hori, urte horietan gertatu den aldaketa bere bai-
tan bizi izan baitu, here 88 urteek ematen clioten esperientziarekin oso
garbi dio- . . .Zuen cler7boratikara hortera, calderdi ihcrra~sctrr-iycr clago eh!
( . . .) Horregaitikarz esaten clet nik. orairzgo cli%rer-ttzi han harzclikarr horte-
ra: lehenago ezer ere ez eta orain . . . - ingurura begiratzen du Luisek, zenbat
gauza dituen erakutsi nahian - . . .I:ta nik ez dctkil izango dan hestegerzera-
ziyorik, borrelako saltzia ezagzttztko cluerzik . ( . . .) Orain badctzzde gauzak,
ordtan peizisaizerz ez zirarzcik ere!. . ."

BARANDIARAN, J.M (Luz .) : Juekos irrt'rartrites eu 1 ascoitia, Eusko jaurlaritza - Etniker. Billx), 1993,
417- -i 19 or.
2o02-iv1oG-o1 elkarrizketa . hasicran .
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Ez cla gutxiagorako. famili ohituretan esate haterako, aita eta aman,
sekulako errespetua zitzaion garai haietan, gaur egun ere horrela izango
da, baina orduan, beste modu hatera hitz egin behar zitzaion eta heraien
esanari, askotan . czin zitzaion kontra egin . Antioni Egañak, gogoan du,
nola bere aniari "herorika" hitz egiten zioten 1)erak eta here anaiek : . . lesl/s,
ZC'r 2(11! horl! El'l'esj)etua aitari ela ulutrri . . . berOl'T7ka bit--,- eg itell gellit'ou
<-j llltk beti amTlari, . .hc'rorri 7 . . . ' Gurasoek ere, errespetatuak izaten bazckitcn,
batzul< oso zorrotzak ziren, garai haietan normala zen umcak indarraren
hidez hczte.a, hot.s, kontrakorik eginez gero, denek edo ia denek jasotzen
ztlten zaplaztekoren hat ; Bittor Zabaletak, kontatzcn duenez, eskolan ixi-
karra eginez gero, maisuaren zigorrak jasateaz gain . aitaren zigorrak ere
jasan beban ziren etxCan :

. . .Ni eskolara ¡oatell Illllt2aniai1 baslallle lx'ili/Xlla 1Tllltzan .
baimla bemell [Baeri1?o esk?olall %. lXi/?aJT(l egllell f;ellllellTl111 .
alta elortzeli 7CJ11. jOe.l / ;~1111'Ll, orClllall baCdakizu ze?''Clll~~t;ll-
rra! Ela'lall ugurra . Galdelll%?o 2i)'011 /117ais/laril: -1Zer, tienlja
zer ITTO(lllz pOT'lahell da?" ela bestiak? (san! CIero aitak
al'I'( ~lCilll>?O .=i1'o1! /se1TT('al'l~, ba1TCli%? Cll/l'rí'ríi~?O I giak aitak
llllel1 .' . ."'

Esan bezala, umeen hcziketa ez zen gaur egun bezalakoa, garai haictan
indarkeriazko jokahidcal . nahiko onarturik zeuden etxe 1arruan . Lizardik
here artikuluan, honako hau idatzi zuen seme ha¡¡ huruz, naturaltasun
osoz : "Rcarrik, garaiz iritxi nauk, eta, kazkarreko bat emanaz, or hiali diat
herriz ere etxcan zeau'' . n'loclu berean, gai delikatuez hitz egiteko Linean,
ctxe hakoitzean kontakizun harrigarriak asmatzen ziren, gaia saihestu
nahian : sexuaz. hitz egitea, esate baterako, erabat debekatua zcgocn eta
unaeak Parisetik ekirtzen zituztela Liste zuten haur gehienck , baina bazeu-
den familia batzuk, haurrak nondik zetozen, bcrticn semc-alahei nola-hala
azaltzen zietenak . 1lonako pasarte xelcbre hau Felixa Aldasororen ilmtik
entzuna da :

2002-AEA-O1 cik .i rükc ~.i . rcli iide-huharrin .
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. . .Giik etxian geriilen oso bartu eniail baliüdij'a, gur'asilekiri
( . . .) aitari gustatzen zitzaion baurrak oirdo heztia eta amari
zer esanik ez. Kontatiiko dízilt orain guri gertalutuklrci : Amak
egriu batian esarr ziclan "Felixa, serilyozki hitzegin biharra
zeilkanagli . Zilek zer aritzen zerale lagiin anliarl esateri! Fiali-
rrak nlrnclik etortzeii clivalcl?" eta nlk: "Haiirrak Paristik, la
beste batziik ber riz . zikurlak ekartzeu dituztela . Paris herri bat
ornen da eti han sorízen cliiiizte, fabi'ikci bat omeri dago ban-
dik eta . . . " eta (:san zian anicik :• "Aizu Felixa, zuk sinisten al
dezu, furrüli pobre batŕcari clŕnia badagola Pariseraíno .joate-
ko - `Ez borrek txokia enlaten dit nc ri. Pariseraino haer bl'la
joatiak . . . dn7lcl zeirrek ematen ote divoten peutsatzeri det nik"
"~)rrdo pentsatzen dezu ba.r" esau zidan. "Orain escrugo clzui,
zer dan eta nola clan : Begira, lin- lanian baser itcirrak zer cgi-
ten dlrten ba al dakizue - "Bai, lurrian hazíl'ci bota, gerO larr-
dcar-ia aterako bacia!" eicantzun nívon, "Oso ondo . Etcr oilcrrrak
,jarizen dí) ,o hazil'a oíloari eta oiloak egiten clitir arrautzak, ta
1.xŕtoak ateratzen dira cirrcautzetatik, baina pertsorlak ez de,~u
holcikorlk, pertsonak gera animalil'ak bezela, eta arrimclliek
cbite boltsa berezi bat tripa barritan, ciitak sartzen cuyo aziy'cl
eta amari sortzen zaio baurra , ba ernakitiníak gauza bera,
znek humen barrundikan sortu zerate, aitari eta anian kcrri-
JllillklJl . . .'

ETXEEN EGITURA FISIKOA

"Btxeak" here balitan gordetzen duenaz ari gara, kalean ikusten ez
denaz: Famili kideen arteko harrerauuaak, umeen heziketa . . . baina etxea
bera? Iyolakoak ziren urte horietako Hernaniko etxeak? Gaur egungo
modernitate guztiak albo batera utzi eta orduko etxe batek zituen "erosota-
sunak" zcin ziren jakitea komenigarria litzateke . j akina da, oraindik ere,
garai batcko etxeen egiturak irauten duela alde zaharreko edo auzoetako
zenbait eraikinetan . Bestela, nork ez ditu ikusi eskailera iluneko etxe luzex-
ka horiek, ate handi eta gela ugariz osatutakoak ?

?002-EAA-O1 elkarrizketa . haaiera-cr lial~lean .
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Inaxi Otamendiren etxera sartzean, segituan konturatzen da bat, ez dela
nolanahiko etxea, berak 84 urte ditu eta bizitza guztia bertan eman du .
Bere ahizpak berriz zaharragoa izanagatik ere, ez ditu hainbeste urte eman
etxe horretan, baina ongi gogoratzen da garai hatean nolakoa zen. Inaxi eta
Gregoriren gurasoak Kale Nagusiko beste etxe batean bizi ziren, baina
mende hasieran bizitza hori saldu eta Imazeueko etxean etxebizitza bat
erosi zuten, gaur egungo Iñaxiren etxea, alegia . Imazeneko lehenengo
pisuko bizitza handi batetaz ari gara, gaur egun bitan banaturik dagocna :

. . .guk genuen hemendikan atzeulderairao eh! (. . .) Han dago bi puskatan
egiña, oso harundiya, baclakizu, batzuk ezkonndu gurasuak hil eta azke-
nian erclibitu egin genuen . . .' Izan ere, garai haietako ctxeen ezaugarri bat,
beraien handitasuna zen, pisu oso handiak ziren, familiak ere hala moduz-
koak zirelako . Etxe itxurosoak ziren, batzuk egongelan etzaleku edo "alko-
ba" bat izaten zuten : . . . Salak zeukan alkoba bat, ate hauudi bat zcg,oen
sala barruan eta bandikan abitaziyura sartzen ziñan [alkobaral . ( . .J
htxe inci/ua zara, ez oraingo etxe apain borietakz,ua, baino behiñipiri bizi-
tzeko etxe nabiko polilla zan . . . ' Horrela hitz egiten digu Felixa Aldasorok
¡)era bizi zen Anclrekaleko etxeaz .

Baina etxe itxurosoenctan, etzalekuak egonik ere, beste gauza asko falta
ziren, esate baterako, logela batek ohea eta beste bizpahiru altzari izaten
zituen soilik, gainera, gela batean, pertsona batek baina gehiagok cgin
zezakeen lo . Sukaldeak berriz, antzinako modura zeuden moldatuak .
batzuek sukalde ckonomikoak zituzten, beste batzuek berriz, oraindik "su-
bajua" zeukaten curen sukaldeetan ; baina sukaldeak , gaur egun jadanik
galdua duen beste zera bat zuen, xarma bat, hura baitzen etxeko erdigu-
nea, farnili kideak elkartzeko tokia : . . .sukalclictn, bizidun guzti)'ak bezela,
sukaldian!	Iñaxik arrazoia du, bizidunak izanez gero, sukaldean, batez
ere hotz egiten zuen garaian, orduan ez baitzcudcn"gaur egungo estufak
eta hoik ", orduan, etxe gehienak sukaldea piztuta berotzen ziren ; auskalo
zenbat korrika saio egin dituzten zenbaitzuk, sukaldetik opera, pasabide
hotz eta hezeetan barrena!

` 2002-GIOA-01 elkarrizketa . hasieran .
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Etxe pobreenetan . bizi baldintzak
kaxkarragoak ziren . Manoli Olano,
Plaza Berritik bellcra A)idrekal('ko
ezkcrraldean jalo zen, etxe txiki batean,

	

1

etxc horrek baserri itxura zuen eta

	

--
bcrak dioenez eskiiin aldean, askoz
etxe cíotoreagoak zeuden . Manolik .
alde handia naharitu orlen zuen eskuin
aldeko etxe batera hizitzera joan zcnc-
an, gaur egun cre hertan hizi da :

. . .Ez d(¡ kit zeribal tlrtc'rekŕlt
pasa ,~Í11Liu honera, t.Vikiya
zall el .V'e l)Ci1l ,í ill ('lzako,
zolYzi la, lllt %lllll(Ilz('ll

	

~, r

girlall ! Jta t.t'Í~?Í .1'LIIIlCII'1'Cl

z(111ez, hollera pasa ,,Í Íi11111
hc'.rle cl/de /)olltara /hcll'da-
beraz 62, eskliiiia/de(iiil, Y
eta hel)lelu/ik ez (;era ntilgl-
tll ( . . . ) /krserri lnodilko bat
za11 /ezkerraldeko etveal ('ta
aldame,lekfla ere bai. Cllda-
!)lell('kil(l c(lll "Tvirl'itclll('kila 7xirrila cIeitce,i ziyote11 hora,
ball ilkllihiti ze oell etcl boI' C'1 e/ :1'Í1'!'11Cllf1C111/ iikilihla z( ;l;o('ll .
( . . .) JI('lli('ll /eskililicilc/c'Clld (lotol'/ak zil'Clll, b('l)iC'li rlotal'Íyll(1
ela bizÍ .Ziran, etagil zera . . . ilkilililko kakc1 usai(lle~?lll~ . . .

Dena den, argi indarra etxe gehienetan zegoen jadanik . 1)chlntzat herri-
guneko etxeetan . Argi indarra 1898an ipini zuen iidalctxeak, Ibarluzeko
erriheran zentral clektriko bat eginez . Ordudanik kaleak elektrizitateare-
kin argitu izan dira 1 lernanin, .Jorge \'illarrek dioencz . A11drekalea, Kale
Nagusia eta inguruko kaleak izan ziren lehenengo argitu zirenak . Irratia
ediikitzea berriz bitxikeria hat zen gerra aurrean, banaka gutxi hatzuk

<" 2002-MOG-o1 elkarrizkcl:r, ha .tiierrn .
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hamo ez zuten. t'ra, argia baina beranduago sariu zen etxeetara . Iñaxik eta
Gregori Otamcndik beti ezagutu dute ura heraien etxean, Luis Gorrotxate-
gik ere I)orrela ezagutu clu, baina loi-ge Villarrek di()enez, etxe guztietan cz
zegoen urik, batzuk garbilekuetau -a edo /ankoenea, Plaza Ikerri edo "goiko
pIazako" , 11otS, (.Tudarien Pk1ZakO itttrri pllblikoetalra joaten ziren ur bila .
Sttila hartu, bUrU gaincan jarri eta horrela eramaten zuten ura cmakimie
askok I lernanin : . . .Lbhllll ?l):~~?O1I e/CITI ~(')i(/' c1I?DI'..I EliIClkl1Jllicl/? Si1i/1i hart 1
elcl Leokara ¡ir bila! E7xe borlelan e?; zPgoeil 11rik? elcl! A'ik? he11 erclM11111 del
etriciil 11rCa . hailio (besle hcltziiet(111 ez ze oeil) besleicl e_ .~li'Gll? /O(u1ir;o
elirclkuliliak I7aia! . . .`.` Gorrotxategik, cskuak altxatuz, garbi cs ien du hori .

Garbilekuak edo "labaderoak"

Urak bor-bor egiten du iturritik :ueiatzen denean : SOinu horrek musul-
manak liluraturik uzten (men zituzten, bizi ziren lurralde lehorretan ura
oso onclare eskasa baitzcn, borreg{tik, musuln)an litrraldeetako I~ordoha .
Alhambra cdo Bagdad nahiz. Ist.nibuleko jekeek, jasmin cdo laranja usai-
naz aparte . uraren bor-bor soinua zuten gog()ko heraien knategictan . Bor-
bor soinu hori entzunaz. jai() eta hazi izan gara hernaniarrak, berri honetan,
ura gogotsu datorrelako edozein menditako malda cdo sakonunetik behe-
ra . 1 r garden horiet~tn g:u-bitti (Iiiuzte arrop,lk berri honetak() emakimieek
mendcctan rc'l),tr .

Ilernanin, ura etxeetara berandu sartu zenez, emakumeak berri guztian
zebar barrciaturik zeuden zenbait garhilekutara joaten ziren, arropa garbi-
tzert edo ur bila . llauetako batzuk aski ezagunak dira herrian . Leokako
"labaderoa" edo Latsunbekoa, esate batcrako, azken bau jadanik desager-
turik (Ligo . Gerra aurrean txikiak izan amen, askOk gogoan dituzte emaku-
meak suila, pitxar edo barreñoal: eskuan nahiz 1 uruan jat-t-i eta leku horie-
tara joaten. ioSebe Goia Bel)ekO ittiii' icl deitzen zlaten iturriaz mintzatzen
da, Pipiritta baserritik behera joancz, gaur egungo Elizatxo auzoan dagoen
iturburuaz; bertara joaten ziren ur bila : . . .(i)r(hiclu slliklril,k e< . . . ordllan
~iel?ell~?cdii o/a/ala deil .=e1? yl t'ole11U, I?irie71 Í')Ul :~lle~?ill . l)U/' )bilc1~? .Zii'aii .
Hartu eta li-fa burura ., %'raj)11 bíil /cli'hell I(_> eiiiien, bola-bola egill eta
'`bllrllkil'c7 esatela 2ll.~Clt'oil . harell,~ClIÍi(lll JGII'1'1 eta halal. . . -

"' 2002-1,G\t-OI elkarri'rkcla, erelialclcan .
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garbitu izan da bertanw
.1_

	

. ^

	

eta oraindik erabŕl
4

	

daiteke.

Hernaniko iturburu
publikocn zerrenda (1944)

L raren Cgaera
HOtza, lodla
Hotza, cdatekoa
Hotza, ona
Hotza, ona
Hotza, ona
Holza, garbilekurako
Hotza, garbilekurako
Hotza, ona
Ilotza
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Lotsunbeko
garbilekua. Goian, ~--~ .

edifizioa eta behean,
garbilekua barrutik .

	

1
1869an egin zuen

Jose Antonio Muruak ,
eta gaur egun

	

Í
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Kiroldegio dag u
bertar .
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iose )e¡ en amak tilalen Zu )ii ik,,
baserria bakarrik gobernatu bchar izan
zuen, senarrak Gaztcla aldcan egiten
haitzuen tan : baina honek, hargina
zenez, garbileku egoki bat egin zion
\1aleni Elizatxoko Beheko itturriurt .
fo.seberen hitzetan, tcku hori . Leokakoa
hamo bobea ornen zen, ur garbi garbia
zeriolako, baina ama aspertu egiten zen
eta azkenean Lcokara joaten zen garbi-
ketak egitera, bertan herriko beste zen-
bait emakumerckin aritzen zen berrike-
tan . kontua gora kontua behera .
politika ere hizketa gai izaten zen garbi-
Ieku hartan . ~klalenck ikatz errautsa era-
1>iltzen zuen arropa garbitzeko :



. . .Guk ez degrr ezagutu, amak bai, errairtsarekin, balde batian
ura berua jarri eta han egosi eta zuri zuri jarizen zuten, tira
garbitu egin binar zan eh! Eta errautsak ez zuen zikintzen,
errautsa egurrarena bcritzan, baina hori ez det ezagrctu nik
( . . .) . Guk,jaboiar•ekin garbitzen genuen, `jabón Chimbo" eta
`'jabón Lagarto"oraindik ere badira. Lejiarik ere ez zan, hariu
jaboia, eman eta gero belarretan jarri, eguzkiyak jartzen zuen
zuri zuriya, ctklcrrcrtzr eta gero zcrbalduz. Ze larrak! . . . "'

" . . .jaiak ordun xelebriak zian!"

Behin Voltairek, euskaldunak zer ginen esan zuen : " . . .Pirineotako bi
aldeetan abestu eta dantzatzen duen hernia . . ." . Hernanin kantariak eta dan-
tzariak ez ziren falta inolaz ere . Bazter eta txoko guztietan jai, erromeria
edo bestelako ospakizunak egiten ziren garai batean Hernanin. Gaur egun
hauetako asko galdurik daude . baina zaharrenen oroimenean bizirik
ordra'

SAN JOAN

San Joan, Hernaniko patroiaren jaiak, modu bikainean ospatzen ziren,
gainera barro osan claiteke orduko ohitura herezienak oraindik ez direla
galdu ; errondci dugu hauetako ohitura berezi bat, San Joan bezperan zen-
bait bertsolari elkartu eta Dios te salve, ongi etorri . . . hatekin basten ziren
kantatzen, bertsolari hacen artean Txirrita ere egoten ornen zen . Mende
askotako tradizioa dugu hau ; Lasarten, XVII . mende bukaeran, ohitura hau
ospatzen zela jasota lago Hernaniko agiritegian, eta dokumentu ponen
aranera, naliteke makilak erabili izana, gaur egun Santa Ageda bezperan
egiten den moduan.

Ibid., hasiera-erdialdean .
HL A, E . -; 111 . 6 11 . Juan de Azcue-ren kontrako auziak, Lorenzo Michelenaren hilkctagatik . Hil-
kcta San Juan bezperan gertatu zen, bi bertsolari edo "glosadore" taldeen arteko liskar baten
ondorioz .

G LRR,A :1URRl.A (I931 - In3( ) '
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Galdu ez den beste ohitura garrantzitsu bat San loan sua eta bertan egi-
ten den aurreskua dugu . alkatea eta zinegotziak derrigorrez irten hehar
ziren. gainera "sekretarioak" ere dantzatzen zuen aLlrreskua . San Joanetako
festa ikusgarrienetako bat zezenak ziren, Udalatxeko plazan egiten ziren :
. . .z.ezc'rr(rk Oil(rr zir íii plazarz, rxterr zraen e,giir'rc'kirr,orctŕno etct hor • .k'rz-
clia eseri ( ; ŕtcrr zcrrt : sokamnrrtrrrra bc'rriz kalŕan barrera, Zirzkorrcearaiño.
Zirzkonean btrelta emarr eta ,t;Jora! . . .'' Luis Blas Zuletak esaten duenez,
plazan ez ezik, Txantxillan ere egiten ziren zezenketak . horretarako zezen
plaza mugikor hat ekarri zuten, hau 1931 unte inguruan gertatu zen .' " .

Anttoni Egañak su artifizialak zituen gustuko, tamaler_ ez cla gogoratzen
nondik hotatzen zituzten . Bittor Zabaleta herriz, "afilacloreetaz gogoratzen
da, konpartsa hau inauteritako tipikoa izan arren, San joanetan ikusi izan
zituen : . . .Berr( ~r;eŕ afiladore, ctfilctclorŕctk eb! Ez da broma eh! Afi/atzeko
katxarrrt('kŕrt : "Afŕlarrzos. Icts_tŕjercts . . . zera, arairz darzborrada bezela?
Orduan zent zmi, aJŕladoriak, oso dotoriak zirarz afŕladorŕcnr kanttak eta . . ."'

"KIKIRIKI" BARKILEROA

Barraka gutxi etortzen ziren orduan Hernanira . "tiovivo" batzuk eta
"kulunpiyuak- ziren ohizkoenak Felixa Aldasororen ustetan . Manoli Olanori
txikia zenean, 1920ko hamarkadan . goxokiak, txokolatea, barkilloak eta
horrelako gozogarri guztiak asko gustatzen zitzaizkion, haur orori bezala .
noski . i\lanoli eta bere lagunak Adca-ra,arreko gozoki dendan elkartzen
ziren, bertan einaten zituzten txokolate puskak jateko . Txokolatea ia egune-
ro jaten zuten, se¡ lihrako ogi puska batekin edo `'1ñaxi panaderak" - Iñaxi
Goñi, Kale Nagusiko okindegi batean egiten zuen lan - emandako esnelara-
ko opilekin . Baina gehien gustatzen zitzaiona barkilloak ziren, San Ioanetan
edo "I'ilos'etako clantzaldiak zeudenean, "Isikiriki barkillerua" etortzen zen :
. . . "Kikirŕkŕ " baŕ, bigote ttikŕ bat zuen, karctnzelrtctk erosi egiten genitun,
bctŕno barkilloak. . . . (rrrcikŕnctrz ) buelta emctn eta crterulzerr bazarz bosta c'do
bŕrua, (tokatu egiten zitzaizan) . . . "`' Makinak aspa moduko bat zuen eta horri

2002-FAA-OI elkarrizkcta . crdialdean .
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hueltak emanez, irteten zen zenbakiaren araberako barkilloak irabazten
zituzten ; aspa hiratzeko, lehenik bost edo hamar xentimo ordaindu behar
zuten haurrek, •'txakur txiki" edo "txakur haundi" hat, alegia .

. . .iCUIDAU CON BAILAR EL AGARRA U,- !"

Ezkiaga pasealekuan egiten ziren dantzaldiak oso garrantzitsuak izaten
ziren, probintzi osoan ezagunak, eta kanpotik jende piloa etortzen zen .
Dantzaldiak, 1930eko hamarkadan hasi ziren ezagun egiten eta gerra etorri
zencan eten bat egon bazen ere, hortik pixka hatera berriro marixan jarri
ziren . Dantzaldiak pascalekuko kioskoaren inguruan egiten ziren, bertako
ezkien itzalpean ._jo,xe :1íariiteko tNtañoli Zigaranek oso ongi ezagutu zituen
dantzaldi haiek, haina amorntz dio, jaiak eta dantzaldiak zeudenean inoiz
hamo han gehiago egin henar zutela . tabernan jende mordoa biltzen zela-
ko. Berak dtoetlez, handak hiru pieza jotzcn zituen eta gero : . . .I.xistulari-
Ycik. siieltilcin clcilitzcitzeko . . . - ' Manoli Olanok ere ederki pasatzen zuen
hertan : . . . 13i, hiru, seí, bedeicitzi pieza etci i (ero ttillittilna tLirlicin . Ze eder-
ki pcis(itzell ge)iile)i, loe.i . . . ' Izan ere . hogeigarren mendea ongi sarturik
zegoen eta moda berriak agertzen ari ziren, "al agarrau" dantzatzea zen
moda horietako bat, dantza askatua ia erabat ordezkatu zuelarik, gainera
hiri handienetan - Donostian adibidez - areto itxiak zeuden clantzatzeko eta
bertan, udan etortzen ziren turistek ''clancing " -a edo Ameriketatik zetorren
jazz eta "fox "-a dantzatzen zuten.` Flernanin ez onlen zegc~en arazorik
"agarrau" modura dantzatzcko, baina herri txikietan oraindik OSO gauza
berria zen, Manoliri ez zi maion Urnietako jaietara joatea gustatzen, bertan
"jende elizkoia" zegoelako eta ez omen zuten "al agarrau" dantzatzen
uzten . Mañoli %igaran, "1-lijas (le la Cari(lad " mojen eskolara joaten zen
ikastert eta bertan bai izaten zuela arazorik :	Cilidciil eb! Con bailar el

zioten inojek .

Gazte koadrila asko etortzen ziren, batez ere I)onostiakoalc, F cüuliieu)t
merienda egin eta gero Ezkiaga pasealekura ahiatzen ziren, hertako dan-
tzaldian parte hartzera . Askoren ustez, koadrila haucn eta Hernanikoen

2002-Ni7. :A- 01 c-llcurizkcti . rrcli ;ti lran .
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Ezkiaga pasealekuko M•+u•

	

%"
kioskoa, bandak jo

aurretik pronto. Jende
asko etortzen zen

ŕgandeetako
dantzoldietora .

artean hika-mika eta istilu ugari egoten ziren, sagardotegietan elkartzcn
zirenean, batez ere . llantzaldia, berez Ezkiaga pascalekuan edo "Tilosetan"
izaten zen, baina Curia ari bazuen, korrika batean [daletxeko arkupetara
garraiatzen zituzten tresnak, banda ezkerraleleko arkupe txikian jartzen zen
eta jendea beste aldean, batzuk berriz aterkia harturik kanpoaldean jartzen
ziren dantzan, horrela gogoratzen du Mañoli /igar.-inek behinik behin .'

2002-NIZA-01 elharrirketa, rrdiald~an .

Gerraren etorrerarekin eten bat egon zen, hilabete batzuetan ez baitzen
herrian inolako dantzaldi eta festarik egin, baina giroa pixka bat lasaitu
zenean, berriro hasi ziren dantzaldiak, indar handiagoz gainera . Tiburizio
Agirrek, Ezkiaga pasealekuko dantzaldia, inguruko "nagusiena" zela dio,
oso ospetsua egin baitzen . bertan mahai ugari jartzen zituzten . Joxe A1ari
taberna eta Bar Frontónen inguruan, gainera komcdianteren bat etortzen
zenean . jendea ctxcko aulkiak hartuta joaten zen Ezkiagara, celo inguruko
tahernetal:r> aulkial: hartzen zituzten ikuskizuncrako :



. . .Orduan etortzen zircan asko konaedianticak, publizitateca egi-
ten zuten, daubor bcat jociz : "Gaurgcibicinr hamcirretara pla-
zanl'; batzutan plazan beste batzutan Tilosetan . . . eta jendicak
etletik 'bazikillo' batziik hartzen zituen eta korrika joaten zen
ikustera ( . . .) Baina go~goratzert naiz. anzorrarazten egoten
'iñala, cxulki plegabliak'genitun Tilosetan jartzeko etci jendiak
kcafŕca hartzeko,,p -eskurau . . . eta bartzen zituzten aulki baiek
eta gcard(117,1cartzert zira11 ~konaecllclrrteak 'ikastekoJ eta orcliaan
osaba Tiburtziok ¡Tiburtzio Lirictran, bere ancaiaJ esaten ztaen :
'Aizu! feitsi 1gor/1k?( arl "' Etca aulki}'a kerttzen zij'enl. . .

Iñaxi Otamendik dio, gerraostean dantzaldia bukatzen zenean ereser-
kiak jotzen zituztela, falangekoen eta erreketeen gustagarri : . . .I)cantzaldiko
musika amaitzear zegoela. abal zutenek. arinenek, ospca egiten zuten eta
han, patriotak soilik,,oeratzen ziren ereserkiak kcantatzen . . ."

INA(JTI;RIAK

San Joan jaiez hitz egiten hasi orduko, Mañoli Zigaranek garbi esan
zuen, San Joan jaien pareko izan zirela garai hateko inauteriak Hernanin,
konpartsak eta guzti antolatzen zituztelarik. Festa hau XIX. rnendetik baze-
torren gutxicnik eta XX . mende hasieran gorakada nabarmena izan zuen .
1920tik aurrera "kaldcreroak" ere ospatu ziren Hernanin, Momo erregearen
oroimenetan ; Donostian 1884an llasi ziren ospatzen, Hungariatik zetozen
ijito nomada hauen joan-etorriak antzcztcko asmoz. Jende asko ateratzen
ornen zen, hatzuk trapu zaharrak buruan jantzita eta beste batzuk, ijito jan-
tziak ez bazituzten . baserritarren brusak jazten zituzten . -- Inauterietako eki-
taldirik bereziena axenclantzcaren ondoren zen . Luis Gorrotxategik mutil
koxkorretatik hartu zuen parte festa honetan, berak orduko Axeri-dantza
nola ikusten zuen kontatzen du :

2002-NIZA-01 elkarrizketa . erdialde-hukaeran

ODRIOZOLA . -Ion : rrernaniko arenc era aieak. . . . 17 .6 atula .

2002-EAA-01 elkarrizketa . erdiaklean . Ikusi ere : 7APIAI \ . José : — Viejas corrtpai:sas de caldereros e
iñudes" . Vida 1 úcca . 20 zhk . (19-t3), Gasteiz . 95-96 or.
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. . .A'eretzako ecir •ra zan hori. leherldabiziko egl'terl zan miitil
koxkorren.tzako, ostegun gizen egunian, eta gene 'astelenitas',
bueno 'clstelenitas' esaten diogu . karrlabaletako astelehenari,
eta 'astiartitas' astiar'tiari . Axeri dantza r¡ere gustukua zall
( , . .) . Baina oidun zortzitan eh! Zortzŕtatikan bederatziak eta
erditara . Or'clilarl ba.ztar~7ll .ztitatikaiz pasai.zua bazegoeu . . .
Bai, hurct earra .zcart . . . -

Luiscn berezko ofizioa harakintza zcn, beraz erraza zuen maskuriak lor-
tzca. Maskuria zuenak udaletxeko "alhondegin" aurkeztea ])este¡-¡k ez zuen
festan parte hartzeko . Axeridantza eta gero. angulak eta zurrukutuna gosal-
du ostean, gehienek festan jarraitzen zuten .

SANTA MADALI:NAK LIZI?AGAN

Lizeaga kalea Portalezkan/x)tik Urnieta aldera doan hasierako bideari dei-
tzen zaio, Tellerigaineraino iristen dena ; hain zuzen, garai batean errege
hidea edo Gaztelarako bidea izan zen. Lizeaga abizenaren historia luzca da
Hernanln . 1$ 5eko uztallean, llernanl karlistek inguraturik zegoela, Ignacio
Lizeaga kapitain liherala, Santiago Menditik botatako granada batek jo zuen
eta horren ondorioz eskua galdu zuen ; horregatik, udaletxe atzeko lurrei .
ordu arte —Barrio del llumilladero" lzena zuen auzoari - bertan dagoen ermi-
tagatik - "Bario de Lizeaga" izaría jartzea proposatu zuten .Iende bat beran-
duago, auzoa baino, Lizeaga kalea izango zela erabaki zuen ucíalak

Baina, zergatik jarri zitzaion lcku horri eta ez beste bati . *'Barrio de Lice-
aga" izena ? Hori azaltzea arras erraza da : badirudi, udaletxe atzeko lur
gehienak, lizeagatarren jabetzakoak zirela, ez da harritzekoa beraz, leku
hori izen horrekin ezagutu izana . Zenbait. berriemailek ere, gogoan dauz-
kate bertan bizi ziren lizeagatarrak . dirua franko zutela ematen du :
. . .Llemen bi neska z,-iba- balzi?ail, bestia militar batekin ezko'nclua, etc¡
hciiek gelditu ziran denakln . . . ten -eilu hc¡llek cleilclk, Lizeclgclko terrenu

' 2002-L(,M-01 clkarrizkcta, hukacran .
IRIARTE, Xahier: "Azeri Dantza " , llernanlko Auluu • Koadernoak. Dobera Euskara Elkartca . Her-
nani, 2000 .
11t'A . 1) 1'i í .



boiek eta gure etxeko terrenucak, Paraciorekrrak eta clenak heraienak
zircanz . . .'. . . Roxarito Goikoet.xeak "Lizeagako señoritak" deitzen die, bi
neska zaharrek, "señorita Lucina" eta —señorita Bittori" izena zutela uste du,
hirugarrenak nola izena zuen herriz, ez da gogoratzen, baina bai militar
horrekin ezkondu zen egunaz : . . .Berzak ez zuen u,nerŕk, herandu ezkondu
zan, gogoratzeii naŕz hura, Lizecallcatŕk elizcar-caŕazo alforrhrarekŕrr! . . . Onda-
re handia ornen zuten, Leoka inguruko lurrak ere beraienak zirela gogora-
tzen baitu Roxaritok .'

Imanol Larretxea, Portalezkcarapoko "etxe zahar hatian" jalo zen, gerra
aurrean. Lizeagatarrak, larretxeatarren "etxe zahar" horren aldamenean bizi
ziren, ingurttko lur guztiak famili horretakoak ziren gainera . Imanolek neska
zahar bezala ezagutu zituen ahizpa horiek ere eta bat alarguna ornen zen .'

Artxiboko zenbait dokumenturen arabera, Ignacio Lizcaga delakoa. Nico-
lasa Dolhagaray-rekin ezkondu zen eta Candida, Lucina eta Maria Lizeaga
Dolhagaray izeneko hiru alaba izan zituzten, azkeneko hau ezkondua zego-
en; gainera, Nicolasa laster alargundu zen, 1894an eta Ignacio Lizeagak seku-
lako arazoa utzi zion, udaletxearekin auzitan baitzebilen, lur batzuk zirela
medio. Hain zuzen, Ignacio izan zen Lizeagatik Tortura doan bidea egiteko
proposatu zuena, ordttan 'K ingurri-txulo" izena zuen lekutik jaitsi eta Leoka
aldamenetik pasatzen dena . Gizon honek Iur asko erosi zituen udaletxe atze-
aldean, hatzuk pert.sona pribatuei eta heste hatzuk Diputazioari : hala ere,
azkenean adostasun batera iritsi ziren, hai lizeagatarrak eta baila udaletxea
ere, azken honek, Lizeagak erositako lur hatzuk publikoak zirela esaten bai-
tzuen eta azkenik herriarentzat bereganatu zituen .ti'

Dena dela, 1lernaniko auzo zaharrenetako bat dela dudarik ez dago,
garai bateko herri harresituaren kanpoko lehenengo auzoa baitugu, errege
bidearen inguruan sortua . Gerra Zibilaren aurretik, uztailaren 22an, Santa
Madalena egunean, jaiak ospatzea ohikoa zen ; urtero-urtero, auzo honeta-
ko bizilagunek, danbolina jotzaile baten eta zenbait txistulariren zerbitzuak
eskatzen zizkioten udaletxeari," gainera axeri-dantza ere ospatu izan zen .

' 2002-IGZ-01 clkarrizkcta , hasicran .

2002-RGO-01 clkarrizketa . ha.icran .

2002-1LG- 01 elkarrizketa . hasicran .

HUA . U,5 :.{ .;

" HUIA, 153 :'1 ;3 .
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Mañoli Zigaranek kontu honetaz honela hitz egin digu : Lizeagan urte
bailan jarri zuten Madalenetan JA eri dantzaj, baŕizzo . . . kamioi bat sartu
eta liste del bi neska bil zituela . ( . . .),Jenclia clanztzan zegoen kainiizuan
etcz . . .~ Istri~u hori gertatu eta gero, jaiak hertan bel -lera utzi ziren gaur arte,
hemerotekan ematen da holren herri : " . . .L'rte batean istripu larri bat gerta-
tu zen eta festa horiek hertan bchera geratu ziren

Lizeaga Kaiea . Auzoko lurgehienuN ignueio Lizeuga / !iaurruren rk z r !?, t,i;i . n7enu r ,~utvun .

w' 2002-A1ZA-O1 clkarrizkcta . 1)ukacran .

Jt Diarŕo t~tscu . I icrn : :niri Ixn-uzk~~ atala, 19¡9ko ahuztuaren 18a .



EGAÑANEKO KAXIANO ETA ALFONTSO XIII .a

llittor Zabaletak inork hamo hoheto daki Portuko jaiak, San Juan Txikiak
zer nola ospatzen ziren . Berak dio giro hikaina egoten zela eta asto karrera
hetidanik ezagutu duela, haita parte hartu ere, horretaz gain haur jokoak,
barre-jokoak, aurreskua eta heste zenbait ekitaldi egiten ziren . Bertsoak ere
ha omen zeuden, garai haietakr~ ' zaharrek kantatuak . llorien artean xele-
breena Egaña baserriko Kaxiano Zuheldia gogoratzen du Bittor Zahaletak,
here serne Joxe Joakinekin batera - gerora Argentinara joan zena -, bertso-
ak kantatzeaz gainera tobera jotzen omen zutelako : . . .coka batelik
/ik, pcllanka eh!Alcle batetik sokcl ba/ekŕn tx'intrilik (t til eta beste alde/ik, ere
/.Xiiiixi/lk era bl)'ek he/tzen zivoleil sokari eta "till, tir?, liii . . baina oso
Soilill filicl aleral._en .za11, orai11<ga ho/ek l;cl)liCill ~Clrizel? cli/uzte eta nere-
tzako ez (Iii bali)'o, ordllall ba zerakiii /sokclrekin% "lin, tin, 11a	
1lorretaz gain Uittor. umoretsu, hertsotan ere aritzen zirela gogoratzen da :

San Alarlín de la :1/ojcl
nioja de San ilcirtin,
toberak_/'o ditzag(ilu
orc/il oüarekŕil:
orcí i orulr'eklii la
Bir%in Airiarekirl .'

helehrea hehar zuen izan E,gclitaneko Kaxianok, xelebrekeriak egiten
haitzituen cludarik gahe, honako pasarte hau ere Bittorrek kontatua cla,
Alfontso XIII aren erregearen inguruan Kaxianok egindakoa :

/ ~1111 batiall etol'ri ziiZi1? el'7Y'~;lak, :1Iadri/elik, ela zifilazten
bc1Z/'a/l._C'1'cl . /:j)e/eko Elxeberrira . /iclzifilCL_teli elcl bidlau
/'axiallo a cik/il zclli . ze'r(lkin . . .tvalaparla, daiit cfr! ela ber-
tsiiak bola/zeli! Or hiali etorri 2"1rar1 ,)iíkele'tiak C'SGl17C'._: / ilerci
benieridik eh! /3iclia iriki, bidia ŕriki! Fitura! Grrc iak dalozle .
hc'ineli i/iralll e1T LiaIi1 . Km-rozan errcÍn. iclk, Alfoliso XIII.a edo

BEI :I'l(AN . Iuan Mari: Soiuu I,e ;u rk I:uskul Herrŕ nwsikni . 1 tcrnani, 19 %, il or. Juan Mari

13eltrane k, ahe~ti hau Lcs tkako zenhair tohera jotzaileri ¡aso zien eta disko hatean at;gitaraturik

dapo. tUittor Zabaleta eta Ifr,uio Mari 7uheldia hettsoaren hasieraz bakarrik gogoralzen dira, haina

1lernaniko lobera jotzaileek kantatzen zutela ziurtatzen dipute .

(. ;ERRA at_RRI;~ ,IS>:il - IS1 ;iti! 1
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ez dclkil zein za11 . Eta hol' zauclelcl erre'iak karrozalikclll jeitsi
ziran: "G'eldi. segi dezalela, segí dezatela! ", ~,llstalll egin
_11 7 ie i! l l'1'e~l(l~' ( lls/(Ilci baiei Jkl/stei1. llola e,ilen zuie11
d(Illl _(! ela 1e)ycUta)J . . . "

Ohitura erlijiosoak

Igandea . Goizeko freskuran jencle ugari elizara hurl)ilduz doa, bedera-
tziak dira eta jencle behartsuena, iganciero ohi denez, errezatzera joaten da
herrian dauden eliza ezberdinetara, dela San Joan balaiatzailearen parro-
kiara, dela Zikuñagako errnitara, cdo dela Agustinen k(>mentura . . . kguerdi
aldera berriz . meza nagusira jende aberatsagoa lturbilcluko da clizara .
\Iojekin ikasten doten neskatilak uniforme eta guzti azaltzen dira . HOna
hemen. igande goiz bateko hernaniar gizarte katolikoaren erretratua . Pilar
Loperenak egina .' '

1lernaniarren gehiengoa igander() joaten zen mezetara . bai gazteak eta
baita aiton-amonak ere ; baliteke Hernanin, mende hasierako industrializa-
zioa gauzatu zenetik jende aurrerakoi eta ezkertiar asko egotea . baina
hauctako askok, ez zituzten ohitura katolikoak galdu . Egun berezietan, eli-
zak sekulako betckada izaten zuen. Josebe Goiak hala dio :

. . .E iiizero ezgiñall JOaten baina asiian behill nlezetara lcli .
i,alld('I((ko 1Jlezeta177 . 'Piír151111a' egiín(I iz(it('71 zclll eta e?" clclkit
ze beste egiiu, ela balsc'i'1 •i('tatikau /ci -olclkiii elorlzeiz zii •a 11 .

becie1(lt iiirreJla e,ileJ1 zatl, nzeza elllail eta elTOsariyuarC'-
kil l . . . kol •iia eta ~guzli 1('ticl egIoteii zall! ~~sIc' .S'c1J1t1lc1)1, kl •istonl

.jeltde pilci etortzen zalt, gaztíak eh.( Ta olziiii iliol : denak alcn-
,/1lJlclk eta .zaharrclk . . .''r

"' 2002-BZa-'i1 elkarrizketa . hasiert-erclialclean .

"' t_ARRElXEA. Lierni : 1lenuuri l9;;-19_34 . argitaratu gahea (1!ernaniku udal agiritegian ¡kusgai) .
Pilar Loperenak lan hunen egileari esandaku hitzak dira . Pilar 192(rm jaiu zcn Dunamarian eta
une guixi zituela elc m- i ren I iernaunira .

°' 2002.JGZ-02 c Ikarnizketa, hukacran .



Mañoli Zigaran ere iritzi berckoa da, lehenago, gerra aurrean mezetara
askoz jendc gchiago joaten zela dio berak ere . l3aserritarrak ziren eliza
munduko scktorcrik handiena, prozesioak egiten zirenean beraiek baitzi-
ren nagLuSi : . . .Pro.zesI)'llc/l:? ziranian ,Isle .Sanliíclii, ordllan baserritarrak
etoilzen Ziran alhandora lxurŕ)'a edo bodako trujia,jantzitcl . . . ni gogora-
tt'er1 netiz kzandela bat iie~?i11 • pro ( si)'llan L ri1111ea kclketik ,/etsd Zinkonea-
raino eta hale .'\a,,usilik gora . . . Era berean, 1naLlteriak ospatu eta gero,
etxe gehicnctan garizuma serioski errespetatzen zen .

,j -

- 2002-NIZA-01 clk :nrizketa, erclialdean .

	'TXIMINIKO LARATZAK I3FITZAK IZATEN DI'Ii'N!"

iModurik ez zuenak hataio nahiko xuineak egiten zituen, normalean bi
edo hiru Lune bataiatzen ziren egun eta elizkizun berean • umea bataiatu
behar bazen, apaizarengana joan eta eguna ipintzen zcn arazorik gabe .
Umea Iehen hamo lelien bataiatzea hube zela pcntsatzen zen, kristaua ez
zena ezin haitzen zerura joan, baina pixkanaka hataio eguna atzeratuz joan
zcn . Bataiatzera, haurra, aita-amak eta •<titajaun-anlandrlak" joaten ziren
hakarrik ; aspaldi batean berriz . aita ez zen agertzen hataiora . Garai haietan .

~r t l
.,
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kaleeton barrena,
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1918an . Amo
Birjiñoren irudia
daramate bizkar
gainean .
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NeskakLehen
Jaunartzean

parrokiko
eskaileretan,

I920an .

dirua botatzeko ohitura jadanik errotua zegoen, haina ahal zuenak hota-
tzen zuen, Felixa Aldasorok, gerra osteko urteak zirela eta, ez zuen dirurik
bota, Josebe Goiak berriz haietz esaten du, °sosak eta karameluak" bota
zituztela . Gainera , gogoratzen da bera eta here anaiei hataiatzeko traje
dotorcak ipintzen zizkietela, 'faldoi' bereziak .

1910can, Pio X .a Aita Santuak . Oriattt Sirt trlctri dekretua atera zuen, jau-
nartzea . umeak arrazoitzeko gaitasuna zuen urtetik aurrera egin hehar zela
esanez. I)ekretu honekin polcmika handia sortu zen eta Gipuzkoan batez
ere, hi jaunartze egiten hasi ziren . bata koitiunio t.vikia eta hestea koinunio
ha1I;7cliu : gero, pixkanaka jaunartze bakarra egiten hasi zen, hasieran zazpi
eta gero hederatzi urterekin "- Josehe Goiak dio, herak jaunartze hat egin
zuda hamai)i urterekin, baina bere seincak hi egin zituela, bata zazpi urte-
rekin eta bestea hamabi urterekin . Iñaxio Man /.uheldiak ere hi jaunartze
hauck egin zituela dio, gerra ondorenean noski ."' Ez zen erregalurik egiten .
umeari pezctaren bat edo heste soilik ematen zitzaion, sari gisa .'

BARANDIARAN . J .1I (Zuz . ): Ritos del rnncimiento al nuarimoniu en 1 it<couict . FA isko> Jaurlaritza -
Etniker. Rilh o , 1998, Iaun;ti'treari huruzko atale ;tn .

2002-1Z .N1-01 elkarrizketa, creliaklean .

°' 2002_JGZ-02 elkarrizketa, hasieran .



Neska-mutilen arteko harremanak oso zorrotzak ziren, horregatik "txint-
xo txintxo" ibili behar izaten ziren Anttoni Egañaren esanetan, besotik hel-
duta joaten baziren gaizki ikusia zegoen, baina elkarrekin kale bueltak ema-
ten zituzten . Festetan eta dantzaldietan bikote ugarik ezagutu zuten elkar,
Donostiarko jendea etortzen zenean esate baterako ; errornerietan ere antze-
ra pasatzen zen, Roxarito Goikoetxeak xoxomikote batzuk zirela esaten
du: . . .l:rroine7 ietan clarztza7z! lleldu-heldu egin eta . . . goxo goxo! Bai7ia git

xoxoiimikotiak izaten ginan eh! Gure amonak esaten zuen bezala : "txi'I7 ini-
ko laratzak beltzak izaten ditun neska!" ( "itu ) -bide(íiz clabilen txarroa
bidean hautsi "), eta egiya da . . .'" . Ezkontzeko garaian berriz, mutila neskari
cleklaratzea zen normalena : gero, etxe askotan gurasoen baimena beharrez-
koa zen eta azkenik ezkontza . Komenentziazko ezkontzak ere ba omen
zeuden, haina gehienbat haserritar jendearen artean ; Anttoniren etxera,
Egaüaneko tabernara, haserritar jende asko joaten zen eta bertan baserrien
arteko komenientziazko ezkontzak nola izaten ziren jakiten zuten ; Anttonik
gero, bere ama edo aitari entzun izan cíizkio horrelako kontuak . 9-

Garai hateko ezkontza, Euskal Herrian . heltzez egiten zen, andregaiak
soineko heltz dotore bat eramaten zuen ; zuriz oso jende gutxi janzten zen,
arrazoi ekonomikoak tartean ornen zeuden eta : . . .Orain hezela, txuriz,
aberatsak hakarrika7z janzten ziaiz! Vrain pohriak eta dana luze joaten
clircz, traje ixzriiyakirz haina denbora haietan . . . Ni, gure ezkontzan heltzez
jantzita nago . . .''" Erraza da asrnatzea zergatik zen zuriz jantzita joatea
garestiago, esaldi honekin garbi asko geratzen da : . . .E'z zan irtodurik! 'I u-
rizgero /aiztziko ez zenueiz arropa? hz, aberatsek egiten zuten h. ori . . ."
Dena cien, arrazoi ekonomikoez gain, beltzez janztea ohitura bat ere baze-
la ziurtatu dezakegu, izan ere, kanpoko jendea etortzearekin batera,
ezkontza egunean soineko zuria eramateko ohitura zabaldu baitzen, nahiz
eta jakina cien bezala, Euskal Herrira emigratu zuen jendearen gehiengoak
maila ekonorniko oso baxua zuen, baina hacen artean soineko zuria janz-
tea zen ohitura, euskaldunen artean, lehenago, soineko beltza janzteko
ohitura zegoen bezala .

"' 2002-RGO-01 elkarrizketa . hasieran .

2002-AEA-01 elkarrizkera, erdialde-hukaeran .

2002-NIOG-(!I elk ;u'rizkera, hukieran .

2002-FAA-O1 Ik : :rnikrrt, hukarrtn
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Arreoari dagokionez, maindireak eta norberaren arropak ziren gehien
eramaten zirenak . Manoli Olano, behin baina gehiagotan joan izan zen
alTeoak ikustera, ohitura berezi bati jarraituz : Andregaiaren arreoa ohearen
gainean jarri eta jendea hisitan joaten zenean, maindire, arropa eta bestela-
koak bertan egoten ziren erakusgarri modura : . . .Bcii, et;itert zan, jarizen
zitrlzten arropak eta goricrk, o) ,km lohearenl gar iari, bordcitti eta erropa
danak oa'ian gai'licrn jartzen ziran eta jendia arreita ¡kusiera joaten zan .
( . . .) . A zerarreiik ('/teri zitiizteri batzilk!ntr'ila zEgoert tokin . . . "°'

DOLUA

Lagun cdo senide bat hiltzen zenean, cíolua erakustea ohitura bat zen .
XX . mende erdialde arte, dolua eramateko ohitura oso zabaldurik zegoen
eta doluaren ezaugarri garrantzitsuenak hauek ziren : Arropa berezia erama-
tea, etxe barruan zenbait errito burutzea, bizitza publikoan eta ospakizunc-
tan ahalik eta gutxien agertzea, hildakoaren aldeko meza ugari egitea . .

Aiton-amonek esan digutenez, garai batean, dolua oso zorrotza zen ;
Anttoni Egañaren aita oso gazterik hil zen eta berak gogoratzen duenez,
ama beti beltzez jantzita egoten zen, berak horrela irudikatzen du . Senarra
ltiltzen zenean, emakumeck bizitza guztirako eramaten zuten dolua Herna-
nin, gizonek ez hainbeste . Adin batetik aurrera . berrogei urtetik aurrera
gutxi gora behera, beltzez edo txuri beltzez janzten ziren herri honetako
emakumeak, "amon arropa" esaten dio horri Felixa Alclasorok . Bere amona
hil zenean urtc bete egon zen dolua eramanez, baina Iehenik dolua erama-
ten zen eta gero —luto erclia ", txuri beltzez jantzita, alegia .

Manoli Olanok diocncz, bi urte egon henar izaten viren doluarekin, bel-
tzezz jantzita, denhora hori pasa eta gero txuri beltzez janzten ziren ; gainera,
Olanok dio jende "kastellanuak" zorrotzago eramaten zuela dolua . Gero
igandero mczetara joaten ziren . . . .Jgariclero igaridero, joatert giüari meza
riagtrsira kaiickelakirt . . . Kctrtdela piztutzeii ernler-i, bi kandela luze eta bil-
dumena . . ."= "Bildumena" argizagia iindu eta soka bat balitz bezala bilduta
aurkezten ven kandela zen, Gipuvkoako kostaldean erabiltzen den hitza

"" 2002-MOG-OI clkarrizkcta, hukacran .

"" 13ARANDIARA\, L ~t . (Zuz.) : Ritos finaernrrŕos en i scouicr . . . . 549-566 . Ikus haita ere: AGUIRRE .
Antxon : L'l ritofrnrerario en Luskalllernial

	

orain, tlcrnani, 1996 .
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dogo bildumena" ; hau, hi kandelen artean jartzen zen trapo beltz baten
gainean eta meza nagusian, arte osoan zehar pizten zen . Ospakizun eta
jaietan ere ez zen parte hartzen . Josebe Goia ezkondu zenean, bere aita hil
bernia zen eta horregatik ez zuten bazkari herezirik egin .'"-,

Herri medikuntza eta medikuntza ofiziala

"I:RR1?LEi'ARRAK -

Intsusa lorea zuria da. arbola hcltz batean hazten den k)re zuria . Agian
horregatik, zcinek daki, gure arbasoek dohain bereziak zituela pentsatu
zuten eta noizhait sendabelar modura erabili zuten . Intsusa lorea, pasmo-
belarra, argizagia, baratxuri pixka bat eta olioa: hori da Otamenditarren
etxean erahiltzen zutena erredurak sendatzeko, errezetarrcik izenez dei-
tzen zioten honako ukendu honi :

f l1"ezelal'lclk'.' Rcli oso Ur1a zan eh! ere aniak bere ci ;narell~~(InC~lk
ikasi zlI('li . /clrlzerl (lez- II olli'ilclr'('kiii, pcisinobekll'rcl etcagero . . . Gero intsu-
sa brearen makila zuritu eta genatzen zen azal berrlarl argizagia gehitzen
zitzaion, han guztia zartagin batean haratxuriarekin bateaa frijitzen zen . . . la
gero zatclr'rak han hulsti buisti egin etcl ez Clakizu Err la1'1l.cako zer ona! Ela
eclozein zailrirerrtzcako .' Gregori ukendu honek izan zucn arrakastaz gogo-
ratzen da:...] lrriclizii'ltcirr Icina egiten zutenak, nik liste clet lan~ile guIzli-

i'clk pascl .<.iraalcl gure etvetik . bori bezelakorik ez dago . . .'

Manoli Olanok cre , beste jendc askok bezala, fede handia dauka senda-
helarretan eta batcz ere pasmobclarrak erabiltzen ditu. Dela intsusa lorea,
dela pasmobelarra, haucn crabilera oso zabaldurik zegoen Euskal Hernian,
gaur egun hamo gehiago . Kasu gehienetan orain azaldu herri dugun beza-
la egiten ziren ukendu hauek, oliotan argizagiarekin frijitu eta trapu edo
`zatar', batzuekin hustiz . Hala ere, Hernani ez omen da herri medikuntzan
eta sineskeren inguruko medikuntzan oso zalea izan, horrela adicrazten du
hehintzat Fernando (le Santiago Urquijok 1986an Hernaniko medikuntza-
ren historiari buruz azaleratu zuen bere tesian . Tesi honetan senclabelarre-
kin esperientzia handia izan zuten zenbait pertsonaia azaltzen dira, batzuk
botere bereziak omen zituztela uste zen, hauen artean aurkitzen ditugu

2002JGZ-01 clkarrizkcta . hukacran .
°' 2002-GIOA-01 clkarrizkcta, crclialde-hukaeran .
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besteak oeste Bernardo Zabaleta "Doctor Vientos", 1961ean hil nena eta
Josefa Olazagirre, Leatza izenez ezaguna . Gainera, Portuko Antonio Erdo-
zia ere sendabelarretan aditua zela esaten du Fernando de Santiagok, bes-
teak beste olioa, zerrautsa eta argizagiarekin egindako ukenduak egiten
zituen honek, eta batzuetan intsusa Torearen azala ere botatzen zion .

Sendatzeko ahalmena duen sineskerarik baldin badago, hori Zikuñaga-
ko Ermitarekin pasatzen da . Aldare azpian zulo moduko bat zegoen eta
bertan burua jarri behar zen, horrela buruko minak kentzcn omen ziren .
Iñaxi Otarnendik egina dauka hori, baina ez berak bakarrik, erromerictan
edo meza berezietan bertara joaten ziren ia guztiek dute jarrita bertan
burua, kredoa errezatu behar ornen zen. Gainera, Zikuñagako Amabirjiña-
ren maindireak senclatzeko boterea omen zuen eta garai batean, Hernani-
ko haur ugari estali zituzten maindire horrekin, gaixotasunik har ez zeza-
ten : . . .Haur guztiak pasatzen ziran handikan, jaio berri_yak,
Azrzabiljiñiarelnz zeratik [maindireti-kJ. . .

MMF1)1KI'AK ETA GAIXO'I'ASUNAK

Farmazian ez zen sendabelarrik saltzen eta medikuck ere erabat haztertzen
zituzten horrelakcnk :

. . .Hoiek ez, belal-t -ekin lueclikuak ez ziran ibiltzen baiño gure
aitak hiltzia sartu zuenian [hankan ] teta noarekin ibili zan .
Ama ordurako hilda genuen eta Alizako izeba etorri zan,
harek ekarri zigun enplastera bat eta harek enplastoak jarri eta
pasniobelarran upa eman ziyou . ( . . .) Gati guztiya pasa
genuen aitar ii txandaka pasmo-belarra einaten : meclikua ere
etortzen zan baina medikuari ezin esan etoltzen zanian! Eta
gogoratzen naiz Egañaneko Anttonin amak esan zigula : °Esan
egin biharko zaio medikuari, bestela . . . " "Bueno-bueno esango
diyogu ", berak esan ziyon, nola ekarri zuen gure izebak
eriplastera eta medikz.tak esan zuen "Bueno bueno, hau ona
baldin hada. . ."( . . .) baiño segun ze medikuk?DenuntziyaL . .'

SANTIAGO URQUIJO, Fernando de : Ilistoria ele la Medŕcina en Ilernani. 1986. herri medikun-
tzari buruzko atala .
2002-GIOA-01 clkarrizkcta, hukacran .



XX. nienderako, oso kutsagarriak eta hilgarriak ziren
zenbait gaixotasun ezabaturik zeuden herri honetan,
baztangak esate baterako, aspaldi ez zuen agerraldirik
egiten Hernanin, txcrtoa jaclanik bazegoehiko : 1919an
Lasarteko baztangadunak ekarri behar zituztelako sortu
ziren istiluetan, agerian geratu zen, gaitz horrek iragane-
an egindako hondamendiek herritar askoren memorian
iraulen zutela . Antto - ni Egañak dioenez, bera txikia zene-
an, eskolara sartu aurretik haztangaren kontrako
txertoa jartzen zuten` " Modu 1>erean kolera ecto
difteria bcczalako gaixotasunal : er:il)al desagertu
ziren .

Raina oraindik 1)este gaixotasun askok irau-
ten zuten : I3azeudenl elgorriaz hiltzen ziren
umeak eta tubcrkulosia esate baterako ez zen
XX. mendeko bigarren erdialde arte ezabatu .
Reste gaitz kutsagarri bat tifusa zen ; gaitz hau,
herri baten osaSUln egoera zein den neurtzeko
oso tresna ona da eta badakigu, Hernanin
gaitz honek jota, 19- Han hil zela azkencko
pcrtsona . 1914311 tifus izulTite bat egon zen
1ernanin1 hamabi lagun hil ziren eta Leokako
iturburu t erabillzea debckatu behar izan zen .

'v1edikuak etxeetara joaten ziren nornialean gainera, emakumeren bat
erditzeko baldin hazegoen, emagina joaten zen eta bertan izaten zituzten
umeak: askotan, emagina izateko esperientzia edukitzearekin nahikoa iza-
ten zen . 1ernanin Doña Carmen emaginak haur asko ekarri ziluen mundu-
ra . bera Rale Nagusian bizi zen, Madinatarren etxe ondoan . Roxarito Goi-
koetxea hamabi anai-~u rebetatik zaharrena da eta berak bere anai-arrebak
etxean nota jaiotzen ziren ikusten zuen : . . .Ga1re a111ak Llaaiaahi1 l;' etxiaii
izan 2ati/ela, aitare/'?an eta biza/az uh?areI'iil. beste ilaor e.<! Lta abi ap a tti-
kielaa ni/...,laso lallell eta,~arI)itZe11 ari nilltzaliiail . . . "t.Ai/f)orraa, ty'i//XI17a~ ,

'•Ro.-vailo 111.z lxi/horla! " . Eta borre/a itera ,~era ba aurrera denoW. Alela

2002-ALA-01 elkarrizketa . erdialdean .

S :A\TI .A GO t S91 - IJ0) . Fernando de : ]Iictorirr de lrr 3hclŕ~ina un Ilornani. 1986. - Los profesio-
n :al

GLRRA AURRI :A (1931 - I93()

Doroteo lrigoien Arrutik, 1893on jaio eta Valladoliden
ikasketak egin zituen. 1919tik 1963 arte izan zen
Hernaniko medikua. Honekin botero Florencio Sarosketa
itsasoarra arito zen 1938 arte, eta geroago, Pablo
Mutŕozabol, Hernanin urte asko pasa zituen medikua

. h3
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e~ill gera! . . . " Beranduago, medikuaren laguntzaz izaten zulen llaurra,
Manoli Olanok dioencz. Don Pablo oso — partero' ona ornen zen, baina
berak nahiago izan zuen .Aktegorrietan umea izan. XX . mende er(Iialdetik
aurrera, ernaknme asko erresidentzi eta ospitaletara eramaten zituzten
unica iz.Itc'ko . batna oraindik bazeuden batzLIk etxean izaten zituztenak :

. . .Nik 11(!1)1a~O liilell /ospil (i leaill, et.A'i(l/1 1)aillo bol)eto! Han taki
prol)iyzl(lk .z(!ll(lell hol'lal'akO eta . . . B(lili(1 lea(le,l ehieil(1 1)(lrea
.Ioalen an eh! Be51e askok el.viali n(lhiC7,oo izale)1 zalen, o1) Ítil-
ra /arrailll •z . i . . .) Bahlik hala esaten .zalen . el.viald nahía o
zlllela . A'ik e .z. ni h(!ra oaleil Il1L_Clll, gailiera e oll nintz(lll
zorhi e liie.z, 1(111 ( tillll (,tiult l)Í1I(!1'1T(111 . ni han oso olido eoo-
ten nintzall .Ha1'l (1(111(1 ,zelllieli, (jarhilii ela . . . Helnell iiniiak
eta ,(;izol1ak .zaüdell eta . . . e.`t(i j)entsatli ere! Har(1 ¡n(!li el(l
erreo i12(1 be.zela!. . .''1

2	

1930

	

1940

Tuberkulosia eta baztanga
Hernanin (1930-1981)

12

10

Tuberkulosia
Baztanga

2002-RGO-01 clk :urizkcta, hasiera-rrclial<Ican .
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Iturria : SANTIAGO. Fernando : Historia (le la nneclicirra en Ilernan i. 1986)
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16,55

Cuevas fanmrzia, IJ29crn .
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. . .Donostira ordu laurden? Ordu bat! Tran tran, tran tran. . .

TXIMIST GURI)IA

"Ordu hat! Tran tran . . ." Horrelaxe erantzun zuen Mañoli Zigaranek tran-
biak I)onostiaraino iristeko zenbat denhora bebar zuen galdetzerakoan .
Mañoliren aitona, here amaren alta, "Kapoteko" Arrieta zen . Karapote
haserria Floridan zegoen . gaur egun fabrika ugari daude, baina garai bate-
an baserri hori zen lurralde hartan zegoen eraikin bakarrenetakoa. F)ena
dela, aitona zahartu zenean, alabaren etxera joan zen bizitzera, aspertir egi-
ten zen nonhait ordea, bere baserriko lurretan hainbeste urtez egon eta
gero. . . : . . .iVere clilol1(1 Kctpoterz bizi zan . bainla pixkcl /)ti/ zahariii zanian
¿11re etverc1 el01Ti zc11 i bizitzera, eta arrals aldia pasa/zeko lraribiaf bari en
z1/en ela Dolzostir(1 /ocite?? .zalz: ordllan alele balian jartzelz zalz eta (btlel-
tan) tralzbiatik atera gabe, besle clldŕarl,jartzen za;Z, barreta bere bara-
tzak ¡kiisten zitlaen . . .ÍKa1"capole ili ii/'11/1kj)(1S(1tZFra/.?0a/1~. . .~~

fII
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y
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7O 2002-NIZA-01 elkarrizketa, Ixtkaeran .

Hernaniko tranbia "Villa Manolita" paretik pasatzen. Euskal Herrian trenbide sarea XIX. mendean osatu zen "norteko
trenbidea" egin zuten con . Han i, industria guneetako trenbideak eta beste zenbait tranbia geh1tu zitzaizkion, horien

artean Donostia-Hendaia edo Donostia-Hernani .
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Asmakizun latza behar zuen izan Kapotekoarentzat tranhiaren kontua,

	

Tronbia Plaza Berrian
trena - "norteko trenbidea" Txirritak behin esan zuen hezala - jadanik

	

(orduan Plaza de los

pasatzen zen, baina tranbia erabat ezberdina zen, hirihurutik Hernankra

	

Fueros) . 1903anjarrizen
martxan eta 1958an egin

joateko propio egina baitzen . Hernaniko tranbia 1903an jarri zen martxan

	

zuen azken bidaia .
eta tximist gttrdi ere deitu izan zioten ; Loi ( )la, Martutene, Astigarraga eta
Hernaniko ibilbidea egiten zuen eta mende erdi hamo gehiagoz, Hernani-
ko kaleak gurutzatu zituen, 1958an hetirako gelditu zen arte . mende erdi ez
da denbora asko, baina here eragina oso handia izan zen. arratsalde pasan
Donostiara joateko, lanera joateko, igandeko dantzaldietara etortzeko,
feria egunean baserritarrek beraien procluktuak ekartzeko eta beste mila
eginkizunetarako garraio ezin hobea baitzen .

Hernaniko tranbiaren lelienengo gidaria Domingo Sardina izan zen,
baina denbora gehien egon zena Astigarragako Jose Miguel Guerra zen :
Manoli Olanok, Melchor izeneko gidari bat dauka gogoan :
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. . . -\'Ík alrnidollian e iteli üuen Icina el(¡ tranbia elor'tzeii
zari Donostitŕk honerci . . . eta 11'aPibictii li'allberu (ak zaüclen .
Koiificriltzci bcir'tii celilili haiekili eta estcizi)%olikHei'licrl?ÍraÜrlo,
elebcilcie! entirnoi ik, astatii ,~abcil ( . . .) .IIelchor (z in traribe-
r'rici). gizon haundi bal . Daricik ezaartlnak , sarizen giricin esla-
ziyilan eta Herilaniraino, hc7 al clclkizir zer zan bura, lrcin-
biari ibiltzia? I)inirik ez zioken ela alrrrŕcloilik honera Iranbian
joaten girian gu! . . . "'

" . . .BIZIKLETARIK IBALIIN BAZAN BIZIKLETAN, BESI'ELA OIÑEZ " .

Tranbian jende asko joaten zen, baina hatez ere diru pixka bat zuenak,
urneak eta gazteak gutxiagotan joaten ziren, Tiburtzio Agirrek dioen beza-
la ahal zen bezala `'harrapazka" ibiltzen zirelako, xentirno batuik bildu eta
tranbian ibiltzeko . Bestela bizildeta zen gazte hauentzako baliabide hobe-
rena, baina bizikleta ez zuen edonork izaten . hori ere luxr1 bat baitzen
askorentzat .

Orduan jendeak hankak erahiltzen zituen, gaur ez bezala . orduan askoz
gehiago erahiltzen ziren hankak eta zangoak . Luis Gorrotxategik kontatzen
duenez, Manuel Apaolaza, Bixente Zuhiria eta bera I)onostiara oinez joa-
ten ornen ziren Euskal Herriko Itzulia ikustera . Roxaritok ere oinez egin
behar izaten zuen bere lagunekin hatera Freñotzurako hidea . San Antonio-
tara joateko . Gerra aurreko clenhora horietan gainera, `apretak" ziren ¡en-
dearen oinetako arruntena, Manoli Olanok, uretan alpargatak sartu eta
hiboteak irtetean moztu egiten zizkien . horrela gehiago irauten zuten,
orcluan ez baitzegoen gomazko zola crosteko dirurik .

Beste batzuetan, biziklearen bat lortzen bazuten urrutiayo joaten ziren ;
Anttoni Egaña eta here lagunak Oriora joaten ziren hondartzara : . . .Bai, horŕ
ere hagenuen, hiziklelciz joctteri giitu17 orclrin bat, Ori~ ora jociten ;Íiicrlt
honclartzara, ezzan irior .joalen ordun Orilyoa eta . . . ( . .J Gli bakarlikioa-
teri ginan, &infocikin e oteli zcirl . zeukan bizikletak ir._teko kcit-Ycnro bcit
eta harl deitii ela l.Y'Írlttilik ,fal'L_eü zititen . . . 11,

"- ?00?-AIuG (i1 rlharrizkrta . I atiirran .

?00?-AVA 01 rlkarri7krta . ha i ra- nlial li . n



SARASKETAREN KOTXE ZAHARRA

Autoak ziren gutxien ikusten zirenak, orduan ez zegoen trafiko ar zorik,
istripuren hat gertatzen bazen, hori anek(lota modura hartzen zen . Kale
Nagusitik autoak pasatzea libre zen, baina Iñaxik dioenez noizean behin
hakarrik ikusten ziren :

. . .Hairrbeste ailtomobil eta ez ziralr ¡)asc12en
orduaii! Begira : Allttoni L;gaiiair ania, gure
ama. Rekondolreko ama, eta larr,;arrc'rzcr Iriaxi
F Í,~r1l eil : 1(M ernaklirne, hE'I17E'rr, ;'rlak: taberrratik
~L, Gl11Clr1etik! aterat.zen zuten balrkii Iiize bat,
¡idar(IYr ~l'C'.~l ura b(1r1. eko . Eta haiek han esel ita
zeudela Zi,zkoenealr ikirsi ezkE'I'OZ ailomohil
hat. kalnioŕ btlt edo ikulsteri bazuten : "hadalor,
kerldu c;fiirr biharko cera''. 1t1rlak a11xa , aulki_) ,a
paretikan kc'ndrl eta hlrrzl pasa tuve! . . .'"

	

1

1

	

, 1
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1 lerrian trafikorik nabaritzen bazen, autor u)hilen karre-

	

4y po
rak zeuden egunean izaren zen, Lasarten basten zen zirkui- E F$ÑO
tuaren zati bat Hernanitik pasatzen zen eta gerora herriaren
kanpoaldetik hidea egin hazuten cre, hasieran, kaxkoan
barrena ibiltzen ziren :iutoak :

. . . Zi1kllrtoko karre/E'ra
-

deitzen zitzaion . Lastlr-
tetŕk t l rrietclltl /oaten

ŕ'u y .
zarr . Ordularr jende pila

	

% '
bat etortzen zalr! ( . .

-Karclaberazetik kotxiak

	

-: '.
f)asatzeli ziran eta krŕs-
lorr sOirilla cggitell .vul1e11!
( . . .) Gero, egin zll1E'11Í(I11

"zirku iioko kar'reter'LZ "

	

; , ;, .t~, Guiorretat~k pasatzen . Gerra aurrean Da ost nn cgircn rrer
ord ¡I(I tr I7 or1 ik /oaleni

	

karrerak oso famatuak izan ziren . iasartetik ahiatu eta Hernonitik

ziran . Bairla hori egnr

	

pasatzenziren .

i -
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Kotxe bat Biteri
parean

"aparkatuta'.'

	

r ?

	

1

Mende hasieran
oso kotxe gutxi

ikusten zen
Hernanin .

hairio lehenago, kcilea itri egiten zuten eta e,tarrezko patsua
/arL 'el1 zutell . ( . . .) Gero Urunlea kaletik leitsi etci Donostira joa-
leri ziran hortik. G'ogorcitzelt 11aiz Bugati'ziralct koixe hatzlik
ela besliak? :1laseretti . Ijl'rlllfllllll~rE,lterl zllterl~ . . . 1 <,

Autoa zuen jendea jende dotorea izaten zen, diruduna, alegia, Manoli
Olanoren ondoan bizi zen medikuak, Sarasketa jaunak, ha ornen zuen auto
zapar bat, xelebrekeria dezente eginak dira, auto hori nartxan jartzeko :

iiber -atsctk ib lizen zilan. orain eclozeinek dauka, bairia deiibo-
r'cl horietctii ez. . .mediklfak eta horrela, Sarasketak ela bakarrik .
C~uŕriercf kutxict bultzcf e,iterr ziiyoten citzetik eh .! ( . . .) Ez cicikit zer
kotc' izarh,o zirarl . . . Herrierli bizilzerl zari S'ar'ask?eta ¡bere etk•e
olldoard elci kot.via hllll. ci e,ilell zi)'olen . 1?i ,f;o,& olYfl,'e11 nalz
rnedikuak kol ve ._alrurra .._rrckl eict hultzrrka ibiltzcrr <iilefu . . .

"" 2002-A17.A-O1 elkarrizkc-ia, r li ;il h ,in .

"' 2002-,N1o ( ;-o rlk :mizkrri, rrclialclr ;in .
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Sagardotegi eta taberna giroa

"SAGARIORIK ONENA, NUN OTE DEGU GUK?"

Gaur egun, sagardotegiak baserrietan ezagutzen ditugu, curen sagasti
eta tolareekin, upategi bikainekin . . . Baina garai batean sagardotegi asko
eta asko herriko kaleetan zeuden, jendea sartu eta bertan sagarclo trago
batzuk hartzeko , giro bikaina sortzen zen orduan. Sagardotegi hauek nor-
malean beraien tolarea zuten, baina batzuetan, sagardoa baserrietatik ekar-
tzen zuten. Gurdiekin upelak garraiatzen zituzten, kale erdian jarri eta hor-
tik edaria sagardotegi barruko upeletara eramaten zuten . Sagardotegi
handienak Adarraga, Gorrotxategi, Rekondo (Astiasu) eta Rezola familiek
zeuzkaten; batzuek sagardoa saltzeko lokal bat baino gehiago izaten zuten :
Luis Gorrotxategi, Frrio racrrdakoen etxe atzealdean jaio zen, Kale Nagu-
sian eta gogoratzen da, lehenengo sagardotegia bertan izan zutela. Gero,
Kale Nagusiko beste etxe batera pasa ziren eta sagardotegia bertan jarri
zuten, aldi berean, Oraierrclarren etxe atzealdean beste upategi bat zuten .

Gerra aurreko sagardotegietako ohiturak eta gaur egungoak oso ezber-
dinak dira . Gaur egun, oso arau zorrotzak daude, sagardoa modu honetara
edan behar clela, sagardotegian modu honetan egon behar dcla, sagardoa
edateko maiztasuna eta epeak. . . Baclirudi, herritar orok sagardoarekiko
duen ezaguera adierazi nahi duela eta zenbait ohitura, lege . arau eta mito
bilakatu diluvie . Baina esan hezala , horietako arau askok ez dute funtsik
gerra aurreko sagardotegietako ohiturei begiratzen badiegu . Orduan, ohi-
tura hauek oso akíakorrak ziren, inprobisazioa zen nagusi . Esate baterako,
gaur egun upel bat baina gehiago irekitzen da, baina orduan upel bat
bukatu arte ez zen bestea irekitzen . Sagardotegian zutik egon behar dela
Liste da, baina zenbait argazkitan, Txirrita eta ingurukoak escrita nola ego-
ten ziren ikustea besterik ez dago ; gainera, sagardoa kanila biclez edo
pitxarretik botatZen zen . txotxar'en ohitura beranduago nola hasi zen_JUani-
to Goikoetxeak l)adaki : . . ./eradia basi zan soziedacletatik etorri eta upelak
aukercatzerr eta klaro, garcri baietari itpel hakoitzari ezin zernil'on kanila
jarri, txol.lcaren hidez iriki bibarra zerreuakann, tca piskana piskaraaka basi
ziran sagardoa bibar zuaternak sa ardoa artkeratzera etortzen eta txotxa
jartzerr zil.zaiera upel guztiyeir'i eta bueno . . . hat prohattt, bestia proha-
trt . . . Sagardoa goitik bota eta hautsi egin behar dela esaten da, baina

1 ` 2002-IGL-OI elkarrizketa, hasicran .

( iFRRA Aurar,v (193I - I93G)'
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orduan, sagardoa hausteko kontu hori txorakeria bat hesterik ez zen :
. . .Orain esaten dcr : "Rota l;oitik, sa,~crrcdrza bantsi egirz biliar dct etul"
baina . . . Rama Luis Gorrotxategik, kanilatik gertu apal bat jartzen zuen
puntapaxa batekin, apal horren gainean baso guztiak jarri eta sagardoz
hetetzen zituen horrela, hautsi gahe .

Sagardoa egiteko lnodua ere, zerbait aldatu cla, batez ere makinak berri-
tu direlako. Altzuetako juanitok dioenez, garai batean tolarea egurrezkoa
zen, patsolak ere egurrekoak ziren. txabetak bezalaxe - patsola jartzeko
egurrezko langak - . Horrek zainketa berezi bat eskatzen zuen, sagardoa
egin baino lehenago lan handia einaten zuena ; gainera, sagardoa egiteko
garaian askoz jende gehiago hehar zen, baina hori ez zen oztopo, familia
kideen kopurua Oso handia baitzen . Sagarra herdin hartzen zen, "kizkiya"-
rekin eta gurdiekin . !Vlatxakak bai zirela ezhercíinak : . . . :blcrtt'cckct ezberdinci
za72, rrzatxcrkcl rii /k neronek ez det ezagutrr, baino garai batían esaten
zuten sagarru tolarian jarri tu rnazetcrkirr "zunpa zarrpcr zaupal " . Enbor•
bat hartu ta puskak zcrpaltzerz, zapaldu ta baztarrecr bota ; bortan ere nere
uita crritrr zan. n i ez nuiz iritsí hortaru . . .''" Gero heste matxaka batzuk eto-
rri ziren "hortzekin", hegal batzuk alboan zituela, hira egin eta horrela
" natxakatzen" zen sagarra . Sagarra norberarena izaten zen edo lngunuko
sagastietakoa . Luis Gorrotxategiren aitak, Eugeniok, sagarrik ez zuenean
kanpotik ekartzen zuen, baina asko jota Goierri aldetik .

Zein zen sagardotegietako giroa? Noiz joaten zen jendca sagardotegictara
eta zertara joaten zen? Luisek dioenez, goizeko hamaika eta crcliak aldera,
emakumeak eta haurrak, pitxarrak edo hotilak eskuetan zituztela sagardo
bila joaten ziren, gizonak lanetik itzulitakoan hazkaltzeko sagardo pixka bat
eduki zezaten . Eguerdi aldera giroa herotzen hasten zen eta gero, seietan,
langileak lanetik irtetean betetzen ziren gehien sagardotegiak : . . .fendiu
eguerdin lanetik alea, baxo bat edan la bazkallzera . Gero behin seiretatik
unrrera lanetik atera la bakoilzczk bere merienda zuela edo afariyarekin
sagurdvtelfirzt, giro curra eh' . -` l lizketa gaiak denetatik izaten ziren, lana
ed.o kirola ; donostiarrak 1lernaniko sagardotegietara tranbian etortzen ziren,
kazuela eta guzti eta hauekin eztabaida asko egoten ziren ; baina errepublika

2002-LG:L1-O1 clkarrizkcta . crdialdcan .

2002J( ;1.-(il clkarri7kcta . crdialdean .
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iritsi eta lchenengo hauteskundeak hasi zirenean, orduan giroa zertxohait
gaiztotu ornen zen, llena cíen, bertsorik ere izaten zen ; honako hau Luis
Gorrotxategik, txikia zela, nula bider entzuna du bere aitaren sagardotegian :

Sctga)•dorik onenci 1ntrln ole dc ;11 glrk,
Astŕaslt, Acknrluga o F)tgt'niok ole (lit .

Beste gehiagok ere,
dakite onctk saltzerl •
GI):' huld 1c111(1 gllrc'cl,
clclIl('llcl/? pl •ocitzeu.'

Eta git beti. beti a/c11,
eta gil ¡)el¡, beti alai . . .
Jar1 .zaglt)1 eran zaglvt
etci pakla enlan dez( g11)1l --

Baserrietako sagarclotegiétan berriz, jokoak asko ziren ; holatokia leku
askotan zegoen eta '- fitxatan" ere ibiltzen ziren gizonak edo hamar xenti-
moko kobrezko txanpon zaharrekin "arrastoa egin ta distantzia jarri ta
zenek arrastoa alcíero ibili ", bertsotan ere aritzen ziren, tokan . . . Altzuetako
nagusienak gogoan dauka nola probaketa garaia basten zenean handoa
jotzen zen herrian : . . .Barldtia jolzen zan kalian . egrterdiko riaral'ia)t edo
jendegeilxo zegon gcarctlicili . balullta jotzen zitten . . . 'da)thar)ct)tha
dc,nibW'- clanborra joz, Herna)liko Izclliclrt, igual pla.zatik atera leí Zinko-
necliláo buellCI egin ici igual joko zlilen lali edo hosl ctldiz . . .''

Rama sagardotegietako giro honek heherakada nabarmena izan zuen,
heherakada hau, batez ere kaleetako sagardotegietan nabaritu zen eta
horren arrazoia heste produktu hatean aurkitu hellar dugu, ardoan hain
zuzen . Ardoa, ordu arte oso ecla i garestia zen, urrutitik ekarri beharrekoa,
baina gerra ostean merketzen hasi zen eta gure herriko tabernetan ardua
edaten hasi ziren, kategoria handiagoa zuen eclari modura : . . .llernen nik
liste det sagctrclucttl gorct-beherzi izorratti zcda hasi zania)t Roke 7elleria
tctrdua saltzc'rtl : nijo(lll izctnclit iiaiz borrc'kin ardo bila la ordimii izc)h)ct-

' 2002-LG\i-02 elkarrizketa .
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tu zan . ( . . .) Gauza her> il ct, baclakizn . . . . "' Gorrotxategi ez zen ardoa ekarri
zuen bakarra izan, eta beste zenbait lekutan cre ardoa ekartzen zen,"Casa
Egañan" adibidez : . . .Asko saltzen zan, ardo asko scaltzerr zan ( . .J Fuenma-
_p'ortik hasi ziran ekcrr/zerr, Riojan, ta ,,ero joaten zirarr Fnenle Jcrkíra-era,
Aragoiru la azken azkena handik ekcirtzer? .zruter'r . . . ` Horretaz gain, sagar-
cloari zerga ugari jarri ornen zizkioten eta horrek erabat hondatu zuen sagar-
(loaren negozioa : . . .Kristoren zer :ga j(írri zi) ,olen sagctrdnctrŕ, nik azkenen-
go sagardoa egin nuert, berrggeita boslicln /19451, la bandik am -i •era kitto .'
itxi egin bibar; ízugarrizko zc>rgak jarri zitrtzten eta . . . Adcrr~agatarrak
hakarrŕk segitu zuten . eta haick ere lasler • rlxi zuten . . .' 2`

ffl Gerora, sagardoa baserrietan bakarrik egiten jarraitu
zuten. norberak edateko adina sagardo, baina sagasti asko
pinudi bilakatu ziren ; baziren hala cre, sagardoa saltzen
jarraitu zuten baserri batzuk. Juanito Goikoetxeak dioenez,
Altzuetako sagardoa Portuko Indianonian eta Alakala-
nian, baita Ereñotzuko Txilibita baserrian cre saltzen
ornen zen, baina gerora utzi egin zuten. Gero, gogoan

1

	

dauka nola sagardoa lchen alcliz botiletan sartu zuten urtea
l ..

	

1

	

1948-1950 inguruŕl iza11 1,111, k,, £ 1-1,11 17onostiako k- arte
-„sé ',+

	

gastronomikoek eskaturik hasi 1,iren sagardoa hotiletan\,.,

	

ÁL
11 1 sartzen, hasieran botilak clkarteak jartzen zituen eta mota

guztietakoak izaten ziren, anis botiletatik hasi eta xanpain
botiletara . Sagardoa aukeratzera joaten zirenak elkarteeta-

i

	

ko jendea, jatetxcetakoak edo tabernariak izaten ziren ; gai-
ii 1
L

,
,!;A.

1
a nera, aukeratzera joaten zirenez, ¡a kobratu ere ez zitzaien

_ J .,tm :

	

I egiten . Raina urtetik urtera, gero eta jende gehiago joaten
_, -~ .- - hasi zen eta otorduak kobratzen hasi ziren, orduan jendeak

kazuelak edo jan, a eramaten zituen bel 'Can cgitcko .
Horrela hasi zen pixkanaka txotx garaia indartzen gaur

Andrekaleko sagardntegi botera sagardoa egungo egoerara iritsi arte . Egun, ez da aspaldian bezala
garraiatzen . Sogardo kupelak zeramatzaten sagardorik kanilatik erosten, sagardoa behar baldin hacia,

gurdiakohikoirudiazirenHernanikokaleetank

	

hotiletan erosten da .''

74
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TX I KITEOA

Sagardotegiez gain, bestelako taberna eta jatetxe batzuk ere bazeuden,
hauctan ardoa edatea ohikoagoa zen, batez ere gerra ostean . Tiburtzio Agi-
rrek esaten duenez, porroietan edaten zen orduan ardoa ; bi motatako
porroiak egoten ziren, batzuk txikiak eta besteak handiak, baina baso hcrezi
batzuk ere erabiltzen ziren : . . .Orduan etortzen ziran langiliak Fgatianera
kopatxo bat hartzera eta porro¡ txiki bat edo porroi haundi bat hartzenn
zan . . . Basuak ere izaten ziran, has¡¡ lodi batzuk. oso lodik, oso xelehriak
ziiren orduan baso horiek. Baiño txikiteua hehiñipin porr oiarekin askoz ere
gehiago egiten zan. . .'' Izan ere, Kale Nagusiko Fgaña jatetxea oso famatua
zen garai haietan, ¡ende ugari joaten ornen zen bertara, '1xikiteatzera" edo
igandeetako dantzaldia baina lehenago meriendatzera, baia baserritarrak
ostegunetan ere, honda kontatzen ditu Anttoni Egañak tahernari buruzkoak :

. . .fatetxea zan eta ardua ikaragarri saltzen zan, baiño jana
ere ha¡, ikaragarri, zergaitik orduan ez zan ez soziedader-ik
eta ez ezer, gero hasi ziran, Santa Barbara eta . . . baiño bestela
dena hemen, tabernan . Ostegunetan etajayian íigandeanl lan
asko egitenn genuen . . . Giro majua zegoen orduart! Orain baiño
rnajuago! Gaiñera orduan naerkia zan gauza, ham.a r .xenti-
mon baso erdiya ezagutu degu, gero peztan jarri zanian . . .
Jesus! Eta gero ikusi noraiño joan clan! ( . . .) Izaten genuen
zopa, garbaratztta edo haburruna edo berdura eta gero jakiya
ta kafia ta hit-ti pezta ta berrogeitamar xentinio, hori
dena!.( . . .) Orduann urnoria izaten zan! Politikaz gtttxi (hitz
egiten zan), gero hasi zan politika asko . . . orduan izaten ziran
apustuak, traineructk izaten ziran Ortyon eta .Jesus!. . .'`N'

Anttoni Egañaren gurasoak baserritarrak izanik, ostegunetan haserritar
ugari joaten ziren, feria eguna zelako . Garai batean, feria Plaza Berrian
(garai hartan Plaza de los Fueros) egiten zen, eta hertan ganadua egoten
zen . Mañoli Zigaranek ere gogoan dauka nola baserritarrak Joxe Mari
tabernara joaten ziren, tripakiak jatera, ganadua Plaza Berriko barra

'm 2002-TAZ_-O1(Ol) elkarrizketa, hasiera- erdialdean .

2002.AEA-O1 elkarrizketa, hasieran .
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hatziietan loturik izaten zutela ere gogoratzen da, Atzieta kalean herriz .
arropa saltzen zuten . Luis Gorrotxategik zera esaten du garai hateko feri .u'i
htirtií : . .1Iii'i7 (lil/OI)iiS /?Ollf(lti( dina heIiieii I%('T'llaiiiii ('%)kiÍ koititik ('la
Azl)('ililik c?lOrrifll, Í)(JSC')'1'lf(11'Tll~?. ,~lIIiac/ii111 ,~~(llzi f)eí)eT'(l1.?ill PI(lz(lf)eil ili,
baila —, I / .Vt't(lSC'Jl , ('1('. b(1T1 /•) (l)1 l.\'C'rl'i1'(lk ('1(1 .salt eli ituz-

/E')1 . /.V )77V(ik t'tll illll(~l/T'l(l~.
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Mende hasierako feria. Plaza Berrian egiten zen, garai hartan Plaza de los Fueros zenean .



BERTSOTARAKU HI',RRI I3AT

Egun horretan, kaleak jendez gainezka egoten ziren eta fcstarako giroa
egon ohi zen, San Joan bezpera izaki, herriko patroiaren jaia behar zen bcza-
la ospatzeko gogoa egoten zen . Kalean zehar hara non azaltzen cifren bertso-
lariak, urtero legez, ohitura zaharrak herritzeko asmotan . erronda egiten .
Joxe Antonio Gorii i\Ialdaburll soinua jotzen - zekien doinu hakarreneta-
koa Santa cskekoa zen -, ondoan berriz L,uli(17tek?r1 Kaxiano /ubei(Iia eta
hacen artean Joxc Manuel Lujanbio . "Txirrita". Kaxianok eskuan aulki bat
zuen, antza, Txirritaren hankek ez baitzuten bere gorputz "sendoa" denbora
luzez jasaten eta bera esertzeko cramaten zuen . Joxc Antoniok eskeko doi-
nua jo eta Txirritak kantari jarraitzcn zion . Kaxiano berriz, makila handi bat
eskuetan, burua hacen gainean jarri cta serio hamo serioago kontzentraturik :
Txirritari erantzun, xentirno batzuk jaso eta hurrengo etxera, bikarioarengana
cdo alkatearengana, auskalo ."

"Txirrita zan jefia!" esaten digu Jorge V'illarrek parrez lehertzen . Berak
Kaxianorekin haino "frantsesa" deitzen zioten batekin aditu eta ikusi omen
zuen Txirrita - seguruenik Frantseti '1'xikia dugu hau, "frantsesa" izencko ber-
tsolari oiartzuarra oso gaztea baitzen oraindik garai 1 -iaietan -, haita l Jsurhil eta
Errekalcleko beste bi hertsolarirekin hatera, horrela esaten zioten : . . .'Jo.ve
_ ,laiiiie/.1 " eta "l(?I :~ "f~J'UIito a% hCh iU ronCh11Clko.?" ela -Ball ball ". e/a elTondal
(m,íten zluten kal/e blicI aii . . .'' - Aiton amon gelllenek ezagutu dute ' l'xirrita, San
Joan bczperan ibiltzen zen batez ere, herritik kantari eta Bittor /.abaletak dio-
enez angariletan eramaten zuten . Olentzero halitz bezala, kaleetan zehar .
Joxe Mari tabernan Mañoli Zigarani cre kantatua da, baina baita beste taber-
netan ere : . . ;%E'~Lis.' San ~(1anetan . . . Gero el -e, ekcIltzen 2-l1ten (Liilkl ttikl b(lte-
kin, l(dj)Crna ~ll.~l1J'et(dt1~2 eh! Ematen zltzaiion d11'il(i . ez nai gUdol(ítzeii,
clrlrzlcs edo	Behin Txirrita erronclan ari zcla, Kale Nagusiko Zaraguctarcn
etxean ez omen zioten diru gehiegi eman eta honek kopla hauxe bota zuen :

O1adn b1 lil'le (!iv tia wn da,
,/0(111 dciil iii -leciii bi p(-zlti,

iii N17 (1111C1t ('ll ('z hal(ilili h(i1?ai
(111 i7('i l . V(111I J11U17I? ('~/(1 . 1

"' 2002-1z\i-U1 dkarrizketa, crclialck-hukae r:rn .

"' 2002-I\ z-U1 clkarrizkcta, cr~lialdc-I~ukacran .

"' 2002-NIZA-01 clkarrizkt t t, hasicran .

ZA\ALA, Antonio : Tvirrŕla (13izilza cla hal-haleku hcr -t;urtkl, Auslxri, Donostia, 1902, 109 or.
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Latxeko hertsolariak, beretzako propio gordetako gela bat izaten zuen
San Joanetan "Casa Egañan", goiko pisuan, apopiloak izaten zituzten eta
bertan Txirritaren gela deitzen zioten Iekua ornen zegoen. Baina Txirritak
bazituen gaua pasatzcko beste leku hatzuk ere, Kaxianoren etxea esate
haterako, Egaña haserria, bertsolarien ostatu bezala ibiltzen zen urte guz-
tian zehar, bertatik makina bat bertsolari pasa zirelarik . 1 Tonako hau, lñaxio
Mari Zubeldiak . behin, Uztapideri entzuna da, ordurako zahartuta :

. . .Batian . Ereñotzuko San Antonio batzutan, une batian,
Uztapide zana eta Xalbador zana bertsolariyak izandu ziran
hor ben/sotan; ekarri gemitun her-~-iko apeaderora, kotxian ; eta
han geunden, trertaren zain eta halako batian (iztapide Ponu-
ra hegira jarri zan, eta esan zian: joño' llamaika egurt gozo
pasatako parajiak.!" "Bai eh? Hor egondu zera?" eta "Bai. Ega-
ñaneko Kaxianon etxean, egun pare bat pasa gabe ez nitzan
etxeratzen ", Zumarraga aldetik edo Legazpitik bertsotan aritu
eta Ilernanitik pasa gabe ez zan etxera joaten . . .'"

Jencle ugarik dakizki Txirritaren ingunrko xelehrekeriak eta pasadizoak,
Juanjo Uriaren aitona, Juan Joxe Zubiarrain . Txirritarekin lan egindakoa
zen eta makina bat istorio eta bertso zekizkien Joxe Manuel Lujanbiori
buruz. Beste lekuko eta parte hartzaile berezi bat, Pablo Zubiarrain izan
genuen; plaza askoko gizona zen Paulo Txiki, 1912an jaio zen Epele auzo-
ko Telleria baserrian eta etxean bertsotarako giroa izan zuen, aitona ere
hertsolaria omen zen eta, Txirritarekin hatera ikasitakoa, baita bere aita ere .
Paulo Txiki hil zen, baina here hertsoak bizirik geratu dira, handik eta
hemendik jasoak . horregatik hadakigu nola pentsatzen zuen eta bere ingu-
ruko giro nahiz pasarteak zein izan ziren. Segidan azaltzen diren bertso
hauek, Paulok Portun bizi ziren bertsolari zaharrei jarriak dira Gaziak eta
gozoak liburuan; "bromoso hutsak eta gizon galantak" ornen ziren, Txirrita-
rekin urtero San Joan eskean ihilitakoak "danak lege zarreko aitonak " :

` 2002-1Z 1-01 clkarrizketa, higarren erdiaklean .



1 .- Lengocln egorr ilitz.an

	

5.- illIaldabrtru' ere etzan
Portu'ra begira,

	

izan lagun txarra,
gaztetan ibillitzerr

	

ga?tr- badago alciko
giriadern tokira .

	

batzilen hearra .
gcrldetrlaz: "Orditko

	

Bertsoa ta txislea,
aŕtoriak rrtlii dira?"

	

bronca eta parra,
foan ziran einendikan

	

lira zíni
OSO lirrutira

	

lengo lege zarra .

2.- Gra.ziano zarra la

	

6.- la etxero bazan
./oan jose Andola

	

scagcirdotegia.
gonalrlko riituzke

	

bcikallo errea ta
banekike r?ola .

	

etxeko ogia .
Iduritzen zait beren

	

l3erriz noiz ezagillrl
oridoari nci ola,

	

ain rnilnclll garbia?
ezin baititut a .vtii

	

Parra egilern ere
rrik aiekk inolcl

	

azlll :zCaigll ¡ti .

3 .- Bat izalen zan befi

	

7.- Ernani'ko Portrla'rr

	

Txirrita ,

kuadrilIako buri,,

	

Scinghai'ko taberna,
ari adkartuko ziran

	

la nagusicl •%se
lau aitoii ingu i .

	

izena zuena .
A ekin alkartzeau

	

Anlxen bildr-iko zirau
bertsoak se urzi,

	

altor ejende dena,
llcikcrkt' aterect

	

erriak ernan zilen
lllak?illa bat orl'ii,

	

jenderik onena .

4.- jerolimo `alakala'

	

8.- Arratsaldea pasa
zalarik burua,

	

nola edo ala,
iira zan pakea ta

	

elzrtten osatulzen
ura zan zerua .

	

laukote rnakala .
Gaur• ere artu leike

	

1V`ik liste det zer•nan
alako girua , sartuko zirala,
bariarr nrudatu zaigll

	

ta al¡ ere kantari
ederk'i nlunduci .

	

Ariko dircila .
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GERRA ETA GERRA OSTEA
(1936-1945)

2 .1 .- Gerra Zibilaren bilakaera Hernanin
Espainiar eskuinak 1936an hauteskundeak galdu eta gero, bide milita-

rrari el:itea erabaki zuen . Ordu arte, bide militarra irtenbide bat zen, alter-
natiba bat, baina Fronte Popularra boterera iristearekin batera, altxamen-
dua alternatiba bakar bilakatu zen . joxe Laburuk gerra hasi hamo egun
hatzuk lelienago jakin zuen karlistak zerbaitetan ad zirela . 1936ko San
Pedro egunean aitak Oriora craman zuen, here lagun batzuekin hatera haz-
kaltzeko : . . .Bcizkaltzeat cari,tilu'la, lagurl artean, flhcrrt ._117c1kr~ euskaldual
karlisla anlorralil batc'k. aitaren laguna zc'nak . :era bota .~alen. 'p 'ria
aurki hasi eta nlulza i.~all,~n da . 11'erebala ('()/J ,o (111,11 hala " . . .'

Zerbait surnatzen zen, ahertzaleck ere kontaktuak izan zituzten espai-
niar eskuinarekin . baina ez zuten czer garbirik atera . Errckctcak Nafarroa
eta Arahako mendietan egiten zituzten desfile eta rnaniobrak ugaritu egin
zituzten, baina batzuk mendira militarki prestatzera joaten ziren bitartean,
beste batzuk txangoak egitera eta eguna pasatzcko asmoa izaten ornen
zuten buruan . iVlartin Ugalde, andoaindar idazleak txango hauen berri
ematen digu :

ODRIOZOLA, Jun: op . cit . . 8 ur. . loxc Labunik c,.andakoak .
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. . . Onelako ala gaitzerako, baina ez genzieii nlilnarren m enta-
litate doginatikorik gureganatu, zeren zzste izaren haikenuen-
elkarren estirnuan hitze.ginda clena konpon zitekeela; makila,
nzendihizkarretako beti-gorako malkartsuetan lagungal ri gisa
hakarrik eramaten genuen, ez aldamenteko anaiarerz hezzsrre-
lCll? CIanlZ( IzeI?o, . .'

Gerra aurreko urt.e horietan, abertzaleak ezkertiarrekin izaten zituzten lis-
karrez defendatzeko prestatu ziren, Adarra mendian gorostiak hartzen zituz-
ten edo ezkertiarrek ezkutuan pasatzen zituzten armak lapurtzen ibiltzen
ziren; baina hortik gerrara, alde liandia zegoen . Ezkertiarrak berriz presta-
tuago zeuden, 1934ko iraultzan ikusi zen hori ; armak eskuratu zituzten eta
faxismoaren kontra borrokatzeko prest zeuden, seguruenik horregatik izan
ziren altxamendu aren kontrako lehenengo defentsa antolatu zutenak .

1936ko uztailaren 18a : Altxamendua

ALTXAMENDUAREN BERRI : "GERRA OMEN DIÑAGU!"

Badira egunak jende guztiak gogoan dituenak, badira egunak norberak
zer egin zuen eta non zegoen ordurik ordu gogoratzen dituenak . Egun
bereziak dira hauek, historikoak . Izan liteke gizakia ilargira heldu zen
eguna, izan liteke Franco hil zen eguna edo ikurriña legeztatu zuten eguna,
irailaren 11 ere izan liteke, bai 200lekoa eta baita 19;3koa ere, Allencíeren
heriotzaren eguna alegia, Che Guevararen heriotzaz asko gogoratuko dira
eta beste egun berezi askotaz ere bai . 1936ko uztailaren 18a egun berezi
horietako bat zen , urte horretan bizirik zegoen adin batetik aurrerako per-
tsona orok daki zer ari zen egiten, zer ikusi eta entzun zuen .

Hernani, milaka gutxi batzuez osaturiko herria zenez eta Gipuzkoa pro-
bintzia txiki bat izanik, gerra has¡ zelako berria lau haizeetara zabaldu zen
segituan . Bernardo Martín, egunero ohi bezala, "La baldosa' lantegira joan
zen lanera, hemezortzi urte ere ez zituen gaztea zen . baina bazckien zer-

LASA, xahier: Gerra 7,ibila auctoainclarrert ber , ietcrtik, Manuel Larramendi Kultur Bazkuna, Ando-

ain, 1994 . '9 or .



hait larria pasatzen ari zela, lantegian konlentarioak ahotik ahora zehiltzan
eta batean zera esan zioten : "Que se han sublevan en Marruecos! Que vie-
nen los requetés y los moros!" . Baina berak, orduan "sublevarse" hitza zer
zen ez zekiela esaten du, zerbait larria pasatzen ari zela hazekien ordea,
hilaren 17a zen (1936) , ostirala eta Francoren tropak Melillan altxa ziren .'

Anttoni Egaña Errioxan zegoen, here ¡loba gaixorik zehilen eta klima
lehorra gomendatu zioten, horregatik bere ahizpa, ¡loba eta hirurak Errioxa-
ra joan ziren. uda pasatzera ; baina ohartzer'ako gerra gaincan Zuten eta bel-
dur galanta pasa zuten, han denak baitziren erreketeak, altxatuen aldekoak .
Tiburtzio Agirrek irratiaren bidcz jakin zuen gerra has¡ zela cta Mañoli Ziga-
ranek dioenez larunbata goizean - uztailaren 18an -, kalean mugimendua
nabaritu zuen, taberna egun horretan bertan itxi eta ez zuten gehiago ireki .
Gorrotxategi soldaduska egiten zegoen Donostian eta Hernanira ,tskottn
etortzen zen ; egun horretan hauxe galdetu zion laguna zuen Manuel Apao-
lazari: "Orduan aurten etziok karrerarik?" "Keha, ezta pentsatu ere!

Josebe Goiak bere amaren bitartez jakin zuen altxamenduaren berri .
Goiz hartan kalera irten baitzen, bueltan Pipirittara zihoala .Llecliorrueir-o dei-
tzen zioten bat ikusi zuen lagun batekin eta eskopeta bat lokarri batetik
zintzilik zuelarik "Que ha estallau la guerra!" esan ornen zion. Joseberen
ama, Malen, ez zen beldurtu, mende hasierako errusiar eta japoniarren
arteko gerraz eta Lehen Mundu Gerraz ondo oroitzen baitzen , baina etxera
iritsi eta lehenengo hitzak hauek izan ziren: "Gerra omen diñagu!

ESPAINIA BITAN, EUSKAL HERRIA ERE 13AI :

uztailaren 13an José Calvo Sotelo hil zuten, Primo de Riveraren diktadu-
ran ministroa izandakoa . Hilketa hau seinale bat besterik ez zen izan, mili-
tarren goarnizioetan itxaroten ari ziren seinalea . Egun batzuk beranduago ,
uztailaren 17an Melillako goarnizioaren zati bat errepuhlikaren kontra
altxatu zen, honi Marokoko beste goarnizio guztiek jarraitu zioten - 41 .000
soldadu denetara - eta erresistentzia batzuk gainditu ondoren, uztailaren
18rako espainiar ejertzitoaren erdia altxatuen alde jarni zen, Franco, Sanjur-

2002-B v1S-01 elkarrizketa . hasiera-erdialdean .
2002-LGM-01 elkarrizketa, erdialdean
2002,JG7-01 elkarrizketa, erdialdean .
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Erreketeak,
Andŕ-Mendin

(Nofarroa),
1935ean .

jo, t lola, Queipo Llano eta peste zenbait jeneralek gidaturik . Egun gutxi
batzuen buruan F,spainia guztia erdihiturik geratu zen altxatuen eta errepu-
Nlikaren aldek0)en anean ."

Euskal llerrian Nafarroa izan zen altxatuetan altxatuena . Nafarroan ez
zen goarnizio baten bellarrik izan, tnilitarrak ez ziren altxamencluaren
protagonista izan, urteetan zehar prestatu ziren karlista crrcketcck hartu
baitzuten ardura hori, Mola jeneralak gidaturik . - Arabak, Nafarroaren czau-
garri berdinak zituen, bertako crrcl :ctcak, Luis Rahancraren gidaritzapean,
aspalditik zebiltzan altxamcnduiako isilpcan prcstatzen, Naina hadirudi,
Gasteizen, altxamenduak ez zucla Iruñean bezalako berotasunik eragin,
altxamendua niodu hotzagoan jaso zen, haina hala ere, errekete talde ugari
antolatu ziren, gero MMladrileko frontera bidali zituzten gazte karlistak` .
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1 7slxainiako Í~=erra zibiLui huruz ikusi : 1'AYNE . S . G . ( zuz . ) : La,í ii,'rrr cir •il . 19ru rrrvcr'u visión del cou-
jlicto que clir idO) L,Tmiira. Ntadrid, 1990 . JACKSON . G . : La Rc piihlŕca espcrix la I' la ,,rrerm cir-il.
Nlexiku, 1967 . Ahozko historian huiuz: 1'RASER, Ronald : Recue rzlahr tu l' recue r(/crlo a otros: hŕslo-
ria oral de la,~uerra cli ii e-c¡raitula, Grijalbo J1ondanoni, Ranzelona . 199-7 . 111 11 .1 .0N de Nil- NDOZA,
Alfonso. DIEGO . Alvaro (le: flislurias orales de lrr uc r7zr civil. Ariel . t3artzrlona, 2000 .

CGAIZTE, lavier : La nueva Cot aclun~u iusrrr—eule, Biblioteca Nueva . Madrid . 1998, 158-160 or.

Ibid . . 188-'2- or .



Gipuzkoa eta 13izkaiau •cn kasuan, crrepublikaren alcleko apustua egin
zuten. Gipuzkoan estu ibili ziren, Donostian altxamenduak eragin nabar-
mena izan baitzucn, gaincra prohintzia karlistez betcta zegoen . Azkoitia eta
Tolosa bczalako hcrrictan antolakuntza seudo hatekin gaincra . Bizkaian
ordca, agintari militarrck errepuhlikaren alcleko leialtasuna adierazi zuten
segituan. NAl duda nltadan ibili zen, haina azkenean altxatuen kontrako
jarrera azaldu zuen .

LEHENI:NGO EGUNAK H1:RNAN1 ETA INGURUFTAN

Susmoak bazeuden arren, jende asko ezustean ltarrapatu zuen gerra
honek . haita Hernanin ere . Luis Gorrotxategi esate baterako, orduan gaztea
zen, -21 urte hete herriak eta kiroletan soilik pentsatzen zuela esaten digu,
herak ez zuen uste- gerrarik hasiko zenik "Keba! Ezta pentsatu ere!" esaten
du here baitan. Lehenengo mugimenduak segituan nabaritu ziren . uztaila-
ren 1 an, VIarokoko tropak lehen altxalnenclua izan zutenerako, zenbait
lantegitan greba oihuak entzuten ziren . Bernardo Nlartinck dioenez, altxa-
mencluaren berri izan eta gero, 'La haldosa" lantegian greharako deialdia
egin zen, hurrengo egunean ez, omen zuten lanik egin, larunbata baitzen,
baina astelehencan - uztailarcn 2Oan - greba probintzia osora zahaldu zen .

llala ere, esan beharra dago lchenengo egunctan nahasmena nagusi
izan zela, jencle guztia berriak nondik etorriko zain omen zegoen eta horre-
gatik ez zen dcfentsarako ektanen garrantzitsurik antolatu . Hasiera batean
denla eta taberna asko itxita egon haziren ere, pixkanaka irekitzen hasi
ziren, herdin gertatu zen garrtiockin, tranhiak ez zuen egun horietan ibilbi-
derik egin .' Hernaniar guztiak f)onostian gertatzen ari zenari begira zeu-
den, zerhait bazebilen Loiolako koartelen inguruan :

. . .Loioluko kncltieklk cill tct c >;irl ziren. ?c)ctrtc~l ~tclirzc~cllz cla, cx~n Ilic?iZ-

CÍi1ll Cf1711le17L! ÍLo zillen elcl lroj)(1k 1x'he1'Cll? l;ei itll ziren. Orclucin,
herrko ~enclecik, eskof)C'lcl eta pistolel zeI1h)Clilekinl koaiielll I11~I1,utii

zuten eta ez zleten lrteten lltzi, Lliirre ej;i11 zielen etc! han e,oii
ziren . L hclrtll,? erefellclecl etorll zen . (11711(1 morclo halekill, hull
arina laiitC,Í bat bClitzetroerl etcl bcltzllk ekarrl zllll.~ten . ~1~ik? ez
lli/uell ikiisi, hori cla (Sc1te1? zlltelicl . 1c'ro erleiicíitil e,i;l z11'el'1 . . .' ¡'

131. ..\ 5 Zi lly rA . Luis : Hrv wmrŕ c-ulre clos,r trc ~7crs . . . 59-61 or.
" 2(1f)2-1a\i5-O1 'lk ;urizkr(a, hasicra-crclialdr.~n .

( ;r1 RA rr\ (,rRr NO1 kA (1936 - 1945)



1 .NI I)\R\ 11)K\

SO-

b storo rmun ien .

Egunkaririk ez zen iritsi . Garai haietan ideologi ezberdinetako egunka-
riak saltzen ziren herrian, La Voz de Guipúzcoa esate haterako oso iraku-
rria zen probintzian, errepublikarra haitzen, El 1)íario Vasco, erabat kon-
tserbadorea zen eta eten asko izan zituen, baina gerraren ondoren jarraitu
zuen bakarrenetako bat izan zen. Gure aiton-amonek gogoratzen duten
beste egunkari bat El Día egunkari abertzalea dugu . 1Iernanin salgai zego-
ena . Astekarien artean Euzkadi Roja nabarmentzen zen, konninisten alde-
koa ornen zen hau . Baina uztailaren 19tik 27ra bitartean ez zen egunkaririk
agertu, hilaren 27an Frente Popular egunkari bernia editatu zen arte, E'l

Diario Vascoren errotatiba erabili zen egunkari hau kaleratzeko . Honen
bidez, Donostiako gertakizunen herri zehatz-meliatz jakin zuten hernania-
rrek. Irailcan, nazionalen tropak sartu zirenean, Frente Popular desagertu
eta Unidad gaueko egunkari falangista edo La Voz de España frankista
kaleratu zituzten ; zentsuraren garaia hasi zen orduan ."

Lo Voz egunkorian,
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Donostiako hiria, errege-erreginen uda-pasen gune garrantzitsua bihur-
tu zen XIX. mende btikaeratik ; bertaratzen zirenean makina bat neskame
eta morro¡ ekartzen zituzten. Inguruko aristokrazia eta burgesia aberatsena
ere hurbiltzen zen eta 1)onostia hiri turistiko bihurtu zen . Kontxako badia-

GARCIAGARCIA de CORTAZAR, Fernando ; MONTERO, Manuel : Diccionario c& historia del Pctis busco,
'l'xertoa . 1999, llonostia, "Prensa" atala .



ren edertasunak liluraturik agian edo beste arrazoi batzuengatik behar
bada, Donostia aberatsez betetzen zen uda guztietan .

1936ko uda berezia izango zen ordea, gerrak kanpotik etorritako aherats
asko Donostian harrapatu zituen eta hauetako zenbait espainiar eskuinare-
kin batt egiteagatik atxilotu zituzten . Marokoko tropak altxa eta hurrengo
egunean ILcl Voz (le Guipúzcoa izan zen Donostian irten zen egunkari baka-
rra, honek, errepublikari leial, lasaitasun mezua ernan nahi zuen, dena kon-
trolpean zegoela esanez. Horregatik, uztailaren l9an normaltasuna nagusi
zen Donostiako kaleetan, hipoclromoan zaldi lasterketak egongo zirela ere
esaten zen, normaltasun hori frogatzeko . Baina normaltasuna itxurazkoa
besterik ez zen . Gobernu Zihila eta Loiolako koartelen inguruan mugimendu
handia nabaritzen baitzen, antza, hasiera hatean altxamenduaren alde azaldu
ziren zenhait agintari, momentu horretan dudatan zehiltzan, horien artean
Carrasco koronela . Baina Mola jeneralak, hori ikusita, Carrasco paretik
kendu eta Vallespín teniente koronela agintean jartzeko ordena eman zuen .

Bizpahiru egunen buruan UGT eta CNTren egoitzen inguruan milizia
boluntarioek defentsa sendo bat osatu zuten . Miliziak, anarkistek eta sozia-
listek osatu zituzten, ahertzaleak berriz aldean geratu ziren, nahiz eta
EAJko zenbait buruzagik hiriaren clefentsaren aldeko apustua egin - Irujo
eta Lasarte, esate baterako - . Loiolako koarteleko tropak uztailaren 22an
ii-ten ziren Donostiarantz, hiriaren erdian sartu eta Maria Kristina hotelean,
kasinoan - gaur egungo udaletxea -, Kursaaleko eraikinean eta Gobernu
Zihilean ezarri ziren, baina ez zuten hiria kontrolpean izaterik lortu, anar-
kistek Larramendi kale inguruak bereganatu baitzituzten eta sozialistek
Alde Zaharra eta Boulevard aldea ."

Donostiako erasoaz ohartzean, hiri honetatik bi egun lehenago Gasteiz
aldera irten zen boluntario zutahe bat - erbesteratutako galiziarrez osatua,
batez ere - atzera egin eta Eibarren, Bilbotik zetorren beste zutabe batekin
elkartu zen, Donostiara bueltatzeko asmotan . Egun horretan hertan Donostia
erasotzen ari ziren militarrak koartelen ingurura erretiratu behar izan zuten,
Eibartik etorri ziren soldadu crrepublikarrek atzetik craso baitzieten. Hurren-
go egunean Maria Kristina hotelean gotorturik geratu ziren militarrei craso
zieten eta hotela asaltatu zuten. Beraz, altxaturiko militarrek, soilik Ametza-
gaina, Egia, Puiuko lurraldeak eta Loiolako koartela zuten heren menpe .

CHIAYL'SO . Manuel : Los anurynŕstcts,i' la guerra en Euskadi: La conuma de San Sebastián .
Donostia, 1977 .
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Ametzagainatik Donostia guztia mcnperatzen zen, bertan, Loiolatik era-
mandako zenbait artilleri pieza jarri zituzten militarrek . Luis Gorrotxategik
kuota ordaindu ostean - soldaduskako zozketan ez sartzeko ordaintzen zen
diru nx)rdo bat. Donostian geratzeko -, Loiolako koarteletan zegoen altxa-
mendua gertatu zenean . Bera, beste soldadu asko bezala, Ametzagainara
eraman zuten . haina han zegoela ihes egin ziren, ez baitzuen militarren
alde borrokatu nahi . Ongi egin zuen . izan ere, Ametzagainako soldaduak,
errepuhlikarren presioa zcla eta, koartelera erretiratu ziren .`' Koariela era-
bat setiaturik geratu zen . ur eta at - < , irik gabe, tiro cta honhen artean, egun
gutxiren buruan militarren nlorala erabat birrindurik geratu zen eta Beorle-
giren tropa nafarrak Oiartzunen zeudela jakin arren, httruzagiek errendi-
tzea erabaki zuten .

1936ko uztailaren 28an, Donostiako horrokak arnaitu ziren . Carrasco eta
beste 68 ofizial preso sartu zituzten, haina horien arrean ez zen ~~allespín
ageri, goizean goir. ihes egin haitzuen . Astigarragatik pasa eta llernanitik
Goizuctara doan bidean . auto batck jaso eta Iruñeara eraman zuen ` tllespín
teniente koroncla, Donostia defendatzeko gogo gehien azaldu zuen gizona ;
berak honeta idatzi zuen Loiolan, setiaturik zegoenean errepublikarrei
zuzenduriko gulun hatean: "L'lertuko cluzue nire bizitza abernari eskaini dio-
dala . Ez clago ezer nirc erabakiak zalantzan jartzeko " . Baina, ihes egiteko
aukera ikusi orduko, alde egin zuen militarra izan zen \i1llespín . '

~\lilitarrak errendituz zihoazen bitartean, CNTko militante batzuek - Felix
Likiniano tartean -, koartelaren atzcaldciik sartu eta bertan zcgoen muni-
zioaren gehiengoa hereganatu zulen . Ekintza honek hika-inika ugari sortu
zituen errepublikarren arrean, anarkistek munizioa beraicntzako nahi zute-
kiko. Bittor Zabaletak hadu arma horien berri . berak dioenez : . . .Koariela
har~apattt zrlten, Loiolci/zua . ela kalzoiak. e%alri zitlizleii, handikail bar-
lulL-lkilak eta Santa Barbara/?O pli?1tan /airí ltlly/ell ; krislUii Lhiell/U iza-
1e11 2all, 2el t;atll? ,Sal'lla Barbarclti/'all Xo .vo/?a1"a (bolalzell zillell ), hovo-
/'ara reketal,? elorri -ira .l eia . . . ~' Beraz . LOlolako armak hernaniarren
eskura egon omen ziren, artilleria piezak Santa Barharaino eraman baitzi-
tuzten. Donostian ahtxamenduak porrot egin izara, alixatuen antolakuntzit
eta ausardi ezari egozten zaio, haina baita ntiliziel: egin zuten lanari .

2002-LGMl-o1 rlkarrül eta . erdialdean
RARRUSO. Pedho: 1ra/le 1' rei~ lución . Lcr,t;uerra cŕvil un Gui/ni:co ~ (/uliu-Setŕenthre de />i61.
1laranhtiru editor, lyc)h, lehenen~iO :)tala .
20O2-li%\-il1 elkarrizkcta, rrcli11,1t I - . i,a< r:ni .



Defentsaren antolaketa

IIERNANIARRAK GERRARAKO PRESTATZEN

` 1 . RRt SO, Pedro : bérunu r rer utu~ i írr . . . 118 or.
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Barrikada Donostiako
Larramendi kolean,
anarkisten e .goitza parean .
Hernanin Donostiako
lehenengo gertakizunak

Altxanlenduak izan zuen garrantzia ikusita, errepublikari Icial mantendu

	

gertutik bizi izan ziren,
zirenak defentsa bat intolatzeko beharra ikosi zuten . Donostian, uztailaren

	

ezkertiarrek defentsa bizkor
2?rako Defentst Iiatzordca edo '.Junta" antolatu zuten; Batzordeen eraketa

	

ontolotu baitzuten bertan .
aspaldiko ohitura bat zen, altxamendu edo ' pronuntzian-lendu' bat zegoen
bakoitzcan sortzen ziren . Batzordeak konlisaritza ezberdinak zituen,
gerrarako komisaritza eta orclenu publikorakoa ziren garrantzitsuenak .
azken hau EAlren kargu geratu zelarik, lxorrela, abertzaleek ordena man-
tentzcko eta atxilotuak hahesteko ardura hartu zuten, kon -ientuak eta elizak
hahesteko asmotan • batez ere ."'

•
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Donostiako Defentsa Batzordeaz gain, Eibarkoa eta Azpeitikoa cre osatu
ziren, lehena sozialisten esku zegoen, bigarrena berriz abcrtzalecn esku .
Dena den, gerora, herri bakoitzean Defentsa Batzordc txikiak osatu ziren,
nagusienei atxikirik; Donostiako herri guztietan ornen zegoen Defentsa
Batzorde bat, baina askotan ez ziren izen horrekin ezagutzen eta egitura kax-
karrekoak ziren . Hernaniri dagokionez, aiton-amonek ez dute gogoratzen
horrelako erakunderik antolatu zenik, ez behintzat izen horrekin, baizik eta
defentsa antolatzen aritu zirela, soil-soilik . Dena den, libuni artean Hernani-
ko Batzordearen gerrarako komisarioak zein ziren azaltzen da : Francisco
Domingo, joxe Apaolaza, Darío Guzmán eta Juan Ibáñez ziren hauek . 17

Hernanin, Gipuzkoako leku gehienetan bezala, ezkertiarrak izan ziren
lehenengo erreakzionatu zutenak, batez ere LGTn sindikaturik zeudenak
eta sozialistak ., abertzaleak berriz dudatan zebiltzan, ezkertiarrekin bat egin-
da borrokatzeko gogo gutxi baitzuten : . . .!Vazionalistak dizdatan zebiltzan,
ez zekiten alde batera edo bestera,joan behar ote ziren eta lehenengo
nzomentuetan ez ziren asko sailu, ez gauza bat ezta bestea defendatzera
ere; inor bainogehiago, sozialislak eta sir-zdikalistak izan ziren lebenik anr-
pet;ia eman zutenak . . . ." Baina abertzaleen arteko sektore batek EAE-A NIV
alderdikoek, horiek ezkertiarrak izaki, bai errcakzionatu zutela eta sozialiste-
kin batera antolatu ziren . EAJko militanteek ordena publikoa mantentzeko
ardura hartu nahi izan zuten, horregatik, hcrriko zenbait tradizionalista eta
eraikin erlijioso babestu zituzten, gero ikusiko dugun bezala .

Hasierako anabasa nabaria zen, antolaketa apur bat zegoen arren, armak
falta ziren eta boluntarioen gerrarako ezagutza oso eskasa zen : . . .NVi gogoz-a-
Izen naiz hemen armak errekisatzs nahi izan zituztela, eskopetak, beste
arniarik ez baitzegoen, guardia zibileifrsilak kendu zizki.eten, dozena bat
edo dozena erdi bat zeuden eta arma horiekin Gipuzkoa hartzera zetozen
nafczrrei eusten- saiatu ziren . . . Erreketeak Hernanira iristeko egun asko falta
ziren, baina uztailaren 25erako Beasainen zeuden jadanik, Oria bailararen
atea zen Beasain; bertan gertatu ziren lehenengo enfrentamenduak, Eibarko
zenbait errepublikarrek herri hura defendatu nahi izan zutelako ; hernaniar
batzuk ere han zebiltzala dio Bernardo Martinek, preso harrapatu ornen

" URGOITA. J .A . : Crónica ¿le la Guerra C7111 de 1936-1937 en Eiizkci(íipeiii ;isiilcii -. Pérdida de
Guipúzcoa,zcoa, Sendoa, Oiartzun, 2001, 1 alea, 423 or.

` 2002-BMS-01 elkarrizketa, erdialdean



zituzten eta berak ez zituen gehiago ikusi . Uztaila eta ahuztuko egun horie-
tan, Oindi aldetik erreketeak ikusi zituzten, baina leku hartara bertaratu ziren
hinlrogei bat errepublikarrek atzera itzularazi zituzten, eta tiroketa horietan
Bernardo Erdozia izeneko errepuhlikar bat hil zuten . 1')

Mobilizatu ziren pertsonek hainbat egiteko zituzten : Arma ziztrin hatzuk
eskuetan zituztela guardiak egiten zituzten leku estrategikoetan : . . .Neri
eskopeta bat ernan zidaten eta uste det anrrera haino, atzera gehiago tiro-
katzen zuela, guardiak egiten genituen, hernen, hilerrian, hernian barre-
na . . . Santa Barbara mendira, Oriamendira eta inguruko tontorretara artille-
ria piczak craman zituzten, erreketeak hurhiltzen ari baitziren eta horrela
defentsa zabal bat osatu ahal izateko . Gainera, Santa Barbara azpian trintxe-
ra asko ireki ziren eta horretarako trenbicleko habeak aprobetxatu zituzten :

. . .Santa Barbarako bebe hartan? Bairio zenbat trintxera egon-
go ziran? ( . . .) Asko, baina trŕntxera haunclik eh! Nola
"norte"kofer-rokarrillaren bigak? Hori dena iyo egin bihar zan
Santa Barbara denhora haietan eh, iyo egin bihar zan! Eta ze
trintxera ?, Zulrra egin, kriston zulua eta gero biga hotatzen
zuten (gainetik) eta rejztgiyua egiten zuten . Bertako jendiak
egiten zituen (tr -intxerak) . . .="

Portutik gora, Tellerigain inguruan ere trintxera bat egin zuten eta Man-
dazubi inguruan beste bat . Bitartean, erreketeak pero eta gertuago . . .

ATXILOKETAK ETA ZAINTZAK

Errepublikaren aldeko horrokan, abertzale askok hartu zuen parte,
baina gehienak, behin tropak herrira sartutakoan has¡ ziren borrokan .
Azpeitian edo Bilbon, Eusko Gudarostera sartu ahal izateko, eskaria egitea
nahikoa izaten zen, baina Hernanik errepublikarren aldekoen menpe
jarraitu zuen bitartean, ahertzaleen egiteko nagusia zainketak izan ziren .
Koartcla, berehala, Agustindarren komentuan jarri zuten, ikurriña handi
hatekin :

"' Ibid . ; erdialdean .
" 2002-BZA-01 elkanizketa, erdialcíe-hukacran
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. . . Gerra b(ISi eta ko(1rlela j(Jrri ~u/('71. ünonjak barrelliall,
zakitekill rejl ug ivim egill z ~ jitlell, (lbiaZi)'lla elolizell Zallel'(l-
ko . Iz11, )(err/ b(111J1(lil'a da koluelltiu bori ('ta liloli eit .zeldak lrri
tiztell .zl . kl~iltell lo egilekO, kCIiizastl'oak i(ll'1'1 ziikl l(lell .
GC'1'(l, ill('11d1(111 releblf(l Nci/eil zii/C'nian, ba/ziik lolara e/a bes-
t/ah? b(fzlalfl/ZC'I'a etol't ._('11 Z11'(111 . . . ,jaü(I en , I)/bar ~z-(m, giik
el.Vi(lll ,~e1J(hl11 gitzlil'a villa/('n geildilll C'1(1 baselritarrek ere
bai jaila ekalizen zil/('11 . . .

Josehek egun horiek hizi-bizi ditu niemorian, hera eta beste neska gazte
hatzuk hor ibillzen ziren, bazkaria egiten edo koartela garl)itzen, eta berak
dioene7., niojak irrikitan zeuden horrelako neska gazteak koinentuan sartu-
ko ole ziren, moja modura noski; batean, zera esan zien Josel)ek: "Egunero
kale buelta egiten uzten badidazue bai, bestela ez!" . Zaintza lanetan ibili
zen heste pertsona bat Joxe hihunt izan zen, anean un)e mokoa izanik ere,
bere aitari Floridako eskuincíar baten etxea babesten lagundu Zion, pistola
~kuan llartuta .

Gerra hasi bezain laster, eskuineko tradizionalist,t naharmenduen~tl :
:trriskuan geratu ziren ; hatzuk kaleetatik lasai asko ibiltzen ziren . baina
¡)este hatzuk alde egitea edo ezkutatzea erabaki zuten . Atxiloketa hatzuk
ere egon ziren . Julian Iladina, \emesio Leal, Elias Querejeta . Olaizola eta
beste zenbait karlista ezagun izan ziren ttxilottt zituztenak, hauek zaintzen
Otamenditarren anaia bat ibili zen : . . . :Aatziorialist(fk ari zŕrar i de%ellcli/zell
boie,'l, preso bo/en1 Y'1'l,Iatlk(Ill bol •i poli/ikareil -7- el'(1 .z(l11 e/a . . .(1nl'iSkll
balnl(lii'a zllleu eh! . . . eta dirudienez, Iehenik arkupe txikira eraman zituz-
ten, gero Birebendarren eexera - Ezkiaga pasealekuaren parean - eta azke-
nik Agustindarren komentura . EAIkoak izan ziren atxilotu hauek hahestu
zituztenak . Azpeitiraino eraman zituzten eta bertan askatu egin zituzten .
askatzean horre la esan zieten. erdaraz : . . .bona/1lo giik ekarri zaihiiztc,t,,'u .

(1rrlskatil ger'i ba/li(1 C'karl'1 Z(11111 ŕ'1(,L~ll, benleildikalf allrrera zilek illol(l(l-
Iit hŕbalko dezllte bi.zirallleko, Z('l -qat/k(111 giik Bilbortijoan biliar

2002JGZ-02 . clkarrizketa, erdialde-bukacran .
OUKIOZOLA . Jon : oh . ( •i t . . ' 7aintzak" atalcan .

" 2002-GIoA-O1 '1ktrri,'I k ta . t •n lialdean .



Pablo 1\1orencos, iliorerzcos ehun-lantegiaren jahea . eskuindar ezaguna
zen, Kale Nagusian bizi zen eta uztailaren 20an Fronte Popularreko zenbait
kide bere hila joan zirenean, honek etxean zuen eskopeta bat hartu eta
tiroka hasi zitzaien, baina tiroketaren ondoren atxilotu egin zuten, hori dio
behintzat agiritegian aurkitutako txosten batek, orcluko aléate zen Miguel
Toledok idatzia : "Gaurko egunean . Guardia Zihilaren sarjentuak Pablo
Morencos Cunchillos hizilaguna entregatu dit eta Guardia Zibilaren koarte-
lean atxiloturik jarraitzen du'"' Bernardo Martinek aditua duenez, gero 13i1-
hora eraman zuten eta bertan egon zen atxiloturik itsascmtzi batean, hortik
aurrerakoak ez dakizki . 1)ena den, Morencos, Hernaniko alkate hihurtu
zen geroago, Hernanira hueltatu zenaren seinale .

13aina zergatik arduratu ziren EAJkoak ordena publikoa rnantentzen?
Zergatik babestu zituzten eskuindar, karlista eta tradizionalista hauek? Arra-
zoi askoren artean, EAJkoen jarrera ideologikoak nabarmendu hehar dira,
baina badago beste arrazoirik ere : Gipuzkoara, noiz edo noiz erreketeak
Nafarroan egiten ari ziren sarraskien berrl ailegatzen zen; Nafarroan 3.000
pertsona ingu1'tl fLlsilatLu ZitLuZten matxinattlek, batez ere Errihera alclean,
baina Nafarroako herri guztietan egon ziren fusilamenduak, gehienetan,
arbitrarioki eta inolako epai edo agindurik gabe, gainera i'lola jeneralaren
jarrera beldulgarriak horretara hultzatu zituen ; uztailaren l9an Gaztelu Pla-
zan zera esan Zuen :

izua zabaldu hehar- da, menpean clitugun sentsazioa sortu behar da,
gu hezala pentsatzen ez duten guztiak czahatuz : Fronte Poprrlarreko
hicieren bat babesten duen pertsona oro akahatu egin hehar da . . . .

Honen aurrean, hisiorialari hatzuek diotenez . FAJk ahalik eta sarraski
txikiena izan zedin nalii ornen zuen, hehin erreketeak Gipuzkoako herrie-
tan barrena sartuz gero, herritarrenganako errepresioa txikiagoa izan
zedin, azken fincan biolentzia areagotuko zuen jarrera oro ezahatu nahi
ornen zuen alderdi honek . Baina ez zen gauza izan, hai alde batetik eta hai
bestetik hilketa . suntsiketa eta zigor Ligad egon baitziren : adibide hezala,
Donostiako kartzelatik atera eta Jesus Larrañaga kornunistaren baimenare-
kin burutu ziren 53 pertsonen fusilannenduak ditugu edo 'l'olosan, errekete-
ak s rtu hamo lehenago, errepuhlikarrek egindako hilketak .

111_ A . 1
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BEASAINDIK ANDOAINERA, GERRAREN BILAKAERA :

Franco, Mola eta beste militar altxatuen asmoa, hoterea segituan hartzea
zen, haina altxamenduak jasotako babes eskasa ikusirik, gerra gogor bat
hasi zuten espainiar estatu guztian . Hasiera batean, gerraren kontzepzioa
eta bilakaera tradizionalagoa izan zen, militarrek zutabeak osatzen zitt-izten
eta zuzenean beraien helbunietara abiatzen ziren . Francok esate baterako,
Madrileraino iritsiko zen zutahe bat osatu zuen, honek Toledo eta Badajoz
menperatu zituen eta bi hilabetetan bostehun kilometro hamo gehiago
egin zituen; irailaren erdialdean, Francoren tropak, Madril erasotzeko prest
zeuden .

Molak, Donostiako goarnizioak altxamencluarekin bat egingo zuela uste
zuen, haina Donostiako gertakizunen ondoren, zenbait errekete zutabe,
Gipuzkoan barrena hidaltzea pentsatu zuen . Zutabe hauetatik garrantzi-
tsuena Beorlegik agintzen zuena zen, Bidasoa haranetik Irunera iritsi eta
Donostiara sartu nahi zuen honek, Loiolako koartelean zeudenei lagunduz ;
baina milizia errepublikarrek zutahea Endarlatza inguruan gelditu zuten .
Ondorioz, Oiartzunetik sartzea erahaki zuen Beorlegik, Errenteria erasoz,
lehentasuna Loiolako koartelean zeudenei laguntzea haitzen. Loiolako
militarrek errenditzean, hasierako erabakiak ez zuen zentzurik eta here tro-
pak Irun erasotzeko antolatu zituen, Lapurdiko muga itxi nahian . Hemen
ere eiresistentzia latza izan zuen Beorlegik, Aiako Harrien inguruan borro-
kaldi gogorrak gertatu baitziren .

Bitartean, erreketeen beste zutabe batek Lizarrusti gainditu, Lazkao,
Beasain, Ordizia eta Alegi menperatu eta pare bat astetan Tolosarako bide-
an zeuden . Beste zutabe bat Lizartzatik sartu eta Berastegiraino iritsi zen,
han mikeleteen postu bati craso egin eta zutahe hau Tolosara iritsi zen .
Abuztuaren 10erako Tolosa erabat setiaturik zegoen eta bertako errepubli-
karrek errefortzuak eskatu zituzten Donostia aldetik ; . errefortzu horiei
esker, Tolosan harrapaturik zeuden errepublikarrak hertatik irten ahal izan
ziren . San Frantzisko kaleko barrikada hutsik ageri zen erreketeak sartu
zirenean, hortik atzera, Buruntza-Santa Bar )ara-Oriamend.i-Santiomendi
defentsa lerroa geratu zen bakarrik .
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Errepublikarrek, hasicrako momentuetan, ez zuten inolako antolakun-
tz_arik izan, l)atailoiak geroago sortu ziren eta miliziek, bakoitzak bere
kabuz l)orrokatzen zuten . Gainera, gazte abertzaleak oraindik antolatu
gabe zeuden, nahiz eta jadanik Azpeitirako joera nabarmena zegoen . Erre-
keteek Bidaniako portea eta Orio harrapatzeko asmoz egin zuten crasoari,
abertzaleck gogrn- erantzun zioten . horrela, Donostiatik Bilborako pasabi-
(lea irckita mantendu ahal izan zutcn .

. .."Dónde están esos nacionalistas!"

NAFARRAK HI•. RNANIRA HURBIUI ZI •: N

Frreketeek Tolosa harrapatu eta gero, Andoain izan zuten hurrengo hel-
burua . llerri hau oso zigortua izan zen gerrak iraun zuen bitartcan; abuz-
tuaren lóan erreketeak herrira iritsi eta egun osoan zchar tirokctak izan
ziren geratu ziren errepublikar apurren eta nafarrcn artean; crrepublikarrak
berriz, Buruntza eta Belkoain mendi gailurretan gotortu zircn . OndorloZ,
hurrcngo cgunctan crrckctcck ¡)¡(lea itxita aurkitu zuten, behrn eta berriro
saiatu zircn aurrera egiten, baina rncndi gailurrctako defentsak eta Santa
Barbarako artilleriak kalte handiak egin zizkietcn . Asturiasetik etorritako
nlcategietako zenbait langile errepublikar omen zeuden Santa Barbaran,
bonbak erabiltzen ederki asko zekitenak .= Bernardo Martinen esanetan .
Buruntzan ez zen hernaniarrik gotortu, Oria haranetik barrena ihesi zeto-
zeti crrcpuhIikarral : Iraizik .

Abuztuaren 29an, Buruntza erreketeen esku geratu zen; horrela, Ilerna-
ni eta natar erreketeen artean Santa Barbarako gotorlekuak soilik irauten
zuen. Buruntzako erasoetan hildako ugari egon ziren, gainera Andoain eta
Hernanik honhardaketak jalan behar izan zituzten, bai matxinatucn eta
baita errepublikarren eskutik - azken kasu honetan Ancloainek - . Buruntza
nafarrek eskuratu eta gero, eten bat egon zen eta hernaniarrek arnas pixka
bat hartzeko parada izan zuten, izan ere Bidasoako bataila gertatzcn ari zen
1110mentu horretan . Irun faxisten rnenpc erori zencan, orduan Donostiara-
ko bideak ircki ziren . baina Donostiari azken crasoa cgitcl :o, crrcketcek

Gerra zihila cta Gitxrzl :c~ari huruz: 7() G: La Guerra ch11 en Euskal ller•ri t . La uerra eu Gi/¡r~-
koa. Aralar. IV Iihtirukia .

"' LASA . Xahier : Ot) . cit ., 84-1, (lr .



Hernani hartu beliar zuten nahi eta nahi ez . I Iorretarako, Galiziatik etorri-
tako ehunka falangista batu zitzaicn nafar erreketeei, gallcgo haizea zeto-
rmla esaten zuen Malen Zul)irik. Joseberen ainak .

- 2002-J(Z-01 clkarrizkcta, crdiakkan .

Santa Barbarako gotorlekua bonbardatzen zuten bitartean, Urnieta eta
1lernani arteko lurretan borrokaldiak egon ziren, hauetako batean Karlos
Lazkano hil zen, josebe Goiaren bizilaguna : . . .herett daltak faelttiala
den, salisan . Gure goien bizi zan hizila laat hal, Karlos Lazkanno, izuu .(ja-
rrizko ehiztari),a zan eta j)uuteri ear bal nuen ela bebin "daal `' bota zuuen
/tiroa/ ela esala oren zuen: ' -boi /un Glek.." ela beaak buraaca alisa .zuenialn,
bellaent,Ce zakaln, bulla aizute! %kopetca erdianl . . . - N'lan (-1 aztil)in ere egon
zen borrokaldirik, inguru horretan zegocn etxe batean :

CJFRR. i i \ ( 1i Rk O~TL1 i. 1q3(-) - I-)-I5) 1

Errepubŕikar tolde bat
Santa Barbaron .

•
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. . .Mandazubin beste trintxera bat egin zuten, haina ez zen
ezkerretara zegoen dorretxea hartu . Bertan etxe karratu bat
dago eta eixe hori lehenengo erreketeek hartu zuten, haina
gero hemengoek, Ilernanikoek, bereganatu egin zuten eta erre-
keteek ihes egin zuten inetrailadore bat hertan utzita . Hernani-
koek eixea hartu zuten, baina nola ez zegoen inongo agintari
militarrik ezta arttolakuntzarik ere, berriro utzi zuten etxe
hura, orduan erreketeak behin betirako sartu ziren bertan . . . -•"

Tiroketa galantak izan ziren beraz inguru horietan . Baina irailaren 11 eta
12an, borrokaldi gogorren ondoren Santa Barharako inguruak galiziarren
esku geratu ziren, Santa Barbarako gotorlekua ordea, ez zen irailaren 13a
arte menperatua izan, baina Donostia Irundik zetozen tropen esku zegoen
ordurako .

BONBARDAKETAK

Frontean gertatutakoaz hamo gehiago, hernaniarrak, herrian gertatuta-
koaz gogoratzen dira, eta hatez ere bonbardaketaz . Izan ere bonbek txiki-
zio handiak eragiten zituzten eta herrian segituan zabaltzen zen non erori
ziren eta zein zauritu edo hil zuten . Hala ere, Hernanik ez zituen bonhar-
daketa asko jasan, ez hehintzat gerora, Bizkaiko herriek jasan behar izan
zituztenak bezalakoak . Bonhardaketak egun zehatz batzutan bunttu ziren,
Andoain erreketeen esku erori zenetik, Buruntza eta Santa Barbaran horro-
kaldiak iraun zuen bitartean, hain zuzen . Bonbak dirnentsio txikiko hegaz-
kin hatetik jaurti zituzten, Savoia S.81 izeneko italiar hegazkin hatetik,
zehazki esateko .

Hasiera hatean, hernaniarrak ez ziren bonben arriskuaz ohartzen, ikus-
kizun gisa hartzen zuten bonbak botatzearena . Iñaxi Otamendi, artean gaz-
tea zen eta beste haur askorekin hatera kalean ibiltzen zen jolascan :

. . .Baiño ez zitzaigun iruditzen kalte egingo zigunik! Bueno . . .
Andrekalian erori zanian, orduan bai, jolin! Eta gero hor,
Oblatotan ere erori zan, haino gaiñercrkrsan? Balkoira, ahioia

2002-B\4S-O1 elkarrizketa, hasicra-erciia1dcan
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nola pasatzen zan ikistera; baiño ze abioi? Abionetak! ( . . .)
Gero bai! Bairio lebendabizi git unme guztiak zera . . . plaza i i,
tilosetan : 'Abioia datorr" ta badakizu nun izaten girian?Pasa-
dizuci nola dagoen 7ilosetan? Sotti hartan, iktisten dezu! Segii-
rua irtiditzen zitzaigtan, eLvea etorri ta '>Baina min. zabiltza-
te?" eta "Sotuan sarlu gera , . ' ,Bai zerci sotuanr 2

Bittor Zabaletak, baserria Portu auzoan zuen, bertan bizi zen bere seni-
deekin batera, baita amona ere, baina amonak ez omen zituen gerra
`moderno" horiek ulertzen eta ez zen ohartzen hegazkin batek egin zeza-
keen kalteaz, babarrunak biltzea nahiago izaten zuen : . . .Baratzan zingircak
ihilizen ziran eta sartzen giñarr zrihi bartan : behetik gorci abioiari beida

SM-81 hegazkina
airean.Honelako
hegazkinek bonbardatu
zueen Hernani gerro
garaian. Savoia hegazkinak
Italian egiten ziren .

•
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e<.o/ell gi lan, eta amoila ierriz babiirriinak biltzcll! Balak-oitik :
"Clibicliii . . . 1 " la aniona berriz habllrrimak biltzen, harek ez zlin nabi alpe-
rrik,,altzia ezerre! . . . "' Gero hai, egiten zituzten txikizioak ikusita . orduan
jende guztiak habeslekuak eraiki zituen . soto eta leku berezietan. Imanol
Larretxeak lau urte besierik ez zituen eta gerrari buruz gogoan daukan irudi
hakarra zera ornen da, babeslekuan errezatzen nola ibiltzen ziren :

~~0 01'(llzel2 ncllz liola gil bizl gilla)1 Po1't (1lczkalipoll ela
al)iotak boii1 circlealzera c/orlzen zi1Yn71(nl . sirena Jol._e1i zuen
ela or(lnan,-ii el.x'etik kai)1iñii (lzpíra p(iSatzen,c3illail . horl za)l
orCletz,ek0 lekila ( . . . ) iVJ ~)otioral zell naiZ nnltil k0Ykon -a ll it. a-

la liola leistell gina)1 /)area . r( /llll)'li hortcn'a ela han erreza-
tze)i egOtell .Zira11 eta egotell zall barri)'n,~li_/iko jcll(h(i . . .

Babeslekuak etxe sendoenetan egin zituzten . Joxe Mari tabernako sotoa
esate baterako, etxea herri berria zen eta hormigoiz egina, horregatik jen-
deak ez zuen Liste etxe hori honhek hotako zutenik . Beste hahesleku bat
gerora Guardia Zibilen koartela jarri zuten Zapa Kaleko eraikina zen, Zapi-
rainek egina, herri bernia hau ere : z'(lragiic'telneko sotoan ere gordetzen
ziren asko . Babesleku bitxiak egon ziren, trenhide azpitik karahel auzora
pasatzeko oinezkoentzat dagoen tunel estuan adibidez : . . . .Veregŕzollak ela
konatak eta esalell zuten, apea(leroko tli)lel holtall IasIo ~(lr(lll(fk J(ir11 eta
han sartzen zn'ala. klaro Karabeleko ct.verik ez zal? orduaal eta . . . Roxarl-
to Goikoetxcaren gizonak Joxe Mari t'galde Balalllxak bazekien non
gorde, baina Roxaritok herak ere gordeleku aparta bilatu zuen, bere ama
gaixoa berriz, umca izatekotan zegoen orduan . komeri detente izan zituen
Eziagoko paper lantegiaren ondoan hizi zen familia honek:

. . .f'abrikau sartzen gillan,g11 . /lenie11 ¡/ ib1'ikall%tlll'biTia zegoell
eta kcinal bat ere, eta bonbak botatzen bazltilztell . a zpi borre-
tan sarluta eg3olell giñan, ezgil bakarrik eh! Orkolagallekitak
eta . . . Ezioii íEziagonJ dellak han sarizen g i11an . (ihal ljenllen
bezela . ( . . .) Orducin gurc cima galxna partuan /er(litzekoJ
zc goen eta goiko hizitzatik behera ,leitsi behar izan omen
zlitell . aittak eta bizilagii)lak . . . .

2002-RZA-01 elkarrizkcta, crdialde-hukaeran .
2002-ILC-O1 clkarrizketa, erdiaklean .
2002-R((_)-O1 clkarrizl<eta, hasieran .



Flegazkinik baldin bazetorren, herri guztian abisua ematen zen, horretara-
ko herriko gizonak Ieku estrategikoetan janzen ziren . esate baterako elizako
kanpai dorrean : . . . .V7 ere bor egen 111111 ~('ll f/?allpa17dorreanJ. abiazioa etor-
Izen zellean abisatzeko, eg1117 balzuk beriall pasa nlhlen, abisalll eta/on-
deaedo bes/e /ekuren bateta)l sartzeko . . . i{ 1Iegazklnak etor-
tzen zirenean kanpandorreko kanpaiak jotzen zituzten, baina horretaz gain .
Imite ietako sirenak ere mart an jartzcn ziren, horrela konturatzen zen jen-
dea abiazioa bazetorrela . Dena cien. askotan, abiazioa Santa Barbara gotorle-
kura joaten zen zuzenean, Hernaniko herri gunctik pasa gabe .

Erori ziren bonba eskasak non erori ziren, herritarrak ongi gogoratzen
dira : batek Alldrekaleko etxe batean jo zuen bete bcterik, Rezola pareko
Pronlxollian, Gudarien Plazatik f ertu, bertan pertsona bat hil zuen bon-
bak, Angel Mendizabal, ofizioz harakina, etxe horretan sartu zen berria
zelako, baina ez zion askorako balio izan . Alzielall berriz, baserniko lanak
egiten ari idla, beste aiton 1 at hil omen zuen, gainera hertan dagoen G'ingo
13i/oba arbola famatuak kalteak izan zituen . gerora porlanaren hitartez sen-
datu zuten arren . Ez cíakig;u ziur Atzieta kaleko honba eta Andrekalekoa
berdinak izan ote ziren, baina arbola hori ez zen kaltetua suentatu zen arbo-
la bakarra izan, garai haietan Ezkiaga Pasealekua autoen ezkutaleku bezala
erabiltzen zen, bertan beste bonba batek jo zuenean han zeuden ezkiak
kaltetu zituen, orduz geroztik hacen adarrak ez dira herclin ateratzen .

bonba gehiago bota zituzten , askotan jo puntua asmatu gabe, haina bes-
tetan bai . Agustindarren komentuan EAlren koartela zegoenez, bertara
bonba pare bat bota zituzten. lloncla kontatzen du Sabina Villarrek ikusita-
koa . 7,illkoelleako etae zaharrean hizi haitzen orduan :

i!o12/ak,/oall zira,liall zL1te11, eta Franlcoil
a/ck'tikall bonbardealzeil 11cis/ ziTail : klaJ'o. iklisteii ._Illeil ikll-
rriila eta bonba bolatzeu llteu . Xí te/'Jazan nCgoe11 ela ikllsi
ulleu iiidar askoko zeo .rer bazelorre/a . GII gi 'Gl la beT'otasima-
galik. , ela bola egiTl Zidall' Harren baiziak bola e,in zidclll!L'ta
¡urriall ge/dillt uiizan . terrazau 1le lll'rez . . . Obiís bat omell
zan, belneuc//kan elorrl ela Imazenen elxera sailll zalla, kar-
pilltel'ia zail bura . baillo ohllsa ez zcarl leherlu . . ."

2002-RiN1S-01 ell . :nrizkcta . lrtaiera-erclial~lran

2002a\T-01 elk:n-rükrta . erclialcle:ut . Sabina \'illarrek gerrari buru, r,anilal:c ak .
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Obusak herio haizearekin zetozen eta hernaniarrek beldur galanta pasa
zuten abuztuko eta iraileko egun horietan, baina hehin Santa Barbarako
gotorlekua faxisten esku geratu zelarik, orduan honbardaketak ere eten
egin ziren, Hernanik gerra galdu zuen eta frontea Azpeititik haratago omen
zegoen jadanik .

"GAIZTUAK ZIRAN NAPAR HORIEK!"

"Viva Cristo Rey" esanez sartu ziren nafarrak Gipuzkoako herrietan .
Fama txarra zuten, gaiztoak ornen ziren, sekulakoak eta bi egin zituzten,
hai Nafarroan eta baita pasa ziren Gipuzkoako heste herrietan ere; Molaren
"izua zabalclu hehar da" hitzek eragina izan zuten eta, abertzale, sozialista
edo errepublikarra zen eclonork alde egiten ziren, nafarren eskuetan ez
erorlzeagatik. Donostian sarrera egin zutenean, denek besoa altxatuta erre-
zibitu zituzten erreketeak, tartean Uzkudun hoxeolaria ere hazehilen:



. . .Nik Donostin ikusi nituen nola sartzen ziran, Donostira sarta
tiran eta Uzkudun boxeolaria tanke batian ikusi nuen, jcfia
bezela; han sartu ziran . . . "Viva Cristo Rey." esaten zuten,
'Mecauen Dios, Viva Cristo Rey!" danak karraxika . Gaíztuak
ziran rapar horiek! Inpernu jotzailiak heraiek egin zituzten! . . . °'

Ez da harritzekoa, nafarrak eta galiziar falangistak Hernanin sartu hamo
lehenagoko egunak, urduritasun egunak izana herri honetan . Urduritasun
horrengatik edo nafarren astakeriak mendekatzeagatik, oraindik herrian
geratzen ziren ezkertiarrek, eskuindarren etxeen kontra eta elizaren kontra
zenbait craso burutu zituzten. Ubarretxenatarrak bizi ziren etxea Atzietan
zegoen, "patateraren" etxe ondoan, etxe luze bat zen eta honi su eman zio-
ten, garaiz iritsi ziren ordea, sua itzaltzeko ; Juan Maria Larrea apaizaren
etxea ere erre zuten, Izpizua kalean .

Ezkertiar erradikalen helburu nagusietako bat elizak izan ziren, Euskal
Herrian baino Espainian gehiago ; hala ere, hemen badugu elizen okupazio
eta usurpazioen berri, baina jakina da okupazio hauek ere askotan abertza-
leek burutu zituztela, Agustindarren Komentua edo Loiolako Santutegia
dira horretarako adibide. Hernanin craso batzuk suertatu ziren, erreketeak
sartu baino lehenago, miliziar batek aldareari su eman zion eta abertzale
hatek bere gorputzaz sutea itzali zuen . *'

Tropa faxistak sartu aurretik egon zen anabasaren ondoren, faxismoa
heldu zen herrira. Jende gehienak alde egin zuen, baina Hernanin oraindik
jende asko zegoen, inora ezin joanik geratu zirenak alegia . Horien hegieta-
tik ikusi zuten nola eta nondik sartu ziren erreketeak eta falangistak
herrian . Gregori Otarnendik, gogoan dauka irailaren l3an ez zela kalean
inor ikusten, erreketeak soilik :

. . .Geroztikan askok, ahal zutenak alde egiten zulen, nere bi
anaiek alde egin zuten, nere aznuk pena curra zeukan. Sartu
ziranian ikusi genuen nafar batzuk zírula, danak heraien
eskapzzlayuarekin eta nere amak horrela ikusi zitueniau :
"C)hh! Hemen ez cago gauza onik!" ( . . .) Nik, jakin genuenian

' 2(X)2 - BZA-01 elkarrizkera, erdialde-hukaeran .
O1)RIOZOLA, ]on : Oh. cit ., 23 or. Iñaxi Otamendik esana .
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boiek sartit zlrala, 11ere ama c'tci nere a/la iiiiii zeiicl('ll 1LT k/ii
T7ahi unen! Eta karkahclükail hanetorrela horrela esan z11eu1
hcllek: -Dónde eslclil esos nerc lonalŕstasll " . . . -

"Dónde estan esos nacionalistas!" Garrasi eginez sartu ziren nafarrak eta
galiziarrak Hernanira, baina Ralean ez zegoen inor. Tiburtzio Agirre, zer
pasatzen zen jakin nahi eta plaza ,tlclerit joan zen aitak bidalita, bidean
topatu zuena 'desastria' ornen ida esaten chi Tiburtziok :

. . .Ni geklltll 1'lilzall llernaniii el(T plazara /o(111 üilzaliiai1 ez
ze'oen ez/a inor ere?T /)enoll clrt/cm banic71 /Z_O)i la enicíknme
izango giilcln plazan, fc11c111,E;istak Jeitsi z/raniciil . . . Aitak ze
pasalzen zc117 /clkiteacatikcill bidaichl zign11 plazara, esan
rlt;TITl, j oan zaitezte plazara zer ikitsleii clezü/eu — eta pla.zara
joan eta iliorez.!Plazarako hiclian "La G'os)nopol/tacleiuia
.zeggoeu eta clana tx/kitttia hoz-¡ clesaslria! ( . . .1 Galle-
t;llak Jeitsi .ziran/an tanke halzilkin elorri ziran . ha/71o preokit-
patilla zabillzau zeigatŕl.'all 'DonrOClier'-e12 el .vian bandera
frail/sc'sa .rc,'oeil eta ez zakiieu zer zcln etxe hllra! Galderak
egiie71 ari/n zirau eta batek esan zi) ,un, "Isz. hori jranisesa
dekl Ez' z(? oeil e.z española ela ezia naizonalis/a ere, herrian
bandera hllla bakarrikau zegoeli . . . ~"

Aiton-amon guztick gauza berbera esaten duie, Hernanira galiziarrak eta
nafarrak sartu zirela lehenengo rnotnentu hatean . Galiziarrak falangistak
ziren eta hauek izan ziren Santa Barbarako borroketan azkcn momentuan
parte hartu zutenak, horregatik, Tellerigain eta Santa Barbara inguruetatik
sartu ziren . Nafarrak berriz Oindi ingurutik sartu zirela esaten clute herrian
geratu zirenek, Iartza-gaina deitzen zaion muinotik Portu auzora jaitsi ziren
eta horiik berriz hcrri-gunera .

2002-GIOA-01 clkarrizketa, crdialde-hukacran .

" Aicrdi jauregiaren aklamen batean, krn •kahara he~iratuz, zt,g0'n denda dcr_ctarik saltzen zuena .

2002-TAZ 01(01) clkarrizkcta . crdialdcan .
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Baina nafarrekin nahiz galiziarrekin batera, itxura beldurgarrizko zen-
bait jendilaje ere iritsi zen. Alemanck eta italiarrek Francoren gudarosteari
erabateko laguntza eskaini zieten: Alemanek laguntza teknikoa - Legión
Cóndor famatua, esate baterako - eta italiarrek laguntza fisikoa, milaka sol-
daduz osaturiko hatailoiak zehazkiago . Sabina Villarren osabak Zinkoene-
ako ctxe azpian tailerra zuen, bertara hasieran errepublikarrak eta gero
faxistak autoak konpontzera joaten ornen ziren ; han ikusi zituen Sabinak
itxura zakarreko aletean horiek . Agurra cgitcrakoan, hankekin "taaa!" egi-
ten zuten bakoitzean, hotzikarazko sentsazioa naharitzen zuen Sabinak
gorputzean .' Gerora, II . Mundu Gerraren ondoren, alemaniar asko etorri
ziren Euskal Herrira, hango dint faltsua harturik lurralde hauctan negozioa
egitera ; Hernanin, Schroeder abizena ezaguna egin zen, hauctako bat,
Erich Schroeder, Gestapoko konlandantea izan ornen zen."

Italiarrak, maila handiago batean sartu ziren Gerra Zibilean : errepuhlika-
rrek Frankori, italiarrek Espainia inhaditu behar zutela leporatzen zioten,
milaka izan baitziren liara joan zirenak . Hernanin italiarrik egon zen jakitea
zaila da, haina hauei hunizko kantak oso ezagunak egin zircn ; Manoli Ola-
nok, soldaduen arropak garbitzen zituen 1lernaniko here etxean, horrela
sos hatzuk ateratzen zituen gainera . Gehienetan arropak garbitzeko eske
hurbiltzen zirenak gailegoak ziren, haina bazegocn italiarrik ere tartean .
honda kantatzen zuten Manoli eta bere lagunek :

Los italianos se marc .harán . . .
y de recuerdo, un bebé te dejarán!''

Kanta batek ez zuen herrian zegoen tristura alaitzen ordea, jendearen
gehiengoa joan egin zen, beste asko etxean beldurtuta atera ezinik . . . Eta
orduan benetako infernua has¡ zen, fusilamenduak gauaren ilunean, zer-
baitetan nabarmendu zenaren kontrako errepresio hortitza . . . Gerra osteko
urteak gogorrak izan ziren, askok ahaztea nahi izango luketen garaia duda-
rik gahe, baina noizbait gogora ekartzea komeni izanen (la, gertakizun
horiek berriro errepika ez daitezen, behinik behin .

"' 2002JVE-01 elkarrizketa, erdialdean . Sabina Villarrek gerrari buniz esantáikoak .

" 2002-BZA-O1 elkarrizketa, hasiera-erdialdean eta hukaeran .

2002-MU)G-01 elkarrizketa, erdialde-bukacran .



2 .2 .- Gerra osteko urte ilunak

Batzuetan, gerra bera hamo zitalagoa izaten da gerra ostea, are gehiago
galdu duenarentzat . 1ernanin, herri errepublikarra eta aldi hercan abertza-
lea izaki, jende askok galdu zuen gerra - "Frente Popular"ck 1 .196 boto
lortu zituen eta 1 .181 abertzaleek ; tradizionalistek herriz 285 boto hakarrik
jaso zituzten 1936an - . Ondoren errepresioa etorri zen, errepresio bortitza
eta beldurgarria, jende askoren hilketa eta fusilamenduak herriko hazterre-
tan, beste batzuei herriz zigor iraingarriak ezarri zizkieten, gosea pasa
zuten, erbestea, kartzela . . . Herria triste zegoen, kalean inor ez, "patria"ren
aldeko pertsona gutxi batzuk eta noraczcan zebiltzan gizajoak hakarrik .

Gerra ondoreneko errepresioa

— AMA, ZEIN Al DA ALFONBRAK ASTINTZEN?"

Gerra osteko fusilamenduen testigantza gutxi aurkitzen dira gaur egun,
gaueko ordu txikietan egin zirelako edo jendeak, beldurragatik, ez ikusia-
rena egitea nahiago zuelako . Hala ere, jakina da, egunen batean, aitaren
aitak noizbait kontatutakoa jende aurrean esango duenik egongo dela,
''honako hau hemen hil zuten" edo "hemen honako hauek fusilatu zituz-
ten", jadanik zenbait ickutan gertatu cien bezala .

Hernanin, fusilamenduak noiz nola eta non egin ziren, gutxi gora behe-
ra badakigu hala ere . Herri hau izan zen, Euskal Herrian, fusilamenclu
gehien egon zirenetako bat ; Ondarretako kartzelatik atera eta Hernanira
ekartzen zituzten gerran harrapatutako preso errepublikarrak - hauen arte-
an sozialistak, anarkistak, komunistak, ahertzaleak . . . sartzen ditugu -, ber-
tan hil eta nola hala lurperatzeko. Hau guztia bere begiekin ikusi zuenik
hada, hauen artean Josebe Goia, garai haictan hamasei urte zituen neska
gaztea; bere aita uclaletxeko ehorzle lanetan hasi zen, orciu arte egon zen
Larunbe izeneko ehorzle nafarrak gerrara alde egin baitzuen . Joxe Goia
abertzalea zen eta bera ere harrapatuko ote zuten beldurrez zebilen, horre-
gatik zerbaiti eutsi behar zitzaiola eta ehorzle izateko aurkeztu zen udale-
txean ; eta bertako fusilamenduen berri zehatz-mehatz jakin zuen horrela .

Fusilamenduak ez ziren gerra hukatzearekin hasi, baizik eta gerrak Eus-
kal Herrian zirauen bitartean . Hernani 1936ko irailaren erdialdean geratu
zen faxisten esku, Donostia erori zen egun hercan, eta handik pare bat
astera jada hasiak ziren jendea hiltzen, tirria eta azaroa bitartean . F.san
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hildako gehienak Ondarretako kartzelatik ateratako presoak ziren,
"Cuesta (le la Muerte" deitzen zaion lekura eramaten zituzten kamioi zahar
batean eta bertan hiltzen zituzten : . . . 'Cuestci cle la :IIlferte'ko goik(ilclecr ) l
Galalreta allaitu eta E?.zk2E'rrelClr'Cf lune l bLItzuk zeucíen eta zoklf harían
hiltzen .zituzten ,gero ball -etlClel'Zla /oaten zan, rnandua el(¡ karruakir1
ibiltzen zcin han baina gure zaborra biltzeko e .z .zar1 izaterl! Eta krcarek
ekartzern zltuer1 ?LJY1'IfCl11, kanposG111t111L1 . . . I'

"Cuesta de la muerte" izenaren jatorria ezezagLrra da, garai batean
malla honetan behera joaterik bazegoenez, istripu eta hildako ugari ego-
ten ziren . eta agian horregatik jarri zioten izen hori ; baina baliteke fusila-
menduengatik ere jarri izara . nahiz eta azkeneko hau nabarmenegi gera-
tzen zela iruditzen zaigun, dena isildu nahi zuten agintari frankistcn
aurrean . Ganaren iluntasunean, zabor gurdia hilotzez beterik hilerrira zeto-
rrela, Pipiritta baserriko :Vcfbarro txakurrak oihu egiten zuen, horrela jaki-
ten zuten bertakoek gurdia hazetorrela .

Batzuen ustetan, hasierako hilketak Galarretan egin ziren . Gainera, bali-
teke hertan hildakoren bat edo beste lurperatu izarta . Baina gerora, gauza
nabarmena zela eta, gorpuak handik atera eta hilerrira eraman ornen zituz-
ten; orduan presoak kanposantuko eskuin hormara eramaten zituzten, ber-
tan hil eta hilobi komunetar lurperatzeko. Josebe Goia ere iritzi berekoa
(la, fusilamenduak, hasieran Galarretan eta gero hilerrian egin zirela ; gaine-
ra, tarteko bidean Laubiclielcf inguruan, zenbaiti, fusilatu aurretik konfesa-
tzeko aukera emar zietela dio Josebek, horien artean apaiz batzuk ere
bazeuden: Joxe Aristimuño Olaso, Aitzol. Martin Lekuona, Gervasio Albisu
edo Alejandro Mendikute. Azken hau Hernaniko erretorearen anaia zen
eta Nemesio Leal, fusilamenduak ikusten zegoen eskuindarrari "Nemesio
salba nazazu!"esanez hil omen zen. Ihes egiten saiatzen zirenak, bertan hil-
tzen zituzten tiro zartada baten bidez . Elias Miner izeneko hernaniar batek
ihes egitea lortu zuen, tiro artean korrika alde egin eta unte luzeetan ezku-
tuan egon eta gero, diktadura osoan bizirik mantentzea lortu zuen ."

Horrelako kontLrak, fusilamenduak egin ziren lekuetatik gertu bizi ziren
haserritarrek - Errotaburu baserrikoek esaterako'` - edo fusilamenduak

2002_JGZ-O1 elkarrizkera, ha .siera-crdialdean .
Ibicl . erdialdean . Iaias Minerri buruzkoa ikusi : ICJ,>G : Gerra Zibila Euskalllerrian . . . I\ . Iihurukia .
220 or .

Thid. erdialdean



ikusten egon zirenek kontatzen zituzten, garai haietan herriko screnoa
(gauzaina) zen Juan . loxe Sagarna Kixkillttk edo Ramón Campos kale-gar-
bitzaileak esaterako, azken honek hildakoen gurdia Galarretatik hilerrira
eramaten zuen . Behin kale-garbitzaile batek zera kontatu zuen : . . .Gaur
ec1E'1'rCI gertctizt zaai, ii! f~llerr ra ¿.elzeiat)'iclt~clla, clozena ingiirzt, gurdia
hustittzen ari ginela. bai faltci zitzaiou/a ohctttit gara, eta erori zaiguna-
reti hila joali beí7ar- izan dtt,~lt btteltall . . .' Hilerrian dozena bat hilcíako
baino ,eliiagorentz tko prestatutako zuloak ere ikusi izan zituen Josebe
Goiak Pipirittatik hilerrira isilean joaten zenean, egun batean hogei pettso-
nentzako zulo hancliak kontatu orlen zituen, bere begiz ikusiak .

Hilerrian, zuloak egiteko zenbait mutil gazte hartzen zituzten, tskotzln
falangeko kide egin herriak zirenak, beraien hurLla salbatzeko, noski . Han,
lurpcratze hauek ikuskatzen herritarrak ere egon ohi ziren. Fusilamendu
pelotoietan berriz holuntariorik ere bazegoen, hor aurkitzen dugu esate
baterako Paulino t zkudun, behin Donostian, Bittor Zabaletak "Viva Cristo
Rey!" tau haizetara oillukatuz topatu zuena . Uzkudun anarkistek atxilotu
zuten Zarautzen, haina EAJri esker askatu egin zuten ; faxistak Donostiara
sartze,in, errepresioaren gurpil zoroan erabat barneratu zen Uzkudun
boxeolaria eta fusilamenduen arduradunetako bat bihurtu zen . Hona EAJk
zer idatzi zuen pertsonala honen ingL1r11an :

"Arrakero ziztrina, traidorea cta porrot egindako boxeolaria den Uzku-
dun, fusilanlenduen arduraduna da Donostian . Orangutan itxurako per-
tsonaia honek, bere n)isio iluna fronte atzealdean burutzen du . Koldarra!
Zure lekua parapetoan dago . ikusiko duzu nola ez zaren bederatzigarren
roundera iritsiko .

Beste informazio batzuen arabera, jencle gehiago ere egoten zen fusila~
nlenduak ikusten, Donostiako eskuineko familia ospetsuak etortzen ornen
ziren igande jantziekin fusilamenduak ikustera. Halaxe dio behintzat Jose
Luis Villalongak, hilkctak ikusten egon zen aristokrata batek . Baina infor-
mazio hau fidagarritasun gutxikoa da, batez ere kontuatl izanik fusilamen-
duak gauarcn crdian izaten zirela eta ez ikuskizun gisara igarde c (3uerdie-
tan 1)LIrutulrlko k.'"

ODRIOZOLA, lon : Hernanŕko aŕene eta aieak. . . 35 or. Gregori Otamcndik esanclakoak .
19 i6: Guerra Cŕuŕl en Etrs,('al Herrŕa . IV lihunikia, Aralar liburuak, 181 or.
IhkI, D-1-1 or .
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,', 2002-GIOA-01 elkarrizketa, erdialdcan .

Hernaniko lurretan apaiz ugari tusilatu zituzten - hamar bat -, haina baita
beste pertsona asko ere, hauetako bat harrapatu eta nola gehiago ez ornen
zuten ikusi kontatzen du Gregori Otamcndik. Angel Tormes, Hernaniko
EA1ko arduradunetariko bat zen eta Gregorik Irizar taberna dagoen Plaza
Berriko baztcrrcan ikusi zuenean :

. . .Hiiici han egotenn mil eta gogoratzen naiz hculkoitik hor ikusi
rluela nik eta esan nuen : '`A lciz ez da hori joaii? Oi ama!" ( . . .)
Hitrrerlgo c~grlniarl, detenitu eta fisilatu egin zuten. Hemengo
zeia íneska inlltill guzticlk komentura eraniaten zituzten, mon-
jei laguntzeko eta presocik ere borrera era maten zituzten ;
horrek [Angel Torinesekl lan asko egin zuen berlan eta monjek
esalen ziyoten ez bildurrik izateko zergcltikcin beraiek ahalegi-
ilak egingo zitiiztela eta lagiindi.cko ziyotela, hairia orduan ez
zegoen ez irloiIJarik eta ezfiailerlk!. . . "



Galiziar eta nafar soldaduak etxeetako aldabak joaz ihiltzen ziren, jen-
(lea atxilotu edo fusilatzeko, aldaba hakoitzaren soinua ezagutzen zutenez,
otamenditarrek zein cramaten zuten jakiten zuten .'° Angel Tormesi gertatu
bezala beste askori cre gertatu zitzaion ; ezaguna da Elias Miner izeneko
hernaniar baten kasua, kainioitik salto egin eta tiro artean ilies egitea lortu
zuena. Bittor Zabaletak kontatzen ducnez : . . .Nik badakit istori bat . Kanpo-
santllan fiusilatlr egiten zituzten, eta bat ustez hilda utzi zuten, orduan
gizajllak zer egin zuen% Berriz etxera presentalu! Fiisilatzera eraman
zuten eta ez zuten bil zergatikarl ez ziyoten jo . . . ta harek etxera alde egin
zuen eta gero etor7 -i ziran berriz bila! Berriz harrapatlr eta orduan bai
ftlsilatu zi.ttela!. . . "

Fusilamendu hauck oso arhitrarioak izan ziren, nahikoa zen edozer txo-
rakeria, fusilatua izateko ; gainera, askotan arrazoi politikoak haino, erre-
bantxa eta mendeku kontuak zeuden atzetik, gerraren ondoren herritarren
artean sortu zen giro txarra zela eta . Felixa Aldasororen alta, sozialista eta
UGTko kidea zen, baina ez zuen sekula armarik eskuetan hartu, soldadus-
ka egin zuenean ere ez zen horretarako pi izan eta . Horregatik, gerra has¡
zencan anhulantzietan ihili zen lanean, errepuhlikaren alde . Behin gerra
pasa zenean, herarekin lanean ibilitako pertsonaia ezagun batek salatu
egin zuen, gerrak iraun zuen hitartean Aldasorok egin zuena adieraziz,
h(>nakc~ haul izan zen here .~alaketa :

Aldasoro Sagastume, Agustín : Oso gorria, UGTra atxikia zegoen Paper
langileen Sindikatuko zuzendaritzako lehendakaria izan zen eta hautes-
kundeetan hiziki parte hartu zuen . Lehenengo egunctik Mugirnendu
Gloriat •s uaren kontra egin zuen, armaturik eta osasun kamioneta arhuia-
garrietan ikusi izan zen .

Agustin Aldasoro fusilatua izateko zorian egon zen, baina zorionez patu
horretatik irtetea lortu zuen, hala ere "sekulako traiziyua" egin ziotela esa-
ten (lu bere alabak. Honako hauen patua bestelakoa izan zen ordea . Ondo-
rengo taulan daude Hernanin jaio edo bizi, eta bertan hil zituzten pertso-
nen izen abizenak : "

" 2002-BZA-01 elkarriz.k (: ,i . 1)ukaeran .

" HIJA, I-I :;/IIŕ 28

I)atu hauek Iñaki Eganak zuzcndu duen 1936 : (,er •ra Ciril en Euskal /h•rria ikcrketatik atera dira .
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Hernanin 1936an fusilaturiko hernaniarrak

Izellll1)izellak

	

Adilia

	

[aioleku (i

	

Fusilamendiia

AJARNAIJ"I'E ENRIQUE, Eduardo

	

?

	

VALLAL)OLII)

ADARRAGA I .ARBURU, lose

	

30

	

BILLABONA

	

1936; 10/17

ALCELAY, Julian

	

23

	

IIERNANI

. MILIBI .A SALDIAS, Jose

	

29

	

HERNANI

ARANBURU OIARZABAL, Carmen

	

54

	

IIERNANI

	

1936i10/18

ARBIZI- LASA ., Angel

	

35

	

I IERNANI

	

1936/10/18

ARRIEIA GOIB1SI1, Bernardo

	

52

	

HERNANI

	

1936/09,%23

ARRIGORRIAGA, Luis

	

17

	

HERNANI

	

1937f01í02°*

ECHEVERRIA, Ezeduiel

	

3-+

	

URRIZOLA

	

1937-0 7/31

GARBIZI. ARBIZI Saturnino

	

39

	

1IERNANI

	

1936/101128

GOMEZ AGUIRRE, Jose**

	

31

	

BI:RA

	

!

GONZALEZ FDEZ. . Silveiro

	

48

	

ZAMORA

	

1936/10/23

GIJTIERREZ FI)EZ ., J .C .

	

61

	

BURGOS

	

1936/10/i21

JIRIENEZ, Angel

	

25

MANRIQUE, Jose

	

38

	

?

PEREZ RODRIGUEZ . Julian

	

t9

	

PALENTZIA

	

1936/10 23

'I'ORM[S ASIN, Angel

	

2 i

	

IIERNANI

	

?

USARRAGA GAMILBOY, Policarpo

	

17

	

HERN.ANI

	

1936/10/26

ZABALA, Pascual

	

?

	

HERNANI

	

?

ZAPIRAIN GITRUCEAGA, l .***

	

DONOSTIA

	

1936/10/29

* Data ez da segurua

** Hernanin hizi baina Andoainen fusilatu zuten

*** Hernanin bizi baina Lasarten fusilatua

Iturria : 1ler~ianiko Udal Artxihoa



Hernanin 200dik gora izan ziren fusilatu zituztenak, gehienak kanpoko-
ak ziren, baina ikusten den bezala, bertako jendea ere fusilatu zuten hor-
maren kontra ipinita. Gipuzkoa osoan 1 .100-1 .200 pertsona inguru hil
zituzten horrela : hala ere, hobi gehienak oso sakabanaturik daude eta l ler-
nanikoa - Oiartzungoa bezalaxe -salbuespen 1)at besterik ez da, bertan
gorpl1 asko aurki daitezkeelako .

Hernaniko zenbait lx rtsonai ;i ezagunen isilmandatuaren erruz makina
bat pcrtsona fusilatu eta zigortu zituzten herri honctan . Hilerriko mugen
barruan hobirik er-Iiki gabeko lur batzuk zeuden ; bertan sartu zituzten hil-
(la.koak, eta bertan hilobiraturik (lauden hamarnaka hilotz dira fusilamendu
horien protagonista, noizbait heraien senitartekoak saiakera antzuz, berta-
tik ateratzen saiatu ziren gorpuak alegia . Baina detailc txikiak cre l;eratzen
cíira, Luis Gorrotxategik aipatzen duen eskuin aldeko burdin barra batean
cíagoen ia ikus ezinezko bala arrastoa, esate bater(ko :—

.,Ama . zein ad da alfonbrak astintzen galdetu zion ,Josebcren ahizpa-
txoak bere aman. . . .''ta ta ta!" soinu hotsak entzun eta ez zuen bcstehtkorik
t-iste gaixoak, ez zuen uste gizakiak hain zital jokatu zczakccnik, gerra eta
gerraostean egin ziren zitalkeria horiek guztiak egin zitezkccnik . Ez ziren
alfonhrak , timak ziren eta lurrean . zerraldo:ik .

BAINA FUSILAMMENI)UAK 13AKARRIK EZ. . .

Pertsona baten hilketa zigorrik gogaikarriena den arren, bazeuden al-tan-
tzi ezin diren beste hamaika zigor. Norbanakoaren cluintasunaren kontrako
zigorrak . csatcrak); horrelakoak, emakumeek jasan behar izan zituzten,
normalcan. Gizonak frontean zeuden bitartean, emakumeek, errepresioa
berticn haragitan jasan zuten, batzuetan , anaiak errepublikaren alcieko
gerrtra joan zirelako, bestetan aita izan zelako gerrara joan zena edo sena-
rra agian ere hai . . . Ilorregatik guztiagatik, zigor gogorrak ipintzen zituzten
faxistek, eta jakina da Hernanin ere horrelako asko egon zirela .

Zigorrak estandarizatuta zeucíen, hots, leku gehienetan berdinak ziren ;
emakumeei ¡lea moztea zen hauetako bat : Ilea guztiz moztu eta gero herri-
ko lcku puhlikoetara joan behar izaten ziren gustuko cz zituzten esaldiak

" 2002-LGM-0 1 ell::urizkeL. erdialdean .
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oihukatuz edo kartel iraingarriak gorputzean itsatsita zituztela . 1lernanin
bizpahiru izan ziren ¡lea moZteko iraina jaSan behar izan zutenak, baina
gainera kale buelta egin heha r izaren zuten : . . .nik 1ki1Si izan ditllt, kallan
bileltak E ~111a1'aztell zletell propiyo eta kali hontatik ere pclsatzeil zü'an
eh!NÍk ikiisi det hori eta 11lia danci ialpcltiltc! 1zclten zilteil . . ." Errizino-olioa
edatera behartzen zituztenak ere, gero kale buelta egin behar izaren zuten .
jencle askoren barregarri . : °

Beste batzuetan, agintariek herriko jendearen kontrola eraman nahi iza-
ten zutelako, komandantziara joan hehar izaten zuten egunero edo astero
fitxatzera . Felixa Aldasorok. erbestetik etorri eta gero hori egin hehar izaten
zuen, jadanik gerra hukatu zenetik urte batzuk haseak ziren arren :

. . .I ik igciiicle'O Í1,jclllclero, , fcllilÍll ~Ihtij'cfll 1. C'l1icin, hcflTlaikc'tcf-
ko lfleZci oncloreillan f)1'eseiltcitll bihar 1.7ate11 1111ei1 bol - Ízelia
elnatera /Anclrekcileko Guardia! Zibflciren koarteleciinj. bebŕii .
,fefia zana . sargeiitila, inezetan zala eta ita'oiteko blf1a etorri
cirte escin ziclaten eta esa11 nie11 : "13a e< clet illuli o q(~gJoi -ik
hemeiz egoteko, citlilotilci lla~,loela en11citeil di1! Eta C'SCl11 /allil
horri Ígclilcler0 etort ia iiazkcitlita iiaggoe'fa . 1(i .rer ggotso (111('17

berak ni ik1istekO? OI( llall ,~e1'Oa,~jo /oak'~?o esan .~l(latell, foall
Jiitzcln etc! esail 1111'01n aspertiicm lne(,joela eta hala bllkatu
lo/e11 . . . -

Guardia Zibilak beldur handia eragiten zuen herrian, edozeini edozer
egiteko gauza baitziren ; Manoliren senarra, Prailica, eta bere lagunak kale-
an -Cara al sol - kantatzera behartzen zituzten merienda jaten ari zirela eus-
karaz hitz egiteagatik, baina hauek ez zieten jaramon handirik egiten, egia
esan . " Guardia Zibilari jaramonik ez egitea ez zen normala, gehienetan
denak tente jartzen ziren, Egaña tabernara sartzean esaterako, jende guztia
mututzen zela esaten du Anttoni Egañak, gainera, hertan Francoren irudia
begi histan jarri hehar izan zuten, beste leku askotan bezala :

2002-AIOG-O1 elkarrizketa, erdialdean .

2002-BZA-01 elkarrizketa, erdialde-hukacran .

2002-FAA-O1 clkarrizkcta . erdialdc-bukacran .

2002-AIOG-01 clkarrizketa, crdialdc-hukacran .



. . .Ivii Íxi/ik, C/cl1?cik alllpe,~i olaa /al'ri bi/lcll' ~c!iiie1'a! Gfire

cllliclk? I' ancoll alal )C~Í~'a k1'iSllacliekill ,,aibitzel2 zllen!Al//Te-
ilcl /arri arazi zi~'ulell zintzi/ik etcl ~iare c1,nclk zokil batiaaa
sclilll .z11ef1 eicl Iria 'i G2lclrc/cli'1'iosetlekilak : ~"Jllanita . 1l'G111co11

kcfrte/u jcrlri bibar omen cie ii eta amak "Noil ¡lllna zioneli!"
C'la J)ll~f ' la'islua bCllcllzeil zZl'U11 ~Gfrbltzeko . . .'''

Beldurra izan zen nagusi lehenengo urte horictan, gerraren su hotsak
oraindik gertu zeudela . Galdu zutenek beraien porrota gogor jasan behar
izan zuten . Guardia Zihilaren, sokladuen eta faxisten eskuctan croriz gero,
hukatu czinezko amets gaizto batean bizitzen ziren . hertatik noiz eta nola
irtengo ziren jakin czinik . Anttonik egia horohila dio : . . .I)cnlak bi/chlr
~a/alllCl j)c1.Sa,~el111i1,L11kordllil! . . .

PATRIOTISMOAREN PARAFERNALIAK

Fsana dago, Francoren irudia leku publiko guzlietan jartzera hehartu
zutela, diktadorea gurtu egin behar baitzen . Izan ere . gerraosteko lehenego
urteetan - Hitlerrek gerra galduko zuela ikusi zen arte - Francoren erregi-
menak faxismoaren parafernalia guztiak bereganatu zituen, hauetako
bamiik tirte askoan iraun zuten gaincra . Falangean esate baterako, urte
askotan zehar desfileak egiten jarraitu zuten . Imanol Larretxeak, here begiz
ikusita kontatzen clu nola izaten ziren hasierako falangearen desfile "patrio-
tiko>' hc)riek 1lernanin :

O1'cliiall .zelic/en bemen .y7eÍ.vak eta pc'ialotik -, , fetvak' zlicln
fcZ/c117C isIak, aIkallc/oi'cl iti'c/iiña1'ek.iii eta ibiitzen zirailak etci

' j)eialoclk ~ zll"c11Z reketiclk . illllli/ ko.vkoi-1-etcltikclll /clrtzen zitllz-
te11 desfi/iak? C~ite1Z . IZCl~1is clk ere ba.zeuiciell . 1)11/71 C,gltell zllte-
llak. t.viketcl zlll'1 j'cikiii e/cl l;u ard ia zil)ilak galako /aaltzlekiil
eta trikorllillarekill, Clellclk~i'Ozdsil'llclll,JetillSel? /3li)otzarl c/es-
,filatzeil ibi/tzen z/l'c1i1 . . .

200?-AEA-01 clkarrizkcla . crdialdean .
?1)í)2-ILG-01 clkarrizketa, erdiaklean .
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Muruo Jauregia,
"Oblatos"

inguruan . Bertan
eikortzen ziren

errekete eta
folangistak herrian

zehar desfileak
egi teko.

Desfileak, Ohlatoetan zegoen iIurua jauregitik hasten ziren igande
goizez eta niezatara bidean desfilatzen Zuten ; udaletXeko plazan nlonu-
mentu bat jarri Zuten altxamenduan hildakoen ohoretan, hertan geldialdia
egin eta berriz ere /1 ndrekul('lik behera Oblatoetara joaten ziren, gainera,
bidean desfilea topatzen zutenek eskua altxa behar izaten zuten . Gerrak
iraun zuen bitartean gainera, hiri garrantzitsuren bar askatzen" zutenean
rnanilestazioa egiten zen hernian zehar eta jende ,tskok heldurraren heldu-
rrez hartzen zuen parte bertan . "'

ODRIOZOLA._km : lleruunŕtrocruvu'rlci ajcwk . . . 13 . Atalcan . Gre.gori eta Iñaxi Otamcndik csandakoak .

Baina desfileetan irteten zirenak ez ziren familia naharmenetako semeak
bakarril: izaten . Askotan, norbait mehatxaturik baldin hazcgoen, bere
seme-alabak falangera edo erreketeetara apuntatzen zituen, horrela bake-
an utziko zutelakoan . Joxe Lahururen aitari, behin, guardia zibil batek liori
egiteko gonlendatu zion, ilk ite tk sinatutako bere kontrako salaketa bat
zegoelako, horregatik, Joxek erreketez jantzita ibili behar izan zuen eta



here arrehak herriz °iiargaritaz " ."= Josehe Goiari antzeko zerhait l asa
zitzaion, here aitak udaletxean lana egiten zuenez elesfileetara joatera
hellartzen zUten :

. . . .lle ._(1 soleiliiiie1(111 L~GIj)el(I U17'l ['G1l C'~?111 illc' (Itara _o(111
beh(lr ziieli ¿ttre (lil(11?, l)(1í11(1 ,L(11 .~k i zeon osusiille et(1

l)r(hl(1il ¿:111'1 es(111 ziglitell rekete l)ezel(1 eoiteko . b (Ibizj)(1

(1i)(11'/e17ei'Í . .S~oi11ekll(1 J(liltZitai . tier el'Cf eki l.~'(1~7ela j v 1'!j'U-
rekill . 1'i -iti?ie(1 1/?(1Stol(I1'e11 aurrl 15orit li, 171SI11i~'`ll'll(1 elaI?iis-
lell cí)-ít e11 zítzcii~i11te17 : 'ISl~l1l)1iCi ~)e~li'(llii!/ : .~1?el'Iera! ~1la.'
Gogoral~~eil llal I3ill)cic) el'ort .za11ia11. 1'e/ele~ .j(1111_Í1U etcm
~111(1l(l f)f(12.a11, (lI 11E; (1TTe~. _ei;'cill~'C111 ~ gvr(ll~eli 11(112 Uer-
11(111iko l)(ll._llld tnWz il . il_(1i .~kiglll(1 hesotiL? heldli eta : "I?o/a
sc (iT(11ís1(1! ('11(1 dos I' Ires . Bilbao iillestro es! Is(rit lx)ri! ". . .

Ibid . lt) atjtla . luv~ • Lahuruk etiandakt>ak .

2(I(t?-1GZ.-U? Il : : :rrizkrta, erdial~l~ -hukaer:ui .
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Errekete,

falangista eta

Guardia Zibŕlen

desfile bat

Hernaniko plazon
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Dena cien, josehe Goiaren aburtv., desfile hauek ez zuten asko iraun,
lchcnengo hilaheteetan hakarrik, Bilbo erori zen arte gutxi gora hehera ;
beharturik zihoazenek joateari utzi zioten orduz geroztik behintzat, haina
beste hatzuck falangekoak izaten jarraini zuten . jai hercziak ospatzean,
espainiar bandera herriko kale nagusietako balkoietan ipintzera behartzen
zuten agintariek, guardia zibilak "¡Ponga usted las colgaduras! esanez hur-
hiltren viren cixe bakoitzera .

Gerra bukatu eta gero, herriko zaharrek zera diote, jende gehienak txa-
keta aldatu zuela, noizhait ahertzale, liberal edo errepuhlikaren aldeko
izan zirenak, frankista eta falangista bilhu-tu ziren orduan . Lehenago ez
omen zegoen falangistarik herrian, hori zer zen ere justu-justu zekiten hcr-
ritarrek. gehienez ere hetiko karlista edo tradizionalistak ziren hernian eu-
denak. Baina gerra hukatzean, falangistek ezin hohekiago jakin zuten pro-
tagonismoa hartzen, beraien itxura eta ekimenek gerra ostean eragin
liandia izan zuten dudarik gahe .

Horrela . hatzuek beldurragatik hartu zuten parte erakunde liorretan,
haina beste batzuek errepublika garaian kikildurik egon eta autoritarismoa
herrira iritsi zenean orduan bai : . . .orduara egiu ._irant, lo/ .¡el izola zabaltzeu
dan?Ba egin ziran arrotta . . .'°' Hauek gutxi baziren ere . familia nabarmenak
ziren eta hen-ian eragin handia zuten : Ucial instituzioetako buruak, enpresa-
huruak , aheritsak, militar izandakoak . . . oso ezagunak ziren familiak, alegia .

FRONTEAN, ERBESTEAN ETA 1TZULERA GARRATZEAN

1lernanin ez zen inor gelditu ", hauxe esaten dute garai haick hizi izan
zituzten gelaienek, ez zela inor gelditu . Agian batzuk geratu ziren, baina
gutxi . Kalktalttrik ezin liteke zehazki atera , baina gerra aurreko Hernanin
6 .600 lagun inguru hizi ziren eta gerra ondorenean 4 .800 geratzcn ziren,
populazio ;u -en laurden batek baina gehiagok alde egin zuen beraz .

Faxistak llerrira sartu hamo lehen, familia askok bertatik joatea hobe zela
pentsatu zuten, gerraren beldurrez eta gerraren ondotik etor zitekcen erre-
presiotik ihesi . 13atzuek Frantzia aldera jo zuten, heste batzitk Bilbora ahiatu
viren eta gizon askok Eusko Gudarostean edo batailoietan izena eman

?(i'2-ILG- 01 etkarrizkeu, erdialclean .



zuten faxistei aurre egiteko . I3aina alde egiteak ez zuen arriskuctatik kanpo
egotea esan nahi, sufrikario latzak pasa zituzten zenbaitek erbestean edo
gerran . Felixa Aldasoro bere familiarckin batera Donostiara joan zen, bertan
ikatzez ka gaturik zegoen itsasontzi batck Bordelera eramango zituela esan
zicten, czin kabiturik . itsasontziaren gainaldean joan ziren, Felixa, bere
familia eta askoz jende gehiago, baina ordu gutxiko bidaia hura luzatzen ari
zela iruditu zitzaien zenbaiti, kapitaina liar apatu eta honek azkenean onar-
tu behar izan zuen itsasontzia "fal<-ingistei" entregatzera zihoala :

. . . il alli7'1G171 larlzeko ela beraiek alzelik koslako bel"i''lak boll-
hclr(lealzekU. On/uan ktlpilaiila ?LIIGleralll bota z71te11, sutara!
I /a b(1n ki1k?tíli z(iil . Ger() (?Skobtik 5111(111 astiut i zltllztell eta
htlsŕ zirtlil sirelulk jo eta jo, azkenian barklt fiarltsesak. gilre
defeiltsan etorri zil'an arte eta ballekBurcleoseia eiainall zigll-
teil . izii (1l'1'i)'a pasa geiliten.l . . .

Aldasorotarren sufrimendua ez zen hor bukatu ordea, Bordeletik Nimes-
era erautan zituzten eta liortik jende guztia banatu zuten, beraiei Alpe ingu-
ruetako herri batera joatea egokitu zitzaien, bi hilabetez sekulako hotza
p : sa eta gero . Hendai~ua joan ziren beraien izeba-osaben etxera, han egon
ziren tau urtez, berriro ere Hernanira etorri arte .

Beste batzuk ez zuten horrelako zorterik izan, ez baitzuten erbestean inor
ezagutzen, Mlanoli Olanoren amak zera esaten zuen :	Nora joait biliar
(Iegll? Iñor ez (legll eztag11tzeil kanpucin eta .1 ". . .'" Azkenean, Manoli Donos-
tian geratu zen, bere anlonaren etxean, zaharturik zegoen senideari lagun-
tzekotan . Sabina Villarrek dioenez bera eta bere ania Pasaiara joan ziren, ber-
tatik Frantziara pasatzeko asmoz . egun osoan itxaroten egon eta gero,
itsasontzia Bilbora zihoala esan zicten eta bere amak "Ezta pentsatu ere!" esa-
nez berriro ere Hernanira itzuli ziren . Bilbon harrapatuta egoteko, nahiago
zutelako Hernanin harrapatuta egotea . Bilho aldera joan zenik izan zen,
Zuhillaga eta Zugasti f iiniliak esaterako, hauek 193 ko ekainaren 19an etorri
ziren berriro Hernanira, Bilbok amore eman zuenean. orduan sekulakoak
eta bi entzun behar izan ornen zituzten familia liauek Hernanira iristean .

" . 2002-FAA- 01 clkarrizketa, crdialdcan .
2 002-J4(G-01 clkarrizkcta, erdialdean .
Ut)Rt<)ZOLA, Ion : ller»(rnik i aicitCQ ela ~rizak . . . "Etxeko habira" atalaren hasieran .
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tan, harrapaturiko guztiak sartu zituzten . I-Ian topatu zuen F~ern udol: Her-
nanikoa zen Juanito Apaolaza . Jilallito t.viki "Txirrian" jolasten abila . Juanito
Hernanin geratu zen erreketeak sartu zirenean eta hauekin hatera gerrara
joatera hehartu zuten, San Ignacio tertzioan, baina aukera izan orduko erre-
publikar zonara pas ttu zen arinanientu eta guzti' ' ; gero ez cíakigu zer pasa-
tu zit7.aion, haina bernardok Laredon iknsi zuen, kontzentrazio gunean .

Berak esaten duenez bizia ere salbatu zioten . izan cre, bertan zeudela,
errekete takle bat pasa zen, _Juanito egon zen tertzio berekoa hain zuzen,
hau ezagutu zutenean kontzentrazio gunetik atera nahi izan zuten fusila-
izekO asnaoZ, noski : . . .e1Yl17i(iii (',~ Íll iiabi .ziite ;i . la(lallik bcll'1'(1l)cltllta
zilleli eta iiiletik k?(I11f)O zC'1'C1111C1teii . >' ciinc1 ~11 ilcíliC11'1'Pi ka1rra. ikcl %7as1
yi11e11, e1ania11 egill behal"ziltela olbli(?atilzeta orchiail i/a%iarTe~? . j11(llllt0
berriro ,ii)u'rc1lt.2lliara_Í ._11teli . . .

Bernarloren esanetan . italiarrak nahiko ongi portatu ziren errenditu zire-
nekin, baina espainiarren esku geratu zirenean, hestelako tratua jasan zuten :

. . .Guro ilali(i/T cik o1'clezkatilz sj)ailiolak elorri .z.ir('ll eta SOkla-

clll esp)aillolek osogaizki tratalll t;llitlhlell . G7i .ztiori el7'eg s1)zt-
lil eta gelllle)1 cifral ,l;ilzli(i kelulil OSl(-'(lll eskola batetcitl S(Irtil

Ílilll ._te)i . L.zi)1 iza1n tc'liiiell lul'ík egÍIi, í;('iiieí baikei-ilj(l('1l
elzallCla es oteko, holtik Laredoko elizarci el(1 17i11'i'e11~O el;lllle-
(ta 1-~llla(lOlŕ(lera ('i'(U11c111 ~Í)llllzlell . :11('dŕlia (!el Rio Seco-ko
kU171 C'l11laziogllllera . ~)1'chlUll J('llcieci Gllera/ ell /.J(/Si zoen.
bcikuitzarell kiclelasilrla eta bestelakO claiii ik cleklar(tlzekO .
,ero jaiOrrŕzkO í)urriall b(Ikoitzari burlizko t."Y)stel1 12(11 eska-
tze)1 züten ('la borren arabera. balzilk ka7tzelclra lOClle ;i zll'ell .
bCs/c'ak . ~llsilalll eŕ;ilel1 .zilll.zle/i eta beste bcitziik SOklclclii lar-
tzell zitllztell . 11eri svklaclli lukatii zitzaiclair . . .

Bernardo soldadu joan zen, haina oraingo honetan errepublikaren kontra
horrokatzera, ez haitzuen i)este errenaediorik. Soldadu zela . sanitario moduan
egin zuen lan, A a lladoliden bertan, baina '1'enielcho batailara eramango ole
zuten heldur zen hernaniarra, horregatik Guadalajarara joateko boluntario

'lañc>1i 7i :n -:mcl kntaturakcm eta agiri ( egiko E 5 11i25 atalck<) tx )sten h; n e .t n aurkitutako ;) .

~t)O?-li~l~-'il elk ;nrizketa, erelial(I -hukacr,tn .

it>id .
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aurkeztu zuen here burua eta probintzia horretako Alcolea del Pinar herrira
entinan zuten . h ntea (trruti zegoen Icku batera alegia . Gerra hukatzcar zego-
enean Guadalajaratik Hernanira itzuli zen azkenean, berc ama alat,guna zenez
utzi egin zioten. Limilia aurrera ateratzeko lan egin zezan .

Bernardok hezala beste askok bueltatzeko ekinbidea hartu zuten .
Batzuek, bueltaizerakoan iralxazleen isekak eta irainak jasan behar izan
zituzten, beste hattiiek berriz, etxeak hutsik titzi zituzten eta hatiek konfis-
katuta aurkitu zituzten . eta etxea hereganatzcko hainbcstel :o b;tt ordaindu
behar izan zuten ; •lose AIari Zigarani hori pasa zitzaion, Ziburura ;tl(le egin
zuen eta itzultzean diru mondo bat ordaindu behar izan zuen etxea eta
taberna berreskuratzeko -' . Cauta bera gertatu zen Joakin Antilibia, iose
Beroitz, Bautista Sarobe, Jeroninlo Mujika, Jose (ŕoia e(lo / .ahiainelcin .
Azken hau errepublikar ezaguna zen, 1lernaniko epaile izandakoa eta Her-
nanitik joan zenean, bere (lenda, Egino Etxek(> 1.a G'usntopolita laniatua .
guztiz txikitu zuten; gainera . egin bernia zuen :1 ttclre/.?aIc~ko etxea Guardia
Zibilaren koantel bilakatu zen .

lizulerak beste arazo batzuk ekarri ziren, hauetak0 ¡)',ti lanpostuarena
izan zen . Gerra hasi baino lehenagOko lanpostuak, kasu askotan ez tiren
inantendu, gerran ibilitakoak ez baitzituzten onartzen . Bernardo Martinek
araz(> hori izan zuen, gerra aurretik —La baldosa — lanlegian egin zuen lan eta
gerratik itzultzean heretzako lanik ez zegoela esan zioten .' Beste hatzuk
Zikuñagako paper lantegi herrian sarta tiren gerra ondoren Ian egitera .
aurreko lanpostuak ezin nlantendurik .

Erbestean eta gerran egon zirenek hamaika miseria pasatu behar izan
zituztela garbi geratu da . Euskaldun asko ez tiren beraten jaioterrira itzuli,
lubaki hatean edo naziek Frantzia hartu zutencan egindako kontzentrazio
guneetan hil baitzituzten, l)este asko preso egon ziren arte luzeetan eta lan-
gile batailoietan bideak edo monunlentuak eginez bizia elnan xuenik ere
e;t;on zen . Honako hau da frontean hil zituzten hernaniar batzuen zerren-
da . ltiaki Fgañaren 1936: La Guerra ('ii •i l en Euskal Herria, ikerketa erral-
doitil: berreskuratutako izenak dira :

%'Ialloli Zigaranck e.sancla, grahatu gahca .

Ic1.i0: Gerra C'k'il en l :'rrskal lltr•ria . Aralar lihuruak, 19,M. l\• Iihurukia, (K(nfiskazic)ei huruzko
cr nskina) . Guardia Zihilaren kuariclari huruzko inli~ruiatioa \l :uioli Zigaranek kontania da (gra-
hatu gahca) .

2002-tinls-(tl elk :irrizkela . hukaeran .



Frontean hildako hernaniarrak

izen aI)i.=c •r ur/'
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Lekrur

	

1)ata

ALDASORO SAGASi' NIE,

	

1 lerri Nliliziak

	

Donostia

	

12:'09,'193O
Pascual

	

Ospitalea

ALVAREZ PEREZ. Angel Karl Liebkencht t ;r(Iuña 12/06 1937

AL\_ARO SUSO . Felix Dragones Kanpatzar 04/10/1936

ARTOLA AR1ZNIE\DI . Pedro Dragones \lurua 13/12/1936

A/I'I I'I'IA O-IlOTORENA, J.C . llerri Miliziak Durango 06 10/ 1936

RERIAIN UGALDE, Tornas Dragones Eibar 01/19/1936

DOMINGO BERIAIN, Augusto Amaiur Asturias 22/02/1937

ERDOZIA 1TRRETABIZKAIA, F. Ilerri Miliziak Csartza 09;10.,'1936

(JARCIA ZARZ..t TLO . Ernesto Dragones lntxorta 22ŕ04/1937

LIZARAZC GARAIAI .I)E, lose JI .

	

Dragones

	

l3ilho Ospitalea 22/04/1937

MMAR'I'INEZ 11AGELLON, Cesareo Dragones

	

Donostia

	

12/091/1930
Ospitalea

OLLOLZINDIA . Guillermo ' ltxarkundia 17/05/1937

OTAMIENDI ZELAR .AIN, loakin Dragones Elorrio 05 :12/1936

O'I'A\O EIZAGIRRE . .loakin Dragones Arrasate 18/12/1936

PEDROSA \_AI .IENTE, Nicasio CN'I'ko Milizia Irun 19/0 -17/19.16

I'FREZ \)ALERO, Antonio Dragones Pagasarri 16,106/1937

SARASOLA GOENAGA, Felipe Dragones EIgeta 20./04/1937

ZAI3ALA IZAGIRRE. Gabriel Ingeniari ,Mistoa Nafarrate 07/12i1936

ZALI)UA VER(',ARA . _luan iose Dragones Elorrio 07/ 12 1936

Iturria: 1lernaniko 1'(lal Artxiboa

Ikusten denez, hildako gudari eta miliziar askok I) iníoltes batailoian

hartu zuten parte, izan ere . hatailoi honen erdia liernaniarrez osaturik

zegoen, beste erdia Arrasateko eta hcstc lcku batzuetako jendeak osatzen
zuen bitartean . Ikusten da orobat, Herri Milizia celo CN'I'ko tniliziarrik baze-
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goela, Hernaniko herriak Errepublikaren defentsan giman zuen erresislen-
tzia askotarikoaren ertkusgarri. l-Iauek guztiak. gerra hartan beraien hizia
giman zuten, eta harllarkada askotan isiltasunean egon eta fiero, zein izan
ziren eta zergatik hil ziren kontatzea komeni dela este dugu .

" . . .ez arrautza eta ez urik!"

Gerra aurreko urte bizietan jendea ahora zerhait eramateko nola hala
moldatzen zen . Elikadura. mende hasieratik asko garatu zen eta diru pixka
hat zuenak ongi jan zezakeen . Nonbait . Ichenago zegoen nlonotonia apur-
tuz jaki berriak sartuz joan ziren egunerokO dictan ; batez ere hirietan gerta-
tu zen hau, baina baserrietan ere gauzak aldatuz zihoazen . 30 . hamarkada
trantsiziozkoa izan zen zentzu honetan . eta euskal biztanleak, urte haue-
tan, elikadura 1 onotono eta tradizional hatetik, barietate eta jaki berriko
elikadura batera pasa ziren .

Hiritarren eta baserritarren arteko ezherdintasunak nabarmenak ziren
hala ere, otanlenditarrek, kalcktlllmeak izaki, ez zuten gaizki jalen . nahiz eta
beti berlina izan, hc)nela cíiote Iñaxi eta Gregorik : . . . 1)cncl~íl'u c ;tosi , suhl(l
hareklll 2o/)(I Cgin . ,~('1'U ~)Ol(l/lll /(l1C'1J ~NIIIIC')J eC/O /)Cll'Cl~i hIlr(I p(ll(l1Cl

/iiiiekin edo tolrlaliukin . . . eta l,~(I11CietcllJ g(I1'IXIIJL_Il(lk . . . ' Baina gogora-
tzen dira . behin, Altzako bere izebarengana joan zirenean, baserri hartan
taloak jan zituztela . Izan ere . baserrietan oso ohikcrt zen alío irinarekin
egindako taloak jalea, eltzekoarekin edo aza pixka batekin lagundurik .
gero postre girara gaztainak edo gazta jaten zuten .

Aste osoan zopa, eltzckoa edo babarrunak jan eta gero, igandeetan bazka-
ri bereziag )a izaten zen, garbantzuak arkume buruarekin edo aman arrai
pixka bat . AITaia freskoa erosi hehar zen eta Hernani itsasotik getlu dagoenez .
herrira maiz iristen zen . Paula izeneko arrain saltzaile batek oil ni ederrak
botatzen zullen Plaza Berriko bazterrean jarrita : "Bokartak! Bokartak! - : . . .Her-
,zaniko kutu giiztiak N in zi1cnJ! ha tu tcl cinvi(r fx)1(rt~c'IJ . . . Boka ta eta
sardinak gordetzeko erabiltzen zuen galdara katuz inguraturik egoten zen .
baina cíena den, arrai guztiak saltzen ziluen ; gero, berriz tranbia hartu cta
I)onostiara joaten zen gehiagoren hila . arrai fresko freskoa hernaniarren gus-
tuko haitzen. Gabonetan eta hazkali berezietan belriz . o lasko errea edo txi-
txarroak prestatzen ziluzten, garai hatean oilaskoa oso preziatua izan zen .

-, 2N)2-G1OA-u1 rlkarrizketa . hasicra-crdialdean



GERRA ETA GOSEA EUSKAL HERRIAN

Jaki gozoak, oilasko errea edo arkume buruak gerra hastearekin batera
bukatu ziren . Euskal Herrian, heste leku askotan bezala . gose galanta pasa
hehar izan zuen liztanleriak. Ekonomiaren arlo guztiak gerrara lideraturik
zeudenez, tripa hetetzeko ezer gutxi geratzen zen eta familia askotan hizi
iraupena izan zen eguneroko ogi bakarra . Jaki falta segituan nabaritu zen,
Euskal Herria oraindik errepublikarren esku zegoenean, tampona erabat
desagertu zen eta dendetan produkturik ez zegoenez . askok ateak denbo-
ra luzcz itxi cgin bchar izan zituzten .

1 a agia, arrautzak, kafca eta beste zenbait produktu merkatutik at gera-
tu ziren eta horren ordez zaldi eta asto haragia agertu zlren, izan zen katU
anoak eta horrelako bitxikeriaren bat jan zuenik, gainera, etxectan ogia
egiten hasi ziren berriz ere, bate'rz ere labea mantentzen zuten baserrictan .
Esnea, soilik urte gutxiko haurrei enriten zitzaien eta oinarrizko produk-
tuak lortzeko, emakumeek ilara luzeak egin lehar ¡van zituzten, lanatze-
liburuxkak eskuetan zituztela . -"

Faxistek lehenilc Gipuzkoa eta fiero Bizkaia eskuratu ondoren, zenhait
produktu herriro ugaritu ziren, batez ere, Gaztelako lur zalaletan produzi-
tzen ziren zerealak izan tiren Fuskal Herrira iritsi zirenak . Izan ere, lurralde
hau izan zen faxistek menperatu zuten leheneng()etarikoa eta Katalunia .
Teruel, Madril eta Valentziako lurraldeak errepublikarren menpe zeudenez,
Gaztela, Extremadura, Andaluzia eta leste nekazaritza lurraldeetan produ-
zitzen zona, Euskal 1lerria bezalako gune industrializatuetara bideratu zen .
Baina leste lurraldeak faxisten csku erori zirenean . produkzioa lurralde
guztien artean hanatu behar izan zen eta horrekin latera gosca areagotu
egin zen euskal lurraldeetan .

"PLATER I3AKARRAREN EGUNA" ETA 13ANATZE-I,IBURUXKAK

Gerra Hernanitik urrundu zenean, haina frontea oraindik irekita zegoe-
nean, agintari frankistek clima lortu eta jakiak kontrolatzelko zenbait siste-
nia ezarri ziuirten. FIorretarako, frontean borrokan zeuden "soldadu ausar-
tak" jartzen zitiizten aitzakia gisa, herritarren alde hizia ematen ari zirela
eta, hacen aldeko ekintzak egin behar zirela esanez, hauetako bat "plater

De Pablo, Santiago ; Es7ircpiihUka eta,{erra zibiht Eus~:~rl Hrniarr . . . (Gerra Zihilari buruzko atalean)

GCRR\ 1,1 \ G t.RRA O 1t. :A (193h - l 9'15)'
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bakarraren eguna" omen zen . Izenak dioen hezala, bazkari batean bi plater
jan beharrean, bakarra jan behar zen , heste platereko jakia edo horretan
gastatu beharreko dirua, autoritate frankistei eman behar zitzaien, solda-
duenganako elkartasuna iciierazi eta hauei laguntzeko. Joxe Mari jatctxean
plater bakarra atera behar zuten, baina plater hori oso handia ateratzen
zutela gogoratzen da Mañoli Zigaran, inspektore edo autoritateak, hori iku-
siko ote zuten beldurrez egon amen .

Garbi dago honen atzean zer ezkutatzen cien : Zerga herí baten ezarrera ,
jatctxcetan, tabernetan eta etxe guztietan jaso beharreko zerga herri bat .
alegia . Hernanin badaude "plater bakarraren eguna"ren inguniko kontuak .
Plato Únlco bezala ezagutzen zen bertan : . . . Ii uiliarl hehin jan bihar ._an
eta %anariall gasta/ul bihal' zeilllen clirlla eslatllai einan . Zei-<qa bal za)1

1)/rita einan hihar za)l, 1lllllhailell kobra/.Ze11 zllte)l hailla e2 <1ak?it 111111 ;

astian behilt izallell zan "Plato (!nico" clelakoa	Baina Plato Gn/co ez
zen bakarra izaten, "Postrerik gaheko eguna" ere bazegoen ; otamenclita-
rren etxean acíibiclez, saltar garaitik kanpora ez omen zuten postrerik jaten .
neurri horren erruz .

Neurri berezi hauetaz gain, Hernanin ere hadira "banatze-liburuxkak"
ezagutu zittlztenak . Liburuxka hacen bidez jakiak kontrolatzen ziren .
Bakoitzari egokitutako jana oso gutxi izaten zen, famili batek ezin zuen
bertatik bizi inolaz ere. Luis Gorrotxategik kalkulu bat egiten du nolako jaki
kantitatea erosi zitekeen ikusteko : . . .Olil-na? Bakoitzalltzako litrotikart
zol'lzigai'l'ellgo j)iixka edo horrela izate)1 ,ie)Illeii, (k's(ISti'ia~ . . . 1 -lorlxe zen
guztia . gainera, halnabost egunean behin, 35 gramo haragt bakarrik jatera
iritsi ziren Luisen etxean eta hori harakinak zirela! Banaketa lanak plazako
lokal batean egin ohi ziren eta jendeak bertara joan behar izaten zuen,
ahora eramatcko zer edo zer lortu nahi bazuen behint/at . Josebe Goiak
asko zirikatzen omen zuen ciencia horretako gizona, erre pub]ikazalea ez
zela ongi baitzekien; behin horrela esan zion hert ;lkoak ioseberi : "üilbon
arrautzak urarekin frejitzen dituzte! ", Josebek 17 urte zituen. baina bizkor-
tutako gaztea zen ordurako eta erantzuna sekulakoa izan zen : "A zer suer-
tia, hernen ez arrautza eta ez urik!

2002JGZ-02 elkarrizketa . txikaeran .
2002-i.GAI-O1 elkarrizketa, crdialdcan .

" 20U2-IGZ-01 elkarrizketa . hukacran .



NOLA HALA MOLDAT1- BBEHARRA

Goscrik ez pasatzcko nola hala moldatu ziren hernaniarrak, I)atzuk han-
dik eta hestcak hemcndik atera zituztcn zorigaiztoko cgun horick pasatzeko
jakiak. Baliabidcrik onena baserria zen, hasclritarrck ez zutcn hoi •renbcstek(>
goserik pasa, izan ere . nahiz eta autoritateck bascrriko produktu gchienak
eskuetatik kendu, ezktituan produzitzen ziltena edo czkutalekutan gordeta-
k() minialiak asko ziren . 1lernanin jende ask )k janaria G()izueta aldetik ekar-
tzen zuen, batez ere bertako baserrietan egindako ogia, zuria onlen zen eta
ez Hernani aldean egiten zen ogi zakar lrori, leliengai eskasiak hellartuta,
askorentzat ogia ere ez ornen zena : . . .Gero ('iul'•ri zaii roosid ('1(1 (lini dsko
ZilNlillkjdll (giIc'ii <ilen. ordnko oq lil •i i'a ddibidez. (í'oi iiet 171! bi,íkletd ;i

	joaiuld. bdiulikdl1 ekdl7zer ziiken . bailiti

Mila adihidc jar daitezkc janaria lortzeko gure hcrrian pasatakoaz . Bara-
tzarcn bat zuenak , bcrtatik jasotzcn zucn bchar zucn janaria . Manoli Ola-
norcn fanliliak • • haatza koxkor l)at •• zuen Karahelen eta hcrtatik eguncro-
eguncro haharruIlak jaten OIllen zitLlzten . hala cre udaletxera, baratza
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Bizilagun talde bat
Portu auzoko
baratza baten
ondoan bilduta .
"Baratza koxkor
bat"zuenak
bokarrik jaten zuen
gerra ostean.
Gosea gogotik
pasa zuten
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horrek prodtrzitzen zuenaren zati bat eraman henar izaten zuten . Josehe
Goia Pipiritta haserrian jaio zen , baina errepuhlika garaian Tellerigaineko
beste etxe hatera joan viren hizitzera, hala ere, bere aitak baserria utzi nahi
izan zuenean . hori ez egiteko esan zioten	Aítcl, oniit ez 111zi l)aserrirík
c'h! Orailn dalor o~;ulrc.l eH' (%osia earra el,! . . . esan ornen zioten eta base-
rri horretatik atera alial izan zuten hizitzeko adina janari . llena den, eske-
rrak urte horretan babarrun uzta llandia egon zela, Baina hala ere, solda-
duek jakia errekisatu egiten zuten eta horregatik hura gordetzen ibili henar
izaten viren: . . .Deila )'eldiSat,rell i lllell eltl! Kc11?posc111tii O C11Ch11'1C111

(1J)IC111, l)abiirriiiiaí<k eclo al'titci (Jorcleta halen geu11ei1 . . . ŕtletak c'ta iella
1nialtiell ._Illl:_lell, dena kentzen ?ig11ie11 eJelzilll hoiilaI?llalz. .! Eta gllk go1'-
Cleleli?Ilal? iz(llell gi:thi11L111 . . .

Hernanin ez zen kontrabandora jo ez zuen gizasemerik egon, honako
hau saldu edo hestea ezkutuan erosi ez zuenik . Felixa Aldasororen aitak,
Agustinek, Akarregiko baratzetik ateratzen zuen babarruna Goizuetara era-
maten zuen, han olioarekin trukatzeko .> Lapurreta txikiak egitea ere zilegi
zen, baina estuasunak beharturiko lap>uretak izaten ziren hatrek . Bernardo

iIartin gerratik etorri zenean, Renly alniidoi
lantegian hasi zen lanean ; hertatik almidoia
egiteko erahiltzen zuten arrozaren eskukada
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bat ezkutuan hanuta etyeratzen zen egunero
eta here amak sekulakoak eta bi hotatzen ziz-
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kion, hori lapulrtzea zela eta hori ez zela kris-
tauataua lzatea esanez. Berak, oraln, ur'teek eman

I	 	 t ' ~

:i 1 1111 dioten pamida eta lasaitasunarekin, zera aipa-
<w

	

tzen du laarrez, "eskerrak ez nuela gaincralco
y+,
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langileek hartzen zuten adinake) arroza hai-
d

	

A

	

tzen, hestela ¡ni-,¡ sustoz hilko zitzaidan! " .
Relllpk0 lall,lle ~uztiek, <1h11idoia egl-

+ tcko erahiltzen zcn arrozarekin pasa chal izan
zuten gerra osteko gosetea .
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Nazien kontrako gerra, "comete sarea" eta makiak

Alernaniak 1939an Polonia bereganatu zuenean Bigarren Mundu Gerra
hasi zen; Francoren erregimenak nazien postulatuekin bat egiten bazuen ere,
gerra zihila bukatu berri zegoenez Espainiak ez zuen baliabiderik heste gerra
batean sartzeko, neutraltasuna mantendu bellar izan zuen her z . Baina Fran-
coren kontrakock ahaleginak egin zituzten naziekin zituen loturak erakuste-
ko, hehin "aliatuek" gerra irabazita Francoren kontra egingo zutelakoan :
. . .,11111lclu gu.ztŕvak uste zuien libre izartro ggírúlla, bciíí o . . ."'

Gorrotxategiren etxean 40. hamarkadan erosi zuten irratia . Orduan irrati
gutxi zeuden, baina zeudenci arreta handia jartzen zitzaien eta esandako
guztia adi adi entzuten zen ; Radio Pirerlaica emisoreak esaterako, gerra-
ren berri zehatz-meliat.z enlaten zuen . Horrela jakiten zuten Gorrotxategik
eta bere lagunek Alemaniako gerraren berri, 'como los grandes estrategas'
ibiltzen omen ziren , orratza mapan jarri eta alemanak hemen daude celo
hor d Iude esanez .-

Baina orokorrean, jendea ez zen nazioarteko politika konplikatu horre-
taz asko ohartu, II . Mundu Gerrateak ez zuen eragin handirik izan, jendeak
beste arazo larriago batzuk baitzituen : . . .Bca ¿ u nola rlabiko gaixki oetilt-
clen, gaítkiago ez' ;iñlalcl e< ;o ;i,;o .! Hori e pelltSatzen genuen . .!'`' Mena den,
jendearen belarrietara kontrabandista eta nutgalariei buruzko herriak iritsi
ohi ziren, Europan gertatzen ari zen gerra horrckin erlazionaturiko istorio-
ak. Benetan famatu egin zena Altzuetako seme Florentino Goikoetxea izan
zen, lurralde arrotzcan erosi ziren pilotuak eta beste zenbait jende, leku
seguruetara eranlateko sortu zen comete sare famatuan lan asko egin zuen
Florentinok . Patxi Goia, harekin hatera ibili ornen zen, behin ipa raldean
zegoela bertan topatu eta Florentinok Hernanira ekarri haitzuen goseak
akabatzen zegoen nurtil gaixoa :

. . .Hur a nola elorri .zan SaratikaYn, lnencliz pasa eta horlera,
Pipiritcaraiiito, ez cki sinZisteklaa, eskelelo bal einaleii zuen . Biz-
kortzi arte etxiaii ('cltikl geilueii etcl ~ero eloztzei2 zan "í,onzele
bol•rekíil noiz b('birlka, bisita egilen zigirn eta lilartxcl bel-rirui

2002-LG?N1-01 elkarrizkcta, crdialdean .

Ibid., hukaeran .

2002-AI :A-01 clkarrizkcta, crdialdc-bukacran .
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Asko ib/li zclrl ela koilll! ,oll:_lik barck
nu1r1c1icik o 'c/ese'rllbcrrkuall ' p/alllrcrlz bor•rek pasa zŕluell lilt
te iIYi (1 /1=/ul'c'tirly Cŕuikuc't .rc'clkl. . .'

Florentino gizon hizkorra zela askok esaten dute, Belgikako errege Bal-
duino cre berak jarri zuen leku seguruan . f3ehin, u-nenditik muga gurutzatuz
zihoala . Ge'stapoko zenbait poliii alemaniar topatu onien zituen eta paper
konprontetigarri hatzuekin ez harrapatzearren, jan egin zituela esaten cía .

flama 1 fitlerrek gerra galdu zuenean, jendea nmugaz alde hatera eta hes-
tera pasatzeko lana hukatu zen . orduan kontrahando lanetan hasi ziren
asko « fosehe Goiaren anaia, Patxi . karizelan egon Zen 1)aliozko malai tres-
nekin harrapatu zutelako : . . .Gc'ro gc'rl'i blmkaI11 zanŕan . 'pclsatzia"eta hori
detla biikatll z(11? . . . oC'1ra lnllrl(/i(1/a bllklltll z'CI11 c'1(1 ze'OZC'1 eoi11 bibclr'i(1
('la kCniraballc/llall basi 2(111 . b(Ii11a kllbiL'1't1Ie/'/rl barrap(l/lI Zitie ? C'I(I

kartzelala eraman zitte71, Oll(%(Irretell(1~ . . .~, Ez zen bakarra izan . kontrt-
hando OSO handia egon ZCn garai haictan . etekinak ere hala zirekiko, izan
ere, Espainia autarkia batean sarturik zegoen, Europarekiko komcrtzioa
erabat etenda zegoen eta horregatik kontrahandoak eta estraperloak gora-
kada nabarmena izan zuten : . . .Fra11/zlail kolllrabCIlu/isiclk IbI/IzPJI z71'all .

zergatikcin orChian asko kolltraballc/eatzeil zall eh! Piiiitillakill kanl ioi41
/eteilitll ._ii'oten bali alclclri/e'll ehl Pi n111/Cl/' akarkizkiil Fr int ._illkail ela

t.\*il)cllcl .-- ii(1 izan

Askotan, kontrabandistak, Florentino Goikoetxearen "lanak - edo
makiak, erahat nahasten dituzte garai liaiek hizi izan zituztcnek . Jakina da .
kontu horiei guztiei huruzko oso berri gutxi iristen zirela herrira, sekretu-
pean egin beharreko gauzak baitziren, beraz . normala da jendeak, hauek
guztiak multzo herean sartu izana . Baina Florentino Goikoetxea ez zen
maki bat izan eta makiak ere ez ziren kontrahandistak. Alakiak, hatez ere
ezkertiarren barruan sorturiko earakunde klandestino bat ziren . Pirinio
ingurl.ran baso-inutil lanetan ibi!tzen zirenak baina modu herean espainiar
faxismoaren kontra eglteko prestatzen ar'i zirenak .

2002-IG7.-01 clt arrizkcra . c i ii ildc -i ,ika~ ran .
Ihid .

" 2002-RG1 (1I rIL:irüh ia . . : ,i~ ra- nlial<Iran .



Makick Frantziako askapenean espresuki parte harnt zuten, hcgoaldeko
Frantzian hatez ere, sinetsita baitzeuden, Frantzia nazien mcnpetik askatu
eta gero, aliatuak Francoren kontrako borrokan hasiko zirela . Horregatil:,
1944tik hasita zenhait ckintza burutu zituzten : unte bereko urrian gertatu
zen Aran bailarako crasoa izan zen hauetan ezagunena . Baina ekiniza guz-
tiak zapuztuak izan ziren, makiak hilak edo kartzelaratuak eta urteetan
zeliar niendian gorde behar izan zirenak bazeuden . Francoren propagan-
dak gaizkile eta lapur gisa aurkeztu zituclako .'

s+.

0
1

M

GLRRA E lA GERK\ () S [[-.A (I93h - 191 :5! 1

Beraz. ez da harritzekoa, makien inguruan molde askotako iritziak eta
nahasmenak sortu izana . Roxarito Goikoetxea gaztetxoa zen makiak nlar-
taan jarri zirencan eta berak —beste galaxia bateko gizonak" bezala imajina-
tzen zituztela esaten du . Imanol Larretxeak herriz zera dio : . . .Gllre fclnliliuk

bLl._E'kIE'll 1J1CIkÍCIk 2C'lll IrL111 . ,~E'1'U 117(l 'lll~? gC1i ll1Uk — U111C'll 2llllll, %)11111L1

etorri zirz171 bc'ruien aberril'll ~UJ'l.zera~. . . O Garal horletan soldaduska toka-
tzen zitzaiola eta, Hernaniko jendc asko ibili zen multan guardiak eginez,
honela ent.zun zuen bcllin Inlanolek :

APAOL.AZA AVILA. Grko: - \lakiak Euskal Hcrrian ", UzInru. 3 7 alca, tEL, tiil bo . 2001 . 105-118 or.
Ikusi ere : Ro1RIGUEZ ALVAREZ . \likcI : .llaquIs : la ,~rrcvrilla vasca . 1 .i,S-1902. 'I'xalapart,t .
Tafalla . 2001 .SERRANO, Secundino : Maquis. historia de la Luerrillcr cruli%rznrgrrisIa . Temas (le
Hoy . VIadril, 2001 . ROl)RIGL'EZ ALVAREZ, Alikcl : Maquis. La,grrcrrŕllcr rasca . 19,i •5-196-'. I :xala-
parta . Tafalla . 2001 .

"' 2002-IL(~-O1 ell :arrizkct,t, erdialdean .
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. . . 11(11! cia batek Piel-¡ esalzclakita . 13a oilie11 zi/ilciztell kab11c1 eta
Ic11i soldadli mencliall eta halako batían zubaitz baten gañian
batek esan zuen "Alto! Manos arriba!" eta %eitsi olnell zall
"lT1al:?i batzllhaltz,E?airletikalit bere nietrailela ea'o/iisilCli'E'klll .
IsaJT Or?lE'3i zlerl : "L'ta ni zueklll JOallez er'O eta entr'Pl alllz
gero zer eingo llralteke! , *Segiir'itasko delenilit ela kaltzelara
eranzan edo . . . "Desespelallla egongo z(iil, ,lan ggabe la ezel abe
eta ber'cliekill JO(11? ouneui zan;,1oc111 zir'all k(l~)il(lIT1(Il'e11~(I1?(1 :
Zure agi;i 1letal'a/ Ilen'Ie11 ekai'tzell diZ11g11 preso bat — eta

honek "A'el'i ez ekclrri makirik bizil'ik 1 eta plstOla hartli eta
beraieli atir riclll garbitu egin onien zuen . JJol'l nerl, bar tar-
ticlrl zegoen soldadu batek esana . . . -

Horrela ziren kontuak makientzako, ez zuten oso ongi bukatu, asko
jota, erbestean hamaika unte egin eta gero bueltatu anal izan ziren, Lasarte-
ko semea den Victorio likuña, euskal makiaren burua bezalaxe .

Hitlerrek gerra galdu eta geroko urteak esperantza handikoak izan
ziren, batez ere agintari politikoentzat . Rama G'er'ra Ilotza hastearekin
mundua jadanik ez zen faxisten eta demokraten artean banatu, mundea
kapitalisten eta konnrnisten artean banatu zen eta Francok. nola ez, kapi-
talismoar'en alde egin zuen. Errusiaren eta komunisten etsai amorratua
zelako . l lonen ondoren, ezkutuan . klandestinitatcan eta erbestean zeuden
antifrankistek Francoren kontra armen bidez borrokatzeko csperantza guz-
tiak galclu zituzten, hauen artean etsipena nagusitu zen orduan .

Euskal Herrian EAJ erresistentzia hat antolatzeko ezgai bihurtu zen, Eus-
kadiko Gobernua erbestean zegoela . honen ekimenak erbestera mugatu
ziren . Gauza hera gertatu zen gainontzeko heste alderdiekin . urte luzeetan,
erakunde eta helaunaldi berriak ailegatu arte, Francoren kontrako oposizio
politikoa lozorro batean geratu zen

Ibid .

TUSSEL, Javi'r : La oposŕcŕou democ)'aica alfrcn quismo. 19 9-196?. Plancta . K.utzclcma, 19 7 .
SAN SEBASTIAN, Koldo : Historia del Par7ŕdo .A'acinnalista 1'crsco . "I'xertoa . San Scha .stian, 198-4 .
JIMENEZ de ABER:\STtTRI, Juan Carlos : 1)e la derrota a la esperanza : Polŕiŕca¡c cascas durante la
Segurrda Guerra hundía! . IV\P, 13ilhao . 1999 .



III

FRANKISMOA BETE-BETEAN

(1945-1964)

Gerra ondorenean, Euskal Hernia Francoren diktadurapean erori zen
berrogei urte luzez . eta urte horietan aldaketa naharmenak gertatu ziren :
Askatasun falta, euskal kulturaren atzerakacía, bigarren industrializazioa,
inmigrazioa eta gizarte aldaketa dira hauetako hatzuk. Dena den, gerraos-
teko errepresioa pasa eta gero, oraindik Euskal Herriko baloreak eta aska-
tasuna defendatzeko indarra geratzen zitzaienei, beraien ekimenak frankis-
moak legitimaturiko zenbait erakunderen babesean egitea besterik ez
zitzaien gelditu, eliza bezalako erakunde hoteretsuen babesean celo elkar-
te apolitikoetan, esaterako . Bitartean . euskara galduz zihoan, umeek gero
eta gutxiago hitz egiten zutelako, eta, etxe harruan nahiz kalean, gerran
pasatako tragedia guztiak ahaztu nahi izan ziren .

3 .1 .- Euskara, eskolak eta dotrina frankista

Irakaskuntza: Espainiaren laudorioa eta Euskal Herriaren ukazioa

. . .Orcittarl, eskolara ioatc'rl ¿ni1le1l gitztiorrlzal orclrateci bakarra
zegoert, aL l1azilePl al tecl?t ,~01~~ie zu oerl, baila Ruiz ere, azken
batí a,~tta ik'n scu/eutita zen ; eta bauc'k. eskola ordltarl lln?e-
ren Iat kalc'tik iktrsiz ~ero . 1elarrilik barrctpaltt ela eskolara
eranlaten _11te)l ctlltorrlatikoki . . .

' 2002-A1CL-O1 elkarrizketa . ha..ieran .
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Beste atal batean, gerra aurreko eskolcn eta irak,tskttntzaren bilakaera
zein izan ziren aztertu da . Orain, gerra onciorengo tirteetan, irakasktrntz i
horrek zer nolako aldaketa eman ztlen nabarniendu nahi (la, frankismoa-
ren dotrinak Hernanin nola ezarri ziren 1k istea da helburua .

VIGOR FISIKOAK ETA ZORROZTASUNA

Jakina da, f'rankisnroaren lehen urteetan eskolara joan hehar izan zute-
nek ez zutela oso ederki pasa, denetariko iritziak dauden arren, zera azpi-
rnarratu bel- rar da, eskola hori gogortasunean oinarritu zela, umeci erakus-
teko metodo oso zorrotzak erabiltzen zituzten, eta zigorrak eguneroko ogia
ziren. Gerra aurrean zigor fisikoak bazeuden arren, diktadurako urteetan
hauek ugaldu egin ziren eta sistematikoki erabiltzen zituzten, ohitura
hihurtzeraino . Hernani ez zen salhuespen bat izan eta Rafa Fgigurenek
gogoratzen duenez, umeak askotan zigortzen zituzten : I.ehell(l(tbizi ,¡irme
Jcll't~e11 gill(111, il(lral(111 eta lindera español n aurrian kan/(/u beba-

JzcfteJl genit11en "Car(f (¡/sol" eta —Prietas las,%ikis " . ;IIíikil(Irekiii iolzia
11orlilala z (i n, lra/'asle J)titc'k l,'clil(1 luze f)at .Lue11 el(f burll(7 (711.y'ai e11

bazelluen C'(/o .zcozt,)- C~lile.~ pero ll(ll'ehiul i(1/zell zlz11u, g(I111era ohilura
bula zalako'. . . 2 Rafa Egigurenek zazpi unte arte 1 fijas (le la Caridad — mojen
eskolan ikasi zuen eta gero, mutilek bertan ikasi ezin zutenez, Biterira pasa
zen, eskola publikoetara .

Eskola publikoetan, I orYcflez/,'ailpoko hatir eskolan ibilitako bat Miren
Clemente dugu, here gurasoek sei urterekin ekarri zuten Tolosatik Her'na-
nira eta Agustina Martikorena andereñoarekin hasi zen ikasten . Mirenek,
irakasle hau oso pertsona zorrotza bezala gogoratzen du, nahiz eta irakasle
ona izan, oso gogorra ornen zen eta gaizki portatzen zena eskola azpian
zegoen soto ilun hatean sartzen zuen : . . .Nerŕ clizipliila askoko eskola zela
irlfc/itzeu zcfit, I3itc'rín ez zc'k'oell sotoi'ik. b fina tlastea/ gordetze'/'o gela

bateclll z1c'oi'tzc'il zizuten eta Agustina Cl)lc/E'reE zoa berriz OSO perlsona
o,~lorra bezala , os;orat~elt (let. . . ` Ez da bakarra ordea, Begoña Ogandok

ez ditu eskolako oroitzapen asko, baina gogoan du . bera ezkerra zenez,
Agustina andereñoak eskua lotzen ziola, eskuinarekin idazten ikas zezan .'

2003-RER-01 clkarrizketa . Itasieran .

3002-AICL-O1 clkarrizkcta . lwsicran .

2O02-ROC)-01 clkarrükcl ;t, Ii :i kran .
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195 .5. urtean, Agustina Martikorena, Cormino Posadas eta bere ikasleak
Ezkerretik eskuinera :
1 : Koido 0kariz, lñaki Barrŕo, Pedro Mendiable, Juan A . Usarrogo, Joxe L . Urdongarin, Andres Mu¡iko, Miguel M' Zubŕrŕ,

Jose MAldosoro, Joakin Ortega "Konario", Juan Rojas, Justo Fanegas .
2: xx, xx, Felŕx Arabia torre, Angel M Carrera, Eugenio Belategŕ, Felŕx Goikoetxea, Juan Cruz Aldaregio, Jose A . Iriarte,

Jose M°Jalan, Josetxo Oiartzabol, Jose A . Aristegŕ, Jesus M Goldos.
3: Javier Mendizobal, Iganocio Loinaz, Juan M° Lizarralde, Xabier Ormaetxea, Jose A . Yubero, Fernando López de

Zubirŕa, Javier Garmendia, Satur Idorreta, Felix Ortega, Jesus M- Erize, xx, Jesus M'~ Sasiain, Jose Manuel Lizarralde .
4: Rufino Gastesŕ, Jan Zabaleta, Luŕs M Ruiz Malles, Miguel Goiburu, J.J. Gereño, Jose 1. Pineda, Pedro Aizpurua, Jose

M Aranberri, Jose M,-' Etxezarreta, Martin Zabaleta, Javier Eguren, Jose A . Olano.
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Lehen esan hezala, eskola frankistaren gogortasunaren inguruan iritzi
ezberdinak daude . Ratzuenlzat, oroitzapenak ez dira horren txarrak ,
umeak zirenez, jolasteko gogoz joaten ziren eskolara eta umore onez jaso-
tzen zuten bertan ikasitakoa edo jasandakoa . Ixiar Egigureni, mojetan ,
falangeko zenbait kanta erakutsi zizkioten eta berari asko gustatzen zitzaiz-
kion, kantak baitzuen, baina etxera joan eta kanta horiek abesten hasten
zenean, bere amak segituan esaten zion "ez okurritu aittaren aurrian hori
abestea! ", aita oso abertzalea baitzuen eta gerran hamaika komeri pasata-
koa . j uanjo Uriak ere ez ditu oroitzapen oso txarrak :

. . .Nik liste det zrme oso berezia behar zirela gogortcrs¡rl~ .hori
crclieraztceko, gir baino, zortzi hcllizar ¡irle gehiago zutelz
gcrzte edo umeak crgian hori ezagzrtiiko zuten . baina nikgogor-
tasizlz hori ez del ezcrgulu . Detaile bcrtzltk eincrten ziran : tnai-
suak é€zir2 txaraa zuelako edo, 7rzGrhaiaretl ~aiTTlarz bur lua Jarri
eta lolza jcir llrielz zan, baina ez zcrlz ¿zornnialc'alz hori izatenr . . .°

Arrazoi du _juanjok, bera baino zaharragoak zirenekin okerrago portatu
ote zirela pentsatzean, berak 50. hamarkadako irakaskuntza bizi izan zuen,
haina Roxarito Goikoetxeak esaterako errepublikako eta gerra osteko
eskolak ezagutu zituen, 1929an jaio baitzen . Arriatsuko atizo eskolara joan
zen ikastera, lehenhizi Loidi inguruan zegoena eta gero Arriatsura pasa
zutena . Neska-mutilek hatera ikastera zuten Arriatsun, haina batzuk alde
hatean eta besteak bestean, erdian estu fá handi bat zutelarik : estufa horre-
tan, oinetakoak herotzen uzten zituzten . Bandera atcratzcko, txandakatu
egiten ziren eta eskuin eskua gora altxatuta kantatzcn zutcn, faxismoaren
keinua eginez .' Iñaxio Mari Zubeldiari kontatu ziotcnez. zigorrak, nahiko
gogorrak izaten ziren hertan, euskaraz hitz egiteagatik craztuna jarri ziote-
nik ere ezagutzen baitu. Dena cien Iñaxio Mari ez zcn Arriatsura joan, ezta
Biteriko eskoletara ere, Jauregiko atizo eskolan ikasi zuen berak, aitak liara
eraman baitzuen, auzo eskola horretan cuskal giroa zegoelako .s

2002-11:11 01 cll. :urizketa, hasiera-erdialdean .

2002-tUZ-01 elkarrizkera, hasieran .

- 2002-RGO 01 eIkarrizl.eta, hasiera-erdiakean Ikusi baita cre : ARANBURI 1 RI'iZU, Eulali : 'Arria-
tsuko Eskolaren historia" . Ilermíni 2002. 27-35 or. . Hcrnani . 2002 .

2002-IZ.A9-01 clkarrizketa, hasieran .
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2002-IER-01 clkarrizkcta . hasieran .

f R-vykI,yIOA RF.TE - RETOAy (104 :5 - IC)(h •1 )

Oblatoetan fraideen eskola bat zegoen, erabat espainolista, eta bertara
joateko hainbesteko bat ordaindu behar zen . Han, fraideak ez ornen ziren
hain gogorrak Imanol Larretxearen ustez, baina irakasleek ematen zuten
masailekoez ondo gogoratzen da, "Por dios por la patria y el buey!" abes-
ten zute lako . Mena den, eskola horretan falangeko abesti guztiak goitik
behe ra ikasten zituzten, besteen modura.°

FRANKISMOAREN DOTRINA

Etxean irratia erosi zutenean Ixiar Egiguren segituan joan zen berri ona
Rllfdilonc'ko amonari ematera . Irratlko berri elllaIlklzunell ostean ' , errege
nlartxa'' jartzen zuten eta etxcan beti zegoen baten bit —la radio hori! Radio
hori itzali" esateko, musika hori debekatua haitzegoen bertan . Rama moje-
kin meza entzuten zutenean, hori entzun beban izaten zuten nahitaez, hori
agoantatu beharra izugarrizkoa zen Ixiar eta bere anaientzat, amorrarazten
egoten ziren, etxcan bekatu zena, eskolan goraipatu egiten baitzen . "'

. "1 37
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Frankismoaren doktrina leku guztietan berdina zen : eskolako irakas-
gaicn cdLlkici dagokicnez, berrienlaile guzti<tk bat datoz, Euskal f--erria
agcrtu cre egiten ez zela esatean . Gainera . Francoren irudia goraipatu e()¡-
ten zen eta umeek naturaltasun osoz jasotzen zituzten erregimen faxistaren
ldela k :

. . .Ai hon -elll hazi lliil/J"ell, rlere12ak()/ a112'a 2,uzt z ilatitra/a
zell eta ()e¡,(1 ?UT21111111 e1Z 2'e1"ll C'1''JC£~117TCllal'C'N (JOktl'illll bat
zela . /:skolail "Cara al Sol - ka/Ttaize11 gellliell eta illil'atall
j(irriI(1 ¿ e1111de/a, aunvko(ll"i eskula so-balda , jainean ii intze11

geilioll . I iIIT bereziet(ili ('SkOI(1r(1 11111(lt(lll fOatell yÍlleil ball(le-
i(l espaiiiola (1111"l'('(n ,t;('illlela . . . 1)or7 -C'lako detaileak zeiiciell . . .''

Irakaskuntza nletodoak cre ez ziren asko aldatzen, kasu guztietan burtlz
ikastea izaten zen lantzen zen alderdi bakarra eta bertan Euskal Herniaren
kontrako hamaika istorio cre azaltzen ziren, batez ere historia Iibtlnuetan
edo entziklopedictan : . . .Ikasteko 1)lo(111(1 dei1a nielnoriz zan, eskulana ere
e~itei? ,f,~etlllen ela lilal'ekin (,()111(lako leinik ere bazeiiden, iikifinie11ai'eil
bi(lez lautzen zil'e11ak, be1az, l)Clzilllzlell beste 111elo(ioak, baiJla 1)ori esko-
lallrre(ut bate_- ere . . . 12 Eskolaurrean jokoak bai, baina koxkortuz gero,
errcge godoak, ibaiak eta hiriburuak . buruz ikasten zituzten frankismo
garaiko eskoletan ibilitako haurrek, MMiren Clementek dioen bezala "Uenek
cntziklopedia bat eramaten genuen eta ibaien izenak ez zitzaizkigun inolaz
ere ahaztell! .

Euskara hiltzorian

GERRA AURREK() EUSKAL GIROA

Hernaniko hernia ongi aztertuz fiero, ikiisi daiteke nula Euskal Ilerriko
zenbait errealitateren erdigunean zegoen, 0,1u1- egun hezalatsu eree hala da .
Izan ere, industria dezenteko hernia genuen Hcrnani, bcrtara kanhotar
asko etorri ziren eta auto batzuetan erdal giro nabarmena zegoen, batez
ere Floricíako "Casa Grande" ingunlan : baina bertako cuskal familiak ere
bazeuden, ka.vkoan edo inguruetan hizi zirenak. Hogeigarren mcnde~tk

" 2002-\1C1 .-ii 1 rlkarrirkrta . Ila ier;t-cr<Ii ;IIclcatl .
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an, euskal ohiturak, hizkuntza eta
fedea sendo mantentzen ziren
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Euskarari dagokionez, berrie-
maile guztiak actos claude, baserri-
tarrek euskaraz hitz egiten zutela
esatean, are gehiago, askok ercia-
r-tz ez zekitela esaten digute . Bittor
Zabaletari 'casero tonto!" esaten zioten, erdaraz ongi ez zekielako eta lose-
be Goiak garbi dio, bere familian erdaraz ozta-ozta zekitcla, gerora ikasi
zutela erdaraz hitz egiten . Baina herriko kaleetan egoera hestelakoa zen,
bertan ezherdintastinak nabarlnenagoak ziren . . . .l:zzskc'ra._? Ordzzurz onin
l)crirzcr gc'bici,(o hitz c'gi/en zaii i~'l o{Or'aIzer2 iiai ,c iii c' crriak'n kizudrihzk
ikara arri haurzdiuk zirala c'/a darrai euskera hitz egiten zuterz . . . I ;
Anttoni Egañaren hitzak cura hauek, haina herak aitortzen cligunez . eskolak
eragin handia zuen erdaraz hitz egiteko garaian, behin eskolan haziz gero,
berak kalean erdaraz egiten zuen, etxean berri'z• euskaraz, bere amak gaz-
telaniaz ez baitzekien oso ongi .

Beraz, euskara asko hitz egiten bazen ere, atzerakada bat nabarmcntzen
hasi zen herriko kalekumcen artean: euskara, gazte ,iskorentz tk(), balorc-
rik gabeko hizkuntza bat zen, herrira etortzen ziren baserritarrei ere burla
galantak egiten zizkieten gaztelaniaz ez zekitelako . Roxarito Goikoetxca,
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inguruko beste zenbait baserritarrekin batera, doktrina ikastera Eziagotik
Hernanira etortzen zen eta kalekoek zera esaten zuten : —Ya vienen los case-
ros, ya vienen los caseros!" euskaraz aritzen baitziren .' -' Atzerakada horre-
taz konturatu zenik ere egon zen: familia askotako gurasoek, batez ere
abertzaleak zirenak . etxean euskaraz egiteko asmo sendoa hartu zuten .
Honako pasarte honetan ongi ikusten da hori :

. . . ere aitcl etorri zaTl etVera lagun bcltekin sa,gal'Cltla ed(l/(.'rCI
eta esc112 zldcl.il : Joan hadl salara eta el'rej)a(relllll zall ze or(l11
dan ", etorri nitzan eta esan J11 Fof: "fl ila, SO11 las seis' , nik
here Iclglllzaren a11rrian erde/'az. ';Ioclll h(/di etcl erre~)cll (íi'Oll
ze ordu clan!" Aita. 'que son las seis .1" 'j omi hadi eta errej)a-
ravon, onda!" eta sala iiijllala kollttlratll nilitzan : "aitta, sei-
rak cura ' 4b! Onda zc~ on " . . .''

Dena den, beste zenbait adihideren bidez. ikus daiteke, herriko kaleetan
euskara oso zabaldua zegoela, edadetuenek hizkuntza hau bakarrik ezagu-
tzen zutela eta gaztc ugarik une oro erabiltzen zuela : . . .f3clserriturl-c1k e11s-
keraz egiten zuten, haina trcanhicl egileko kastelialu) clsko etorri zircnl
hollera . . . . Hala ere kalekllclk ellskeraz bakcnrrik egiten zuten ordiuln ere,
edadekuek hatez ere; gero galcllí zall ellskelcl . . . "'

"PUTZU SAKON ETA ILUN BAT'

Gerra autretik euskararen atzerakada nabarmena bazen, gerra ondore-
nean hizkuntza hau hilzorian egon zen : urteak joan ahala, helduek ez zie-
ten gazteei erakusten eta gazteek ez zuten gaztelania besterik hitz egiten,
frankistnoa "putzu sakon eta ilun bat" bihurtu zen euskarentzat, nekez eta
izerdi galantak hoteaz egoera horretatik ateratzea lortu zuten arte .

Francok, euskal usaina zuen guztia deuseztatzeko asmoari jarraituz, eus-
kaldunen hizkuntza galarazi zuen, hitz egitea dcbekatuz ; horrela, bere era-
hilera, eremu gutxi batzuetara mugatu zen . batez ere etxe harruko hizkun-
tza bilakatu zelarik, lehengo garaietako zaharrek hitz egiten zuten
hizkuntza zapar bat Euskaldun familietan, cuskara kalera hegira ezin zela

" 2002-RGO-01 cikarrizketa, erclialdean .

2002-GIOA-01 elkarrizketa, erclialdean .
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erahili ikustean, etxean, beraien hizkuntza zaharra mantentzeko premia
nabaritu zuten. Juanjo Criaren aita ger an ibilia zen eta ez zitzaion politikaz
hitz egitea gustatzen, are gutxiago diktadura baten pean, haina etxe horre-
tan hitz egiten zen lizkuntza hakarra euskara zen :

Uirlecikgiñalct, gaiizct bcit bcsi geldiltii zela oso gctl'bi glire elxe-
(in , zehalzki :zei1 bizklliitzall'elna, gure etxean, sekilla ez zen
eiclelcíz bllz bal esC171, bullio sekula! Eta gire kasuan, euskeiari
glll'asoei eskel' elllsi diog11 . /'entscit11tal eskolan Clena erabat erde-
raz egiten gellllela eta auzoan ere bal . . . auzoan gure edadeko
/endia eüiiglalltlel2 selle alabak .ziran etci barrioall ere dena
erderaz e,itell genllen . Oi -( I1iaUi, elleGlll bizkuniza oso galiza
sak?rallia zan eta gaiilel'a aitta ikaragarri basarl'elzeil zan
üloiz edo, gllkk a!)lal'i bitzen bat ei'clarclz egiten hai'emiiou . . . 1-

Reste kasu askotan, arazoak hamo ekarriko ez zituen hizkuntza hori,
unieei ez erakustea pentsatu zuten gurasoek . Miren Clementeren gurasoak
'lolosatik etorri ziren eta euskaldun peto petoak ziren, aita Bizkaian jaio
eta Tolosan hazia, ama herriz MILItiloakoa . Baina Mirenek ez zuen euskaraz
ikasi, etxean erdaraz hitz egitea zuten : . . . A-i gogoiatzen liaiz, gurasoekzer-
lxill serloski bltz cgill beba- zuteil bakoitzeall euskeraz egiten zulela, gük
ez geiiieltiko ulertzen . N 1943Gíi2 /aio ?'111 -Ztzell (,tal euskeraz blh egile)I
zuen oso Jeudeg'111.x'Z ezagutu unen, "babla en cristiano ' esat('12 zen efende
gazteak erclcilciz bllz egiteko eta ik?cisteko ohitur a OSO b(íllll(11Gí zuen . . .'"'

Etxe hatzuetan euskara mantendu zen arren, kalean gaztelania erabil-
tzea zen ohikoena : "Fne' _lesusen seme-alabak erderaz??" zioen Iñaxi palla-
deicik haurrak gaztelaniaz hitz egiten entzuten zituenean . ' Garai haietako
euskararen egoeraren deskribapen hoherena, Rafa Egigurenek egiten du,
berak diocnez, euskara kaxkar bat erabiltzen zuten eta here aita lanetik
etxeaa joaten zenean, beldur pixka bat ere izaten zuten, ez zekitelako cus-
karaz aitak nahi bezala hitz egiten. Rafa, Donostiako Santo Tomas Lizeoan
hasi zen ikasten, cuskarazko zenbait ikasgai zituen eskola bakarrenetari-
koa, baina euskal irakaskuntzaren maila oso baxua zen :

2002-It 7-01 elkarrizketa, hasieran .
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. .Giik el,Skera Igeilekiell tltiliil patala, ez dca orai)lgo illilli-
Cl11cl, ,>;f11k esaterako. kalian deila erderaz egilell gelinen . Ama-
rekill batzuean ellskelaiz, baino gehieuelan, gero eta gehiago
erclelclz emiten geunlen etvian, eta kahaii cleila egiteu zen ercle-
raz eskolcill clena eitc'll zen erdera_ . Lizeora Joa)1 gillanicln .
J)aii)'tlan clella erderaz egiten emien ela esaten zigiiten "e11S-
keraz egin' Baino e zen/le11 ohillirarŕk eta gaŕneic1 ez gene-
kien haillbEste, erakiistell ziglltella lzaten zircill gallza illl-
tsezkoenak . tlmeell ellskera bat geneiikan, desarrollatu
gabel ita elc i deleriorallia elabal . . .

1 lala ere, putzu sakon horretan, bazegoen argirik noizhchinka . Etxeetan
cuskara zertxobait mantentzeaz gain, kalcan batzuetan entzun ohi zen .
haita ekimen ofizialetan ere ; adibidez, meza, kasu batzuetan euskaraz
ematen zen, baserritarrek uler zezaten eta Tiburtzio Agirreren ahuruz, uda-
letxean ere, euskaldunen hizkuntzan hitz egiten zuten baserritarrak etor-
tzen zirenean : . . .Gur r artiarl i1r t:~ŕ. ba lio /e)lcliarekiil baŕ, zergatŕkan
bciserritarrcik e~7 zakŕten erderaz . ( . . .) A ik a)'lliltanlentuan alkaletza bar-
tzeko ene, bi hirll hitz esail izitilen ellSkera .z. ela goberila(loria alirrian
zegon eh! Vik enskelaz bl bini bitz beti esal1 ditlil, gogolctzcko gll euskal-
cluilctk ~eizrla . . . Euskara, noizean behin euskalclunak garela gogorarazte-
ko, hesterik gabe. llizkuntza hau organismo ofizialetan eta ekimen publi-
koetan erabiltzekotan . kutsu folkloriko batekin izaten zen eta ez herri
baten nortasunaren sinholo gisa . hizkuntza hori suspertzcko asmoz .

Gerona bai, ikastolen sorrer .u -ekin eta gazteria herniaren bultzaclarekin,
euskararen aldeko ekimenak hasi ziren : Euska a batuaren inguruko ezta-
baiclak, euska aren egoeraren ingurukoak . . . Ilizkuntza hau, diktaduraren
kontrako borroka politikoaren oinarrietako bat bilakatu zen gerora, trantsi-
zioaren garai hizictako aldarrikapen seudo bat .

2002-1ZE1(-01 ~II arrizk~ta, I~a~irrin .

2002-'I :1z 01 , 01 cllc;irrizkcta . erdiakie-hul:aeran



3.2 .- Sustraia nonbaitetik hartu beharra

. . .Hartu biliar zan sustraia nuinhaitetikan, eta elizatikan hartu zuten ."
Tiburtzio Agirrek uste hori (kaki, eta hala izan zen, baina ez soilik elizatik .
politikarekin zerikusirik ez zuen gauza oroz baliatuz heldu zioten sustraia-
ri, berdin gertatzen baitzen herriko jaiekin, kirolarekin, ohitura berez.iekin
edo zenhait elkarterekin. Hauek guztiak, kalean azaleratu ezin zitekeen
euskal giro baten habesgune bilakatu ziren . Segidan. adibide hatzuk beste-
rik ez (lira ipintzen .

Elkarte gastronomikoak

Elkarte gastronomikoen jatorria Donostian bilatu behar dugu, bertan
sortu ziren orain dela mende eta erdi; tradizio gastronomiko llandia duen
hiri bat da heraz, Donostia . = ' llernanin, gerra aurrean Xalaparta elkartea
zen ezagunena, haina gero desagertu egin zen. Ilorregatik, gaur egungo
Hernaniko elkarte gastronomiko guztiak gerra ondorenekoak clira . Herriko
giroan, elkartzeko lekuen beharra ikusten zen eta 1947, an, Santa Barbara
elkartea sortu zen . Flkarte hau sortzeko hamaika kontaktu behar izan zituz-
len . gttzlia dchck ;tturil: zegoen nionlentu batean . ez baitzen erraza elkar-
tzc ko Irtin1cnil. iiatca .

Lellenengo fundatzaileen artean Tiburtzio Agirre dago, berak, bere ustez
elkarte hat egitclu) ideia nola sortu zen kontatzen du : Gerraren ondoren,
Xalaparla eta horrelako elkarteetan ibiltzen zirenak non elkarturik ez zute-
la zeuden . 1)enboraldi hatez 'I'ihurtzioren garajean elkartu ziren astelehe-
ncro, afaltzeko eta jokoan edo herriketan ibiltzeko . horrela sortu zen ideia :

. . .o1'tlllail ez ze,~> o('il b)illz ? -ik. ez zeecoe11 so._ieC/ acli ak /artzel - ik,
c'z balt iitell b(íilplelliLk enlaten : gaiñera. cle11C1k ,/alaanngekoell
Íz(')Iltlii /ai17 bibcirzi1 •tl,1 . ~'i~? tll(I~lll nait ?U1l ela bar-(l /ea/e11
gí/ulll astek'berlc'ro. giist0al ibiltz('ll ~iriali aftlltzen . . . Eta brrel-
takcl basi ,(j iliarl, so.zk'thltlia,f)r°lrltltl( bŕbtrr za/u, zel tltik?a11 c'z
zegoela bol're'la c'gote'r'ik. nolabait ere/Ul'illt(tll bibar' ztlltl . . . :
btl ina zaila zcgOc'll . . . ''

S1 :\IZ'r l \,'rl \, Pedro : 101 Suci dnclcs ;astrortúnrŕcxrs c!e Grrŕtxŕ :coa . 'rtarttalo. 199- .

Santa Barbara EIka,lccr . >Q. rrrYc rni -c rra . Santa Barbara Elkartca eta Hcrnaniko Udala . Hcrnani, 1997 .
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Pasarte honetan azaltzen den bezala, dena erregimenaren laguntza zuten
pertsonen bahesarekin egin hebar zen, bestela ez zen baimenik izaten .
Santa Barbara sortzeko, .lose M . Berriatua eta Pedro Agirre Arnaiz jarri zituz-
ten lehendakari eta lehenclakari orde bezala . gainera, Espainiako bandera
eta Francoren irudia jarri behar ziren, baina sekula ez zen horrelakorik egin :
. . .Ilor ez —han behilt ere jcllri eh! Lzta apaizarikk sait11l . . . dio Tiburtziok .
Baina bi pertsonaia hauek lehenclakari bezala jartzeagatik jende askok
hasiera batean bazkide izateari uko egin zion, ez zuten hauekin ezer jakin
nahi : Luis Gorrotxategi izan zen hauctako bat: . . .escilt ziguleli `bueno sozie-
¿ladia irikil era 'iiaz ela presidenle I?a])it(1i1141 biha1' de u [Bei -i-icititci
ela /1j¡1-¡-e i1lillla17Z1kk zil''ellí ela gu : "I?G11)ilai11a1? Ba ez cliaau joan bihar1 "
ela hala lítzil'elluell, eZ~g3Í11(11l SozÍ1'o e,~)Íil, bailla gero bcü . . .';

Baina zein zen era horretako elkarte bat irekitzeko benetako arrazoia?
Zergatik elkartzeko leku bat izateko horrenbesteko gogoa ? Honako pasarte
honetan garbi ik isten da, frankismoaren zentsura eta errepresiotik libreago
izatcko sonu zutela clkartea :

. . .besle lokielall ez zepoelt hitze~,ilerik eta han nahi zenue-
11a2 h11z e íteii ze11iiei7, eclozein gallzalaz bilz e ginda ere,
libre! Taberuali betl eF;Otell 1(_>1116112 2e111 ate 2C ltUe11 edo 2ein ez. . .
Babia sozieclaclealt bc'rrageitci hamar bazki61e giilau, denak
ezagiiiiak: bageilekÍll bat holakiia zala ela bestia halakua,
bcliito beti cllkartasilllióal egateko motiall ge1fl16leil . ez bala
bestiail kezkau "horrek zc'r es6111go (11111 eclo zer et;~ili o 6M . . .
pelltsalllz, Ch~erelllzl ha1indij'a za11 110)i . . .-"

Izena ere Santa Barbara jarri zloten, baina ez santuarengatlk, baizik eta
mendiagatik . Izan ere, artean ez urte asko , errepublikarren eta liberalen
aldeko jala egiten zen hertan. Ekainaren 2ko egun famatuan . Santa Barbara
eta gero, beste elkarte asko 'mahaldu cura Hernanin : Elur Txori, IIr-mia,
'Ixantxangorri, 'l'xalaparta . . .'
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Luistarrak eta inguruko taldeak

LUISTARRAK, EUSKAL GIROKO KONGREGAZIO BAT

Urtero bezala, San joanak iristen zirenean, Juan Joxe Iruretagoyena, Ori-
)yok, une askotan Hernaniko musika eskolako irakaslea izandakoa, eta
beste zenbaitzuk, pilota partiduak antolatzen zituzten Hernanin, Antigua-
koekin hatera oso famatuak ziren txapelketa hauek . Baina batzuen gustuko
ez izan eta egun horretan guardia zibilak agertu ziren, Oriyok here patrika-
tik ordaindutako torneoaren egitaraua ikusi nahi zutela esanez . Inongo ara-
zorik gabe eman zien egitaraua, ezer pasatuko ez zelakoan, haina denen
harridtirarako, poliziak egitaraua tolestu zuen, hala tolestu ere! . Tolestura
modu hartara eginez, ikurrinaren koloreak azaltzen ziren, debekaturiko
euskal sinholoaren koloreak alegia ; ondorioz, txapelketa bunltu ahal izate-
ko arazo franko izan zituzten .

Iñaxio Mari Zubeldiak kontatu digu hau, herak dioenez . . .luistarrak oso
pertsegituak izan ziren . . .-N Behin `komunio haundia" eginez gero, hamahi
urterekin, San Luis Gantzagaren inguruan sorturiko talde honetan, mutil
guztiak sartzen ziren, herriko gazte guztiak hilduz . Baina taldea ez zen
autoritate frankisten gustuko, izan ere, kongregazio honen euskal giroa eta
mugitzeko gogoa izugarrizkoa zen, horren erakusgarri izan daiteke .Juanito
Olano bera, kongregazioan parte hartu zuen pertsona estimagarria .

Imanol Larretxeak luistarren aktihitate eta nortasunaren berri ematen
cíigu, here ustez luistarrck indar handia zuten herrian :

. . . Luuristarrak lan asko egin zuten, elizako kongregazio bat
ziran . Luistarrak lokal bat zuten plaza ;;, han billarrak egoten,
ziran eta kantak, liburuak . . . Zuk Hernanin gauza bat lortu
nahi bazenuen "Club Deportibtrarengana"joan biharzenuen,
haina nahiz eta luistarrek ez zuten hor7 -elako botererik, karrpe-
onatuak egiten zituzten , mendira joaten ziran, korz.ra forrnatu
zuten . . . Etagazte jendeguztia etortzen zan lr .ristarretara : Ekai-
naren 2lean, luistary-en egunían . festa egiten zan eta pelota
txapelketa oso garra;itzitsuak ere egiten ziran . Horzeuden ola-
notarrak, Juanito Olano eta Juan Joxe Orio, Zubiria, Tihurtzio
Odriozola. . . boriek denak lan asko egin zuten eta orduan
gazte jendia beraien babesian bil (1u zan . . . 2'

2002-IZM-01 elkarrizketa . erdialdean .
2002-ILG-01 elkarrizketa, e¡ dialde-hukaeran .
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Imanol. ez da Cluh Deportivo 1lernani-ren eta luistarren arteko antago-
nisrnr> hau ikusi izan duen hakarra : - I II Luistarretan egon haiz orain arte eta
orain 1>este aldera pasa haiz_! - egotzi ziolen '1'ihurtzio Agirreri, Cluh Depor-
tivo Hernani-ko lchcndakari egin zuteneain, futhola izugarri gustatzen hait-
zitzaion . Izan ere, hata soilik kirol mundura mugatzen zen. politika, kultura
eta ohituretan asko sartu gabe , besteak berriz euskal ohituren defendatzai-
le izan nalli zuen .

Club Deportivo Hernani-ko mendi irteero bat Lizeaga kalean gora .



" 2002-IZNI-01 elkarrizketa, erdialde-hukarran .

I>1 I L -BE I E .A\ :IO4 .

	

1O(i-1) I

Dena cien, luistarrek babes politikorik izan ez arren, babes sozial izugarria
zuten, goiko pasartean aipatzen den bezala . ekintza ugari bunltzen zituzten,
denak cuskal kutsukoak, noski . Gainera . frankistak kontra izan arren, cliza-
ren babesa zuten, izan ere, Karmelo Labaka apaizak lan handia egin zuen
hertan . Karinelo Labaka albiztuarra zen, haina bere azken urteak 1lernanln
¡gano zituen apaiz lanetan. Lanhide Eskolaren proiektua herak eratu zuen,
haina batez ere bere cuskaltzaletasun eta zintzotasunagatik izan zen ezagun .
Iñaxio Mari Zubeldiak horrela hitz egiten du gizon honetaz : . .Hum oso eus-
kalt alicl ziiali, ellsk'c'ri oso mido hilz e ilell ,~lClll . :Aele Cllai iil btinia-
rretClk?O 1)lezm ~z,O('1i leI.?el e1igO S('1-171o a 1ill«'> ilsiei E<tileil . leii elo <, Il, 1i111111

koVI.?OiTClk?, (iil)Teliek?o bUlikilt(lil c,,kil1)ilíilii eoolell ~111C1li . :;el'O t liri N1._ eni-
ten .zigitil eiis/''1Ch'. Imi 011d0 el'C?I :~'elet7Glk?o i.r(1i1 ZC111 pellsollU balt, punisC1-
rnolck',,itztic't(iko /c'iiclŕa b ltzc'r1 .zueirci . . . " Mañoli Zigaran eta loxe Apaokaza
ezkontzerakoan, Ama I3irjinaren egunean meza atera zuten, orduan . Labaka-
ri euskaraz egin zezan eskatu zioten, haina honck azken momentuan ezez-
koa eSan Zien, egun ganantzitsu horretan Udaletxek() autoritate guztiak jOa-
ten zlrelako Illezetara eta ez zelako momentu egokia .

Mendizale íalde bol
San Antonio
Porodorean, 1944an .

~~ Luistarrek Hernoniko
gazteria biltzen jakin
izan zuten, eta pilota
txapelketak eta mendi
irteerak antoŕatu
zŕtuzten .

•
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flaina Karmelo Lahaka hil eta elizaren bahesa bukatu zenean . orcluan
hasi viren korneriak Juanito Olano eta heste askorentzat ; badirudi, Elga-
rresta parrokoak traba ugari jarri zizkiela luistarren inguruko ekimen guz-
tiei . Belhin, Corpus Christi meza bukaturik, jendea elizaren kanpo aldean
hildurik zegoela, Juanito (Mano, Elgarresta parrokoarengana hurbildu
zitzaion : 'Don Jose, zurekin hitz egin nahi det, joango gera zure despatxu-
raY' eta horrela jo-.i n zircn apaiz etxera, han zeudela boneta csan zion ,Jua-
nitok: "Mesedez, utz nazazu hitz egiten, utzi hitz egiten bukatu arte behin-
tzat " . Bazckicn hizketan gizon harrek eta bota zituen bota beharrcko
guztiak: Nola trabak eta oztopoak l)esterik ez zituzten izaten ekimen guz-
tictarako. apaiz batek nola egin zezakeen hori . . . Eta hukatzean zera galde-
tu zion : "Eta orain zer nahi dezu"t", Elgarrestaren erantzuna benetan gogo-
rra izan zen : "Guzti honekin desegin! " . Ez dakigu zergatik zien
horrenbesteko gorrotoa luistarrei eta euskal ohiturei ; I ilaxio Mari Zubel-
diak dioenez, hilero ehunka gazte jaunartu eta konfesatzen zituen, baina
luistarrak bere kontrolpetik kanpo geratzen ziren eta "hori ere ezin era-
man! ", horrela zebilen Legazpitik etorritako apaiza . 1

ANTZERKIA, SCHOL.A CANTOI?IJM ETA SANTA ESKEA

Garai haietan, luistarren inguruan ihiltzen ziren zenbait pertsonak, talde
kultural batzuk sortu zituzten, eta hauetako bat antzerki taldea izan zen,
Ziiitzotclstaraa zinema aretoan culanaldiak egiten zituen eta arrakasta han-
dia izan zuen, ez bakarrik hernian, bada probintzia osoan ere .

Talde nahiko handia sortu zen bertatik, zuzendari, tekniko eta antzezle-
en artean jende aski ezaguna zegoen : Jexux Mari Olano. Mari Kruz Uria,
Patxi Odriozola . Atxukarro, Joxe Makazaga, Manuel Aaala . Jexux Egigu-
ren, Juan Migel Zugasti Kattarro, Pili Sarriegi, Maria Luisa Zubiria. Iñaxio
Mari Zubeldia . . . eta bestc hamaika pertsona ere . Gainera, Don Pedro l-Iadi-
nabeitia, Hernanira erbesteratu zuten apaiz bat jarri zuten zuzendari, baita
Miguel Toledo ere, llernaniko alkate ohia : orduan taldeak indar handiagoa
hartu zuen oraindik. Iicrtako kideak etxez etxe joaten ziren antzerkiaren
iragarkia egin cta sarrerak saltzera, horrela jende ugari erakartzen zuten .
Gainera, antzcrkiak cuskaraz egiten zituzten, antzerki mota ezberdinak
jorratuz: Zartzuclatik cuskal dantzetara ausartzen ziren antzezle hauek .

'' Ibid .



Ihid .

Ihid .

-1

komikoa, satira eta drama kutst-iko emankizunak landuz, Ezer ez da fiesta
bczalako obrekin . 1)ekoratuak etxeetatik altzariak ekarriz osatzen zituzten
eta jantziak ere etxetik ekarritakoak edo bigarren eskukoak izaten ziren .'=

llernanin b.-tzegoen beste antzcrki talcie bat, erdarazko funtzioak egiten
zituena, hauek ez omen zaten hernien emankizunetara katurik ere erama-
ten eta euskal taldeekin elkartu nahi zuten; baina Iñaxio Mari Zubeldia eta
Jesus Mari Olano. I;lgarresta apaizarengana joan ziren, horrekin guztiarekin
arduraturik baitzeuden . erdaldunekin elkartzen baziren, funtzioak crdaraz
egin bcharko ote zituzten beldur ziren bi "artistak . Elgarrestak, hcrriro ere
erant%an gogorra eman zien bi hauc i :

El,arrestarell hitzak ballek izan ziran: Ez, ellidela ardltlcltlt
bibar! Euskera galtzera zijuala eretbcli . aurki ekarriko zlatela
Orbegozo Zunlarragatikan ller11anira eta ez dakŕt zelrbctt
ehltllka 1(lrl,~j il(' Ctorriko zirala k(llll.)Utikclll, dellak erdaldltnclk,
ni-te tilllal harrlt ez z(tla ellskeraz: hitz eg11lg() eta bll/,?(ltllk(
zilzrla euskal ollitltra,k eta hizkltlntza eta (luna kittu. 1 //ori apai-
zakk esa11 .zigu11, J)on fose Ecirre tctk . . .

FRN\KPA10A RETE -BETI=A \ (I945 It) (64) I

Schola Can torum
abesbatzako kideak Son Juan

1
~x.

	

eliza aurrean. Frankŕsmo
guraŕan, euskaltzaletasuna
borneratu zuten hainbat
tolde sortu ziren herrian,
horietako bat izan zen Scholo
Cantorum.

•
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1)ena cien, nola hala haina oztopoen gainetik antzerkiak euskaraz egiten
jarraitzea lortu zuten eta ZintzOtasunean antzerki funtzioak enlaten jarraitu
zuten . Don Jose Elgarresta berriz . Donostiako Santa V'iaria elizara joan zen
bika rio modura, bere hizitzaren azken urteak bertan cinatera .

Giro horretako heste talde garrantzitsu bat Se -bola C(illtorllln ahesl)atza
zen, herriko makina bat neska mutil bildu zituen koroa zen hau, fáma handia
hartu zuena . Aheshatza Gabriel Olaizolak zuzendu zucn,,Juan J(>_xe Oril'oren
laguntza estimatuarekin eta leku askotara nnlgitu ziren Euskal 1lerrian barre-
na eta Espainiako zenhait hiritan cre egon ziren . Musika mota asko entzuten
hazen ere, garai llaietako adituenak herri musika eta musika klasikoa ziren :
. . .hOJ!/(l oso 0/1(1

~-(I)?, //fkk eta /lere (1rrel)(/ holl/Vil? k?(11?!(iiZe/l —elli/e/1 l)er-
tunl, nik? bebilIi(11 l)etl be , / ./'t I/ll1Sik?(Ilik' I?I(/Slk?o171 ~(1//(ltll /2(11/ (l('t . . .

Ezagun da santa eskeko erroncla eta San Joanetakoa zeinek berpiztu
zituen, zein izan zen ohitura horien arima, Tiburtzio Odriozola hernaniarra
hain zuzen . Gerra pasa eta gero. bai bata eta hai bestea guztiz galduta zeu-
den, baina luistarren . antzerkien eta konien inguruko giro hoirv kutsaturik
edo, 'I"iburtziori Santa Ageda bezperan , aspaldian egiten ziren erronda fama-
tuak beiriro egitea bururatu zitzaiOn , baita antolatu eta egin cre :

. . . JIIZÜr •re// ge//Iu/e/l . h'ohlo G'oiu . Tib/n -tzio eta ti¡ . hirurok,
borrel(/xe 1Jerl7k'c't(/il (!1'f f;fll(l71 eta : Ze ll'll(l1t c'ii .~(7/ .~Z/te S(l/lt(/
A e(l(/k?C) t(//(le bat sor/11 e/a San Age(l(lkel tis(/ri''ll(/ berrlz ere
bn~te(r

	

>tr(lo ._ŕo/'.! (,IiIk l(l(,1, ll//(ll/k?o

	

e/(t hal(txe,
b(11 -e'll b(11)e'J1(Ill sol'l1/ --en lafilia . . .

Axcridantza: " . . .nota inauteriak galarazita zauden . . . "

Axeridantzaren inguruan hitz egin dezaketen helaunaldi asko daude Her-
nanin. Iclienao ere aipatua dugu ohitura hau nolakoa zen gerra aurrean,g
hatez ere Luis Gorrotxategiren hitzetatik . Rama lternaniarrentzat hain bere -zia
den axeridantzak pasaite herezi bat hehar du, honen inguruan konta daitez-
keen ezaugarri eta anekciotak oso ugariak baitira . Gerra ondorengo axeridan-
tzaren inguruan hobekien hitz egin dez :ikeena Imanol Larretxea da, berak
txiki txikitatik jakin izan zuen axeridatntxatren giro yazi-gozoat dastatzen eta .'"

Ibid . . 1)Ukucran .
' Azerid ;int -r ir n anartca Intinul Larre:xcaren hit/en I)idcz ciin da < uztiz . 2tiii2-1L G-t)1 elkarrizke-

lakc) lclicn , i : . l .lc

	

rihilü .



111131101 Larrctxea 3-t uilc ihili izan da ixcridantzaren I)arruan, herritarren
hizkarrak lerotzen. Hera txikia zen Francoren diktadura ezarri zenean,
haina ucridantzaren daia aldaketa nola izan zen entzuna dauka . C)iktadu-
ra ezartzean . inauteriak (Iel)ekaturik geratu ziren. ez haitziren erregimen
taxista horren oso gustuko . 1 forren ondorioz. gerra osteko lehenengo urte-
etan :ixe •ri(lantzarik gabe geratu zen 1lernani . Baina gerora, gazte koadrila
batek bult¡aturik . ohitura hau berriz martxan jartzea lortu zuten :

. . .hlautc'rŕak (l'bc'katu _ŕtuzte-
F

)lia)l. (gondll Z(IJI bŕ hin, 1117e
(I.CE'J'ŕd(1111~C11'Í~' e,l;ŕll ,íabe :
ordllau .

	

kuadl-i1a /)(lt
•ju(ul 27z111 I/(T)1a11ŕkv 1r(Ilrk'1.~c'-
va c'ta alkalŕari baŕnien(I esk(1-
111 .—iul('11 . Stl)1 . f11(1)1Pt(1)l (l1('IZl-

11C'ku . Í,1(1lll('1'i(Ik ,~al(1 ra _ ŕlCI

._el1(k'laku c'1(1 bltrrek baic'z-
k1rC1 es(i11 Zuc/i . fío¡-¡ izan 2(111

1941-19

	

1rr1ŕa._ ~feroztik,
)rŕk hori d(urkal adittla Proll-
1.vo 11'C')'rari, ._('r atŕk(lll hau

	

w
izan zan
zart lel)erldahŕ._ik.11a . • .

Behin axeridantza San joanetara pasa
zenez gero, gaur egun arte iraun clu jai
hacen egitarau~tn harnerlturik . Imanolek
irankisino garaiko axericlantza ezagutu
du, et :i garai hateko ixeri(lantzatik gaur

	

_ •;

	

- .

egungo :ixericlantz,trako hilakaera nola
gertatu den oso ongi daki . Gauza asko
aldatu (lira, esate baterako. itxura aldetik

	

i0

	

"
herriaren egitura Iisikoa : Garai hateko
alele zaharra ez zen gaur egungoa bezala-
koa . orduan ~1 udr('k(rk' eta Kale Nagusia-
ren arteko karkaha luzeagoa zen . traba
gutxlago zltuell eta irtcerak non-nahi
aurki zitezkcen . ukuiluetarako sarrerak

1 1

	

1

	

1

	

1' ',

	

1

	

1

Karkabako plaza. ñertatrk ywbt¡kusten do Kardoberaz eta Kale
Nagusiaren arteko karkaha, axeridantzan erabiltzen dena .

. 1 5 1
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ere bertan kokatzen ziren eta jendea ezustean harrapatzea errazagoa zen .
Herriko edozein ickutatik sartu eta beste puntatik irten zitezkeen dantza-
riak, inork ikusi gabe, ate guztiak irckita haitzeuden .

Gainera, Hernani txikiagoa zen eta ez zen gaur egun kalcan biltzen den
jencletza biltzen . Axeridantza joko moduko bat ornen zen, maskuria zue-
nak kalcan zegoena harrapatu behar zuen, horregatik zelatan ihiltzen ziren
ia jencíea non ote zegoen : . . .ende her-rikoiagua zan, ez zar, kanpoko jen-
clia egoten orain hezela . Ora in askoz/ende gehiago etorizer, chi. O•dua„
jencliak alde egiten z,ler, ez jotzekl), jendia ezustian harrapatu bihar zan ,
ez zakiten nundik citerako zinar, eta orrika alde egilen zuten . baina
beraien borondatez ez ziran jartzen jotzeko . . . Balkoietara igotzea eta etxe-
etara sartzea ere ohizkoa zen orduan, Imanolek berak egina dauka hori,
baina beti sokari helduta, sokari heltzea oren ven jokoaren lege bakarre-
netakoa, hori ezin zen hautsi . Ezustean harrapatzeko grinak, hamaika triki-
mailu erabiltzera eraman zituen axeridantzako partaideak :

. . .N'i gogoratzen naiz zaborrako karruan sartzen giñala :
ordun idi hatekin bilizen zan herriko zaborra, "Prailiak" idi
bat zuen here kclrruarekin eta zaborra jcisotzer, zuen . htct
gogorcitzerl naiz, linkoenean, jendici konturatil gahe karrrlan
sartu eta hestiak zclborr-a botatzen zuen bitclrtian gii han go-
ten giñala gordeta, gero jendicirengcir,a ailaitzen girianian
karrotik ateratzeii giñan . Besle hatzutan traub an ere bai,
:Vlorencoseneko hurtan tranhicin sartii eta Plcizaberrin giŕta-
nian ateratzen girian, inork ez ziren espero gu tranbian genio-
zela! Horrelako gauzak izaten ziran, haina hurtan oso hizko-
r-ra Prudentzio Ayerra difuntua zan . . .

Soka ez zen bi muturrekin bukatzen, baizik eta bakarra zen, orain urte
batzuk crantsi zioten beste muturra sokari, Manu Gonzalezek proposatu-
rik. Maskuriak berriz, partaide bakoitzak bina maskuri nola hala lortu eta
horrcla ibiltzen ziren, baina orduan ez ziren gaur egun bezain errez leher-
tzen, norberak bere maskuria hobeto zaintzen baitzuen . Gehienak Lcoka
garbilekuaren ondoko hiltegira joaten ziren maskuri bila, hartan garbitu,
puztu eta bakoitzaren etxean lehortzen zituzten ; Maskuri on hatek gainera,
soinu asko atera eta min gutxi ernan behar duela esaten du Imanolek .



Axerictantzan ateratzeko ez zen gauza berezirik egin behar, bertan atera-
tzea libre ez bazen ere, ez zegoen antolakuntza finkorik, bost edo se¡ egun
lehenago, bati celo besteari galetetu eta horrela osatzen zuten 16-17 bat gaz-
teko taldetxoa . Dena den, bazeuden axeridantzan beti irteten ziren batzuk,
hauek kirolariak ziren :

. . .Izaten ziran lehendabizi korrika ihiltzen ziranak .• Aierra,
Alejandro Arrozpide, Jose Luis Adarraga, Antton Adarraga . . .
deporte pixka hat egiten zutenak, ela gero has¡ giñan baloma-
nokuak, Alantt González, Rekondo, ni . . . eta gero, lartian beti
bi edo hiru izaten ziran . Rama ez da izango Hernaniko gizon
hat, hehin 50 urtetik gora, urte hatian edo bestia n atera ez
dana . Gero izaten ziran Azkue . nere anai cliftantt .ta . . . Beti bost
se¡ edo zazpifijuak eta bestiak aldatu egiten ziran . . .

Jakina cien bezala, orduan ez zegoen axeriaren irudirik eta ciantza,
hasieran eta bukaeran egiten zen, fandangoa batez ere, gainera : *' orain
baino hobeto! " . Behin axericiantza bukatuta, etxeetan ciutxa gutxi zeucie-
nez . Plazaberriko kornun publikoetara joaten ziren garbitu eta aldatzera,
gero Egañanean gosari bapoa egin, zurrukutuna tartean zela, eta nor bere
lagunekin, herriko festa nagusietan murgiltzen zen .

Orain urte gutxi, herriko zenbait cragileren eskutik, garai bateko axeri-
dantzan abesten zen kantu bat zabaldu nahi izan zen, ez legoke gaizki festa
honi buruzko pasarte xume honetan hitz horick gogoratuko hagenitu :

Axeri dantza txibulihulete
Opila janda konkete
T.vibulibtt libulihtt fihulete
Tvihtrlibtt libulihu tvthule

Ezkiagako dantzaldiak eta txistulariei txistuak

Dantzaldien inguruko azkeneko pasadizoetako bat txistularien eta txis-
tuen eskutik datorkigu . Bandak hiru pieza jotzen zituen eta gero txistuak
beste hiru, tttcrt-ttunean, dantza askean ibiltzeko gehienbat . Baina 1964-65
inguruan, txistulariei, jenclea txistua jotzen hasi zitzaien ; txistulariek, egoe-
ra hori zela eta, gehiago ez jotzea erabaki zuten eta denboraldi batez, Her-

FR,ANKISMOA Rere-Rrrr .Ay (1945 - l9o tl I
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nani txistulari gahe egon zen ` . Roxarito Goikoetxcak honda esaten digu
txistulariei buruz : . . .7.vistulcrŕak ari ziranian. illor1? 'baliS/(lil coilell
hazllelt . t.i ŕst111(11 i(lk gel(Iŕtt7 c,glitell .zira,i! . . . Berak dioencz . baliteke txistu-
lariei txiswak jotze,t, haina hori Egia, Gros edo 1)onostiako Alde Zaliarretik
zetozen koadrilen eskutik izan zen, hauckin horroka asko izan baitziren
herrian kontu hor'r'engatik .

llena den, badago Ezkiaga Pasealekuko dantzaldian, un-te horietan
gertatut,tkoari garrantzia kentzen dionik, Ignacio Iruin, I)a lclako nlusikal<t-
ria zen eta honek zera esan digu : . . . / .v'is/il kon/u 1}orŕ ez (la orilla esalell
dan be._ola eh' PO.v(i /mi (1(11(1 . bclill(1 g(/1hYl hulek pasa zŕr(111 ('1(1 kit/o .

Ortiko ,(I) izl ie/ claTli.~llIZeko I)('Sle 1110(10(1 11(1/u .111e11 e1(1 IXls/ll(k Suello-
all ef;i/ekU z11G111e.Z . . . /1or11)as(l zall . ( . . .% ro . IÍE'riull/la basi , -- (¡ ti 1('llch(/
etoilze11 et(1 J-Ierll(1lli zali j)ro11I)illtzŕe1(iI.?artZell ZIlOll ber11)'(1 . . .'-

Baina, zer gertatu zen txistulariek jotzeari uko egin ziotenean? llonostia-
ko koadrila horiek kiosko atzealdera eranlan eta txistua jo zuenari egur
galantak ematen orlen zizkieten. Orduan. txistulariak nolabait ekarri heNar
zirela pentsatu zuten hatzuk, ohitura galdu ez zedin : lan horretan lñaxio
Mari Zubeldia ibili zen, zenhait banda ere sortu zituzten Hcrnanin jo ahal
izateko. herak diocnez banda basoerdi bat edan edo mokadu bat jateko
geratzen zencan — txistularialk basten ziren, loxe Ansorena eta berc senleak,
baina bertan biltzen zen jendetzak txistu egiten zicten :

. . .7:xistiika h(stell zir(n uta uoski, tAisttll(1rŕek ('z zlItel(l
,L e1.1ŕcgo jo hibarest111 zutell . . . Orcluan basi giñan 11ulgitzetl ('t(1

1(111 11(111(1(1 so1717 ,t'eili/11N11, :~)1(IUUlli~11(7k, l)oiloslilik elorrila-
kll(lk., :lll-íikií(tk . . . '1(1 l~(11l(legoi .('l(lll ni alIlT('ll('ko I)(1u(l(lkill
llelorrel(l, ekarri lliliieii lllíza/?o l,ril11la1 •i(i k, ('r(li I01s(1/11/(, .le,?-
(li(( hulkoie/(u'(1 (1er(//a, (1(111(lk 1.V(llok(1 . . . 11cr gctl(lirlz(lt ju 21111

o/)i/HHl(l /lurŕ ('la! . . .

Gero, gazte gazterik Patxi eta Joakin Apezetxea anaiak hasi ziren, Anto-
nio Insalrstlk lagunduta . Gorriak eta ht pasa behar izan zrtuzten hauek ere,
jendeak txistuka egiteaz ( ain gauzak hotatzen ornen zizkietelako . 1)ena

" AI'EZE'1 ;XEA . Yatxi : Ilerurvrŕ ela trlslua . Kutsa Fundazicrt. l)onostia, 1992. 169-1'6 or. cta ARTE-
CHE . .losé : — Silva a los Chistularis — . La u)_ de España . l)onostia, 1965eko Apirilaren ja .

- 201)-111-01 elkarrizl:rta . hul :aeIa 1 .

20 12-I7.,\i-III clk,trrii.keta, hukacran .
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Industrializazio berria

Esanda clago, gerra aurreko Hernaniko ekonomian industria zela nagu-
si :, .,ordltalt 2egoen 1'a/)elera 1iendica eta hclita Bit'a/, Batpclpelera ere,
gero zclidell '1'Cll)riC(I de 1)ililloS ~a17'ero IloreIICO,, et(1 ,~el)ia~o . . . Edo-
zein aitem edo tmonak j,tkingo luke garai haietan 1lernanin zcuden lante-

3 .3 .- Industri hazkundea eta inmigrazioa

AI'E7PT\TA, Vatxi : Ilermnri (Va Lvi,'tua . . . 1? i ctr.

2002-AI[A-01 lkarrizketa, hasirr;t ~rclial~lran .

den, haziren 1lernaniko ko-tdrila tigari, kiosko ondoan jarri eta txisttilariak
hahesten zituztenak, txalo zaparrada Iuzcak boteaz eta "sueltoan" dantza-
tuz, kanhoko jendeari erantzuteko asnlotan .'° N1onlcntu gogorrak izan
viren Hernaniko txistuarentzat 1960ko 1,

	

trkada erdialdeko urte horick .

t

	

Hernaniko Txistulari
Banda 1965ean,
Ezkiagako Bar
Frontón parean .
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Morencos
ehun lantegio

XX. mende
hasieron ireki

zuten .

gien zerrenda bat egiten . hernaniar gizartean eragin handia izan baitzuten
hauck . Baina gerra iristean hauetako askc desagertu egin ziren edo kalte
handiak izan zituzten. Gainera . askc, molde zaharreko lantegiak ziren eta
ez ziren garai herrietara behar bezala egokitu .

50 . eta 60 . hamarkadetan . Hernaniren itxura guztiz aldatu zen . urte
hauetan industrializazio sendo bat errotu zen herri honetan eta industriali-
zazioak jendea erakarri zuen eta, epe motzean . haucntzako etxeak egin
behar izan ziren . 1lernaniko biztanleria bikoiztu eta atizo berriak sortu
u.iren, bertan eraiki ziren molde berriko etxeak, Extremadura, Andaluzia,
C:alizia celo Gaztelatik etorritako Iangile familia ugarik bete zituztenak .

Gerra ondorenean, ekonornia frankistak autarkia gogor bat ezarri zuen
estatu osoan, inportazioak eragotzi nahi zituen, espainiar ekonornia bere
kabuz balia zedin . Baina sistema honek ez zuen batere ontirarik ekarri Eus-
kal Herriarentzai, industri produkzioa oso ahul ibili zen unte batzuetan, gai-
nera Euskal 1 lerriko probintzia traicloreak 1iots, ( iipuzkoa eta Bizkaia, ez



ziren Francoren garapen proiektuctan sartu . Hala ere . industri sektoreak
no¡,¡ hala egin zuen aurrera, batez ere, metalgintza espezializatuak eta
Gipuzkoako makina-erraminta lantegick, hauek garapen handia izan bai-
tzuten, Espainiako harne eskaerak bultzaturik . 1950 . urtelik aurrera, estatu-
ko ekononlian aldaketak nabaritzen hasi ziren eta 1959rako liberalizazio
ekonomikoa burutu zen. honek suposatzen zuen guztiarekin . Orduan,
atzerriko inhertsioak ett estatuak ematen zituen krcdituek . industria izuga-
rri hizLortu Zuten eta t ii .kal Herrikt> 1izkunde tasa herehala handitu zen .''

Industrializazio herri honen adihide Pedro Orbegozo metalgintza lante-
gia ja ri daiteke. 1953an ireki zen eta ehunka langilek egiten zuten lan ber-
tan, Hernaniko lantegi handiena hihurtu zelarik . Iiaina lehenagotik ere sor-
tuak ziren hainbat lantegi : Zikutlagako paper lantegia, Electrogufinica
IIernarli S .A, JOsé Roig ehun laniegia, I)anakBat eta 7runsjutcar. . . 195-Itik
hazkundea egonkortu egin zen eta lantegi berriak sortu haino, zeudenak
hanclitu egin ziren .' -

" 1 :A-\LA\IES. Ramcm : Introducción a la C'conoinía ('spr(irola . Alianza Editorial . Nladrid. 1994, 279-
281 or. Ikusi ere : ANSOI .,\ . Gurutz : Euskal ller7-iko ekonorrrŕaz, 1955- 1%7. Mensajero, Bilho .
1971 . [1(A:NGA, .\l . G . ; 111 : 11RERO, I .L . : L)iruŕnrica (le1 capitalismo, crisis _v economía vasca, 1 tor-
(lago, 1)onostia, 1983 .
LARRANAGA, I . ; IRI ;RI:TAGOYFNA . R . : lkriumi 1902 . f tn(liu socŕuk ;gŕcu de un pueblo ŕndus-
Irial,Lrrŕpr(--co(rrru . l :clitori,il Icharopena, Z .uautz, 1(X% i, >i or.

FRANKISMO .N BCTE-BET EAN (1945 - 1 9h •1 ) I

Orbegozo lantegia
eraikitzen . 1953. urtean
jurri zen martxan.
Hernaniko Ion tegirik
handienetako bot izan
zen, urteetan .

•
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Inmigrazioa: " . . .kastellanuak asko ziran!"

Esan hezala, industrializaziO btzk<)r honen OncIOrioz . lantegictan langile
asko henar zen, horregatik . kanpotik 1lernanira lan bila etorri ziren inmi-
grante espainiarrak asko izan ziren. Garai haietan egindako zenbait zentsu-
ri jarraitzen hadiegu, konturatuko gara Hernanik ozta-ozta errekuperatu
alial izan zucla gerra aurrean zuen hiztanle kopurua . haina 50 . h:unarkadan
eta hatez ere (i0.emi "boom- denlOgral'il:o naharnlena izan zuen .

Gerra aurretik Hernanira etorritako kanpoko jendea asko izan zen, batez
ere Gaztcla aldeko langileak, baina nlodu jarraitu hatean elorri ziren .
llauek, bere jaioterrian lanik ez zegoenez l :uskal Herrirako I)idea hartu
henar izan zttten . Bernardo Matiín San Miguel, Gaztelatik elorri zen bere
fanliliarekin, hamahi urte hesterik ez zituen eta alta ltil zitzaionez, Medina
del Catupon ez zegoen heretzako lanik . industria oso gutxi baitzegoen her-
tan . horregatik etorri ziren Hernanira, lana aurkitzea errazagoa zelako : . . .Nŕ
l/('CIŕ)ll! del Campo-11 .¡ti¡<) uiuI2e' i etu bo11(1 11(11)1(117ŕ Irliel'eL'ŕ)7 ¿,lo¡ -l.¡ llŕll-

t~e11, unma1, urrebx1 e/u (rmululreL'ŕ)1 b(lteru. Aŕlu k'17e)1(r~o bŕ1 ~ŕt~crit;rul e/Ll

bol-1'(!t.(ltlk et017' Li1lell ho11Ll, (~(l : /C'Lrkgilzc'n ela Lrl7'ebalk 17L1)1 ,Z;C'1111(IC'ILI

1(1)1(1 b/1(ltll Zllell. I)(l/11(1 17(M ŕll(IIlSll7Cl l/t .l'ŕU,t;O ( Oell . . .'

Hernaniko bilakaera demografikoa
(1950-1981)
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Gel'lat ostean, inmigra/loa ez zen oso handia izan eta gerra aurrean
hezala . kanpoko jendea oso modu jarraitLlan etorri ze11, I1a1Ila llerilalnira
etortzen zirenak, hatik hat Nafarroa eta Gihuzkoako hiztaulleak zircn . Ego-
era hau, 1950 . hanlarkaclatik aurrera zcharo aldatu zen : esan hezala, indus-
tria herriak ezarri ziren, eta ltorrek urrutiko jendea erakarri zuen . Garai
hauetako inniigrazio olatu handiena . 1956-1962 artean enlan zen, ehunka
langile eta fanlilia etorri baitziren 1lernanira, gehienak, Andaluzia eta Fxtre-
maduratik. 1962ko zentsu hati kasu egincz . ikus daiteke nola Eshainiatik
etorritako innligrazioak Hernaniko hiztanleriaren %23,6 betetzen duen ;
Andaluziatik »6 lagun etorri ziren . Extrenladuratik 5-47 eta Gaztelatik eto-
rritakoak herriz $96 ziren , azken llauek gerra ;uu'rctik etorritakoak, gehien-
hat : han guztia , ia 11 .000 hiztanle inguru zituen herri hatean . 19?0erako,
kopunu han ikoiztu egin zen .'

LABRA\AG .A . I . : IRI'R["IAGo\ F\A . R. : ller umi 19Ó2. . . 2_5-11i ur.

rlyA\KI~\IO\ REtE-BElE,AV ¡H-t:)- 19( ;1)

^^~' I Hernaniko
kaxkoo

_. .,~

	

1965ean .
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Harnarkada
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honetan asko
handita zen
herria .
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Inmigrazio olatu handi hauetan etorritako bat Mari Núñez Centeno da,
Bernardo Martinen emaztea. Bera 1938an jaio zen Zalamea de la Serenan,
Badajozeko herri txiki batean, baina oraindik haurra zela Huelvako Trige-
ros herrira joan zen bizitzera . Mariak kontatzen digunez, beste errernedio-
rik izan ez zuelako etorri zen 1963an Hernanira, 25 urte zituen orduan eta
oraindik ezkonclu gabe zegoen :

. . .Ni ho( ,'eita best r t rterekiu etorfi eta Re»mi'-n hasi nintzen lane-
un, bertan ezagutu nuen nere senarra eta hortik bi urtetara
berurekin ezkonclu nintzen . Han ez zegoenn lanik. soilik
nekazaritzan eta nik ez nz-ren horretan lanik eginn nahi,
orclrran bona etorri ni ;nitzen, fabrikara . Lehenago etorrita zeu-
den lagunak ezaguizen geniluen, herrikoak, eta hauek deitu
ziclaten, ia bona etorri nahi nrten esanez, hemen luna bazego-
elako; horrela etorri rzintzert, .furn.ilictgtcztiurekin batera, uitu,
ama ela derruk . . .

Maña, here herrikide ziren pertsonckin kontaktuan jarrita etorri zen Her-
nanira, haiek esan zioten hemen lana zegoela eta haiek animatu zuten eraba-
ki hori hartzera . Izan ere, inmigrazioaren ezaugarrietako baten aurrean
gaude, jende gehiena zenbait kontakturen bidez etorri baitzen Euskal Herri-
ra ; batzutan herrikideak ziren, beste batzutan herriz familiakoren bat zen
kontaktu lanak egiten zituena . Bernardo Martinen familia, honen izeba batek
cleituta etorri zen gure herrira, esaterako . Ezaugarri hau migrazio mugimen-
du askotan ematen da, adibide modura, Amerikarako euskaldunen emigra-
zioa jar daiteke : Amerikara joateko, lagun edo familia-kideen kontaktuak
ezinbestekoak ziren, bertara joaten zena egoera onean iritsiko bazen .

Baina gizarte cuskaldun eta espainiarraren arteko diferentziak aski
nabariak ziren. Hernani herri industrializatu bat zenez, eta urte askotan
zehar inmigrazio jarraitu bat jaso zuenez, erdaldunduriko herri bat zen
jadanik, baina oraindik ere euskaldun asko bizi ziren bertan eta euskal ohi-
turak, izaera eta kultura, herriko kaleetan nabari zitekeen . Espainiatik eto-
rritako inmigranteen lehenengo talka, euskaldunen nortasunarekin izaten
zen : . . .Obitura ezberclinak ziren ela ni triste nengoen, noski, ber/ako poz-

2002-Bti>1-U1 clkarrizkcta. y1aria Núñcz-cn hitzak clkarrizketaren bukacran .



tasuna eta bertako gazteria . . . eta hemen ez nuen inor ezagutzen . (. . .) Kli-
magatik baino gehiago, pertsonengatik izan zen hau; itxiagoak ziren,
han jendea irekíagoa da, ez da hemen bezela, dena itxiagoa dela, nik
diferentzi hori asko nabaritu nuen, baina laster inoldatu nintzen . . .'' 6

Bertakoek ere aldaketa handiak sulnatu zituzten, batzuek beldur pixka
bat izaten zuten : . . . Esaten genuen hoiek etorriko dira eta guk baiüo gehia-
go agindu bihar dute ", gaiñera, etorri ziranian umil urnil etorri ziran,
zergatikan esaten zuten "neska, hemengo etxeek kornunak dituzte!", hall
sorora joan bihar eta!. . . ;' Inmigrazioarckiko erantzuna oso ezberdina izan
zen, batzuk erabat baztertu zituzten, baina beste batzuei ongi iruditzen
zitzaien handik hona lan bila etorri izana; gehienci, herria nola erdaldun-
tzen eta aldatzen zen ikusteak ez zien gratia handiegirik egiten, ordea .
Batzuek txurrianoak deitzen zieten kanpotarrei, beste hatzuek belarr imo-
tzak, haina hitz hauek euskaldunen artean erabiltzen ziren, bestela, oroko-
rrean, errespetuz hitz egiten zuten euskaldun eta erdaldunen artean .

Oso fenomeno anitza dela esan beharrik ez dago, hernaniarren artean
jarrera ezberdineko jendea zegoen eta, inmigranteen artean ere bai. Baziren
Hernanira etorri eta bertako gizartearekin erabat maiternindu ziren pertso-
nak, baina baziren baita ere, auzoko giro erdaldunetik irteten ez zirenak .
Dena den, beste herri batzuekin konparatuz, Hernanin ez zen inolako
"getho"rik sortu, izan ere, Gipuzkoako beste herri askotan hi komunitateen
arteko banaketa erabatekoa izan zen - herri oso euskaldunetan, esaterako - .
Hernanin, egon, baziren erdalclunduriko langile auzoak, Florida auzoak
esate baterako, urte askotako inmigrazioa ¡asan zuen eta 1962rako etxe berri
asko egin zituzten hertan, inmigranteen kopurua %33koa zen, gutxi gora
hehera. Gauza bera gertatzen zen Antziola, Zikuñaga edo Lizeaga auzoetan,
azken honi, katanga deitzen zioten gainera . `

2002-RGO-01 elkarrizketa, erdialde-huk .ic•ran .

" LARRAÑAGA, L ; IRURETAGOYENA, R . : Hernanŕ 1962 . . . 275-313 or .

FRA\IKISMO1 BE!E-BETE N (IJ45 - 19(54)
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Jaime Puig
fabrikako langŕleok

eta nagusiak
1955. urtean

Latxeko etxebizitzak eta
Jaime Puig fabrika
Eyenotzu auzoan .

i

Baina inmigranteak ctortzea-
rekin herria handitu egin zen .
cta arazo larri bat sortu zen ;
ordurako alkatc lanctan zchilen
Tihurtzio Agirrck oso ongi azal-
izen du, zein zen arazo hori :
. . ./ /e'1'17)'C! 1)(hi cgili ZWi . el .veI)i-
zil.zclk c m irl __il'6111 . 1)uillll ,r;c'ru.

(1)'11111G1111elilil(I'k ber(l /k eziii

(; () ill hOrieJlt7tlk0 ~llll~CJI'i~?!

Gaur egilll GJl'lllit(i/iU'1it11C711
enlaten chite C/il'!iCl, bairic! gllre
denl)Oiclil ez z-e ioeil ho re/ako-

1'ik . etc! et.viak er'iteil CJri .zilaii /luili(i e^ 1EIlielltzni1?o eiiJCl17117tz(1k echo
/ola te%?o /e/?ii(ík! 1-k'Iiiell Jie, OZiÍ'll(J j)Clkc1r1'l /? ._egoll, eiviaL'' (gin eta

kittol. . .'`' Etxc asko ha¡, haina haliahide eta azhiegitura gutxi . hori zen ara-
zoa. i)irurik ez r_egoenez. egiten ari ziren auzo herriak oso larri zehiltzan
zcrhitzu aldetik ; horrela, auzoetako jende gehienak . Hernaniko alcie zaha-
rrcra joan hehar izaten zuen erosketak edo eguneroko hizitzaren heste
h.u»aika gauza egitera .

a ' .
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EUSKAL BERPIZKUNDEA
ETA TRANTSIZIOA

(1960-1981)

4.1 .- Euskal berpizkundea : Iraultzaren hastapenak (1960-1968)

Euskal herpizkundeaz jarciutean, frankisrnoaren amaieran gertatutako
gizarte eta kultura iraultzaren hastapenez ,ir¡ gara hemen ; iraultza deritzo-
gu, frankismotik irteteko edo frankismoan hizirik irauteko edozer jardue-
rak jarduera iraultzailea izan hehar zuelako berez . 60 . hamarkadatik aurre-
ra, espainiar diktadurak Europarako ateak ireki zituen, 1959ko erreforma
I ibera lizatza¡leen bidez . milaka pertsonak Alemania, Frantzia eta Furopako
heste Ieku askotara joateko aukera izan zuten . .

Baina ateak irekitzean, irteteko balio duen zuloak, sartzeko ere balio du .
Europatik eta Amerikatik zetozen korronte ideologikoek cragin handia
izan zuten euskal gazteriarengan. Musika, politika, modak. iraultzak . . . guzti
hauekin liluraturik geratu ziren gazte asko, honi , euskalclunek jasaten
zuten errepresio politiko eta soziala gehitu zitzaion eta orduan iraultza bat
hasi zen Euskal Herrian, gizartearen alderdi guztiak irauli zituen mugirnen-
du herritzaile hit, lelo finko batekin : "Gu gera Euskadiko gazteri berria!"

Ikastolen sorrera: Euskara abian

Elbira Zipitria lrastortza Lumaian jaio zen 1906an . 1926an irakasle esko-
lako ikasketak burutu ostean, Donostiako Ikatz kalean zeooen \Iuñoata-
rren eskolan hasi zen lanean . Flhirak 1936ko gerra hastean erbestera alde
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etiin henar izan zuen, Lapurdiko Sara herrira hain zuzen . 1942 arte ez zen
Donostiara itzuli eta iparraldean e gondako urte luye horictan frantses ira-
kaskuntzaren metodo eraberritzaileak ikasi zituen . jadanik Donostian zela,
ikasle talde bat biltzea lortu zuen eta ikasgaiak bere etxean irakasten zituen .
Elbiraren irakaskuntza-metodoan abertzaletasunak eta erlijioak garrantzi
handia zuten, zumaiarrak erlijiorik gahe irakastea ezinerkoa zela pentsatzen
baitzucn . 1Jrtetik urtera. lIbirarekin praktikak egin zituzten irakasleek, ikas-
tola eta lokal herriak ireki zituzten Donostian zehar . 1960an Pasaian ikastola
hat sortu zen eta 1962an llernanin beste bat, Urumea ikastola .'

f

Urumea lkastolo: Hernanin 1962an sortu zen lehenengo ikastola.

1 ER\A\1)EZ . 1doia : Orvimenaren bil_a ikastoleit historia /9G0-19 75. t'EC. Milhol 199 í, 57-61 or.



Eiis ; i . BERI'IZkI ~r?fA ETA TRANTS1ZI0\ (19(30 - 1961) I

Elhirarekin hasieratik irakasten aritu zen andereño hatek, Karmele Esna-
lek, 1950eko harnarkadan I)onostian sortu ziren ikastolei 1xrruz honako hau
dio : ' Euskara garai honetan gaixo zegoen eta guk euskara mantentzen
lagundu nahi genuen, galdu ez zedin. Horregatik ireki genituen ikastolak,
umeei euskaraz ikasteko aukera zabalclu nahi genielako' .' Ikastola hauek
modu erabat klandestinoan egiten zuten lan, akademi prihatuen itxura hartu-
rik, klase partikularrak bailiran . Ikas materialak oso urriak ziren, gehienetan
gerra aurreko euskarazko testuliburu zaharrak, Martín T.v'ilibitiiren antzeko-
ak, bestela irakasle bakoitzak bere testuak prestatzen zituen ahal zuen
moduan eta gero kopiak ateratzen zizkioten . I3aliahidc eskasia honen adihi-
de garbi bat zera da, Elbira Zipitriaren etxcan, hasiera hatean egongelako
lurrean escrita eman hehar izaten zittiztela klaseak, lekurik e'zz zegoelako . -'

"ENSEÑANZAS URUMEA ", HERNANIKO LEHEN IKASTOLA

Ururnea ikastola noiz eta nola sortu zen jakiteko, ikastolaren fundalzaile
batengana jo dugu, joxe Laburu Illarramendi . Lagun talde batckin batera
ikastola sortzeko ekinbideari heldu zion Joxek, haina beti ere Elbira Zipi-
triaren arrastoak jarraituz : "Asko baliyo zuen emakumia" ornen zen ikasto-
len sortzailea . Ikastolak aurrera egiteko lagundu zutenetako hatzllk Iñaki
Gurutzeaga, Santa Maria eta ,Juanito Goia izan ziren; haina hasierako ancle-
reñoak N'Iaritxtt izena zuen . Erasungo emakume honek Elhirarekin hatera
irakatsi zuen I)onostian, lionen metodo eta tcknikak jarraituz :

. . .Andereño ,llcrrit.7.u hai1 berez, Lrasiiiij oa zur1, hait sartir
zaniau, beste batzuk bezelci . alidereno Zipilriarekin c,yilaak
zitucrrt kirrtso balzuk . Zer~,'alikari Elbirak . gerra ga1ala11 beste
aldera ospa egin zileri lIparralderal, han, ntetodo batzuk ikasi
Zitiierl fral'ilseZ eskolelalikara, F_Spain¡(1/1 OSO atzera zalldellala .
Ordtlan andereno hori /llaritLvzr1, nolclbait ere sartii zuen Jua-
nilo Goiak c'l(1 eharrl Znteli horaera eta hala hasi 2-en...

IRAETA t'SARIAGA, Ainara: "Dono.stiako Ika •,tolcn Sorrera h'ttskuuc tt = _Ileclia, 67 zhk .
(2000/02,/18-25)

lhicl .

2002 .J1,t-01 elkani,kcta . ha~iert-erelial~lean
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1kusi claiteke beraz . Elbira Zipitriaren eskolakoa zen Maritxu ancleretioa-
ren bidez, zumaiarraren ikastola eredua jarraitu zutela Hernanin ikastola
sortu zutenek . 1 lasierako Iokala Oarso kaleko eraikin batean zegoen, lehe-
nik solairu bat erosi zuten eta gero, Ieku hori txikia geratzen ari zenez,
beste hainbesteko lokal bat erosi zuten aurrekoaren ondoan . Ikastola sor-
tzeko, fundatzaileek herritarren babes handia izan zuten, batez ere abertza-
leena . euskara sustatzeko irrikitan zegoen jendea : llorrela, hasiera batean
50 bazkidek sinatu zuten ikastola egiteko fundazio akta . Dena den, Elbira-
ren Donostiako ikastolek hezala . llernanikoak erdi ezkutuan jardun hellar
izall /uell, lzena erc el'_l lral]~t>a clllall. Glote .n : Enscll ;lllzas I_ rum17Ca

Baina 1968 urtean aldaketa nabarme nak gertatu ziren hezkuntza arloan :
Gipuzkoako Gobernadore Zihila zen Oltra-Moltoren agindu hatek zioenez .
eskola guztiek derrigorrez "Cartilla de Escolaridad — zcritzona eduki behar
zuten . Honek agerian uzten zituen ikastola ezherdinen ezkutuko aktibitate-
ak, agerian edo legez kanpo ; beraz, Elbira Zipitriak, \lari Carmen iMitxele-
nak, Aíliren Teresa Alemanek eta Koruko Aldanondok, Euskal Herriko
lchen ikastola sortzeari ekin zioten . Orixe Ikastola . 1lorretarako egokiena
elizaren babesa izango zela pentsatu zuten eta Donostiako Andra Maria eli-
zaren parrokoarekin hitz egin eta gero, el¡/.a hau jarri zuten Ikastolaren titu-
lar moduan. Beste ikastola askok gauza berbera egin zuten eta eliza, berriz
ere, euskal kulturaren babesgune bilakatu zen . l iernaniko Urumcaren
kasua ezberdina izan zen ordea, hauek ez ziren elizarekin kontaktuan jarri,
Del Valle Lelsundi militar famatuarekin baizik :

. . .Cillk ez,r enuen el(zan bclbescl hclrtu iiclhi izan eta asiiialbl
e~j ill ,(e;ilie11/Eta hatt ez da apaizik ezzela/?o e o i gero ikLaslo-
lall eh! Sellen 1atína koiifel'enltzl bat ematera etorri zanjan,
1lero,lek esan ni )'o12 : *Eskerrak ez genuelcl elizan babesicann
jclrri •' . Lekil ciskotcllz, gllrian baillo askoz zalaparta ehicl ore-
l'in ihili ziran etct gll bilclltla ,get-1den1 talde bat gi1Za11, teniente
bcll fal'i'i lelltletl jlillllar bezcllal ela horrela nlolclatii l ;illclll .
( . . .~ Guk ecllikl gl eillleil Lliplo111azi haundi bat hortan . hemiien
zegoen "1 Villa Ave MciriC1 f'lla [Del 1'.ille Le1;Sundi/ eta 11 pro-
jJiu LJarIll ellllert hori . . . '

Ihid ., crcliaklcan .

11 id . . cr(linklc-Ixikacran .
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Eragin handiko gizona zen Del Vllle Lersundi. bere aita hezalaxe . Azken
hau Alfontso XIII erregearen laguna izan ornen zen eta aurkikuntza garran-
tzitsuak egin zituen Afrikako Iparraldean - MIelillan Rif meatzeak aurkitu
zituen - ; gainera I:uskalerriaren Adiskideen Elkarteko kide eta laguntzaile
sutsua ere izan zen. I3ehin. gerra ondoreneko fusilarnenduak zirela eta,
kritika gogorrak jaurti zituen haien kontra, horren ondorioz zenbait solda-
du bere etxera joan ziren : honek, bere bila zihoazela ikustean . San Fernan-
doren Gurutzea jarri zuen soinean . hark egindako aurkikuntzengatik
emandako kondckorazioa, horren aurrean soldaduak tente jarri hehar izan
ziren, baina 11,11,1 ere zanbait egun pasa zituen atxiloturik Ler;sundi jaunak .
13este batean . k,-rpilain moclrlra zegoela, Lezon, Gobernadore Militarrak
se1' ulakoak eta bi esan zituen euskaldunen kontra ; hori ikusita, Del Valle
Lersundik ezpata atera eta desafiatu egin ziren . bere ama iraindu zutela esa-
nez, gobernadoreak orduan, hitza erretiratu hehar izan zuen . -

Urumea ikastolaren babesle m()dura, Del Valle Lersiindiren seme bat
aritu zen . teniente kargua zuen militarrr . Behin ikastolan jaialdi bat egin
hehar zela eta . bertsolariak ekarri hehar zituzten . haina Gobernu Zibiletik
hertsolariek zer kantatu hehar ote zuten galdetu zioten, honek nola jakin
ordea, hat-batekoa baldin hazen! Dena den : . . .behill baill(1 :,~crhla ol(tll .
tijallzakgaizkŕ /ffi7._c'iT i7(1 .~11L111, hall joalc'll zeil , ik?a lol(ikO I11(iJ'L a' 'i ozI-

j)orik cz ltírt_eko . . . Baina hala ere, oztopoak ugariak izan ziren ikastola
honentzat, guardia zihilen bisita hehin hamo ehiagotan izan zuten eta
falangeko emakumeen sekzioals ere ikusketak egin zituen . ['rumeak aurre-
ra jarraitu zucn eta . (irte batzuk pasatu eta gero, eraikin bernia erosi zuten ,
hasiera batean — Padres cíe Fanrilia" elkartearen esk(retan zegoena eta gero .
gaur egun ez,agutzen dugun I rumea ikast )la bihurtu en().

LANGII . IKASTOI.A ETA FRIiINETEN METOI)OLOGIA

1970 . hamarkadan egoera polilikoa ata soziala guztiz nahaspilatua A-190-

en . Euskal abertzaletasunaren harnean hanaketa bat gauzatzen a1- i zen,
euskal gizartean sektore aurrerakoi herri bat sortzen . 1Iezkuntza, gizartean
harneraturiko arlo garrantzitsu hat zenez . ez zen mugimendu herri haueta-
tik at gema¡ .

II)id 11ukacian .
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Urumea ikastola sortu zenean, abertzale guztiek bat eginik sortu zuten,
baina urteak joan ahala ikastola barnean aldaketa eta gatazkak sortzen hasi
ziren . Gatazka hori "h"-ren inguruko eztabaiclan nabaritu zen serioski ikas-
tolan : . . . "h" sartu edo ez sartu gutxienekoa zan! Horren azpian zegoen
diferentzi ideologiko bat . . ." Abertzale kontserhadoreenen artean "h" jartzea
ukatzen zen, aurrerakoienak berriz hizki honen alde jarri ziren . Elizaren
aldeko eta kontrako jarrerak ere ikastola barruko eztabaidagai bihurtu
ziren, batzuek ez zuten erakunde honen bitartekaritzarik nahi jainkoarekin
harremanetan jartzeko eta aitortza komunitarioak egiten hasi ziren .

1970 . urte inguruan Elizatxo auzoa eraiki berria zen eta bertan eskolau-
rre bat jartzeko proposamena egin zioten Urumea ikastolari, modu autono-
mo batean funtzionatuko zuen ikastola bat . Eskolaurre horretan - Aita Kar-
cíaberaz eskola aurrea - lehen aipaturiko gizarte talde berri horretako
partaideak biltzen hasi ziren ; Begoña Ogando bertan hasi zen irakasten, eta
esaten duenez gero eta time gehiago eramaten zituzten :

. . .Ikastolan lanian ari giñan eta sortu ziran bi talde . Momentu
horretan elizatxon eraiki zan eskola aurrea eta nijeitsi ninizan
eskola aurre horcara . Akordu bat egin zan, Elizatxokoek eskatu
zuten, sei urte arte hor egotia eta se¡ urtetik aurrera gora [('ni-
mearal igotzia . Orduan jendea has¡ zan umeak gure eskola
aurrera bidaltzen, denelatik: ezkertiarrak, sozializazioaren.
aldekuak, euskuldunak, PVVrekin ados ez zeudenak . . . PNV ari
zan beregazteekin puskatzen. Orduan iritsi giñan hiru gela iza-
tera eta noski, Urumean eman zan kristoren konfliktoa . . . 9

Elizatxoko eskolaurrean bildu zen talde sozial berri honek, sekulakoak
entzun behar izan zituen hasiera horretan, ikastola "politizatzen" ari zirela,
ateoak zircla eta klaseetatik gurutzeak kentzen zituztela, maoistak ornen
zirela . . . Baina hori, gizartean zegoen gatazkaren isla hesterik ez zen . Urte
batzuk horrela egon eta gero, guraso talde batek hala erabakirik - Koldo
Goia, Alzaga, Ixiar Goikoetxea	ikastola berri bat sortzeko azken pauso-
ak eman zituzten ; horretarako, lehenagotik kooperatiba bat eratu zuen
lagun talde hatekin kontaktatu zuten - joxetxo Zuhimendi etab . -, talde

" 2002-BOO-01 elkarrizketa, erdialdean .

Ibid ., erdialdean .



honek kooperatiba horren habes juridikoa eskaini zion ikastola berriari,
horrela sortu zen "Sociedad Cooperativa Langile" .'

Ikastola berri honen metodoak eta helburuak oso berritzaileak ziren,
eraikinen aldetik masifikazioa baztertu nahi zen, horretarako gelak auzoz
auzo zabaltzea erabaki zuten, horrela "haurrari bere giroan murgiltzeko,
ezagutzeko eta aldatzeko aukera eskainiko dion eskola bat" sortu zuten ;
gela hauek udal lokaletan ireki ziren, jabego pribaturik ez edukitzearren .
Beste helburu batzuk hauek izan ziren : eskola euskalduna izatea , ingurua-
rekin harremanetan egotea, gestio demokratiko eta partehartzailea izatea
eta Celestin Freinet frantses pedagogoaren metodologia erabiltzea . 11 Azken
honek, haurraren sormen lana bultzatu nahi zuen bere metodologiaren
bidez, haurrak bere motibazioz parte hartu behar zuen klasean, eta modu
bercan, gizarte eta inguruaren partaide sentitu behar zen .

Ibid . . erclialde-bukaeran
" Langile Ikcastola : Hezkrntzapmiektoca, 1995-1996, 4 . or.
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"Kilometroak 82" Hernanin . Langile ikastolak dirua ateratzeko egindako festan jende osko bildu zen .
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Hasieratik . arazo larriena dirtt eta baliabide falta izan ziren, hau lortzeko,
ikastolaren sortzaileak herritarrekin harremanetan jarri ziren, irakasle,
guraso eta ikasleen artean ekimen ugari burutuz : . . .Rif(1 bcitzllk saltzen
>1n711 eki bol -¡ (111 b1f171~)U11S1(' ha!¿.l/r(ISOelii ,ikO.z'-
ten S(1ll .z('11 be1'(11ek (4(1(IUI(bl b('b(ll <1111GÍC'1? (l('1l(ikl B(li110 endt' (lSI?O

echik?/ g('1111C'll tilde 0i(li1(111 //('111(d11111 . ( . . .1 ~c , C'l?11('17 lOk(t/l/.? (t(1 Or(jllall

lel7(li(Ik l(lli (1sk?O (,,¡n zlwn: C~ll'll(l ~(11'1'i ziie)l . .SLlii . Jlt(íizc>I(ik?O Iaberll(1 jai-r1

2(111 . . . ikdlll(1 len(lc'(1 ba/ll kobc'll/ 1!l11(1 2(í.OPII! Gitiasoell Cll(lei/I aii e/a . . .
nik bebilltzat oso jtslOIL1 hl_ŕ/11 nueil . . .

Larigile ikastolk Floridan, Elizatxon. Zikuñagan eta herri gtnean gela
ugari ireki zituen. 1981ean Euskal Eskola Publikoaren Aldeko kolekliboan
sartu zen . 1982an "hilometroak 82" ospatu zen 1 lernanin Langile ikastola-
rentzat dinia lortzeko eta 1993an eskola publiko bihurtzeko prozesuan
hete hetean parte hailu zuen .''

" . . .Euskadi bakarra da gure aberria!"

1951 . urtea, urte benetan tristea izan zen Euskadiko Gobernuarentzat,
Agirre lehendakariaren alalgunak . Maria Zabalak, horrela esan zuen behin :
Aglall hori izan zen nire senarra burumakur eta triste lkusl nue11 n1O111entU

1)akarra . . . " ." Estatu Batuekin eta ingelesekin urte luzeetan kolaboratU ondo-
ren, hauek, Francoren erregimenaren aldeko apustua egin zuten ; gainera .
urte b rean gohernu frantsesak, Euskadiko Gobernua Parisen zuen egoitza-
tik bota zuen, bertan espainiar enhaxada ipiniz . Honek . Aulerika eta Furopa
Frankoren kontra ezer egiteko prest ez zeudela erakusten zuen . Egoera
berri bat sartu zen. abertzale eta antifrankisten artean etsipen handia zego-
en, are gehiago 1951ko grehak izan zuen porrotaren c»ldoren, b(trrzc(i!(le(trt
eta k(1npocilcle(an ez zen erresistentziarako indar zipitzik geratzen .

Testuinguru horretan sortu zen 1952an Ekin, ,ibertzale "zaharren' . etsipe-
nari aurre egin nahian bezala, baina inongo mugimenduren huru izateko
asniorik gabe . lose Luis Alvarez 7a'lll(fl(let . 1ñaki Galnzaraln, Iñaki lllarra-

21I 12-lhal-01 clkarrizkcta, Ixit :acr :tn .
Langile ikastolako ;veh gunea : 1listoria Lahurrt .

" Euskadi etrr rr.;kahrsrnur . 1 Iihurukia . '1'zal :y >;111 .1 . Tafalla, I M, 2 ~; or.
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mendi eta beste batzuek osaturiko ikasle talle gazte bat zen eta Ekin talle
honen aldizkaria . Bi z.ircn Ekin-en helhuruak, bata here kideei formazio
intelektual zehatz bat enratea, Euskal 1lerrira begira . noski, bestea, talle
erahat klandestinoa sortzea, frankismoaren errepresroar'en atzaparretan ez
erortzeko. Ilortik aurrera, Ekin-en hedapena hasi zen, batez ere EGIko gaz-
teekin harremanetan jarri zirenean . I3aina EA~-k harnealdean zituen
buruek - Ajuriagerra jaunak gidaturik- ez zuten korronte hau begi onez
ikusi eta bien arteko tirabirak nabarmcnalc izan ziren . Azkenean, Ekin tal-
dekOek F(~Irckin zituzten liarrenranal : haustea erabaki 'ruten .'

El ~SKADI TA ASKATAS( fNA

195 ko abendua zen ETA izena lehen aldiz aipatu zencan . ETAra, EGIko
gazte anlana bat pasa zen, batez ere ( Gipuzkoan, izan ere . Ekin taldek()ek
intelektual fama zuten, maila kultural handiagokoak ziren eta bizitasun
gehiago erakusten zuten gauzak aldatu nahi izateko . ETAren sorrerak, uste-
kahean harrapatu zituen hertako agint ;u - i ;rk . hernaniarrak ere ohartti ziren
horretaz ;

;~eri irudilzen zait, gertalll zanian E7Ako kontu hor izan
zala P~'l ko banaketa bat . Gazte jendia ziran . oso bizkorrak.
eta neri iruditzen zait helnc'ngo agilltariclk haltu zituela uste-
gabian hezela ; eta ordllalt /)iskclrtaka piskanaka illclctrgehiclgo
hartu zulell . Askoz ere' .lc'llde bizk~))'I'CI,~Jllcl ziran, gaz/iah

,¡akindllra hallllc1i1'a zutenak, heme;, HNl1IC1111ko leude asko
e,í0)1 zC!)l S(11111ta . . ."

jakina cien bezala. ETAk, jaio orluko hitzetatik ckintzctara pasatzea era-
baki zuen, garai haietan erahat debekaturik zeuden ckiinen klandestinoak
antolatu zituzten, gizartearentzako oso ikusgarriak suertatzen zirenak,
hacen artean . batez ere, ikurriñak jartzea eta pintadak egitea ziren erabilie-
nak. jendeak pixkanaka F'IAren izena gero eta gehiago entzun zuen, gauza
berri bat zen. gizarteak eskatzen zuenari erantzuten jakin zuen erakunde
bat eta ondorioz jende asko erakarri zuen here baitara :

Ibid ., 20-O oc
2UU2 I1 .( ; U1 clkarrizketa . e r <Iia1(lean .
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Jexux Egiguren .

. . .ETAk here lebenengo ekintzak egin zituen eta neretzako
oso gauza bernia zenn hori, herri bat ginela entzu.tea . Euskera
ere bainbeste denboran debekatutcz egon zen . . . eta ni gogora-
tzen naiz zera esaten nuela: "hori bai jende aurrerakoia
["Gente echada para adelante"!, ez chute beldzzrrzk~ ' . . "

Jexux Egiguren autobus gidaria zen,
Donostiatik Iparralderako bidaia egiten
zuen langilea . jexuxek gerran, abertzaleen
alde hartu zuen parte eta bere azalean
gerrako eta gerra osteko errepresio bortitza
jasan behar izan zuen, Santoñatik kartzela-
ratua izan baitzen eta hamaika bidaia egin
baitzituen etxera itzuli arte . Baina abertzale
sutsua izaki, Euskal Herniaren egoeia alcía-
tzeko prest zegoen gizona zen jexux, etxe-
ko babesean gordeta zenbait kuttun balio-
tsu zituen, ikurriña zapar bat eta kartzelan
hil zuten aita hatek here alabani bidalitako
gutun bat . ETA sortu zenean, haize berriei
eusteko indarra geratzen zitzaion Jexuxi,
bere lanbideaz aprobetxaturik, kanpoalde-
tik barnealdera zenbait gauza pasatzen

'

	

zituen erakundeari laguntzcarren .

Aita atxilotu zutenean, orduan konturatu zen Ixiar - Jexuxen alaba -,
hura gauza serioa zela ; ordu arte, erakunde horri buruzko erreferentzia
eskas batzuk besterik ez zituen . Madrilen ari zen ikasketak burutzen eta 18
urteko neska gaztea zen : Nola jakin behar zuen berak, ETA, Francoren dik-
taduraren kontrako erakunde sendoena izango zela? Aitak hilabete eskas
egin zuen kartzelan, gerra garaiko une tristeak gogoratuz, noski ; ETAko
lehenengo atxilotuetako bat izan zen Jexux Egiguren, baina ez zen azkena
izango, ez horixe.'"

` 2002-NICL-0 1 ell<arrizkrta, er(li ;~lcíc-hukaeran .

" 2002- 1ER 01 cll<arrizk ri, (idialdean .
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1959ko Aberri Egunean, Gipuzkoako zenbait herritan lehenengo pinta-
da eta ikurriñak agertu ziren; urte bereko abuztuan, Franco Donostian zela,
Kontxako badian ikurriña ugari agertu ziren . ETAk ekintza hau bere gain
hartu zuen, horrela zioen : "Abuztuaren 15 . egunean, Donostia guztia iku-
rriña txikiz beteta agertu da, bezperan Kontxako badiara botatakoak . Esa-
ten denez, hauetako asko Kontxan ainguraturik zegoen Francoren Azor
yatearen ondoan agertu dira . Ez da egon ETAko atxiloturik " .'`'

joseba Elosegik Artzain Onaren kanpandorrean ikurrina jarri zuenetik,
hamabost bat urte pasa ziren eta berriro ere kalean, mendian eta kanpan-
dorreetan euskal ikurra ikusi zitekeen . Imanol Larretxeak dioenez, aberri
egunetan, panfletoak eta paperezko ikurriñak botatzen zituzten kaleetatik,
gainera Santa Barbaran ere jarri izan zuten noiz edo noiz ikurriñarik edo
Iñaxio Mari Zubeldiak dioen bezala, argi indarren kableetan, inork kendu
ez zitzan . 60 . hamarkada horretan euskaltasuna erakustea posible zen leku-
rik izanez gero, ahertzaleak liara joaten ziren, mendira esate baterako .
Orduan "Mendi-Gain" izeneko talde bat zegoen Hernanin, talde honetan,
mendi ezberdinetara irteerak antolatzen zituzten, Adarra (lehenago "Age-
rre' ") ornen zen igotzeko mendi maitatuena :

. . . Un-te hasieran, orcluan ohitura zan Adar -rara joateko eta han
izaten zan gure "expansiynua ", nnrerrdian iktrrririak izalen
zirctn eta behin Xoxokatikann gora sekulakua izaten zan! Iku-
r-riñak atera eta ezuskeraz kantatzen . . . nabarrnena zan jende
guztiya abertzalia zctlct . Gero, handikan bera egoten ziran
guardia zibilak eta dena gorde biharr zenuen edo bestela
hctrrapatuzgero, detenitu egiten zizuten .< . . .) Hemen Herna-
nin Aber ri Egunian iku.trriñak isilka botatzen genituen, ikurri-
ñzak eta propaganda, htrguztiya ikrtrrir`aez hetia egolen zan . . .'°

Mendia izaten zen jendearen "expansiyua" Imanol Larretxearen esane-
tan, euskaldun orok bere sentipenak beldurrik gabe adierazteko lekua,
baina momentu batzuetan hori cre kontrolatu nahi izan zuten . Orduan

Aberrt, 10 alea, 1959 uztaila-abu•rtua .
2002-ILG-01 elkarrizketa, erdialdean .
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i :rbiako zelaietan jende asko hiltzen zen, bertan euskaltasuna adicrazi
nalririk ; Hernanitik ere jende asko joaten zen, Iñaxio Mari Zubcldia zen
hauetako hat eta mendizalez jantzitako bi polizia celo kazctari . jencleari
argazkiak ateratzen nola harrapatu zituzten ongi gogoratzen da. Hurrengo
urtean ez zen ekitaldirik izan Urbian (1968), erabat debckatu baitzuten . gai-
nera Arantzazutik Urbiaraino dagoen hidean guardia zibil asko jarri ziren
inor pasa ez zedin, hauetako batek zera esan zuen : la zergatik egin behar
zituztc=n zaintza horiek? Jendeak mendira joan nahi hazue:n, joan zedila,
herari ez zitzaiola batere axola ; koinentario hori egin zuenean, here kargu
zcgocrn tenienteak tiro hat eman eta bertan akabatu zuen, hori Arantzazuko
santutegian zegoen hernaniar batek ikusi ornen zuen pare parean .'

Belaunaldi berrien haize iraultzaileak

HERRITIK MUNDURA, MUNIUTIK HERRIRA

XX. mendearen bigarren erdialdetik mundua aldatzen hasi zen . Kuhan,
1959an Ernesto Gucvarak eta Fidel Castrok kubatarren laguntzatz iraultza
sozialista egin zuten, beste leku askotan ere saiakerak egon ziren eta Che
argentinarra, gazte iraultzaileen eredu bilakatu zen . Estatu Ratuetan
"hipick" heste hizi eredu bat aldarrikatzen zuten, bakezaleek Vietnamgo
gerraren kontrako protestak egiten zituzten eta arrazismoaren kontrako
borroka rnartxan zegoen . Kuhan iraultza sozialista hasi zen, heste leku
askotan bezala . Europan ere gauzak aldatuz zihoaz.en, gizarte iraultza
lellertzear zegoen, izan cre ongizate estatuaren sorrerarekin . jendeak, ordu
arte ez zituen hamaika gauza eskuratu ahal izan zituen : formazioa izan zen
hauetako hat, ikaslc kopurua asko ugaritu haitzen . Unibertsitatectan, gaz-
teek iraultzaren aldeko apustua egin zuten . ideia ezkertiar erradikalak
onartu eta Nlao-ren Lŕbzurir gorrict edo Nilarx-en Kapztala irakurriz, ikasgele-
tan mundu hobeago bat nola egin eztabaidatzen zuten, kapitalismoaren
eredua CITCfL saterz ."`

1968ko maiatzean zerbait herezia gertatu zen Parisen, ikasleek Vietnam-
go gerraren kontrako protesta ugari egin zituzten, cta errepresio hasatia
jaso zuten; erantzun gisara greba orokorra egin zen eta greba llau gizarte

'' 2002-t7MI-o -l elkarrizkera, crclialdc-bukaeian .

MARTINE7 CARRERAS, Jose Urbano : l/ŕ~loria del mundo a~tnul. Afarrial 1'ons, Madrid . Iy9b .



1 - 1lti : \I ¡ ;i Rl'¡/K \I)C :\ LVA FRA\ I~V.Ic'.\ ¡lOOO

	

I ()NI1'

osora zabaldu zen, istiluck matxinada kutsua hartu zuten baina azkenean
egoera lasaituZ joan zen . "Frantziako iMaiatza" gertatu zen urte horretan ,
munduko beste Ieku askotan, patez ere unibertsitatectan . protcstak, alda-
rrikapcnak eta istiluak egon ziren ; Ixiar Fgiguren Madrilera joan zen uni-
bcrtsitate ikasketak egitera eta han, espainiar hiriburuko ikasle giroa gertu-
tik blzi izan zuen :

. . .ŕ ad171ell ere 1llohi(I(1 baill1CIi(ik i,G1J1 o,'CIi1uii ( . . .) Al gOÍo,"Ci-

Izej1 Ilai--- ZC k?at a1)lila IIitiiC'Jl 1)11171(111 . 111 la/de e1dijlo,Co i)atic{11
1?C;0o('11 11(1111(1 11G1biz talde er/ /ioso balia,i i.VLl1i . llik'k ere Tze1'e

tl'iilll ,ia,iI.ala ikilste,i I111C',l e/a loall llilza,, bll._ egile,cl (lk?as-
le C'l','C'S1CIe1lÍ~1Llk'o) l1 C'1i(/(l,l)'GU'Pk?ZIl C'l(1 esai lijo,, 111 k j)C'lllsa-

L_E'll liiiela gllk ere parte I)artit l)!b(ll' ~C'1111C'I(i j)1'o.ZeSll borre-
l(ll . Bai1161 I)o1TPICik'Ogaii a batbartan ;tik?`io.7.ko
zi('l1L_i(1 (gf/ea zaii .

Espainian. gizarte iraultzak ezaugarri ezberdinak zullen ordea . hertan dik-
tadtu'a hat zcgoen cta honck ez bakarrik ikasleak, baizik eta sektore guzlieta-
ko jendea mugitzen zuen, langileak frankismoaren kontrako horrokarcn
abangoardian egon ziren, esaterako . Aladrilen, 196<Mko ii-tartxr )an unibertsita-
tea itxi egin hehar izan zuten, ikasleen eta polizien atieko istilu Iarriak zirela
medio, urte petc beranduago berriro ere itxi hehar izan zuten, Imita Bartzelo-
nakoa ere . Ikasle giroan. diktaduraren kontrako jarrera nabaria zen .='

Rala F;giguren Santo Tomas Lizcotik Suitzara joan zen ikastera, Ramon Sai-
zarbitoria . Luis Alari GolTOt xategi. Matxain eta Txato Agirrerekin batera ; han
zeudela, maiatzean Parisen gertatu zen matxinadaren berri jakin zuten, garai
berezia izan zcn Rafarentzat . gauza asko gertatu haitziren : . . .Ilclk?ll,tZe lgrerli-
/Iieii alezab(11 - 1)Clli(111 FrCilit iClll ej 'tC1t1Jtak?Il(lk?etagii < geutuiden /xiiuidhtiita,
"L'be 1'Pl1 beriotza eu'e ordiían gel*I(ílií %ali [1967a,1/, IluiI?i Sc„ "ciskc'ta, iiere
l(r;rrn i cllz u c111(1 (1/.Vilo/u e/a 'l .v'ahi /Fixc~hcirrieial bil zu/en . . . = Ikasle giro-
an politika asko nal)aritzen zela ziurtatzen du hernaniarrak .

2(102-1111-01 clkarrizkeri . erclialclean .
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Industrializazioak, diktaduraren liberalizazioak eta teknologia herrien
globalizazioak craginda, moda eta pentsarnendu berriak sartu ziren euskal
gazterian : . . . Futbolaren eta masijikazioaren kontra geunden, beste alter-
natiba batzukk bilatu behar genituen, nrendia zala, sorinena, pintura . . .
momentu horretan deskirhritu nuen bizilza ez zala lana, ezkontza eta
seme-alahak, heste mundu bat ir-iki zitzaidan . Gazteok ere beste harrema-
nak izan nahi genituen, inutilak neskekin kuadrilak izatea . . . 2(' Begoña
Ogandok Herri Gaztedin sartu zenean, balorcen aldaketak jaso zituen ;
atzerrian egon ziren aldaketak, pixkanaka Euskal Herrira ailegatzen ari
ziren eta gazte askok besoak irekita jaso zituzten balore hauek . Gaur egun,
bizitzak eman dien espcricntziarekin, erromantiko xamarrak izan zirela
esaten cíute askok, orduan egiten zituzten erokeriak edo buruetan zítuzten
ideiak, aski erromantikoak ornen ziren hatzuentzat : . . .Orain zahartu egin
naiz, haina ordrran gaztiak giñari eta beste ikuspegi bat generrkarr . . . er r•o -
mantiko xarnarrak ere bai . . . Iñaxo Mari Zuhelcliaren hitzak dira hauek .

Janzteko modua eta itxura ere ezherdinak ziren ordurako, gazteek kan-
poko modak jarraitu zituzten, galtza hakeroak, alkandora estuak, ¡le luzca
eta bizarra . . . Abestiak ere hala dio : " . . .euskera salbu ikusi arte ez cíut ken-
duko bizarra!" Gizartearen egoera nola dagoen hobekien erakusten cluena
musika izaten da, eta nola ez, garai hauetan musika oso tresna garrantzitsu
bilakatu zen, musikaren hidez gizarte honek bere aldarrikapenak aclieraz
zitzakeen . Musikaren inguruan merkatu berri bat sortu zen, binilozko dis-
koak barra-barra saltzen ziren, ordu arte inoiz egon ez zen musika kontsu-
mo handi bat has¡ zen 60 . hamarkada horretan : . . .Ordu arte gazteriak ez
zrren musika kontsumitzen, ez zegoen rnerkaturik . Horgertatu zan
"boom" ekonomiko bat egon zala; gazleriak lortu zr.ien ordu arte sekula
izan ez zuen botere adkisitibo bat eta klaro, industriekpi ocluktr-uak eskai-
ni zizkioten merkatu potentzial borri. Orciuan sartu zen rnrrsikaren feno-
menoa, lehendabizi Ameriketan, gero Europan eta honera iritsi zan
heranduxeago . . .=

Amerika eta Ingalaterratik zetorren musika bernia, hasiera hatean bitxi-
keria bat iruditzen zitzaien gazteei, hala ere "eskizofrenia baten moduan"
bizi ornen ziren, euskaldunak baitziren, euskal ohiturak defendatu nahi
baitzituzten, baina kanpotik zetorren modernitatea ere gustatzen zitzaicn .

'" 2002-BOO-01 clkarrizkcta . crclialcican .

2002-RER-01 clkarrizketa . erdialdean .
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Modernitate hau ordea, askok baztertu egiten zuten, erdalduna zela esa-
nez. Benito Lertxundiren hitzetan :

''Gitarra jotzeagatik ez ornen ginen cuskaldunak . Zeniko Argian kritikari
cuskaltzaleek gure aurka egin zuten, gitarra erabiltzen genuelako "Nola
liteke - idatzi zuten -, ez dugu ulertzen nola erahil daitekeen cuskalduna
ez cien euskal instntmentu hori . Noraino iritsi garen! "-"

Baina lehenengo talka pasa eta gero, euskaldun zen orori gustatu
zitzaizkion Ez Dok Annairuren (1965-1972) abestiak eta emanaldiak : Mikel
Laboa, Benito Lertxundi, Xabier Lete, Artzc anaiak edo Lurcles Iriondoren
eskutik, abesti berriak sortu zituzten, euskaltasuna eta joera berritzaileak
uztartuz, beti ere gizarte eta politika aldarrikapenen ildotik. Iñaxio Mari
Zubeldiak gogoan dauka Lurdes Iriondoren ahotsa lehenbiziko aldiz
entzun zuen eguna, Lurdesek Hernanin kantatu zuen, artean Ez Dok Amai-
ni sortu gabe zegoencan :

. . .Antzerki bat izandu huan (Zintzotasauneanl, eta hadakik
nola izaten zan atal erdiya edo deskansua . . . Eta XabierZzigas-
tik, "Kattarrok ", esan zidan: "Hi, nik ezautzen dial Urníelako
neska bat, ahotsa zaukek zoragarriya! Eta nahi ba¡din badek,
ata¡ erdi hortan, berak kantatuko dik . " . Honen anaia apaiza
zen orduan eta haren bitartez ekarri genuen, Xahierreii (Letel
emaztia, Lurdes; txundituta geratu giñan, ze ahotsa! Zoraga-
rriya! Antzerkia ikusten beste talde bat zegoen, ez dakit ze rtaii
ibiltzen ziran . baina Liurdesekin interesatuta gelditu ziran ;
escara claŕteke handŕkan abiatu zala Lurdesen karrera . . . 29

Ez Dok Amab-1,iren abestiak oso ospetsu egin ziren, orain, disko horiek
etxean gordeta daude, erlikiak balira bezala . Orduan ere hala zen, gordeta
edukitzen zituzten, baina ezkutuan, Espainian hauetako disko asko debe-
katurik baitzeuden . Diskoak Frantzian produzitu eta ezkutuan hegoa¡dera
pasatzen zituzten garaiak ziren haiek, ez bakarrik Ez dok Amairurenak,
baita beste askorenak ere, Michel Etxegarayren Batziiek hernia . . . diskoa

` 2002ko urriaren 20ko Zazpika alclizkarian argitaraturiko clkarrizketan .

2002-IZJ1-O1 clka rrizketa . erclialdc-bukaeran .
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esaterako, bertan honela ipintzen baitzuen: "Zapalduta dagoen Euskadi
guztiari diska hau eskeintzen diot", Giclar/ izeneko diskoa ere "Made in
France" egina zen . Abestl hori n artean gogoangarrlak izan ziren Zeubat
gera, Lorelxocl, Eiiskalerri 1?ei'ea, A/mr CÍC'?(Iguil katecl . . . eta beste asko .
Kantari hauckin jalaldlak antolatzen ziren ; ilcrnanl ingurUan, Astigarragan
egin zutenaz gogoratzen da _Juanjo Urla, beretzak( OSO hLlnkigarria izan
baitzen :

Jaialdiak egoteil .`iren, oro1-?orki Eiiskal Herriail eta beinen
ingurilan ere haí, Hernanin, or(lllan /aialCliak
iZalen zircln oraiiuulik dirniuteii arlZSlek?ill, hLilez ere Xabier
Lele, Be11ilo l.erixiiilcli, a'tl ?el t.Cilma . . . Vik tio oClll dalik(11
Astígarragalil Clntolaitll ic111 lalialldi edel' bat, gall briticll2, cleko-
rci íoci?" eta guztl gogoi'atze11 nai ira . ník i oango ilitilen
heneretzi llile seguril askí . . .'"

4.2 .- Trantsizio politikoa: Diktaduraren amaiera (1968-1981)

Frankismoaren kontrako lehenengo mugimenduak hasi zirenetik arte
dezente pasa eta fiero begibistakoa zen, Francoren osasuna ez zela oso
ona, denek uste zuten Francok ez zuela asko iraungo, urte edo hilahete
gutxiren burilan hil egingo zela eta, nahiz eta honen erregimenari jarraipen
hat emateko jende andana hat atzetik izan, Franco hilez fiero, frankismoa
pera ere hil egingo zcla uste zuten askok . Baina hilabeteko gauza izango
zcna, arte askoan luzatu zen . Borroka urteak izan ziren .

Gizarte tradizionala hausteko bidean : Feminismo berria

Rosa Luxemhurg-ek, emakumea izanda politikan aritzeagatik egiten ziz-
kioten irainei, isiltasunaz crantzuten zien: `'Nire defentsa hakarra isiltasuna
da, duintasuna gordetzeko dudan bide bakarra baita 1iorixe"'` . Fmakumez-
koen sufragio unihertsalaren aldeko borroka urteak ziren horiek, emaku-
meek bozketetan parte hartzeko eskubidea aldarrikatzen zuten eta lelie-

"' 200 2-I l :7-01 elkarrizketa , ercüalclean .

AGIRRE . Lorca : Rosa Ltr .rcuibtn,L . Elkarlanean . Donostia, 2000, i9-i0 or .



nengo muglnlendu ferninistak zentzu horretan bideratu ziren . Zeelanda
Berrian 1H93an eskubide hori lortu zutenetik, urtetik tn -tera emakumezko-
en sufragio unibertsala herri gehiagotan ezarri zen . Ingalaterran eta
EF .RRetan protesta eta istilu go,,orrak gertatu ziren, baina Lehenengo
Mundu Gerratea bukatzerako emakumeck botoa eman ahal izan zuten .
Espainian, emakumeck 1931,1 lortu zuten bozkatzeko eskubidea, 11 . Erre-
publika iristearekin bateaa :-

1lernanin, emakumeck 1933an bozkatu zuten lchen aldiz, Autonomia
Estatutuari buruzko erreferendlul ican . Baina eskubide horren lorpenak ez
du esan nahi emakumeak oraindik rapalduta ez zeuclenik, izan ere hez-
kuntza celo lanbide askotara ez zuten sarbiderik izaten . Gainera, irakurtzen
eta idazten zekiten gizonak askoz gehiago ziren eta emakumeak bigarren
maila batean geralzen ziren horretan ere .

El )K\1, BI;RI'I7.kl \DEA ElA 1 R ;\\ I M /lO \ (I 9hl) - I9hi)'

f:nxilrrrmcnó c lu %nnri~risi~r >u ni ndrhnld~ cJ~r : G:~iak, 1) nu .'tiai . 1999, 93-98 or.

Autonomi estatutuo
hozkotzeko erreferenduma,
1933on. Hauteskunde
horŕetan eman zuten
emakumeck ¡ehen aldiz
bol 0(1.
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HIX. inendean cmakulneak lan miinduan sartuz joan ziren . baina orain-
dik zerbitzu arloko lanak burutzen zituzten, hirugarren sektoreko lanhide-
ak . Saltzaile modura, erizaintzan, josketan, zerbitzari lanetan . . . haita hule-
goetan cre - mekanografian -, ostalaritza eta neskametza izan ziren
emakcuneen lanbiderik ohikoenak .-'` 1Iernanin ere, umeak zaindu eta gar-
biketak egiteko lana emaktlmeek zuten, Gregori Otamendik, adibidez,
Nemesio Lealen etxean egin zuen lan eta Iñaxi Otamendik, berriz, Adarra-
galarren etxean . I\Iañoli Zigaranen etxean neskatrte bai zuten, apopiloak
hartzen baitzituzten bertan eta lan handia zegoen guztia garbitzen ; Maño-
lik, berriz, ostalari bezala, tabernan edo etxean laguntzen zuen ; gauza bera
gertatzen zen -Casa Egañan ", bertan ere etxeko garbiketak neska batzuek
egiten zituzten, arropak garbitz.era Latsunhera joaten ziren hauek eta han
emakumeak hesterik ez ziren egoten labandera lanal egiten .

Sonta tuzía egunean Tŕlosetan dantzon, 1909nn .

" HOHS13A\\'\, Eric: Ilisto ia del .a~lu ,CA-. Critica, Bartzclona . 1990 . j 1 . -322 or.



Emakumeck lantegietan lan egitearen kontrako jarrera oso nabarmena
zen XIX . mendean, hauen egitekoa etxean egotea zcla eta lan hau beraicn-
tzako duina ez zela argudi itzen zen . Gaincra, emakumeak gizonari lana
osten ziola hentsatzen zen . Isaina bizi-rnaila baxuak behartuta eta lan-
eskaintza handiak eraginda, eniakume asko lantegictan lan egiten hasi
ziren, cnhresarick nahiago izaten zituzten emakumeak, soldata hamiagoa
ordaintzen zitzaiclako cta hain iraultzaileak ez omen zirelako . 1raultzaileak
ez zirenik ez da sinetsi henar ordea, XX . nrencíe lrasierako Bizkaiko ema-
kume langileen greba bortitzek alderantzikoa erakusten digute hchintzat . "

Ihid .

Et ~, K .\1 PI I I'V K( NI)FA v 1 \ 1 ¡,>\N 1 lZI~~A O960 - 19 <̀ ~I ;'

Ernakumeak chun lantegictan celo manipulaziorako esku trebeak bchar
ziren lantegietan hasi ziren lanean . XX. nlcnde hasieran Hernanin haziren
bi lantegi ehuna lantzen zutenak, Morc'ncos eta S~trttiago C rrrero ehun lan-
tegiak ziren hauek . Azkcn honetan, gerra osteko n)iseriak 1)e1 artuta, Jose-
bc Goiak cgin zuen lan, berak kontatzen du nota sarlu zen lan munduan :

Emokumeak
Hernaniko
Royalta gaileta
lantegian lanean,
1914 . urtean .
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. . .Nik ('SkOlci bnkatli nneil bam(lIaii ,iriereIill eta ,,4ero et.aiaii
(,goteil llitzan, i)aillci etXian ('z z1t~Yliclall g1lSlcllzeil etc1 hcüila-
.zazpi 1117ei'ekilr C.arrel'oll hcisi iiitzaii Iaiiiai1 cilnari ezer esail
gabe. Etc7 hor basr 11itzciii laniall errelebokci . goizeko seil"elcillk
orcliibiak cirte eta besticik ol'dübielcitŕk halliarruk arte . Ha11
dailak elrtakiliniak giŕlalt, bciiita o i<inakticrk, cirdriraclnna
eta 11ag1[Siak gizollcik. .z1ra11 : noski. gizctsei7ierell b(11 i.zango
za11 glirekiu lana Atar)-ab¡,t ,o 2-a11 bat, baina izan
gntXi. (1(in(ik ernlakrirni(ik . Lanci ez zalt gogorra, go ~orrenct
lncikilletako(i zmi . 11i nlakülelciil arilil ililzc11 : —ncibe — b(iuncli(1
zan eta herían de11a 1llclkincik ziran, haiindiyenetall telarra
egiten zall, zetazklia edo lancizkna, illakilla 1xikietall Jei -tSi(lk?
(<'ilek( piezak eta golko j)isl-lall cleiia nloztri eta iosi egiten
ztaleil .Uelrci zan emakitmien ¡ana, gaztiek, helduek eta ezkoil-
dntakoek ere e~ilell .ztrlen lalla bcui! . . .

Ehun lantegietan emakumeak gehiengo zirela garbi geratu da, nahiz eta
ardura pixka bat eskatzen zuten lanak gizonezkoentzat utzi . Gainera . Jose-
bek dioenez gazte eta helduak ibiltzen ziren Santiago Carreroren lantegian
lanean, baita ezkondutakoak ere : honek ez du esan nahi azken hauek lane-
an aritzea ohikoa zenik . Izan ere, ikasketak bukatu eta lanean basten ziren
neskatiiak asko ziren, baina hehin ezkondu eta gero, askok etxea zaindu
eta umeak hezteko ardura hartzen zuten, baina diru falta baldin bazegoen
eta : . . . bcddiri baz (?goen ainonci et ..iait kontrl e c) iteko . . . segi lciniaii! . . .
Noski, kanpoan lana egin behar izaten zuten, baina etxean ere bai, etxeko
lan guztiak emakumearen koniti geratzen ziren, gaur egun gertatzen den
antzera .

XX . mendean zehar, 1936 arte, etnakumeek bozkatzeko eskubidea
eskuratu eta pixkanaka, or(lu arte gizonezkoentzat ornen ziren lanak egiten
hasi ziren - ardura postuak oraindik harto gabe, noski - . oraindik asko
zegoen egiteko ordea, gizarte tnatxistaren sustraiak oso erroturik baitzeu-
den . Baina nork pentsaniko zuen bartzelona edo Madrugo kaleetan, noiz-
bait emakume miliziarrak gerra egiten ikusiko zirenik ? . Hala ere, funtsean,

2002-J(;7-02 elkarrizketa, erdialdean .



ennakulneen lekua etxean zegoen, arropak garbitu, etxeko lanak egin,
unlealc zaindu . . . Horretaz gain kanpoan lan egin nahi bazuten ongi zegoen,
elnakunieak etxetik kanpo lan egitea ezz zegoen gaizki ikuusia, baina etxeko
ardurak baztertzen ez bazituzten eta soilik lan konkretu batxuk egiten bazi-
ttvtcn .

" . . .EMAKI MEEN M ISIO BAKARRA F.'I'XEA DA"

Gerra ostean, eniakumeen eskubideek atzera egin zuten, Francoren dik-
tadurak ezarritako legeek emakumeak gizartean izan bebar zuen papera-
ren ikuspegi erabat kontserbadorea adierazten zuten . 1lona zer zioen
Falangeko Emakumeen sekzioak 1939ko ekitaldi batean : — llemen gaude
bilduta, gure garaipena ospatzeko eta gure soldaduak omentzeko bakarrik,
cinal.umcci abcrriaren eraikuntzan ezarri zaien misio bakarra Etxea
hait :i . `

.J

L( ~K\L BERPILKI :NDE\ ETA 1R .A;NIMZ10.A (1960 - i (-)em ) I

amEmakume n
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Sekzioa
Hernaniko
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plazan (orduan
Espainiako
Plaza) elizkizun
baten ondoren,
1936 . urtean.
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Atzerakada honen beste adibide bat, garai horretan sortu ziren Gastrono-
mi Elkarteetan emakumeei egindako murrizketak ditugu - nahiz eta mende
hasierako elkarteetan ere diskriminatzen ziren emakumeak - ; elkarte haue-
tan elnakuineek debekaturik zuten sartzea . Hernanin, erabaki hori hartze-
ko, Donostiako elkarte zaharrenen eredu eta ohiturek esaten zutena jarraitu
zuten besterik gabe, "Euskal Billera" elkarteak gerra aurretik Hernanin egin-
dako txangoek eragin handia izan zuten bertan . Tiburtzio Agirre, gaur, ema-
kumeen horrokarekin ulerkor agertzen da, baina berak esaten duenez,
orduan beste garai batzuk ziren eta ez zen horretan pentsatu cre egiten :

. . .Ohitura horrela zan, Donosti guztian, noiz sartu ziran em .a-
kumiak? F_uskal Billera"eta soziedade inportarttienetan ez
zirau sartzen . . . Ez zan pentsatu ere egiten! Orduan emakumiak
etverako izaten ziran, lantokia etxian ornen zaukaten, nahikua
eta gehiegi; arnak eta amonak etxetikan nola aterako ziran? F7
zegoen labadorarik eta ez ezer, arropak garbitu hihar ra . . .

Esan bezala, frankismoak eta gerraren ondoren nagusitu zen gizarte
kontserbadoreak eraginda, feminismoak atzerakada naharmena izan zuen,
emakumearen papera, herriro ere bigarren mailan geratu zen urtc horretan .
Elizaren papera, hasiera batean guztiz kontserbadorea izan zen; ikusi bes-
terik ez dago zer pasatu zen emakume bat mezetara galtzak jantzita azaldu
ze ncan :

. . .Andre bat seiretako mezarct galtzakin joan zan, menditik
etorr iko zan eta! Don Ez..tsebiok aldaretik ikusiko zuen eta atze-
tikk h uarrapatu zuen, heldu eta esan ziyon emakume h :orri:
"azken aldia izan dadila galtzakin etortzen zerala elizarct
eh!" . Eta horr-ela . . . gona estu xamarrarekin ibiltzen baziñan,
prohokatzaile bat ziñan jendiarentzako . . . 1•'

Baina onartu beharra dago, gero sortu ziren mugimendu asko, elizaren
bahesean sortu zirela, esate baterako IIOAC - Hermandad Obrera Acción
Católica - eratu zenean, bertan langileen borroka eta ernakumeena uztartu

2002-T1Z-01(02) elkarrizketa, hasicrin .
* 2002-R(iO-01 elkarrizkcta . crdiaklc-bukacrin .
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ziren, legezko erakunde batek ematen zuen segurtasunaren habesean .
Miren Clemente elizaren itzalean sartu zen langile horrokan, kontatzen
digunez, frankismo garaiko emakurne langilearen eskubideak erabat zapal-
duta zeuden, sexu arteko diferentziak nabarmenak ornen ziren Zikuñaga-
ko paper lantegian :

Ezherdintastrruik garrantzitsiiena soldatarena zen eta eskolan
pasatzen zerra lantegian ere pasalzen zen, emcikumeekk sekzio
bat zuten ela gizonezkoek beste hat, arduradrin gehienakgizo-
rrezkoak ziren . Lan mola ere ezherdina zen, elnakumeek lan
finagoak egiten genituen, horregatik enian zaio hain garrarrtzŕ
gutxi emakirnearen lanari . Eskirlclnak ziren, papera mclnipu-
lalzea, kontatzea, eta iiidarra erahiltzeko garaian . . . giik lau-
rehnn kiloko hobinak mugilzen genituen!Baina gizon-errraku-
ine kontzeptu garbia zegoen: gizona makinetan, enrakitmea
manipulazioan .

Gainera, lantegian lehen aipaturiko gizarte eredu matxista sustatzen zen,
emakumeak familia osatu eta etxean egon behar zuela uste zen, hori zen
hoberena . la-¡a XIX . mendeko gizarte kontserhadorearen haloreak nagusi-
tu ziren herriro ere, emakumeak lantegian lan ez egitea "lortu" ornen zuen
estatu frankistak: "Estatuak, emakumea lantegi eta tailerretatik askatuko
du" esaten zuen orduko lege hatek ; I" Horretarako ezkondu eta haurdun
egonez gero, estatuak, emakumeak lantegitik irtetea hehartzen zituen :

. . .Emakunrea, etxekoandre lipikoa izatea asko baloratzen zen .
Beraiek esaten zuten emakumea kk ezkontzen zenean "dote" bat
izatea lortu zutela, horrela deitzen zioten lana utzi eta fami-
liara dedikalzeko ematen zulen kalte ordaŕnari, derrigorrez-
koa zen, lege hal, nahiz eta salhuespenak ere bazeuden . Gero,
emakumeak lanean jarraitzeko eskubidea aldarrikatu ziren
eta kontzeptu honekin anraitu zen . . .4 1

2002-b1CI.-ul clkarrizketa, hasiera-erdialdean .
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Fraso celo irain sexistak eguneroko ogia ziren arren, normaltasun osoz
hartzen ziren, inongo salaketarik egin gabe : . . .f~elllSae inci zen sea'ilal'ŕ
I)1117Lzko c'clozer aslakeri (í ea11a lik . gizon /)ti/¡ S(i/(1/ ?etal I)at /Cdi"tzea . "Ze
1xutzlkerta! Zer lisie clezil/ ' esaten genllen, hori zeil emakilnieen obizko

"I?1tIAKE MEA EZ DA JAIOTZEN, EGIN EGITEN I)A -
Simonc de Beauvoir B/garren Sc:vila liburuaren idazlea 60 . hanlarkada-

ko nluginlendu feminista berriaren erreferentzi bilakatu zen, berak, erna-
kunleck beraien eskubideak eskuratzeko borrokatu behar zutela garbi utzi
zuen honako esaldi honetan : "Ernakrulle<r ez da jaiotzen, egin egiten (.la"."
68ko iraultzak, besteak beste . mugimendu feministaren borroka jaso zuen
bere baitan, horretarako protesta eta ekimen ugari buruutuz . Fuskal 1lerrian
mugimendu feminista bernia garai horretan hasi bazen ere , ez zuen beste
herrialdectan bezalako indarrik hartu eta zcnbait ezkertiar taldetan barne-
raturiko mugimendu bezala azaldu zen soilik ." Dena den, Francoren
heriotzarekin hatera eta diktaduraren amaierarekin, beste taldeen barruan
sorturiko mugimendu klanclestino honek inelar handia hartu zuen . 1977an
egin ziren Euskadiko Fmakumeen Lehenengo Topaketetan ikusi zen hori,
bertan ezarri ziren hurrengo urteet<ul emakuniearen borrokak izan behar
zituen oinarrlak .

Begoña Ogandok orain ere garbi cho, nahiz eta inongo talde feminista-
tan ez parte hartu, hera feminista sentitzen dela, hori balore bat dela, galdu
ezin den balore bat . Gazte garaian, 1 -lerri Gazterin hasi zenetik, orduko
gizartearen balore kontserbadoreak aldatzeko asmotan ibili ziren, kasu
askotan baita lortu ere . Emakumearen askatasunaren inguruan zera dio
Begoñak :

/ /aSÍe16l)l Arri-Burit ŕi'ŕl•?Í 2ilten, fj(izte-zelltro bezela eta gu
b(lr -a JOaten ,~'ŕllail, /min(1 grer(1 b0rtŕk pasa gillcizi tL1 /)(?r11(ll(t .
L'1Naklllllŕ(ik c'.? {ŕlŕali bakal"riksarlzen taberLncira eta oso ŕtsllsi
cgiten lic'11 bcl/?arrŕk Scllt ŕ(l egun batŕ in tal(le bat gcr/(/ŕtll

Ihkl .

Linurkrrruc-ak r1n /ivuiui.,nu a urerrclelur/dr~nr . . . 99 or.
:luricuur ucli : CI Iŕiuinisau>° Ikusi ere: A'ALLF, Teresa del : Las mujeres en Eust>al llerria . AIl°e, l
bnl, Orain . I fernani . 1996 .



girian taliernara hclkarrik sartzekoa esaten gen11er1 : "Baŕila
zercatikk ezgera hakarrik sartuko?" . Aldatu zan dena. eliza
lltzi gerlllen eta hortik sartu giban Ilerri Gazleria eta hor
c'man .zan gllre haloreen aldake/a, ez bakarrlk emakinneeua,
rleska-rr111tŕlen arieko harrenlanena ere. ezgeiiiien mulil
rnatxisla hori nabí . haizik eta besle era hateko mil/Íla . . . Hogei
urterekirt edo horrela hasi zitzaiglln sartzen mentali/ate horl :
/emnÍr1Í5rllocl zan emakllrneen askatasuna . . ."

Baina hau guztia azaldu ostearl Begoñak zera argitzen clu — I)ana teoria
zan! " . Izan ere, ideia feminista eta balorcen aldaketen inguruko eztahaida
asko bai, baina praktika gutxi izaten zuten garai haietako gazteek, nahiz eta
zenbait kasutan aurrerapauso handiak eman . teoria praktikan jartze hori
beranduago suertatu (mien zen, desmitifikazioak ez ziren 70 . hamarkada
bukaera arte iritsi :

. . .Gu hasieran joaten giñan Tŕlosetara, ,~uapclk,jclrrŕ, euskal
clantza ef;irl eta abar. . . Ruina gero, haloreen alclakela emarl
zanŕan, hesle modll bateko cliher,Sioau íren/satzerl gen ilen e/u
esaten genllen "ha ez degu dantzara joarr hihar" eta hestegali-
zak egiten genituell. haina azkellian /oa/eri ginarl zŕnera kr •ls-
/on porrrik ŕklrstera, ŕrrteleklrrclla hori zalclko eta hori eirl
bihargerulelako . ( . . .) Babia hori zan milo bat, hori ez zan
horrela . (lana zan teoría c'ta elizak enlanclako eskenia horiek
pllskat.zea . . . haina kontu hal hesterik ez zan! Gero buí, gero
desmilijikatli zan hirjiilitatc'a, desrrli/ijikatit zan pluzer7a ez
zala sen/in1 hehar, plazerraren inu11(111a enlaklilnearengan .
enlakunueak ezezkoa esaterik bazuela la .hori clana . . .

2002-tton-01 elkarrizketa . erdialdean .
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nistak eta emikumeen esktibideak
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diktadura czabatu eta gero eman
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a11 rre egin zitz(iioni
llala ere, jakina da oraindik borro-
kan dabiltzan talde feministak
badaudela, asko baitago cgiteko
honen inguruan, matxismo alc gizar-
te honetan dirauelako, batez ere
jende helduarengan . haina baita
gazteengan ere .



Itziarren semea

1968ko abuztuan, Guardia Zibilak Andoni Arrizabalaga ETAko militan-
tea atxilotu zuen Ondarroan . Arrizabalagak sekulako torturak jasan zituen,
lehenik zortzi egunez Zarautzeko komisarian eta gero beste hamalau egu-
nez Antigua auzoko Guardia Zibilaren koartelcan . Tortura hauek guztiak
jalan arren, Arrizahalaga isilik mantendu zen, ez zuen hitzik esan bere
lagunak salatzeko . Hori (lela eta Telesforo Monzonek h iurren serneci, honi
(I11k. 1r111til(1 abesti ezaguna konposatu zucn . . . :~'¡han5(11alu babo rulhiago
(lit hila . . . Arrizabalagak jasandako tortura latzek egocra benetan larria zela
adierazten zuten . "gerra heroaren hasicra" zela esan zuten bere senideck .' -

TXABI ETA MIII •I 'ON

Andoni harrapatu zutenean, baziren bi hilabete Txabi Etxebarrieta
Azpeitirako crrepide horretan hil zutela, Guardia Zihilaren kontrol batean
1u1-1-era bota eta hi tiro eman zizkioten, 1ñaki Sarasketak alde egin ahal izan
zuen, baina beranduago. Errezileko elizan harrapatu zutcn . Txabi, ETAko
lehenengo hildakoa izan zen . haina ez hori bakarrik, Francoren kontrako
horrokan hil zen lchcncngo gaztea zen hura . belaunaldi herri baten lche-
ncngo llil(lakoa .

1 i hilabete geroago, ETAk bere gain hartu zucn ckintza batean, 1vlcliton
MMianzanas polizi burila hil zuten, gizon hau oso ezaguna zen, urte luzcetan
cuskaldun ugari torturatzeagatik . Manzanasen hilketa jende askok ospatu
ZLIC:n : . . .A'l t oc)i'ah('11 )lcli._• hil zuteneall Loit ro;1a11 niutzela e/a ~ gor(i-
t?.'c'11 11ai.r ) 1l cz ni11h('la barril,,, bere bOS(;GII'I'C'll pisuuko bizila, jliiia izan
._ite'kec'll lil'O(1 bola ziona, y('l ~(lllk,til 011 bi11ct OSO gai .z-toa .un..." Baina
segidan errepresio bortitza ctorri zen, Gipuzkoa osoan "salbuespen egoc-
ra'' ezarri baitzuten autoritate frankisick . Hiru hilahetetan ehunka pertsona
atxilotu zituzten 'xleliton Manzairasen hcriotzarcn aitzakiarekin, 1lernanin,
Guardia Zibilak 30 pertsona atxilotu zituen taberna batean afaltzen ari zire-
la. inoI iko arrtzoirik eman gahe, baina hauetako batek tiro artean ihes egin
alial izan zuen . ,' ,
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1969 . urtea ez zen ho1)ea izan, atxiloketak bata bestearen atzetik gertatu
ziren, gainera ETAko kide garrantzitsu asko harrapatu zituzten eta erakun-
le han erabat ahulduta ornen zegoen, poliziaren esanetan "F'I'Arekin aka-
batu zuten " . Rafa Egigurenek . Suitzatik 1969an itzuli zenean . honako hau
aurkitu zuen erakunde h.o.netan sartzerakoan :

. . .Gu Suizatik etorri glricanlall zeozertarl sartn rtcll)l genuell .
ordllan ETArl sartu girlcln . Git sc{rtu gíl?cllliall llrte b)ete 7-un
T.xabi Etxebarrieta hil zutela eta gliztíci deseginda zegoerl ez
zeeaoen ezer, orduan basŕ gillan dalla rnontatzell . kontaktu
galdnak biltzen . . . Heruanin . glt baino leh oenago nik liste det
Koldo Gola hasi zala kontaktll batzttekín eta (jero nere leherl-
grlslr l)alek, Begorlak, izan ziluen besie konlaktll bat.zuk, nik
barnabosl urle niluela . /-/Ara Hernaniko laln edo bost batera
sartu giñan, bakoitza bere j)clperian, eta nik usle del urle
grltxítarl dena nahiko lotula geratn zala . . .

1970 . urtean ETA barruan banaketa bat egon zen, batzLlk ETA V-ean
geratu ziren, heste batzuk berriz Sexta - 197Oeko XI asanblada - izeneko
taldean barneratu ziren . Bai Rafa Egiguren eta baita Jesus Uzkuclun ere,
azken talle honetan sartu ziren . Rafak dioenez momentu gogorrak izan
ziren hortek , hasieran herriiarrek ez zuten hanaketa horren berri, baina
hortaz ohartu zirenean gehienek E'I'A V'-i ernan zioten babesa, Sex•takoak
baztertuz . Gero, talle honetako kide gehienak troskista bihurtu ziren eta IV
internazionalarekin bat egin zuten . Beste batzuk, batez ere ETAren langile
frontekoak, 'Frente Obrero'koak zirenak, CC .OO-en geratu ziren . Jesus
Uzkucíunek hala egin zuen .

BURUOSI KO PROZESE :A

Askoren ustez, Burgoseko prozesua, oso gertaera eta momentu garran-
tzitsua izan zen, hortik aurrerakoak aldatuko zituen momentu historiko bat .
19?0ko abenduan . 16 euskal preso epaitu behar zituzten ETArekin zeriku-
sia zuten ekintzetan parte hartzeagatik, horien anean tileliton Manzanasen
hilketa . Epaiketa, Burgoseko militarren tribunal berezi batek egin behar

` 2002-R1 :R-U1 c •I k arrizketa, erclialclean .



zuen eta fiskaltzak 6 herioiza zigor eta
147 urteko kartzela zigorrak ezarri ziz-
kien auziperatuei . Ilau jakin zenean,
erreakzioa izugarrizkoa izan zen, protes-
tak bata bestearen atzctik hasi ziren, haita
istilu ugari ere, ez bakarrik Euskal
llerrian edo Espainian . baita Europa eta
Amerika osoan ere . Zenbait herrialdetan
espainiar enbaxadak asaltatu zituzten eta
istiluak egon ziren .''

1lernanin, afienduaren 3 eta 4ko pro-
testak oso !arriak izan ziren, Gip(tzkoa
osoan bezala greba nagusitu zen eta jen-
(lea kalera atera zen . Istilu hauetan balaz-
ko bi zauritu egon ziren, Manuel
Arredondo lasartearra eta Errazkin Izagi-
rre afiizeneko hernaniar bat . Niko Elizon-
dok bere begiz ikusi zuen nola gertatu
zen hori : . . .//enlen 70ean, Bui gosc'A?o
prozeslicirell erailtzilrla tk(1/YIg(1Er'ia
Iz(1T1 61la71, ili gógoatzeil 1lall kk guardia
zlbil b(Ilek. /¡ro bat bota ziola tipo bciti ,
lepolik sclrili ziola . . . ; = Abenduko lehe-
nengo egun horiek . askok gogoratzen
dituzte, inoiz hamo polizia gehiago ager-
tu baitzen herrira : . . .Abeilduareir iait,
Sailta Barbara eta berri guzlit'(i polizi(12
Jositc1 ze,oeii . henil)'a erab(1t ,elditlrla
<,1'eba,oatik . Heine11 S(Irlta B(ll'b(1T'(lil,
liroteo(Ik ela daila e oiz zirall, belikople-
m akin bemn,ya iiigiii"atllt(I editki ziten . . .
b(1111(1 c,,orldu lirart kristoncik! . . . esaten
du Jesus 1Jzkudunek .

[-,l ,K ,\I IWI:RI'ILK( NDE :A Ei \ I R \N HI/Ik) \ ílOO( ) - I~)<51} I

Rllz AY( CAR, Angel : Gronica aq'ŕtctcla cle ucl?o años . . . luurgoscko prozesuari hiinirk o mala .) .
Ikusi ere : HALI\II. Giscle; SARTRE, jean Paul : RIVERA, .lereedes: El proceso de Bm—os, Monte
Avila . Caracas . 19-? . (Bere garaian cragin handia izan zuen Sartreren idatziak) .
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ETA militarrak, Francori presionatzeko Eugen Beihl kontsul alemana
bahitu zuen, Zuberoako Berorize (Muntori) herrian hiru astez gordeta
eduki zuen, baina gero askatu egin zuen . Seguruenik, estatu mailan eta
nazioartean egin ziren protestek beharturik, Francok abenduaren 30ean
auziperatuak indultatu egin zituen : . . .Europa mailan eta estatu mailan
erantzuna oso haundiya izan zan, er-antzun ikaragarriylci . . . Egun bere-
ziak izan ziren, orduan ikusi zen Francoren erregimena ez zela garaiezina,
kolokan eta hiltzeko zorian zegoela, zerbait bazetorrela :

. . .Ikusten zan zerbait bazetorrela, hi edo hiní, urtetan ikctragarri
bizkortu edo prezipitcitu zan dena eta jende asko urteheteren
barruan kontzientziatu egin zan . Gainerca gauza hatzuk pi¡bli-
katzen hasi .ziran, ETAko lehenengo eroritakoak, presocik, kale-
an lehenengo man festazio guztiz ilet;ulak . . . Eta orduan hor zu,
hasten zera burua janzten, gauza askotaz jabetzen eta poliki-
polikiparle barlzen: 'Aizu! Bihar rían festazio bat daga " eta .hor
azaltzen giŕaan, g (v inera orduan guardia zibilak izaten zirara,
balak ere botatzen .zituzten, oso arriskautsua zan. . . Hala ere gu
gazteak giñcin, ez genuen kapazidciderik azterketa politiko bat
egiteko, ikusten genuen gu.rdi bat inartxan zihoala etci gi,t nume-
ro hatzuk besterik ez giñan. gii balizo sei edo zortzi ¡irte zaha-
rrctgo zirencik izan zirera erreferenlzi, nere uustez . . ."

"ODOLIK GABE HEMEN EZ DATOR EZER . . ."

Urte gutxitan, jendeak beldurra galdu zuen, batez ere gazteek : . . .Erctgirt
oso haundia izan zuen, barrigarria izan zen jendea nola inatxinatu zen,
jadanik ez geneukan beldurrík . . . Baina zaharrek beste modu batean pen-
tsatzen zuten, gerra bizi izan zutenek ikara handiz ikusten zituzten mugi-
mendu iraultzaile horiek: . . .Gure aítak esaten zuen : "Odolik gabe hemen
ez dator ezerrez! Lehenago ere odola izanclu zan . . . "1 . . .) Ikara pixka bat
bagenuen, noski . . . gerrarekin! Gerra ezautu deginaak, ikara izan degu,
gerrarik ezautu ez ditenak ordea ez . . . Miren Clementeren aitak, esatera-
ko, urte mordoa pasa behar izan zuen kartzelan eta Mirenek Zikuñagako

2002JUZ-01 elkarrizketa . erdiadean .
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greba hasi zuenean, behin eta berriz esaten zion kontuz ibiltzeko : . . . 67 .
urtean, Zikriüagciko greba egiri genuenean, nere aitak bi egunelan gerra
berjir •o hasiko balilz bezeda hizi izan zuen: "Kartzedan sartuko dizule! Ez
dute ezer behar norbait kart.zelara eramateko!" Bildrirra oso hariiidici
zen, hainbeste pasa zuen . . .

1972ko abuztuan, Ilernanin zegoen "eroritakoen" omenezko monu-
rnentuari bonba bat jarri zioten eta hilabete batzuk beranduago Sindikatu
Bertikaleko lokalean beste lehergailu batek eztancla egin zuen. Azken ger-
takari honetan Eustakio Mendizabal Lxikiak hartu zuen parte, honek Iler-
nanitik bueltan zihoala, Manclazubiko aldapan motorra lehertu eta mendi
aldera joan behar izan zuen, polizia atzetik zuela, baina bizirik irtetea lortu
zuen . Gero, 1973an T.xikici berriro itzuli zen 1lernanira, herri honetako
rneatze batzuetan lehergailuak lapurtzera, orduan meatze horretako bede-
ratzi zainclariak desarmatu zituzten eta meatzetik lapurtutako lau tona dina-
mitaren puska bat Carrero Blancoren kontra, abenduaren 2Oan egindako
ekintzan erabili zuten . Urte bereko irailean, Iñaki Asteasuizarra hernania-
rrak, Beltzcik, preso zegoen Loiolako koarteletik ihes egitea lortu zuen,
komando baten laguntzarekin, hortik Iparraldera alcie egin zuen . Beltzci,
1985ean hil zen GALen atentatu baten oncí<>rioz .

Burgoseko prozesutik aurrera E7_Aren eta beste talciee iraultzaileen ekin-
tzak ugaritu egin ziren, guardia zibilen kontrako tiroketak egon ziren eta
lehergailuak maizago jartzen zituzten ; ondorioz, errepresioa hanclitu egin
zen eta poliziak euskal militante asko hil zituen sarekada ezberdinetan .
Atxiloketak ugaritu zirenez, cuskal presoen kopurua nabarmen igo zen,
kolektibo honek antolatzeari ekin zion eta kartzeletan jasan behar zuten
egoera salatzen hasi ziren . Salaketa honen berri segituan izan zen kalean ,
amnistiaren aldeko mugimenduak jaio zirenean . 1974ko abenduan, zen-
bait gizarte sektorek deiturik, amnistiaren aldeko ekitaldi ugari egin ziren,
lantegietan greba deialdia egin zen eta herri guztietan manifestazioak buru-
tu ziren. Hernanin greba erabatekoa izan zen eta manifestazioan istiluak
egon ziren, Guardia Zibila tiroka hasi eta Jesus Mari Irazu Garmendia her-
naniar gaztea, balaz zauritu zuen .'-

" 2002-MCL-O1 elkarrizketa, crdialdc-hukaeran .

"' Euskadi eta askatastnaa . . . 111. Libunukia . Ecluki nagusitik eta kronologiatik ateratako datuak .

Ibid .
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Aldarrikapen, salaketa, istilu eta errepresio artean iritsi zen 1975 . urtea ;
Franco ostera gaixo zebilen, denek zekiten ez zuela asko iraungo eta hil
ostean zer pasako ote zen zain zeuden . Baina Franco hil baino lehenagoko
hilabeteak benetan gogorrak izan ziren askorentzat, Otaegi eta Tuparen
kontrako auziak udaberrian hasi ziren, gero, udan Juan Paredes T.xŕkŕ eta
FRAPeko hiru militante ere auziperatu zittizten, guztiek heriotza zigorra
jaso zuten - Tupak izan ezik - . Errepresio basati honi aurre egiteko ekimen
ugari egin zircn, KAS alternatiba aurkeztu zen eta grebak behin eta bcrriro
egin zircn Euskal Herri osoan . Berriro ere, Burgoseko prozestian gertatu
bezala, nazioarteko elkartasuna oso handia izan zen, haina berriro ere,
errepresioa latza izan zen: Salbuespen egoera, milaka atxilotu eta istiluetan
hildako batzuk ere egon ziren hilabete horietan . Bi euskal gazteak (Txiki
eta Otaegi) eta FRAPeko militanteak 197Seko irailaren 27an hil zituzten .
Franco berriz, bi hilabete eskas geroago hil zen, azaroaren 20an, ospitaleko
ohe batean, hodi eta makinez inguraturik .

Langile borroka

"Hiru dira Organización \acional Sindicalista izeneko erakundearen
printzipioak, Lanaren Foruan aurreikusiak daude hauek eta Estatu
Berriak duen antolamendu politikoaren isla dira : Batasuna, Osotasuna
eta 1lierarkia . Beraz . Foru hrnen arabera, sindakatuen orden bakarra
egongo da eta bertan ekonomiarcn faktore guztiak sartuko clira, produk-
zio edo zcrbitzuetan hanaturik

1930eko hamarkada hasieran, sindikalismoak (UGT, S'1'V eta CN'I'k
batez ere) indar eta protagonismo handia hartu zuen . Garai haietako langi-
le askoren pentsaeran, langile iraultza politika sistema aldatuz egin behar
ornen zen eta militante kopurua ere ez zen gutxiestekoa . Egia (la 30 .
hamarkada oso gatazkatsua izan zela, errepublikak iratin zuen bitartean
grebak bata bestearen atzetik egin tiren, manifestazio eta iraultza saialdiak
ohiko bihurtu ziren, haina nola nahi ere, langileen lan-baldintzak asko
hobetu viren, monde hasierako baldintza kaxkarrekin konparatuz pero,
helhintz,it .

" sAcA1 :1 . Guillen : `Referente a la Unidad Sindical" . Historia del sindŕcalŕsmo español, Editora
Nacianal . ..ladril, 1941, 183 or .



1936ko altxamenduarekin diktadura czarri zenean, estatu frankistak era-
kinde berri bat sortu zuen langileak ordezkatzeko "La Organización
\aciona1-Sind ¡calista " . Goiko pasartean irakur dczakegunez . honen helbu-
rua batasuna, hierarkia, diziplina eta kontrola mantentzea zen ; erakunde
berri llaLu estatuaren lnteres ekonolllikOerl menpe mantentzea, alegia .

Ez da harl'ltzekoa, "Slndikatu Berlikala" lzenarekln ezagutu izana eta
langileek liollengallako naesfidantza izatea : . . . . ik e., ilileil sílit-l k?(itií(ii -ekiii
kontllk/alu . )ie1'i tic!(lIC't.XC'(Ik, si,idik ( 111c/k eía horiek LdaiiaI.k i)-ií(litzen
2itz(ii ikillciri iYil .,lii'trc'siia 12(11 IXilü'(1 bezelc1, l)Oi'i'C~Citlk'(1i1 ez llitZ(1i1 hoi'-
ta11 s(í)-111... [)ella cien, 19S0 . hamarkadatik "Sindikatu Bertikalean" ezker-
tiarrak eta antifrankistak ziren zenbait militante infiltratu ziren, erakunde
horien abantailak aprobetxatu nahirik. 1960an langile nuinduan inugimen-
cluak nabari ziren, horien artean CC .OO-en sorrera (1962), hasieran jabee-
kin negoziatzeko langile komite soilak ziren eta gero talle hezala eratu
ziren . Bertan, ideia ezberdineko militanteak elkartu ziren . ezkertiarrak eta
katolikoak - E IOAC eta JOC-etik irtendakoak . . .

LANGILE MUGIMENDUA 'I'RANTSI7.IOAN

LL'K.AL_ ltFRI'17I UN1)C :A ETA TRANTSIZIO\
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'Comisiones Obreras'en talle ezberdinek hartu zuten parte, PCE eta
honen ezkerretara zeuden peste batzuk (EM1K. LKI, ETA, OR'l'. . .) . Langile
talle nnlltzo ponen harruan tirabirak segituan hasi ziren, zeinek zuzendari-
iza kontrolatuko ; izan ere, PCEko kideek talle handiena osatzen zuten ber-
tan eta CC .00 bere menee izan nalli zuten . PCE baina ezkerrerago zeuden
alderdiek mugimendu iraultzaileago baten hila zebiltzan eta CC .OO-ri
iraultzarako nortasuna giman nahi zioten . Joxe Elizondo, Niko, langile
mugimenduan gaztetatik sartu zen, hasiera batean "Comités Obreros Anti-
capitalistas" asanblada mugimenduaren barnean eta fiero E :MK-an (Euska-
diko Mugimendu Koiuunista), berak honako hau dio 'Comisiones Obre-
ras'eko harne gatazkei buruz :

2002-IZ\i-01 ellearrizkcta, hasicra-erdiaIdcati .

RUIZ, David : llls/oria de Comisi—les Obreras i 1951i-195<S) . Siglo XXI . bladrid . 1993 . Ikusi ere :

. IIMIENEZ AI3ERAS I't Rl, Juan Carlos : Reliza: Or ~~utl_-raci urs. siridiralus 1 partidos trolilicos ante
kr ir nrsiciort . Euskadi 1976. Eusko Ikaskunlza, E)onostia, 1959 . : G\RI)E I VAN O . Maria Luisa : "Un

sindicato nacionalista taco durante la u':u»i ic>n, 1975-1981 , Principe de 1'ŕcnut . 203 zhk ., 1e) t,

591-01 1 or. MLAII'ELO . Emilio : Historia cid sonlicalo L I R (19,15- 2000). Ts;tlaharia, 'l alalla, 200(1 .
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Cúnrŕsiones'en bcn •rl/cni beti izan dillik ikilapegi oso kontra-
jarrak. so1711 zenelik . ¡torren ar azoia, a.~ke11 f1)tecin . politŕkocl
btlan. G'tlretzat PCk 'Gonlisioiies' kolttrolcllll nahi ztlen : baina
be771ien ikllspilnliia oso errefol •1ltista z(111, etcl grlk in'1'lltlcl,~o
_loan nc/hi,gleliitell , ŕl•allllz'a egin eta kapŕlalis)nocl IJlllt~?G17gora
bola nc/hŕ geililen: elcl zatŕketa hciii(lella horlik so1111 zan . Ni
gogorcllzell llaiz Herncnl n 1978'an Ellskadiko Kongresucl egi11
za/a [C,C.(K)-renal el(¡ errepresentcrzio inpo?la?tteena gukk ercl-
lnan gelnlelcl 1K11KI. . .`''

Langilecn harruan talcle berriak sortzen ari ziren hit ;trtean - horien arte-
an, LAIA alciercliaren bidez eraturiko "Comisiones Obreras Abertzales ",
gero LAB izango zena (19-75) - . sindikatu tradizionaletako kideak, gauzak
aklatzen ari zirela ikusirik . etorri zitekeenerako prcstatzen hasi ziren . Sin-
dikatu hauek gerra eta gerraostetik oso ahulduta atera ziren, kide gehie-
nak hilda edo erbestean baitzeuzkaten, baina pixkanaka suspertzen hasi
ziren .

Horien arlean aurkitzen ckngu FLA-S'l'V sindikatua ; 60 . hamarkadan hizki
hauek aldarrikatu zituen zenhait talde atera ziren, baina Hcrnanin . lehena-
gotik ere hasiak ziren biltzen, Imanol Larretxeak kontatzen digunez, heme-
zortzi edo hogei unte zituztela FLAren bilerak egiten zituzten : . . .ELA sortu
zalliaíil . . . ostera bei•riz nia1'Ixcl11 hasi zanian, bilerak Eulako basuan egi-
telr genituen, Urltŕeta ŕnginucnr . . . Dena den, sindikatu hauetako kide
gehienak, gerra pasatakoak izaki, ez omen ziren asko mugitzen, errepre-
sioaren beldur baitziren . Jesus Uzkudunen hitzetan, Burgoseko prozesua-
ren kontrako ekintrak prestatzen ari zirela, Mandazubin bilerak egin zituz-
ten, ET.ak bultzatuta greba komite bat sortu nahirik . haina ELAren barruan
mesficíantza politiko handia zcgocn. oraindik ere gerra garaiko mamuak ez
baitziren pasa hauentzat eta horregatik ezin izan zuten ekirnen hau antola-
tu. Baina sindikatu tradizionaletan hakarrik ez . herrogei urtetik gorako lan-
gile orok ikusten zituen gerrako mamuak : . . .nŕk f ibrikall bxkarren bcttzuk
ikuslen nituen, /eheugo sozialislak edo /ebertago E/.Akllak izartclakuak. . .
jende zclharla . Tenbaitetan belaŕen babesa ematel1 zulen, propaganda

2002-iEA-01 clkarrizIcta, hasiera-erdialdean .
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banatzen nlenian . . . baina beralek ez zaten i ;iiiiígo lclilik ej lten, erabat lo
zeuden . . . "' Langile mugimendu berri horren protagonista nagusi gazteak
izan ziren, beraz .

Garai haietako langileriaren lan balclintzak ez ziren oso onak egia esate-
ko, soldatak nahiko baxuak ziren, orduan gertatzen ari zen igoera ekono-
mikoarekin konparatuz gero behintzat bai . Gainera, ordu-estra ugari egin
behar izaten zituzten eta segurtasun aldetik ere ez zen batere ardurarik jar-
tzen : Orbegozon esaterako, urtero hildako bat edo bi izaten ziren lan istri-
puen ondorioz . Orbegozoko lanaren gogortasunak behartuta segurtasuna-
ren aldeko komite bat antolatu zuten :

. . .Zertbait jende bizkarrezurra haitlsita alera zan . lalrlirtctzin-
ko sektorean ordu erdia lan er ;in eta besle ordu erdia deskarl-
tsua zuten, ezin zalako ez bertacl la eztu haugo lana agoanta-
lit . Gainera, ordu erdiko deskanisu hartan .jendiak kristoren
hara, i pila jaten ziren, /iielezko labe batían erretaklaa : bara-
gia erabal knisalzen zan ela lana doble egiteko enpresak
ardua la kct/icl emalen ztlen . . . zurruict arazo bal zarl . Orditan
r)ledikii batekin l;ir hctsi giiiurl jerac~icrn ohilura aldatzen eta
el'Z1SCfladak? balclekct lal"tze1Z genituen, z'urrllta ere gilt.vi(lgo . . .` "'

Alelarrikapenak gehienean ekonomikoak ziren, soldata hobeagoen edo
Lan-hitzarmen kolektiboen aldekoalk, baina baziren, kutsu politikoa har-
tzen zutenak ere: izan zitezkeen gertakizun politiko batek eragindakoak -
Burgoseko prozesuaren kontrako greba izan zen lehenengotakoa - celo
izan zitekeen jabeen autoritarismoaren kontra . Izan ere, nagusien inposa-
keta eta langileen askatasun falta oso handiak ziren : . . .Prekarietate h

a
aun-

diena nagltsien inposaketa zan, autoritarismo ikaragarria eta askatasim
. jcllta, eta tarteau, erlkclrgjcaltk,lokcitzerl zuten papera, orokorrean behiii-
tzat oso er"represibocl zara : ,c ebierieari jendearen larritasimak ekonolriiko-
ak ziran, baino lan har rernanak ere oso autoritarioak ziran . . . "' Autorita-
rismo horrek eta jabearen nagusitasunak, askotan paternalismorako joera
hartzen zuen :

2002-IL- 1-01 elkarrizketa . erdialdean .

lbid., hukacran .
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Lllpl'etillria1' - 'iiclgiisiak' 7ir'e11, ~ereilteci Ízali cal"rell "1lGi~l!-

Si(l cleiizell zlolell . I)olel'e ~e17Íe~i~?el1 elll pCl/el'liGIIISil10 ?1ltsiIa

balkltllz. ZÍk1l11cl~sali bi pel°lsulla b'h/iii_CII bGlz11€'ii baillalala
llrte balil(! ~1I/:xÍ(lz;or('k 11 1CI11e(111 zeI)ih_C111C11? . Pentsa noranio
111sten zeli patel'i1Cl11Sr11o bor'1, ezen (/cl iti'leclll bebi11 erlpresa-
líclk 1c111,~silc'ei 1~Clz]<?lll l 17(11 U1Y1111111 e11 VÍe1C1 . . . °D

Langileen alclarrikapenak eta protesta tresnak ezberdinak ziren . baina
er~lh~lt erradikalak gaur egungockin konparatuz gero . _Vikok gogoan dauz-
ka "Papelcra del Norten" izan zituzten borrokak : . . .Herlrarlin rii tio,~orcl-
Izell 31ai.~ nola,)itrepapeleraii clenbora pila ba/ ilxialrliall eoollclu, íitala .
~el'ellte(! SekileSll'alll gelllleil I)onostŕan eta el?pn'sar(! e~?C!I'l'1 ~elllleJ1 .
t;llarclia zibilak alicl bola eta liroka basi .zirzlra . . . _llorllen/u prrlrtiial gogor
bor íetan erauitziina ilabiko zabala ŕzan zcul . . . Langileek bernien aldarri-
kapenak eskatze ko gehien erabiltzen zuten protesta modua greba izan olii
zen : Miren Clementek Hernanin izan zen aurrenetako greba baten antola-
tzailea izan zen, Zikuñagan 1967an, enralnullecn sekzio batean egin zute-
na, lhain ZuZen1 :

. . .Zlkilllagclko ggreba 67an izan zen, beraieü koilberlloa/l ILlrrl-

t(!ko (Irailak ez zi/uzlelc! C'rleSpetci/zetl kolltllratll :,fÍlle31 : ~eioz
ela I;eblago esj)lolalzell ~111111.~te11 ela solclala clezente bat faso-
lzeko e/s1111ea/t b iiiiabi orcluko lalila e in bebar zerllrerl .
Orclllan. basierurl 48' or(11uko "Jlliiiir)lolako ~reba" bat c~,irl
ge111ten. babia ez zŕgllteil k(Isurik Cl;iii . ~ero C,i;illl oso batez

'beso er'oi'llako <-reba'~ bat eg111 ~ellllell, lekilll~? 1rllltilt11 ~abe
ela or'Chaan bai. or'chi(al Gu(11'CIiaa Zibila sar'lil ela berialik atera
Í1111lztell . Hel'11c731Í11 Je3icle (iskok laguJ1(Ii <ginllllell, baina

z;reba e._ zen zabalcllt. Grebcl inllgcl~(Ibe(I izan zen, ez bclilzu-
leJi ¡110/' laJier"ako bel"I'iro o3?c!J'tll . . .

Orduz geroztik grebak bata bestearen aizetik izan ziren Hernaniko lan-
tegietan, trantsizio garaiko giro gatazkatsuarekin bat eginik . Baina 1980
1iamarkadatik aurrera, langile borroka baretu egin zen, batez ere . sindikatu

2002-NI( :L-ri1 rl4 arrizl:cta, erdialdt hukacran .
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garrantzitsuenak sistelrla "demokratiko" berrian burokratizatu egin zirelako
eta langileen aldarrikapenen koltxoi modura jokatu ornen zutelako hortik
aurrera .'" Hernanin ordea "haretasun" garai hori heranduago heldu zen,
1980 . hasieran Orbegozoko langileen borroka eta protestek herria behin
haino gehiagotan astindu haitzuten .

Franco hil eta gero

Franco hil hamo ehenago jakina zen zein izango zen honen ordez jarri-
ko zllten pertsona, Juan Carlos Borbonek harreman estuak rnantentzen
zituen diktadorearekin - frankismoaren barruan hezi baitzen - eta hau
gaixo jarri zenean berak hartu zuen Espainiako agintea . Franco hil zenean,
gohernuburu .Juan Carlos printzea izendatu zuten, baita errege egin ere .
Presidente karguan Arias Navarro zegoen, hilahete hatzuen buruan, ordea,
Adolfo Suarezen esku geratu zen kargu hau . Rodolfo Martin Villa, Manuel
Fraga, Santiago I)iaz y Mendivil . . . hauek guztiak Francoren erregimenare-
kin bat egiten zuten eta hazirudien, askatasunaren bidean aldaketak iragar-
tzen baziren ere, betikoek jarraituko zutela agintzen .'̀

Bitarlean, Fuskal Herriko egocrak ez zuen hobera egin, errepresioak eta
gatazkak bere horretan iraun zuen, horrela erakusten dute garai haietako
zenbait gertakizunek : 1976ko martxoaren 3ko Gasteizko langileen kontra-
ko sarraskia, 1\-lontejurrako gertakariak, atentatu parapolizialak mugaren bi
aldeetan - Perlur-en desagerpena . . . - edo talle iraultzaileen ckintzak
(ETAm, ETApm . . .) . 1976ko irailaren 27an, l :-iki eta Otaegiren fusilamen-
duak gogoratzeko, greha orokorrerako deialdia egin zen Euskal Herri
osoan eta herri gehienetan lnanifestazioak egin ziren ; sorturiko istiluen
ondorioz hainbat pertsona balaz zauritu zituzten eta Laudion pe1sona bat
hil zuen polizialc . Hernanin gertatutakoari buruz zera esan zuen garai haie-
tan Diario Vasco CgUnkariak :

FL-HRER. Nlaria : Los sindicatos en Espaita . De la lucha de clases a estalle ias (le cooperaciort .
CES, Madrid . 19 1X) . Ikusi ere : REDERO, Manuel : I'ERFZ, Tornas : —Sindicalismo y transicion politica
española — . A_1'er 15 zhk ., 199.1 . 189-222 or . ZARAGOZA, Angel : Pactos sociales, sindicatos y
paIrortal en t::cpctiur, Siglo XXI, Madrid, 1991 . KAIERO, Andoni : `Sindikatuak llego Euskal
Herrian /akin . 33 zhk . . 198'i, urria-ahcndua, 6-61 or.

"' SOTO, Alvaro : La tra sicion a la democracia 1975-19882) . Alianza Editorial, hladrid . 1 9 98, 22-51
or. Ikusi crc : UGAR'fl', lavicr ( .ug .) : La transicion en el I'ais t asco . l' F',puita, EHt1, 1998, Gasteiz .
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"Goizeko hamar eta erdiak aldera, gazte talle bat "Nuestra Señora de
Asunción" [sic.] parrokiaren barruan elkartu zen, baina bertatik modu
haketsuan aterarazi zituzten . Eguerdi inguruan zenbait manifestazio egin
ziren eta auto batzuk gurutzatu ziren, hauetako zenhaiti kristalak hautsi
zizkieten gainera . Udal Epaitegian bonba meatxu faltsu bat egon zen .
Gaueko zortzietan, fusilatuak izan ziren ETA eta FRAP-eko bost militante-
en heriotzarcn urteurrena zela eta, meza ospatu zen parrokian . Elizaren
kanpoaldean, plazan, 150 bat pertsona zeuden . Guardia Zibila iritsi zene-
an korrikaldiak hasi ziren . Azken orduan, gazte bat zauritua izan ote zen
zurrumurrua zabaldu zen" (Diario Vasco . 1976ko irailaren 28a)

Zaurituriko pertsona hori, bala baten ondorioz zauritu zuen Guardia
Zibilak eta I)ionisio Sarries Beristain izeneko errugbi jokalaria izan zen .

Franco hil ostean, ordu arte nahiko isilik mantendu ziren zenbait alderdi
politiko eta sindikatu, egoera berri horretan kokatuz joan ziren eta horreta-
rako sistema frankistaren barruan ireki berri zen prozesuan parte hartzea
eskatu zuten . Hain zuzen, sisteman parte hartze honek, gizarteko zenbait
sektorek bultza nahi zuten prozesu iraultzailearen kontra azaltzea eragin
zuen . FA Jk, PSC) Ek eta PCEk, 1976ko Aberri Eguna Iruñean egin zedin ges-
tio ugari burutu arren, ez zieten baimenik eman, horren ondorioz deialdia
bertan behera t-ttzi zuten, beldur baitziren autoritate frankistek prozesu
berri horretatik kanpo utziko ote zituzten. Baina isilik mantendu zirenak,
suspertzen hasi ziren hehinik behin :

. . .Hor etowi zian,arrera konkretua kk ideologia eta politika ikz.is-
pegitik . . . Franco biltzecir zegoelci inngimendu batzuk izan
ziran, baina orain denzokratak diran jende asko eta asko,
orduan ezgenituen mziginzendu hauetan ikusien, ez mugimen-
du nciziortalisteta z eta ezta 1"r-ancoren kontrako znzigimendu
zabalagoetan ere! Orain, denzokrciziu deitu den borreicin oso
ondo egokitu dira demokrcitci bezelci, baina Francoren kontra
gutxi egin zuten . . .

E'usk:al aierria y la libertad, . . IV liburukia . Kronologiatik ateratako datua . Diario t' SCO-n (197Gko
bailaren 29) ere azaltzen da .

" 2002_JUZ-O1 clkarrizketa, erdialde-bukacran .



Frankismoa desagertu orduko banaketak has¡ ziren, ordu arte Francoren
kontrako borrokak batzen zituen askok Franco desagertu eta gero, ez
zituzten gauzak berdin ikusten . Izan ere, Imanol Larretxearentzat frankis-
moaren kontrako borroka oso erraza zen arrazoi batengatik : . . .Ordzrart

errexcl zan lana egitea, zerf alika71 bi alde ziran : bata espanolak' eta bes-
tia euskcrldzdrtak, eta errskcdddrnak darzak crlkartrrta,~errderz, ez orain beze-
la, hcaa alde hatera eta bestia Ies/era . . . Izan zen Francoren heriotza gertu
ikusi eta iraultza gertatuko zela pentsatu zuenik . Militante konprometitue-
nek, ezkertiar erradikalenek, hori uste zuten, behin sistema hertan hehera
eroriz gero, iraultza sozial bat gertatuko zela, baina sekulako ezustea izan
zuten orduan, hala dio Rafa Egigurenek :

. . .Gdrk lxasko hadrndila bartu genuen Franco erori zanicrn, nik
uste clet oso ulopikoak izan giriala, jx'ntscrtzen pro .zesu iraultzai-
le ha! egong) zalá e/cr prozesda horTetan parle har"lzt nahi genuen,
Euskcrl Herriko eskubideak dcfendŕtuz eta crbcrr; .hori zarz gure
asnioa. Pasatit zan ircrr.rltzarik ez zala sorlu inundik ere; pentscr-
tzen genuen indar • haunclia zuen PC-k ez zztela,%rctrtkisntoarc rz
arrastoekin paktaluko, ela hala egin zuen; PAV?? er •e paklali í
zuen, ordirn PNV ez zan ezer ; ger"I"a geroztik ez zan inundrk
agerl, baina azken finean negoziatu zuen berak egin ez zuen
indar batekin - hori da nere iritzia -, gero, gainerct hauteskurule-
ak egin ziiren eta ernailzak harr•i,,oar•riak izan zireen, l'SOE ela
PN'`Uk izan zituzten sekulako ei'naitzak! Gdrk rbentsatzen gerurert
dena grtre ingurrrkoa bezela zala eta hori ez zen bor-i •elct . . .

IKURRIÑA, 1977

Aldarrikapenak fiero eta bortitzagoak eta ugariagoak ziren Euskal Herrian,
Franco hil eta lehenengo hauteskundeak egin arte, askatasuna ildarrikittti
zen behin eta berriro. Amnistia eta ikurriñaren legalizazioa guztien ahotan
zebilen eta, azken aldarrikapen hau defendatzegatik, poliziak iosu Zabala
tiroz hil zuen 1londarrihian "gazte batzuek ikurriña zeramatelako" .

2002-11.G-O1 elkarrizketu, bukacran .

2002-RER-01 elkarrizketa, crclialclc--bukaeran .

Fuskadŕ eta Askatasrura, 1V Iiburukia, Txalaparta, Tafalla, 1993 . 98-99 or .
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1lernaniko udaletxean, Azpcitia, I3ergara . Libar eta Gabirian hezalaxe,
l londarribiako gertak.ui tk gaitzesteko ezohiko hilkura bat egin zen ; gainera

honako eskakizun hauek egin ziren bertan : 1937an egin zen Kontzertu Eko-
nomikoa ezabatzen zuen legea betirako kentzca .. preso guztientzako amnis-

tia, ikurriñaren erabilpen iskea, euskararen ofizialkidetza, ikastolentzako

laguntza Ilezkuntza eta Zicntzia Ministerioaren aldetik . Gipuzkoako probin-
tziaren tradizio, historia eta berezitasunen onarpena . . . Garai haietako alkate

lanetan Ignacio Iruin ibili zen, Venancio Diez, ,Juan Crespo, Julio Gonzalez,
Jesus Alzaga, Jose Legarreta . . . eta beste hainbat zinegotzirekin patera.'

Hernanin ere izan zen gertakari larririk : 1976ko urte zapar gaucan
—Padres (le Familia" taldeak antolaturiko ~alr jrasc! bat ospatzen ad ziren
7ra11spacar izenez ezagutzen (tiren lokaletan, helburua Txirrita ikastola-

rentzat dirua biltzea zen. Ordubiak aldera baina . Guardia Zibila / ansj)a-
carren sartu eta hartan zeudcnak aterarazi zituen, barruan "gezurrezko
tiroak bota zituztenean jendea alde hatera eta bestera hasi zen handik atera

nahirik, azkenean hiru atxilotu egon ziren istilu horietan . Guardia Zibilak
Trarlsj acarrerzl sartzeko honako arrazoi hau eman zuen : Bertan ikurriña

handi bat jarri zutela . I daletxeak berriro ere bilkura egin eta gcrtakari hau
gaitzetsi zuen, ekitaldiak ucíaletxearen baimena haitzuen .

Garai hartan, Ignacio Iruinek, Bergara, Arrasatc, Oiartzun, Ormaiztegi
eta beste zenbait udaletako alkateekin batera, joan-etorri asko egin zituen

Madrilera "alkateen muginaendua" deitu zitzaion horretan, Rodolfo Martin
Villa, Gobernazioko ministroarekin zenbait elkarrizketa izan zituzten .
197ko ti rtarrilaren 16an . Etxarrin egindako ekitaldi batean zera esan
zuten, ikurriña ez bazen "despenalizatzen ", beraiek ofizialki jarriko zutela

udaletxe hakoitzeko balkoian . U ltimatum honen ondoren, berriro ere Mar-
tin Villarekin hitz egitera joan ziren Madrilera :

. . .Ga!lzak etorlzen dira dalozen bezela, llladrilercl bidai asko
e,l il? isellizkiclVl . orduan Ili /k esalen nllell : ":Ijadr'Zlel a joLll!

bihar,t,Jercl!" eta "Bai baincl ban c'z dkglu ezer E irl,;o! '. /ofio!
Zerbait k,l ill„)o dE till l " ela orzlin ere nŕkk bol -¡ esaten del, bara
_joaln bibar dala, beraiek ez dir •a horlera etorrzko.r Iktlr rirul jarr -i
bibar zala eskalzel! , elliel?, n a/?fna bal bŕdai e ;;in ela gero,

llernaniko t dal Agiritegiko Ii iiieroteka, ikurriñaren legalizazioari huruzk 1 (II)kununtuetan
Ihid .
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13udaPil il(rlrŕ dc'Zrrellu egi11,go

deZlreI(r . . . Bai .1Cr J>cr~~ul rik ,t;(rrr .u

but: Iklrl •r-iii(1(rlde balean eta be. Ie-
Cllt española e1il - et(l grrk e.a11
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1lala izan zen, Gohernazioko ~,Iitiisterioak
honako ohar hau pasa zien hegoaldeko
herrialde guztictako Gobernadorc Zibilci :
" . . .ez dadila ordena puhlikorako indarren par-
tetik bandera cuskaldunaren erakusketa per-
tsegitu, beti cre bandera nazionalaren ondoan
baldin badago, honen crabilera derrigoriezkoa
baila Estatu . Prol)intzia eta Udalerrictako zen-
tro guztietan, gainera . azken honek duen
lchentasuna errespetatuko da —.' Anhiguotasu-
nak ez zion garrantzia kendu 3(1¡11(111 horri eta
sekulako pozez jaso zen bernia Euskal Herrian1
baila iiernanin ere .

1)onostian . l 9%?ko urtarrilaren 1 9an jaso
zen ikurriña Konstittizio Plazan, San Sebastian
hezperan, alegia . Hernanin1 alkatea etorri arte
itxaron zen eta urtarrilaren 2Oko arrats~tldcan
ez ohiko hilkura baten bidez . ikurriña udale-
txcko balkoian jartzeko erabakia hartu zuten
zinegotzi guztick. Kalean, testa giro nabarme-
na zegoen, ikurriñak cdonondik irtelen ziren,
etxean gordeta zituztenak halkoietan jartzen

Fi F F 11 RLRI'I/K1i\DL .\ M rh 1\ 111/M.\ ,IJ(-iO - IS1,til1 I

111-O 1 clk:miikrta, rr~lialclr-hukacran .
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v(hean, lkurr.r u Jdah rrrku bui,honrr iarr+zen unea. Berrogci (uler erren

ikurrinik izan Hernaniko Udaletxean .



' :'\ L ft : \B,\ 1 (`K\

2 ( í

Felipe Sagurna "Zapa"ren hileta plazan . Zaparen hiletaren
ostean ntanŕfestazio, protesta eta istilu ugari izan ziren
Hernanin eta herrio erabat gelditu zen hainbat egunc'tan .

zittizten eta plazan sekulako jendetza bildu
zen . lierrogci urteren buruan, ikurriña bcrriro
ere ofizialki zebilen 1lernaniko zeruan clan~
tzan .i'

1 landik urtc gutxira, 19H0an, i\-lartin Zabale-
ta hcrnaniarrak, ikurriña Ichen aldiz ntunduko
gailur altuenean ipini zuen, Everestera Pasang
Temba shcrparekin igo zen ,\'iartin eta han,
ikurriña . ntundu guztiarcn erakusgarri ipini
zuen .

ZAPA, NI IGEL I IARI, ¡'OR'I'LI . . .

Harrigarria dirudien arren, diktaduraren
erorketak ez zuen errepresioaren gutxitzea
ekurri . poliziaren errepresioari "inkontrola-
tuen - eta talde ultra cskuindarren erasoak
gehitu zitzaizkicn . I iorretan, zoritxarrez, l ler-
naniko herrialc csl :arnu ntu handia hartu zuen .

198Uko apirilaren 20an, Felipe Sagarna
Zcrpct ezizenez czagutzen zen he rnaniarra,
etxera bueltan zihoan lagun batekin Urnictako
jateixe batean afaldu ondoren . Bcrc ctxcko
atarian zcgoela ezezagun batzuck tiro egin eta
bertan hil zuten Zapa . Gizon hau herrian oso
ezaguna zen, parranda zalca eta denen laguna
omen zen, ezker abertzalcarekin bat egiten
bazuen cre ez zen inoiz politikoki nalurmen-
du . Txarangan danhorra jotzen zuen eta jaie-
tan . Guardia Zibilarcn koartelaren ondotik
pasatzean, "Que trabaje la Guardia Civil!' egi-
nez agurtzen zituen bcrtako t.rapelokerrak .
Benelan maitatua eta oraindik ere guzticn
gogoan dagoen pcrtsona zen Felipe Sagarna .

1k •r n .mik t Jal 1 n'u~ il hemerotek :tn . I'rarn •iuuari buruzko dokuntentuak . Ikusi cre : CON-
Z. .\I .I7 . ( , m, i : I rant•ü i >a 1 irrnanin . Il< r rrrrrri ( ~~ / . Hernattiko I'~tala, '1 - ?5 or.



Zaparen hilketa gertatu eta herehala herrian protestak hasi ziren, hurren-
go egunean manifestazio handi bat egin zen eta hil kapera herriko plazan
jarri zen, Guardia Zibilarekin istiluak egon ziren, bideak eta trenbidea moztu
egin ziren, greba hiru egunez luzatu zen 1lernanin eta Gipuzkoan ere pro-
testa handiak egon ziren: hernaniarraren lurperatze ekitaldian 10 .000tik
gora lagunek hartu orlen zuten parte . Polizlak, kasu gehlenetan herritik
karpo geratu zll'en eta barrikadak kentzcarl ckin zioten soilik : telltSi( han-
dikoak izan ziren egun liaiek, tentsioa eta a norrua hernailiarrenga n . ,`

1980ko irailaren 7an,y~ligel Mari Arhelaitz eta Luis Mari Elizondo Herna-
niko bizilagun gazteak, hil egin ziren Batallón Vasco Español talde parami-
litarreko kideek tirokatu eta gero. Ri gazte hauek Zikuñagako jaietatik
hueltan zetozela, l3CIlcllitxclko mallan hil zituzten, horrela gogoratzen du
egun hura, orduan alkate zen juanjo Uriak :

I.YYepleSlO hu1ldi/?o luil iii"te L1(11? .ZiTe11, bcite~ ei'e ekillhll
pa1'(liililit(li"1"ellg(aik. Triple A, Bt' eta . . . C~lll'(' I11C111C1(ltl((1)'ell
ba7"i'uaan se¡ balt hildaai?o egon ziren? . ZLIpaa, Luis .líari eta
Pollil . . . oso ,ge1 taaer(i gogo11cik izu12 ziren, Cllk(Ite z11del(I telefO-
lioal' goizel:o hil'l/ret(íii jotzell (luelle(11?, 1101'lll(IlC'C111 ez dcí
gcn(z(1 Oll(i izcite11 . Luis M(lll eta Po17u1'ell kasilull L~(IlCI11t:IY1171
Cizctl(ht 11Ít<(ill . ~1'Chl(lil ,f;C1Í11e1'CI ZÍI~'1111CI,yCII~?O /ktCl~? _11'C111 . ni
han hizl ilitzclil eta Oi'Clil J)are b(It lehel?Clgo festetntik J)as(1
)litZ(lil, belciiek ee llitllen Íkilsi l)Clii1C1 hlill(1i1,? ._ehilt.~(lll /Z,ikil-
11(Igan/ eta hnltik bi orChit(il-tí 1uddalltz(Zingocik deitil .zid(111 pals(-l-
ili .Zen(l l?O ) 1taf1Z(?k?(7, Zaparen k(isii(lll l)erdiil . . . oso geltGl(?1U
go€,fo?'1Zlk et(1 bortltzclk /

Juanjo 1Jria bera ultraeskuindarren helhuru izan zen , here autoan, zorio-
nezz lehertu ez zen Iehergailti hat jarri haitzioten . 1 daletxe an ere Ichclgailu
bat jarri zuten, Udaltzaingoaren egoitza txiki-txiki eginda utzi z .uena . juan-
jok 1979an hartu zuen alkate kalgua, hasiera batean ezczkoa esan hazuen
ere, gero, oposizioan egongo zirelakoan, azkenean haietz esan eta zerren-
da huru hezala aurkeztu zen . Ernaitzak ezustean harrapatu zituen guztiak .
1Ierri Batasunak hotoen gehiengoa lortu haitzuen :

Hernaniko Udal Agiritegian, trantsizioari bur uko dokunicntuetan . —zapa" ren heriotza .

2002-ItJZ-0 1 clkarrizkcta, bukacran .
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11ÍL_(I1(1 . . ."

1 .98Oan Hernanin
hil zituztenen

omenez ateratoko
pegatina .

HERRIAK EZ DU AHAZTUKO

1

	LUIS i ,:?3LIZOH0	ELslt.i.DE SEPTIM.ír3 DE
-L980,314 L.1 VILLA JEi?L,~.N.:idI

E1 .Juntcr.iicnto c :cr^rZi snto los lti:~os .:.contoci: icntcs
torrorictas nc-:,;cic_c en Sus':^.l Herri. , zsesinatcs -, o 1.niel 3t:.~,niz
en 0ndIrrca, EcilevUs o en Irún, :¡uroli -- Ji:.ionez en Cortcs de ilavc.rr -.,
Luis luintCna csn Ji1b ac y ;;1 repontino falleciniento de José Espa_icn
er. lzs de enccrcias c'c 1-i t.irecci6n Go:neral c:e Sojuridac! ce Kzdrid
y csrceffic~__:ente los acslno.tos c'e loc u~~s :.ijcs «c :crn^ni, Luis Mx
Elizonclo y i4ig.:el 111,9 ~ *.r''-c1ziz ; todos dios ;x.r r:i ::r.arcs c_*o la Gtizrcli
CIvil, Folfcia M,^cional y grupos terroristas de extrena dorec'_c., ^.ni
fiectz 1,1 siguie c :

	

.r



12 .- Condencr onórgic':nente lo.- ocesin^t~£: -=iba citodos, lcs
cuálos der.luostron ol lnCrc. ..C:?t~ del terroris:~c inotitucion,_l y el Cn
r"cter

	

(.e la r::prcCirn ofi.ciol

	

7or^oficial quc 12
oligsrqu .o cUt_` :x ,l~ c:ccorrclln sin treju- en_ el ~st .'_o Cspu::zcl ,~ es
pecificr~wentc cn Eta'~:.1 i'crrin , exigiendo que s:í esclnr<:zc`n l s Izo
ellos y coctiguc.

	

loo cU-1--n _1cs .

212b- Dcnuncio,r ln s: r._ cc': •so ^ctu^ci6n c_e lo Guardia Civil de
Hern •ani

	

roiz C:C 1 sosi 1i.

	

Luis Iiá rlizCado y i'iijuol I'1§ 1lrizelc.iz .
Los dos otertz io: I~crnoni~rrns fuer .^n Occsir.~t :w o ,.:encs de 500 =e'cro
del Cunrtcl Je l_o Gaor .:ia Cív 1, lo s cuo:l(a

	

la nc
tific .ciSn

	

de l.o P lici •_ Muniei ; ol

	

.e uno 1,—
rc en 7reser_tarce ca ol luior

	

los hecho .
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,,:e ::idos cae cr :)tr, cc~cioa .s

	

p;,cn, lcc centro
los de c,nrrctoro lo ;x:sier. . . .

	

1^c 10 horoc

	

y cxcluciv,
mente con ol fín d - 1- nu~
son .-Ir, que

	

su --,)1ii'nril—` .-_;«.@

3Q .- ú1.1É;]r 1, rotir^C . . ~: loo fuerzos C'e ocuooci6n tel rrcodo

~ . -- ŕ cner en cenoci::ient , del XIoblo do zcrnoni, que c:ac'n lo
folto de co:r) :onCl_^ .`"r de oÜe ü~~untor1icnt en

	

Cri:~. de Orden Pábl i
co y l .o inhi,;ición cue oor ;-rto c,o otros instituciones Y pcderce
sc

	

In zctuaci~ :1 e w<, . ._ . z fsci tas
uno to:.ia c:e ,-cctur~. frente . los .-i^*aos or , orto Hdel Pueblo ;odr!
evitor futuros _̂.C'l`uocioncc íde estos

SQ* - i:jwyor lo s i ::ovilizncicnos que cr_ soliC:^r1C._ .'~ f 7r : `vCi(.^
or 1:>s . ..scUin_otoc c_c Luis hiori y I'iguol Líori cu closnrr •-)llc r_ en nuez

,:acwl ~ .
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Arbeloitz eta Elizondoren hilketak solatzeko nlozŕoa egin zen udoletxean . Argazkian agertzen den testuo onartu zen .
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Udal gobernu honek egindako gauzen
artean aurki ditzakegu : Zaharren Egoitza
eta kiroldegia eraikitzea, anbulatorioa

g M

	

handitzea, tiren ekarrera, auzoen urbani-
gA EN zazloak . Batea dena ez zen ona izan, era-

gozpen ugari jasan behar izan zituzten,

E

	

'

	

diru aldetik cdo administrazio aldetik
N hamo gehfago, polltlka aldctlk . Esaterako,

1982ko ekainean udaleko zcnbait kide

R E

	

E R I A

	

atxilotu zituen polizi-lk, gero aske geratu
baziren ere . Carrero lantegi zaharrean
zeuzeuden ijitoen afera ere oso azpimarraga-

∎ BILBAO

	

e polemie handia sortu baitzen
haucn inguruan .

LeheneIl¿ Udíll gobel'nU Cíclllokiati-Tres artetaciob explosivos estallaron en la madrugada de
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Ayuntamiento de Hernani El artefacto habia sido colocado
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ezberdinak izan ziren .
Diario Vosean .
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Hernaniko alkateak (1930-1983)

Alkatea

	

Lpea

Julio UBARRETCHENA IRAOLA 1930/04/29- 1933/01/26

Pedro LUJANBIO BELDARRAIN 1933/01/26- 1933/05/10

Miguel TOLEDO AL13ERDI 1933/05/10 - 1934/09/07

Jose Ma PUIG VILLAR 1934/11/08 - 1936/11/15

Miguel TOLEDO ALBERDI 1936/02/22 - 1936/09%15

Bernabe ARMENDARIZ BATTiJ 1936/09/15 - 1936/09/30

Pablo MORENCOS* 1936/09/30 - 1937/01/31

Julian MADINA MUÑOAGA 1937/01/31- 1937/03/16

Teodoro ZARAGUETA ABALABIDE '1937/03/16 - 1939/07/21

Ricardo REZOLA BERRONDO 1939/07/22 - 1940/08/09

Jose Ma MENDIA RUIZ DE ARCAUTE 1940/08/09- 1942/01/14

Ricardo REZOLA BERRONDO 1942/01/14- 1943/05/26

Jose ' PUIG VILLAR 1943/06/09 - 1949/04'05

Luis AZCUE 1949/04/05- 1954/08/09

Tiburcio AGUIRRE ZUMALAKARREGI 1954/08/09- 1966/10/14

Fermin ALTUNA AGUIRRESAROBE 1966/10/14- 1976/02/01

Ignacio IRUIN IZAGUIRRE 1976/01/31- 1979/04/20

Juan Jose URIA ZUBIARRAIN

	

1979/04/20- 1983/05/20

Eusi i . rirr i i7~ u~r~e .~ FTA rR:Ay rsi/ioy (1960 - M81) I

* Pablo Morencos ordezkatuz Julian Madina egon zen tarte horretan, gero
azken hau alkate ofizial izenclatu zuten .

Iturria : Ilernaniko Udal Artxihoa .

•

	

209





Elkarrizketen fitxa teknikoak

ERANSKINAK

ÁGIRRE ZUMALAKARREGI, Tiburtzio
Z13K . : 2002-TAZ-01(01), 2002-TAZ-01(02)
DATI AK: 19]9koil)tiztti ,,ii-eii 1 lean jaioa . U(I ,,ilctxcko idazk .iria

ALDASORO ARTOLA, Felixa
ZM. : 2002TAA-01

DATUAL 19Meko nmaxomen 7an jaioa. Dendaria .

CLEMENTE LOZARES, Miren
ZI3K . : 2002-MCL-01
DATI -AK: 1943ko azaroal-en l6an jaioa Tolosan . Zikuñagako papci - lantegiko eta
Goni,titex-ck0 larigilca . Langile ikastokiko langilea .

EGAÑA ARANBURU, Anttoni
ZBK. : 2002-AEA-01
I)Ni't ; AK : 191 7ko abenduaren 26an jii()íi . Ostalaria .

EGIGUREN RIXALDE, Ixiar
ZISK . : 2002-1ER-01
DATITAK: 19-i5eko ahuztuaren 3an jaioa . Irakaslca .

EGIGUREN REKALDE, Rafa
ZI3K . : 2002-REY-01
D-MUAK : 19-04ko urriaren lüean jaioa . Inikasica, idazlea eta euskara teknikaria .

ELIZONDO ARRUTI, Joxe
ZBK. : 2002-JEA~01
DATUAK : 195Ao uztailaren 22an jaioa Asúganugan . Flektrizista eta ,,tlioIktil a i-i
sindiI ala .
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GOIA ZUBIRI, Josebe
ZBK. : 2002JGZ-01/02
DATUAK: 1920ko maiatzaren 20an jaioa . Carrero ehun lantegiko langilea .

GOIKOETXEA LARBURU, Juan
ZBK . : 1934ko maiatzaren 19an jaioa . Baserritarra eta sagardogilea .

GOIKOETXEA ORMAZABAL, Roxarito
ZBK. : 2002-RGO-01
DATUAK : 1929ko ekainaren 27an jaioa . Eziago paper lantegiko langilea .

GORROTXATEGI MIRANDA, Luis
ZBK . : 2002-1,GM-01 / 02
DATUAK: 1914ko at uztuaren 25can jaioa . Harakina eta sagardogilea .

IRUIN IZAGIRRE, Inazio
ZBK. : 2002-111-01
DATUAK : 1920ko azaroaren 26an jaioa . Kudeatzailea eta Ilernaniko alkate-ohia .

LABURU, ILLARRAMENDI, Joxe
Z13K . : 200JLI-01
t)AIIJ.AK: 1921eko maiatzaren 3an jaioa . Enpresaria .

LARRETXEA GOÑI, Imanol
ZBK. : 2002-ILG-01
DATUAK : 1932ko irailaren 21ean jaioa . Zikuñaga paper lantegiko langilea .

MARTIN SAN MIGUEL, Bernardo
Z13K . : 2002-13MS-01
DATUAK: 1917ko martxoaren 12an jaioa Medina del Campon (Valladolid) .
Royalta, Baldosilla eta Remy lantegietan lan egindakoa .

NUÑEZ CENTENO, María
ZBK. : 2002-MNC-01
DATUAK: 1938ko otsailaren 2an jaioa Zalamea de la Serenan (Badajoz) . Remy
lantegiko langilea

OGANDO OIARBIDE, Begoña
ZBK. : 2002-BOO-01
DATUAK: 1950eko otsailaren bean jaioa . Irakaslea .



OLANO GARAIAR, Manolli
ZBK . : 2002-MOG-01
DATL'AK: 1919ko apirilaren 21ean jaioa . Remy almicloi lantegiko langilea .

OTAMENDI ARRIETA, Gregori
ZBK. : 2002-GIOA-O1
DATIJAK: 1916ko ahuztuaren 18an jaioa . Neskaine .

OTAMENDI ARRIETA, Iñaxi
ZRK. : 2002-GIOA-01
DATIIAK: 191Sko ahuztuaren l6an jaioa . Zikuñagako lantegiko langilea .

URIA ZUBIARRAIN, Juan Jose
ZBK. : 2002 JI JZ-01
DAITIAK: 1952an jaioa. Enpresa ku (-I eatzailea eta Hernaniko alkate-ohia .

U2 KUDUN ILLARRAMENDI, Jesus
ZBK. : 2002JUI-01
DATUAK : 1949ko maiatzaren 26an jaioa . Zikuñaga eta Orhegozoko langilea .

Sindikalista .

VILLAR ELIZALDE, Jorge
ZBK.: 2002 JVE-01
[)ATI TAK: 1899ko azaroaren tan jaioa . Fundizio lantegietako langilea eta

Hernaniko aguazila .

ZABALETA ARANBURU, Bittor
Z13K . : 2002-BZA-01
I)AI't IAK : 1923ko martxoaren 23an jaioa. Schroeder lantegiko langilea .

ZIGARAN ARRIETA, Mano¡¡
ZBK . : 2002-MZA-01/02
DATUAK: 1916ko uztailaren lean jaioa . Ostalaria .

ZUBELDIA MUJIKA, Iñaxio Mar¡
ZBK . : 2002-IZM-O1
DAI'IIAK: 1937ko maiatzaren 22an jaioa . Lantegian eta arrantzan ihilia .

LR:1\~KIN :1I:'



OHARRAK*

Orripeko ohar hauetan, elkarrizketen klaheak ipintz_en dira (adib . :
2002JGZ-01 elkarrizketa, erdialdean) . Klabc hauck liburu honen buka-
eran eransten curen fitxa tcknikoetan aurki daitezke eta esanahi hau
claukate: Elkarrizketa egindako urtea, herri emalearen izen-abizenen
inizialak, elkarrizketa zenbakia eta inforinazioa elkarrizketa horretan
non kokatzen cien .
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Ilernaniko historia txiki honen oinarrian hogcila zazpi herritarren
kontakizunak daude . Berriemaile hauen ahotik jaso ditu Urko
gazteak herri honen gorabeherak, bizitzeko moduak, ohiturak .
jolasak, une latzak eta pozgarriak .

Gure eskerrik beroena Flernani hobetoxeago ezagutzen lagundu
diguten hauci guztici :

AGIRRE ZUMALAKARREGI, Tiburtzio

ALDASORO ARTOLA, Felixa

CLEMENTE LOZARES, Miren

EGAÑA ARANBURU, Anttoni

EGIGIJRFN REKALDE, lxiar

EGIGUREN REKALDE, Rata

ELIZONDO ARRUTI, Joxe

GOZA ZUBIRI, Josehe

GOIKOETXEA LARBURU, Juan

GOIKOETXEA ORMAZABAL, Roxarito

GORROTXATEG1 MIRANDA, Luis

¡RUIN 1ZAGIRRE, lnazio

LABURU ILLARRAMENDI, Joxe

LARRETXEA GOÑI, Imanol

MARTIN SAN MIGUEL, Bernardo

NUÑEZ CENTENO, Maria

OGANDO OIARBIDE, Begoña

OLANO GARAIAR, Manoli

OTAMENDI ARRIETA, Gregori

OTAMENDI ARRIETA, lñaxi

l1RIA 7UBIARRAIN, Juan Jose

JZKUDLJN ILLARRAMENDI, Jcsus

VILLAR ELIZALDE, Jorge

VILLAR ZABALA, Sabina

ZABALETA ARANBURU, Bittor

ZIGARAN ARRIETA, Manoli

ZUBELDIA MUJIKA, lñaxio Mari
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