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“El Águila” zeritzon falangista taldea, 
Nafarroan matxinatuek hedatu 
zuten errepresioa burutu zutenetako 
taldeetariko bat.

Soldadu matxinatuak Iruñeko 
kuartelean Gipuzkoa erasotzen 
hasteko kanpainarako abiatu aurrean.
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Uztailaren 17an altxamendua hasi zenean, 
Marokoko espainiar Protektoratuan, 
berehala gailendu zen penintsulan zehar 
eta Araban eta, batez ere, Nafarroan. 
Bizkaian herriaren erreakzioak eta agintari 
errepublikazaleen irmotasunak gune 
militarrak eta eskuindar albarazaleak 
menderatu ahal izan zituzten. Donostian, 
hasiera batean, golpearen aldekoek 
zalantza egin zuten eta Errepublikaren 
aldekoek hiriaren kontrola eskuratu ahal 
izan zuten. Baina Gasteiz eta Araba askatu 
behar zituen espedizio-zutabea uztailaren 
21ean Otxandiorantz abiatu zenean, 
Loiolako goarnizioa matxinatu egin zen. 
Kuartelean bertan eta zenbait eraikinetan, 
besteak beste, Maria Cristina hotelean eta 
Gran Casinon, gotortu ziren. Altxamendu 
hori ez zen menderatua izan uztailaren 
28ra arte.

Asaltoko guardiak eta herri milizietako 
kideak elkar agurtzen Otxandiora 
abiatu aurretik.

UDA ANKERRA
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Errepublikaren aldeko indarrek izan 
zuten eragozpenik handienetarikoa 
armen eskasia izan zen.

Ezkerreko miliziarrak matxinatuei 
aurre egiteko prest.



87
--------------------------------------
--------------------------------------

Uztailaren 27rako, Nafarroatik zetozen 
militarrak eta erreketeak Gipuzkoan sartu 
ziren, Beasain eta Oiartzun hartuaz batera. 
Abuztuaren erdialdera, altxatuek Bidasoaren 
aldetik eraso egin zuten Irunerantz, 
errepublikazaleak Frantziatik lehorrez 
isolatuta gera zitezen lortzeko. Hogei egunean 
Errepublikaren aldekoak oso baldintza txarretan 
borrokatu ziren oso ondo armaturik zeuden 
guda-talde eta paramilitar haien aurrean, baina 
trebeziaz zuzenduak izan arren, milizianoek 
arma gutxi batzuekin eta ausardia handiarekin 
bakarrik egin ahal izan zioten aurre erasoari.

Irailaren 5ean erori zen Irun nazionalen 
eskutan. Bezperan anarkistek, atzera egiteaz 
batera su eman zieten kalerik garrantzitsuenei.

Irun sutan.

UDA ANKERRA
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Donostia irailaren 13an jausi zen 
matxinatuen eskuetan. Argazkian 
ondoren egin zen parada.

Ormaiztegiko bidezubia, 1936an 
eraitsi zuten errepublikanoek 
erretiradan.
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Altxatuek, behin Frantziaranzko iraganbidea 
itxitakoan, Donostiarantz abiatu ziren eta 
irailaren 13an hartu zuten hiria. Okupazioa 
baino lehenago, donostiar biztanleen erdiak 
ihes egin zuen, batzuek Bizkairantz eta 
beste batzuk Lapurdirantz.

Donostia erori zelarik, altxatuen planen 
arabera, hartu beharreko hurrengo 
hiriburua Bilbok izan behar zuen, eta berori 
hartzea ez zatekeen 15 egunetik hara 
luzatuko.

Gerrari eta okupazioari ihesean 
gipuzkoar emakume eta umeak 
Bizkaira heltzen.

UDA ANKERRA
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Gipuzkoan borrokatu zutenetariko 
errekete nafar batzuk.

Errusia batailoiko miliziarrak Tolosan.
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Gerra hasi eta lehenengo hilean Bizkaia eta 
Gipuzkoa arteko mugan zehar kokatutako 
herriek ikusmin handiarekin baina beldur 
handirik gabe bizi izan zituzten gerra-
gertakariak. Egun horietatik aurrera altxatuek 
eragindako errepresioari buruzko albisteak, 
errefuxiatuek herri horietatik igarotzean 
zekartzatenak, gero eta zehatzagoak ziren eta, 
aldi berean, izuarazleagoak, eta urduritasuna 
hasi zen zabaltzen.

Altxatuek hiru norabide desberdinetan 
ekin zioten Gipuzkoa hartzeari: kostaldetik 
Iruretagoyenaren agindupeko guda-
taldeek egin zuten eraso, Alonso Vegaren 
agindupekoak Arlaban mendatetik sartu 
ziren eta, azkenik, Los Arcos-en zutabea 
Lurraldearen erditik sartu zen. Astebeteren 
buruan ia probintzia osoa zegoen matxinatuen 
mendean, Elgoibar barne, zein Perez Salas-
en agindupeko erreketeek irailaren 21eko 
6:30etan hartu baitzuten.

Erreketeak eta soldadu marokoarrak 
Bergaran, irailaren 22an, herria hartu 
eta batera.

EZINA
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Miliziarrak Markinako kaleetan 
frontera abiatu baino lehen.

    Matxinatuen mugimenduak

 Lehen erasoa
 (uztailak 23-abuztuak 17)

 Bidasoaldeko bataila
 (abuztuak 15-irailak 13)

 Azken erasoa
 (irailak 14-urriak 6)

    Fronte egonkortua
 (1936ko urritik 1937ko apirilera)

GIPUZKOAKO GUDUA

1936KO UZTAILA-IRAILA
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Herria okupatuta, elgoibartar askok -euskal 
abertzaleak edo ezkerrekoak, bereziki 
politikoki edo sindikatu-zereginetan 
nabarmenduenak- Elgoibar utzi behar izan 
zuten eta Eibarrera edo Markinara alde 
egin. Herrian hilaren 21ean bertan hasi zen 
errepresio frankista.

Hilaren 22an, Elgoibar inguruetako 
gailurrak hartuta zituzten erreketeei aurre 
egitea zutela eginkizun, Markinan zeuden 
Eraso-guardia eta miliziano zenbait (40 bat) 
Kalamua, Urkaregi eta Aiastiako San Migel 
gailurretara igo ziren. Handik ordu gutxira 
beste 400 miliziano ere igo ziren helburu 
berarekin. Hilaren 23an gudari gehiago 
erantsi zitzaizkien lehenengoei. Irailaren 23 
hartan bertan hasi ziren borrokak inguru 
haietan. Eta 24an Garaizabal konpainiako 
gudariak eta Zubiaurko bi sailetakoak 
igo ziren posizio haietara. Egun hartan 
guda-fronteko alde horretan Garellanoko 
soldaduak, miliziano anarkistak, Eraso-
guardiak eta Arana Goiriko gudariak batu 
ziren.

Markinako Patrokua jauregia. 
Eraikin honetan kokatu zen 
frenteko ospitalea. Berton artatu 
zituzten Aiastia San Migelen zauritu 
ziren gudariak.

EKINEZ
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Gudariak Azpiltzan (Markina) urrian 
bando bien arteko muga egonkortu 
zen lekutik gertu.

Urberuagako (Markina) bainuetxea 
kuartel bihurtu zen frontean ziren 
gudarientzat.



95
--------------------------------------
--------------------------------------

Irailaren 23an hasita, sei egunean borrokak 
etengabeak izan ziren. Erreboltariek hilaren 
27an eta 28an egindako erasoaldiak bereziki 
gogorrak izan ziren eta errepublikazaleak, 
aurrerantz ezin eginda, atzera egin zuten euren 
posizioetatik. Erreboltariek, Diez de Riveraren 
agindupean, Kalamua, Urkaregi, Aiastiako San 
Migel eta Arrate hartu zituzten.

Hilaren 29an Errepublikaren aldekoek 
kontraeraso bortitz batekin erantzun zuten, 
baina ezin izan zituzten berreskuratu aurreko 
egunetan utzitako kokalekuak. Urriaren 2an eta 
8an berriro ahalegindu ziren, baina arrakasta 
barik.

Itsasoa eta Kalamua bitarteko posizioak halaxe 
geratu ziren finkaturik hurrengo 7 hileetarako. 
Hau da, altxatuek Ondarroa, Berriatuaren ipar 
eta ekialdeko mendiak eta inguru hartako 
baserriak zituzten okupaturik, baita Larruskain 
ere, bertako mendi-tontor, baserri eta guzti 
(Amulategi, Kostola, Amallogarai Goikoa, 
Mendiola Goikoa…) eta Arrate, Urkaregi gaina, 
Aiastia San Migel eta Kalamuaren gailurra.

Gobernu legitimoaren aldekoak Berriatuaren 
mendebalde eta hegoaldean (Asterrika, 
Kalamendi eta Milloi auzoa) jarkitzen 
zitzaizkien, baita Itoiñomendi, Urberuaga, 
Akarregi mendia, Xemein, Markina, Etxebarria, 
Barinaga, Kalamuaren magalak, Akondia eta 
Urkon ere.

EGINA
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EAJk bere kuartel nagusia Bilboko 
Patronatoan kokatu zuen. Irudian 
gudariak Patronatuko frontoian 
instrukzioa egiten.

Abuztuaren 4rako deitu zituen 
EAJk gazteak Artxandara 
zenbaterainoko erantzuna izango 
zen jakin gabe. Milaka gazte batu 
ziren bertan.
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ARANA GOIRI BATAILOIA

Gerra hasi eta egun gutxira EAJk gerora Euzko 
Gudarostea izango zenaren ernamuina sortu 
zuen. Ramon Azkueren aginduetara eratu zen 
milizia haien zuzendaritza Enrique Iza, Felix 
Retolaza, Carlos Lekerika eta Esteban Urkiaga 
Lauaxetak osatzen zuten. Haren erakartze-
gaitasuna jakitearren, BBBk hainbat deialdi 
egin zituen, handiena abuztuaren 4rakoa 
Artxandan jarriz lekua.

Artxandako desfilea arrakasta biribila izan zen, 
egikera-aldaketa ekarri zuelarik. EAJk bere 
antolaketa militarra Sabin Etxea eraikinetik 
Bilboko Iturribide kaleko Pauleko done 
Bikendi Eskola eta Patronatuaren eraikinera 
lekualdatu zuen, eta hortxe eratu zen Euzko 
Gudarostearen kuartel nagusia. Beste alde 
batetik, Gipuzkoan, abuztuaren 6an, antzeko 
kuartel bat antolatu zen Loiolako santutegian; 
horkoa Jose Maria Lasarte, Manuel 
Irujo, Telesforo Monzon eta Miguel Jose 
Garmendiaren zuzendaritza politikoaren pean 
eta Candido Sasetaren agindu militarretara. 
Loiolan, jelkideez gain, EAE/ANVko eta ELAko 
militanteak ere sartu ziren. Gipuzkoar gudari 
horien ardura izan zen Orio eta Beizama 
arteko defentsa-lerroa, zein Asteasu eta 
Bidanian barrena igarotzen baitzen.

Patronatuan, Errepublika garaian eta gerran 
eraildako eta fusilatutako abertzale gazteen 
izenak ipiniz, 4 konpainia eratu zituzten: 
Kortabarria, Etxebarria, Garaizal eta Zubiaur, 
lau konpainia horiek osatu zutelarik Arana 
Goiri batailoia, Felipe Bediagaren aginduetara.

Kortabarria konpainiako bi gudariri entzun 
zien lehenengoz Bediagak Euzko Gudariak 
kantatzen. Doinuaren jatorria herrikoia zen, 
Aralar inguruetakoa, eta hitzak Jose Maria 
Garatek sortu zituen 1932an. Bediaga 
komandanteak Kortabarria konpainiaren 
ereserkia izan zedin nahi izan zuen, baina luze 
barik egin zen ezagun eta Euzko Gudaroste 
guztiaren ereserki bilakatu zen.

ASKATASUN
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Barakaldarrez osaturiko Arana 
Goiri batailoiko gudari taldea.

Kortabarria konpainia kuarteletik 
fronterantz abiatu ostean.
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Errepublikanoen arma-urritasuna larria zen; 
horrexegatik izan zen altxatuek Gipuzkoan 
zehar hain bizkor aurrera egitea; baina, gero 
ere, neurri batean horrek konponbidea izan 
zuen irailaren 23an. Egun horretan arma-
kargamentu handi bat iritsi zen Bilbora, 
txekiar fusilak, fronteko unitateak zein 
erreserbakoak armatzeko lain. 

Biharamunean, irailaren 24an, eta behar 
bezala horniturik, Patronatuan lerrokatu 
zituzten gudariak, eta han jakin zuten egun 
berean abiatuko zirela frontera. Eibarrera 
heltzean bitan banatu zuten batailoia, 
Garaizabal konpainia eta Zubiaurreko atal 
bi Markinara eraman zituzten, gainerakoak 
Elgetarantz jarraitu zutela bidaia.

Markinatik irtenda, Etxebarrian zehar, San 
Migel gainera heldu ziren, eta hortxe hedatu 
zituzten. Hilaren 25eko egunsentian, Molak 
Errepublikaren aldekoak errenditzeko ipinitako 
epe-muga betetzen zen egunean, Diaz 
de Riveraren erreketeek eraso egin zuten. 
Borrokek egun osoan iraun zuten. Hasiera 
batean gudariek atzera egin behar izan zuten 
ehunka metro batzuk, baina altxatuen aurrera 
egitea geraraztea lortu zuten. Biharamunean, 
galera handiak jasan eta gero, besteak 
beste, 13 hildako eta zauritu ugari, euskal 
abertzaleen unitateetakoen ia heren bat 
zenbatu zelarik, San Migelen zituzten 
posizioetan ordezkatuak izan ziren eta 
Elgetara bidaliak batailoiko beste osakideak 
zeuden lekura.

Ezkerretik eskuinera, Iñaki Arana, 
Koldo Larrañaga eta Josu Olabarri 
komandanteak.

INDARRAK
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Euzkadiko Jaurlaritza kontzentrazio 
gobernu bat izan zen, bertan 
abertzaleak, sozialistak, 
errepublikanoak eta komunistak 
parte hartu zuten.

Euzkadiko Jaurlaritza Bizkaiko 
Aldundian egindako bilera baten. 

Euskadin gerrak izan zuen 
bilakaeran Jaurlaritzak armada 
eta itsas untzidi propioa sortzea 
baliatu zuen. Nabarra boua.
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1936ko urriaren 1ean Madrileko Gorteetan 
onartu zen Autonomi Estatutua ez zen izan 
Hego Euskadiko lurraldeetarako proposatu 
zen lehenengoa, baina bai arrakasta izan 
zuen ordura arteko bakarra. 1936ko 
hauteskundeetan bai Fronte Popularrak eta 
bai EAJk autonomia lortzeko asmoak erakutsi 
zituzten eta gerra hasi zenerako Autonomi 
Estatutuaren azterketan Parlamentu berriak 
aurrera pausu handiak emanak zituen. Gerra 
hasi zenean, eta gerraren eraginez bertan 
behera utzi beharrean, azkartu egin zen bere 
onarpena eta indarrean jartzea. Izan ere, 
irailerako gerrak Euskadin matxinatuen aldeko 
bidea nabarmen hartua zuen eta bazirudien, 
Donostia galdu ostean irailaren 13an, gurean 
gerrak ia burutu zuela berea.

Euskadin eta Madrilen negoziaketa eta batasun 
nahia ziren nagusi. Euskal Herrian erreboltariei 
Gipuzkoan aurre egiteko eta Madrilen Gobernu 
berria osatzeko, Largo Caballerok eratzen 
ziharduen Garaipenaren Gobernua izenez 
ezagutuko zena. Elkarrizketon ondorioz 
jeltzaleek onartu zuten Largoren Gobernuan 
sartzea eta Fronte Popularrak Autonomi 
Estatutua ahalik azkarren onartzea.

Euskal unibertsitatearen asmoak 
urte asko zituen 1936an, horregatik 
Jaurlaritzak ez zuen bake denborarako 
utzi bere sorrera. Unibertsitatearen 
sorrera ekitaldia.

UZTA OPAROA
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Gerraren kallteetatik umeak 
salbatzeko Jaurlaritzak eten 
gabeko lana burutu zuen. 
30.000 umetik gora atera zituen 
Jaurlaritzak erbestera.

Otxandio, Durango, Bilbo, 
Eibar, Gernika... Babesik 
gabeko herrien kontrako  aire 
bonbardaketak gerra osoan 
zehar eten gabeak izan ziren. 
Gernikako sutan.
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UZTA OPAROA

Urriaren 1ean Gorteetan Estatutua onartu eta 7an 
eratu zen Euzkadiko Jaurlaritza, Gernikan Jose 
Antonio Agirrek “euzko lur gainean” zin egin ondoren. 
Gernikan bertan irakurri zuen Lehendakariak 
askatasunaren alde ziharduten alderdi guztiek adostu 
zuten gobernu programa, “Adierazpen ministeriala” 
izenez ezagutu zena. Bertan, Jaurlaritzaren helburua 
garaipena lortzea zela esanez gain, alderdien arteko 
adostasunen zerrenda egiten zen, defentsa, ordenu 
publikoa, politika sozial aurrerakoia, nagusien eta 
langileen arteko hartu-emanak, maila guztietako 
hezkuntza, lan publikoak, euskara… Bizitza publikoko 
arlo guztiak. Izan ere, onartutako Estatutua ordura 
arte eztabaidatutakoen artean murritzena izan arren, 
Euskadik bizi zuen egoeraz baliaturik, zabalena eta 
ahaltsuena bilakatu zen. Defentsan armada bat eratu 
zuen, segurtasunean Ertzaña sortu, Ogasunean, 
ondasun bahiketak egiteaz gain, txanpona jaulki zuen, 
Hezkuntzan, Hezkuntza sailik izan ez arren, Euskal 
Unibertsitatea sortu zuen eta eskola euskaldunak 
arautu eta indarrean jarri. Kulturan, eta euskara 
normalizatzeko bidean, euskarazko egunkari bat 
martxan jarri zuen, Eguna. Justizia sailak normalitatea 
eta legezko prozedurak berriro indarrean jartzea jarri 
zituen bere helburu. Gerrak Jaurlaritzaren kontrako 
bidea hartu zuenean, Agirreren Gobernuak bere esku 
zegoen guztia egin zuen umeak gerratik urruntzen eta 
erbestera ateratzen, 30.000tik gora.

Egoera ez arrunt baten aurrean “normal denbora”ko 
lanak burutzen ahalegindu zen Jaurlaritza. 
Inboluzioaren aurrean demokrazia jorratuz eta 
iraultzarik onena aberatsen eta pobreen arteko 
erdibide orekatua zela erakutsi nahiz, beti ere 
biderako argia kulturan hartuz eta euskal kultura 
landuz.

Baina guzti hau ez zen lortuko, aurretik Bisasoa 
aldean, gero Irunen, ondoren Gipuzkoa osoan 
zehar eta 1936ko irailaren azken eta urriaren lehen 
egunetan, itsasertzetik Zirardamendi eta inguruetako 
gainetan zehar igaroz Elgetaraino milaka miliziano eta 
gudarik esan izan ez balute “goazen gudari danok” 
eta, ondorioz, aurre egin eta gelditu dena suntsitzeko 
asmoz altxatu ziren haiek.
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Militar matxinatuei emandako erantzuna. 
Erreboltariak Nafarroan eta Araban nagusitu 
ondoren Gipuzkoa menderatzen ahalegindu ziren. 
1936ko udan zehar Bidasoa inguruan, Irunen eta 
Donostian borroka gogorrak izan ziren, baina, 
ahaleginak ahalegin, irailaren azkenetarako 
erreboltariek ia lurralde osoa menpean hartuta 
zuten.

La respuesta a la sublevación. Una vez dominadas 
Nafarroa y Araba, los sublevados trataron de dominar 
Gipuzkoa. Durante el verano de 1936 los combates 
se sucedieron en la zona del Bidasoa, Irun y Donostia, 
pero, a pesar del esfuerzo realizado, para finales de 
septiembre la mayor parte del territorio se hallaba en 
manos sublevadas.
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Okupazio militarraren ondorio latzena errepresioa 
izan zen. Donostia, 85.000 mila biztanleko 
hiria, erditik gora hustu zen, eta Donostiaren 
antzera gainerako herri asko. Ihes masiboak ez 
zuen errepresioa arindu, hilketak, arpilatzeak, 
kartzelaratzeak, euskara eta euskal kulturarako 
galarazpen edo, gutxienez, bazterketa eten gabeak 
izan ziren.

El resultado más amargo de la ocupación fue la 
represión. Donostia, una ciudad de 85.000 habitantes, 
vio cómo huía más de la mitad de su población. Lo 
mismo ocurrió en otros muchos pueblos. La masiva 
huida no suavizó la represión, asesinatos, saqueos, 
encarcelamientos, prohibición o, en todo caso, 
desprecio por el euskara y la cultura vasca no tuvieron 
fin.
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Gipuzkoa menperatu ostean Bizkaiaren txanda 
zetorren eta erreboltarien ustez okupazio hau 
denbora gutxiko lana izango zen. Helburu hori 
lortzeko Mola jeneralak esandakoa eredu: “quedo 
en libertad de acción para proceder contra los 
objetivos tácticos y estratégicos con la violencia 
que las necesidades militares lo requieran”. Agindu 
eta egin. Aurretik, Otxandion bezala, irailaren 
azkenetan Bilbo, Durango, Barakaldo eta beste 
herri batzuk bonbardatu zituzten bertako biztanleria 
helburu taktiko eta estrategiko zilegitzat hartuta.

Una vez ocupada casi toda Gipuzkoa el turno le 
correspondió a Bizkaia. Para lograr ese objetivo 
ya advirtio el general Mola: “quedo en libertad de 
acción para proceder contra los objetivos tácticos 
y estratégicos con la violencia que las necesidades 
militares lo requieran”. Y cumplió lo prometido. 
Como antes en Otxandio, a finales de septiembre 
Bilbao, Durango, Barakaldo y otras localidades fueron 
bombardeadas tomando a sus habitantes como 
objetivos tácticos y estratégicos válidos.



110
--------------------------------------
--------------------------------------



111
--------------------------------------
--------------------------------------

Matxinatuek irailaren azkenetara arte izandako 
garaipenen arrazoietariko bat gerra egiteko 
baliabideetan zuten nagusitasunean zetzan. Armada 
profesional eta ondo hornituaren aurrean adorez 
beteak baina, sarritan, ia-ia esku hutsik borrokatu 
behar zuten langile eta hiritarrak zeuden. Hala 
eta guzti ere, gazte haiek gerrarako egokiak ziren 
armak eskuratu zituztenean gauza izan ziren, hasi 
itsasoan eta Elgetarainoko lerroan, frankistei aurre 
egiten eta eusten.

Una de las razones que explican las victorias rebeldes 
hasta finales de septiembre fue la superioridad 
armamentística de la que disponían. Un ejército 
profesional bien pertrechado, se enfrentaba a 
trabajadores y ciudadanos llenos de valor pero que, en 
muchas ocasiones, carecían de casi todo para hacer 
la guerra. Aun así, cuando aquellos jóvenes recibieron 
buen armamento fueron capaces de estabilizar un 
frente como el que iba desde el mar hasta Elgeta.
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Bizkaia eta Gipuzkoaren artean frontea 
egonkortzeak zuzenean ekarri zuen onurarik 
handiena urriaren 1ean Madrileko Gorteetan 
onartu zen Autonomi Estatutua gauzatzea izan 
zen. Aste betera, urriaren 7an, Jose Antonio 
Agirre Lehendakariak, “Euzko lur ganian zutunik, 
Gernikako zuhaizpian” agintea “ondo betetzia” 
zin egin zuen. Kargua hartzeaz gain, Gernikako 
ekintza hartan, abertzale jeltzale zein ekintzailez, 
sozialistaz, errepublikanoz eta komunistaz osaturiko 
Jaurlaritzak “Adierazpen ministeriala” izeneko 
gobernu egitaraua sinatu zuen. Bertan, besteak 
beste, Jaurlaritzaren helburu gorena gerran 
garaipena lortzea zela adieraziz, norbanakoaren 
eskubideak gordeko zituela, gerraren zuzendaritza 
nagusia beregain hartu, ordenu publikoa bermatu, 
politika sozial aitzindari bat garatu, kultura eta 
hezkuntza ordura arte alor oietatik baztertuei ere 
helarazi eta euskara maila ofizial eta guztietara 
zabalduko zuela onartu zuen.

El fruto más importante de la estabilización del 
frente entre Bizkaia y Gipuzkoa fue la posibilidad de 
desarrollar el Estatuto de Autonomía que fue aprobado 
en las Cortes en Madrid el 1 de octubre. Una semana 
más tarde, el 7 de octubre, José Antonio Agirre tomó 
su cargo de Lehendakari “Euzko lur ganian zutunik, 
Gernikako zuhaizpian” jurando “ondo betetzia” su 
cargo. En el mismo acto desarrollado en Gernika, el 
Gobierno adoptó la llamada “Declaración ministerial” 
donde, entre otras cosas, además de afirmar que 
la “finalidad inmediata era el supremo designio de 
conseguir la victoria”, el Gobierno se comprometía 
a respetar y garantizar los derechos individuales, 
llevar la dirección suprema de la guerra, mantener 
inexorablemente el orden público, desarrollar 
una política de acusado avance social, acercar 
la cultura y la educación también a los sectores 
sociales marginados de las mismas y establecer la 
cooficialidad del euskara en todos los niveles.
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Lehorrean herri milizietako kideak, 
batailoietako gudariak, ordenu publikoko 
zaindariak, ejertzitoko soldaduak, …, 
itsasoan, berriz, Ternuan bakailaotan 
arrantzan egiteko eraikitako bou erako 
itsasontziak beragandu ondoren armatuz, 
Jaurlaritzak denbora laburrean 40.000 
gudariz osaturiko gudarostea eratu zuen. 
Lehorrean etsaiei eusteko zein erasotzeko 
eta itsasoan erbestearekin bideak zabalik 
mantentzen ahalegintzeko.

Uniendo las fuerzas de las milicias populares, 
los gudaris de los batallones, fuerzas de orden 
público, soldados del ejército, etc., en tierra 
y en la marina requisando y armando barcos 
pesqueros de tipo bou construidos para la 
pesca de bacalao en Terranova, el Gobierno de 
Euzkadi formó un ejército de 40.000 hombres. 
Estos soldados tuvieron como misión tanto 
resistir a los sublevados como desarrollar 
ofensivas.



116
--------------------------------------
--------------------------------------



117
--------------------------------------
--------------------------------------

Emakumeen borroka eta borroka ideologikoak, 
nazioarteko elkartasuna eta urrutitik etorritako 
etsaiak, edo, besterik barik, atzeguardian, gerraren 
ostikada zitalei, aire bonbardaketei, aurre egiteko 
aholkuak, hori dena eta gehiago batu ziren gerran.

“Euzko ereserkia” komunisten erara moldatua, 
Jaungoiko eta gurutzearen lekuan askatasuna eta 
igitaia eta mailua jarriz. Blokeoari aurre eginez, 
Bilbora heldutako elkartasunezko laguntza. 
Atzerritarren elkartasunaren ifrentzua, militar 
alemaniarren parte-hartzea gerran. Emakumeen 
gerra komunisten ikuspegitik Mujeres aldizkariaren 
azalean islatuta. Eta, azkenik, bonbardaketei aurre 
egiteko aholkuak.

 

La lucha de la mujer y las luchas ideológicas, la 
solidaridad internacional y los enemigos llegados del 
extranjero o, simplemente, los consejos para hacer 
frente a las crueles dentelladas de la guerra en forma 
de bombardeos aéreos, todo eso y mucho más se 
juntó en la guerra.

El himno vasco amoldado al modo comunista, donde 
se cantaba a Dios y la cruz se glorifican la libertad 
y la hoz y el martillo. Ayuda internacional llegada a 
Bilbao burlando el bloqueo. El reverso a la solidaridad 
internacional, la participación militar alemana en 
la guerra. El papel de la mujer en la guerra según 
la óptica comunista en una portada de la revista 
Mujeres. Y, por último, consejos para casos de 
bombardeo aéreo.
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Euskal gudariek morteroak, metrailadorek 
edo fusilak eskuetan ageri baziren ere ezagun 
zuten, gehienetan behintzat, langileak, 
arrantzaleak, baserritarrak edo antzeko 
lanetan ibilitakoak zirela. Borondatea bai 
adorea ere bai, baina, garai hartan, askatasuna 
babesteko zerbait gehiago behar zen. Hala ere, 
Lauaxetak esanari jarraituz, dena eman zioten 
maite zuten askatasunari.

Los gudaris vascos aunque se retrataran junto 
a morteros, ametralladoras o con un fusil en la 
mano, claramente mostraban que eran obreros, 
pescadores o campesinos. Arrojo y voluntad no 
les faltaba, pero, en aquellas condiciones, para 
defender la libertad era necesario algo más. Aun 
así, siguiendo lo escrito por Lauaxeta, lo dieron 
todo por la libertad que anhelaban.
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Aurretik ahalegin asko egin ostean, gerran sortu 
zen lorea izan zen Eguna egunkaria. Hemen ageri 
diren ale bietan ikus daiteke zelako albisteak jorratu 
zituen. Futbola gerran atseden eta euskaldunek 
Oviedo askatzeko bidalitako zutabeko buru zen 
Saseta komandantearen heriotza. Beherago, gerrak 
gurean izan zuen beste ezaugarri zenbaiten isla. 
Meza Markinako frontean, Ertzaña eta gudariak 
mendian.

Después de mucho trabajo previo, el diario Eguna 
fue un fruto que maduró en la guerra. En los dos 
ejemplares aquí reproducidos puede verse que tipo 
de noticias publicó. El fútbol como diversión en la 
guerra y la muerte del comandante Saseta, cabeza 
de la columna vasca destacada en la liberación de 
Oviedo. Más abajo instantáneas que muestras otras 
características de la guerra en Euskadi: misa de 
campaña en el frente de Markina, Ertzaña y gudaris 
en el monte.
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Gernika sutan. Lehenago Durango, Bilbo, Eibar, 
Otxandio, … ondoren beste batzuk, hemen 
eta mundu zabalean. Nagusiak, zein gazteak, 
emakumeak eta gizonak, gudariak edo zibilak, 
umeak edo atso-agureak berdin. Nornahi eta denak 
batera, Mola jeneral matxinoak iragarritakoa bere 
osotasun ankerrenean. Pertsonak eta ondasun 
materialak eta, hauekin batera, sinbolikoak. 
Gernika, euskal nortasunaren eta askatasunaren 
ikurra, erreta. Horren aurrean Jaurlaritzak ez zuen 
burua makurtu, borrokan jarraitu baino. Baina 
batzuk, matxinoek, sua ereiten ziharduten artean, 
besteak, Jaurlaritzak, garretatik askatzeko 30.000 
umetik gora atera zituen erbestera eta, gerra galdu 
arren, ez zituen herriaren baliabideak birrindu gerra 
ostean beharrezkoak izango zirelakoan.

Gernika en llamas. Antes fueron Durango, Bilbao, 
Eibar, Otxandio, … más tarde vendrían otros, aquí 
y en todo el mundo. Tanto personas mayores como 
jóvenes, mujeres y hombres, soldados o civiles, niños 
lo mismo que ancianos. Cualquiera y todos a la vez, 
la crueldad anunciada por el sublevado general Mola 
en su expresión más cruel y absoluta. Personas y 
bienes materiales y, a la vez, los simbólicos. Gernika, 
símbolo de la identidad vasca y de la libertad, 
arrasada. Ante esto, el Gobierno vasco no se amilanó, 
siguió luchando. Pero, mientras unos, los sublevados, 
sembraban fuego, otros, el Gobierno vasco, evacuó 
al extranjero a más de 30.000 niños y niñas para 
evitarles los peligros de ese incendio y, aunque perdió 
la guerra, el Gobierno vasco no hizo uso de la tierra 
quemada en la convicción de que los medios serían 
necesarios en la posguerra.
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ZIRARDAMENDIN 1936ko 
IRAILAREN 25ean  
DESAGERTUTAKO 
GUDARIAK

ZUBIAUR KONPAINIA  
(1982an Jose Mari Otxoak eta 
Josetxu Landak gorpuzkiak lurpetik 
atera eta Derioko hilerrira eraman 
zituzten) 
Jose Txintxurreta Zamakona   
(23 urte, Begoña)

Paulino Beraza Madariaga   
(42 urte, Bilboko Zazpi Kaleak)

Juan Zabala Loza   
(27 urte, Begoña)

Blas Larrazeleta Inunziaga   
(27 urte, Begoña)

Ambrosio Etxebarria Uriarte   
(31 urte, Begoña)

Felipe Elorriaga Larrea   
(31 urte, Begoña)

GARAIZABAL KONPAINIA 
Emeterio Llavori Barandalla   
(29 urte, Erandio)
Sabin Atutxa Olabarri   
(19 urte, Getxo)

Eusebio Gaubeka Gibelondo   
(20 urte, Leioa)

Juan Agirre Bilbao   
(21 urte, Astrabudua –Mungian jaioa)

Imanol Etxebarria Lahuerta   
(22 urte, Retuerto-Barakaldo)

Marcelino Gandarias Zalbidea   
(27 urte, Barakaldo)

Miguel Palacio Gomez   
(26 urte, Portugalete)

Felix Arbulu Bilbao   
(24 urte, Santurtzi)

Jose Ramon Pellejero Esnaola 
(22 urte, Abando) Elgetan edo 
Zirardamendin desagertua
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Aiastia (San Migel) inguruko bizilagunek sekula 
ez zuten hitz egiten Zirardamendiko hobietan 
egindako lurperatzeez. Gai hori diktadura 
frankista luzearen sasoian gauza tabua zen 
denentzat, baina Arana Goiri batailoiko beste 
kideek ez zituzten ahaztu 36ko irailean 
zendutako gudariak. Frankismoaren minean 
Begoñako abertzale bik, Jose Mari Otxoa de 
Txintxetruk eta Josetxu Landak, bazekiten 
Zirardako pagadiraino noizean behin joaten, eta 
inguru hartan ez dira inoiz ere lore batzuk falta 
izan haien gomutagarri. 1952an Otxoak, gudariak 
lurperatu zituen baserritarrarekin hitz egitea 
lortu zuen, eta orduan, hobien alboan, inork jakin 
barik, muinotxo sinboliko bat eregi zuen harri 
batzuekin, eta haren gainean gurutze txiki bat, 
borrokalari haiek guztiek egindako sakrifizioaren 
esker on gisa. 1982an Otxoak eta Landak 
euren lagunen sei gorpu atera zituzten lurpetik 
eta Derioro hilerriraino eroan. Zirardamendiko 
pagadian oraindik bertan dirau 1952an ipinitako 
gurutzeak.

2012an, “Elgoibar 1936” elkartearen ekimenez 
eta Victoriano Agoteren azalpenak jarraituz, 
Aranzadi Zientzia Elkarteak hobi baten 
lurperatuta zeuden lau gudariren gorpuak atera 
zituen. Senideen artean ADN frogak egin ostean 
ziurtatu ahal izan zen, gorpuetako bi Sabin 
Atutxa (Getxo) eta Eusebio Gaubekarenak 
(Leioa) zirela, biak “I. Arana Goiri” batailoiko 
“Garaizabal” konpainiako boluntarioak.

En la zona de Aiastia (San Migel) los vecinos 
nunca hablaban de los enterramientos en las 
fosas de Zirardamendi. Para todos era tema tabú 
durante la larga dictadura franquista, pero sus 
compañeros del batallón Arana Goiri no olvidaron 
a los gudaris fallecidos en septiembre del 36. En 
pleno franquismo, José Mari Otxoa de Txintxetru 
y Josetxu Landa, dos abertzales de Begoña, se 
acercaban periódicamente hasta el hayedo de 
Zirarda, donde nunca faltaron unas flores en 
su recuerdo. En 1952 Otxoa contactó con el 
baserritarra que había enterrado a los gudaris 
y junto a las fosas erigió clandestinamente un 
simbólico sencillo promontorio de piedras con una 
pequeña cruz en reconocimiento al sacrificio de 
todos aquellos luchadores. En 1982 Otxoa y Landa 
exhumaron los cuerpos de seis de sus compañeros 
y los trasladaron hasta el cementerio de Derio. En 
el pagadi de Zirardamendi se conserva todavía la 
cruz colocada en 1952.

En 2012, por iniciativa de “Elgoibar 1936”, 
siguiendo las indicaciones de Victoriano Agote, la 
Sociedad de Ciencias Aranzadi exhumó una fosa 
en la que aparecieron los restos de cuatro gudaris. 
Tras realizar pruebas de ADN con familiares, 
dos de los individuos fueron identificados como 
Sabin Atutxa (Getxo) y Eusebio Gaubeka (Leioa), 
voluntarios de la compañía “Garaizabal” del 
batallón “Arana Goiri I”.


