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Diseinua eta maketazioa: Udane Ansa Iragorri

Zuzenketa lanak: Amaia Serrano Mariezkurrena







5

OROIMENA
Oroimenaren harrak zenbaiti gogor eutsi ohi dio; beste hainbatek, berriz, nahiago izaten 

du beren oroitzapenak ahanzturaren zingirara bota. 1936ko altxamenduak ahaztu ezinezko 
gertaerak ekarri zituen gizon-emakume askoren burura, inoiz ahaztu ezin izan zituztenak 
eta beldurragatik isilean gorde behar izan zituztenak; beste batzuek, berriz, gertakari haiek 
ahaztu egin nahi izan zituzten betirako. 

Bizipen horietako zenbait Oiartzungo Kattin Txiki elkarteko kideen etxeetan entzun izan 
dira, eta belaunaldiz belaunaldi transmisio bidez jasotakoaren ondorioz, garai horretan 
gertatutakoak isilarazi eta ezkutatu beharrean, gaur egunera ekartzeko beharra ikusi zen. 
Etxe batzuetan gehiago jakiteko gogoa piztua da, izan ere, askok eta askok ez baitzuten izan 
benetan gertatutakoaren inguruko berririk. Beraz, egiari zor, belaunaldi berrien ardura da 
garai horretan isilarazi eta ezkutatu zuten horren inguruko egia jakitea eta bilatzea. Azken 
batean, errepresioa jasan zuten horien omenez justizia egitea.
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1 MEMORIAREN ATEA ZABALIK 

OROIMENA, ORAINA

Azken hilabete hauetan Maravillas izena maiz entzun eta ikusi dugu. Hemen dituzue Berria egunkaritik 
eta Argia aldizkaritik jasotako zenbait albiste eta biñeta. Eman iezaiezue begirada bat, eta komentatu 
zuen artean honi buruz dakizuena.

1
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AHANZTURAREN ZINGIRA

Berri Txarrak taldearen Maravillas abestiaren bideokliparekin hasiko dugu memoriaren bidea. Ikusi 
ezazue bitan; lehenik eta behin, erreparatu iezaiezue irudiei, eta jarraian, saia zaitezte proposatutako 
galderei talde txikietan erantzuten.

•  Zuen iritziz, zeri buruz hitz egiten du abestiak? 

•  Kantan nortzuk dira “deitu gabe datozenak”?

•  Zein izan daiteke bideoklipean agertzen den neskatila?

•  Zergatik agertzen dira hainbestetan “oroitu” eta “ahaztu” bezalako hitzak?

•  Zer gertatu zen Larragan (Nafarroa) 1936.urtean? 

•  Herrian horrelakorik gertatu zitzaion pertsonarik ezagutzen al duzue? 

•  1936-1939 urteetan gertatutakoaren inguruko ezer kontatu al dizuete etxean?

2

https://www.youtube.com/watch?v=TXfGwa7i6G4
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MARAVILLAS

Ostikoz bota digute atea
zein dira deitu gabe datozenak?
Zer nahi dute aita, zuzenean zuri begira?
Zein dira oihuka mintzo direnak?
Norbaitek oroituko ditu etorkizunean
ahanzturaren zingira honetan gertatuak
Ikara; bortxaren bigarren izena
zein dira deitu gabe datozenak?
Gogoan dut orain aspaldiko aholkua:
ez fida herraren mirabe denaz
Norbaitek oroituko ditu etorkizunean
ahanzturaren zingira honetan ito dituztenak
abesti berriren batean
zuhaitz zaharren azaletan

(Berri Txarrak, Payola, 2009)

3

Argaren zilar uretan
Iluntzeetan
Ostikoz bota digute atea
zein dira deitu gabe datozenak?
Agur ahizpak eta senitarteko guztiak
agur lagunak eta jolasten ginen tokia
adio ene Larraga maitea
Norbaitek oroituko ditu etorkizunean
ahanzturaren zingira honetan ito dituztenak
abesti berriren batean
zuhaitz zaharren azaletan
Erriberako izarretan
Nafarroan…

MARAVILLAS LAMBERTO YOLDI (1922/6/28-1936/8/15) 

Espainiako Gerra Zibilean erail zuten Larragan (Nafarroan), bere 
jaioterrian. Aita, Vicente Lamberto, herriko militante sozialista zuen. 
Guardia Zibila haren bila etxean azaldu zenean, Maravillas alabak ha-
rekin joan nahi izan zuen. Udaletxean bahiturik, Maravillas behin eta 
berriz bortxatu ondoren, hil egin zuten, aitarekin batera. Haren gorpua 
biluzik txakurrei eman zieten eta gorpuzkinak erre egin zituzten.

2017ko abenduaren 2an, Iruñeko Alde Zaharreko gaztetxea irekitzeko 
ekitaldi ofizialean, jakitera eman zen gune honen izen berria Maravillas 
izango zela, Maravillas Lambertoren omenez. Ekitaldiak Maravillasen 
ahizpa Josefinaren parte hartzea izan zuen. Josefinak izen ematea 
eskertu zuen, ulertuta memoria historikoa beharrezko tresna dela 
iraganeko krimenak ez ahazteko.

2018ko otsailaren 10ean, Iruñeko Lezkairu auzoko plazari Maravillas 
Lamberto Plaza izena jarri zioten.

Informazio gehiago: Nabarralde 
 Berria 

Iturria: Wikipedia (moldatua)

https://eu.wikipedia.org/wiki/Espainiako_Gerra_Zibila
https://eu.wikipedia.org/w/index.php?title=Vicente_Lamberto&action=edit&redlink=1
https://eu.wikipedia.org/wiki/Sozialismo
https://eu.wikipedia.org/wiki/Guardia_Zibila
https://eu.wikipedia.org/wiki/Txakur
https://eu.wikipedia.org/wiki/Alde_Zaharra_(Iru%C3%B1ea)
https://eu.wikipedia.org/wiki/Gaztetxe
https://eu.wikipedia.org/wiki/Memoria_historiko
https://nabarralde.eus/maravillas/
https://www.berria.eus/paperekoa/1962/006/001/2018-03-25/diktadurak_ebatsi_zien_haurtzaroa.htm
https://eu.wikipedia.org/wiki/Maravillas_Lamberto
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4 GOLGOTA

2008an Xabier Montoia idazleak Golgota liburua idatzi zuen. Maravillas Lambertoren ahizparen, 
Josefinaren, bizitzan oinarritzen da lan hau. Irakurri itzazue etxean, lasai, liburuaren lehenengo 28 
orrialdeak. 

Irakurketari ekin aurretik, hona hemen nobelaren hasierako pasarte bat. Irakurri eta azpimarratu 
pasartea ulertzeko gako-hitzak. Ondoren, bete ezazu taula Berri Txarrak musika taldeak sortutako 
Maravillas letra (2009) eta Golgota (2008) eleberriko pasartea baliatuz.

“MARAVILLAS” “GOLGOTA”

Nork kontatzen du istorioa?

Objektiboki kontatzen du 
gertatutakoa? Zerk pentsarazi 
dizu hori?

Noren hitzek eragin dizute 
gehiago? Zergatik?

“Euria ari zuen, ongi gogoan du Felisak. Afaltzen hastekotan zeuden. Euriaren hotsak isilduko 
zuen autoena. Atean jo zuten. Gogor, behin eta berriz. Fusilaren ipurdiaz jo, berehala zabaltzen 
ez bazieten atea bota eginen zutela mehatxuka. Zatitzen ari zen ogia eta labana mahai gainean 
utzi eta lasai egoteko eskatu zien aitak, irekitzera joan aurretik. Amak eskuan zeukan burrun- 
tzalia baztertu eta alabak bildu zituen bere inguruan. Oldarrean sartu ziren, garrasika. Zerbait 
esaten saiatu zen aita. Ezin. Saihetsetan hartu zuen lehen kolpea. Lurrera erori zen. Hots sor bat 
entzun zen, hezur hautsi baten antzekoa. Lurrean zetzanaren emazte eta alaben ahoetatik intziri 
bat irten zen. Alabek aitarengana egin nahi izan zuten. Amak eragotzi zien. Bere kontra estutu 
zituen. Aise eutsi ahal izan zien alaba gazteenei. Zaharrenari ez. Amaren eskutik askatu, fusil-
dunei familia bakean uzteko arrenka eskatzen zien aitarenganaino heldu, hari atxiki, eta gizon 
armatuen eta aitaren gorputz minduaren artean berea jarri nahi izan zuen. Horma bat izanen 
zen alabarik zaharrena, aita babestuko zuen horma sendoa. Ostikoka erauzten saiatu ziren jada-
nik odoletan zegoen aitarengandik. Behin eta berriz ostikatu zuten, harik eta talde-buru bibote 
meheduna nekatu eta bere gizonei lehenbailehen bereiz zitzatela agindu zien arte. Talde burua 
baino urte gutxi batzuk gazteagoak ziren haren gizonak, eta Gorriaren alaba zaharrena baino 
zaharxeagoak. Beso banatatik hartu eta aise altxatu zuten. Isilarazten ahalegindu ziren. Neskak 
hozka egin zion bati eskuan. Puta halakoa. Zaplazteko bakar bat aski, neska sukaldeko zokoraino 
bidaltzeko. Alaba jipoituari hurbiltzera egin zuen amak. Erreguak berritu zituen aitak. Eraman 
hemendik behingoan, erabaki zuen talde-buruak. Lehentxeago alaba altxatu zuten beso berbe-
rek jaso zuten aita ere. Horretan ari zirelarik, ez zuten ikusi nola menderatua uste zuten neskak 
ahal bezala zutitu eta aitaren gerria besoez inguratu zuen. Ze kristo zabiltzate, haserretu zitzaien 
talde-burua. Jauna, mesedez, eskatu zion Gorriak inoiz baino ozenago eta etsituago. Mesedez! 
Beste muturreko bat jo zion talde-buruak. Nazka eginda naukazue, jarraitu zuen larruzko bota 
luze eta distiratsuak jantzitakoak. Aitarengandik bereizi nahi ez badu, hor konpon. Eraman biak”.

(Golgota, 9-10)
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5 OROIMENAREN HARRA

•  Zein sentimendu piztu zaizkizue familiak Iruñeara joan bitarteko aldian jasan behar izan zuena irakurri 
duzuenean? Jarri launaka eta hitz egin irakurritakoaren inguruan.

Liburuaren ondorengo orrietan oroimenaren inguruko hausnarketak agertzen dira, hain zuzen ere, 
1936ko gertaerek eragindakoak.

“Alaben loa lasaia zela uste zuen amak. Oker zegoen. Oroimenaren harra hirurengan zegoen ongi 
finkaturik, bizitza zeharo aldatu zien gauaz gero. Zainetan zebilkien eta errukirik gabe oldar- 
tzen zitzaien, begiak itxi orduko.” 

(Golgota, 30-31)

•  Zer eman nahi digu aditzera honekin protagonistak? 

•  Zer pentsaturik eman al dizue?

Segidan, irakasleak, taldeka, zenbait hitz banatuko dizkizue. Hauek behin eta berriz irakur daitezke 
liburuan zehar, zer transmititzen dizuete? Zein harreman izan dezakete progratonistarekin edo 
gertatuakoarekin?

Behean duzuen pasartea Golgota eleberriaren amaierakoa da, gertatutakoaren inguruan egindako 
hausnarketa. Irakurri ezazu eta konparatu aurreko ariketako hasierako pasartearekin: zertan dira 
ezberdin?

“Oroimena oraina da. Hori dela-eta, nire mundualdia lehen aldian kontatua gaizki kontatu 
dudala konturatu berri naiz. Orain, beti bezala, beranduegi denean zereginik ez dagoenean. 
Gau guztiak hauxe, eta egun guztiak 1936ko abuztuko gau baten barneko egunak izan direla 
esan dezaket okerrik gabe. Beste mende batekoa naiz, bistan da, iraganaren hondakin bat. (...) 
Ia bizitza osoa behar izan dut Felisa berriz izateko, besteek edo nik neure buruari ezarritako 
mozorroak eranzteko, urtetan hain estu lotu nauten soka eta lokarrietatik askatzeko. Bakarrik 
naiz. Falangekoek hil eta zakurrei bota zituzten hartan Esperanza eta aita ziren bezain bakarrik”.

(Golgota, 228)

•  Nor da narratzailea pasarte honetan?

•  Zergatik ageri da narratzaile hau?

•  Zer adierazten du narratzaile aldaketak?

•  Nor(tzuk) d(ir)a biktima(k) kontakizun honetan?
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6 ISILTASUNA NAGUSI

Ikusi duzuen moduan, liburu honetan sentimenduak bor-borka agertzen zaizkigu. Josefina 
Lambertok garai horretan bizi izan zuen bortizkeria oso modu gordinean eta bizian transmititzea 
lortu du Xabier Montoia idazleak.

Horrelako ehundaka gertaera izan ziren garai horretan, baina beharbada Maravillas Lambertorena da 
hemen inguruan ezagutzera eman direnen artean ikonikoena. Zoritxarrez, ez dugu beste hainbaten 
berri izan isiltasuna izan zelako nagusi gertatu zenaren gainean. Isiltasun hori euskal literaturan ere 
islatu zen, eta urteak igaro ziren hainbat idazlek garai horri buruz idatzi zuten arte. 

Hiruhileko honetako irakurgai proposamenak garai horrekin loturikoak izango dira. Guztietan egingo 
zaizkio erreferentziak 36ko Gerrari eta ondorengo urteei, modu ezberdinean, baina guztietan izango 
da hizpide. 

Golgota  
Xabier Montoia

Aulki-jokoa  
Uxue Alberdi

Hobe isilik  
Garbiñe Ubeda

Txartel bat (des)herrira 
Garazi Goia

Antzararen bidea  
Jokin Muñoz

Kolosala izango da 
Joseba Sarrionandia

HAUEXEK DIRA PROPOSAMENAK:
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7 BOOKTUBERBOOM

Iritsi zaigu gure azken lanari ekiteko unea. Booktuberrak izango zarete oraingo honetan. Inoiz egin al 
duzue horrelakorik? Bada, erantzuna ezezkoa bada, hementxe dituzue zenbait jarraibide. Galtzagorri 
elkarteak urtero antolatzen du Booktuberboom izeneko lehiaketa, eta haien web-orrialdean sartuz 
gero, bertan topatuko dituzue proiektu honetarako beharrezko izango dituzuen hainbat tresna: 
booktuber fenomenoa zertan den, adibideak eta egiteko pausuak. Hortaz, aukeratu ezazue liburu 
bat, eta has zaitezte lanean. 

•  Booktuber fenomenoa

•  Nola egin

•  Adibidea

https://booktuberboom.wordpress.com/booktubea/booktuber-fenomenoa/
https://booktuberboom.wordpress.com/booktubea/nola-egin/
https://booktuberboom.wordpress.com/booktubea/adibidea/
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ZAURIAK, ITXI ALA IREKI?2

1 FLORECICA(S) DEL CAMINO

Historian zehar gatazketan eta gerretan bereziki emakumeak izaten dira jomuga. Gatazketan 
sufrimendu handia jasan behar izan dute, eta gaur egun ere horrela izaten jarraitzen du. Batzuek 
sistematikoki sufritzen dute jazarpen hori beren ideiak direla medio, eta beste batzuek norbaiten 
alabak, arrebak, emazteak, amak,… izateagatik bakarrik eraman behar izaten dute zigorra bizkar 
gainean bizitza osoan zehar. 

Hasteko, irakur ezazue Jesus Nieto Garciak Noticias de Navarra egunkarian argitaratutako artikulutik 
atera dugun zatitxoa, ea zer iruditzen zaizuen.

Maravillas de Larraga, florecica del camino
POR JESÚS NIETO GARCÍA - Viernes, 16 de Febrero de 2018 - Noticias de Navarra

(…) El 21 de abril próximo va a celebrarse en Larraga, su pueblo natal, un homenaje a todas 
las mujeres republicanas represaliadas, a su sufrimiento, y no sólo como hijas, hermanas, 
esposas y madres sobrevivientes, sino por haber sido objetivo prioritario de un genocidio 
planificado y sistemático que las mancilló, las rapó y las sacó a pasear por sus pueblos ensu-
ciadas hasta los pies en sus propias heces después de obligarlas a tomar aceite de ricino, las 
difamó, se mofó de ellas, las torturó, las violó y a callar, en aquellos tiempos en que la culpa 
de su desgracia recaía en ellas mismas, las mujeres rojas (…)

Iturria: Noticias de Navarra (moldatua)

Jarraian, taldeak osatu, eta saiatu ondorengo galderak erantzuten.

•  Zuen herrian horrelakorik gertatu al zitzaien emakumeei? Ezagutzen al duzue egoera 
honetatik pasa zen emakumerik? 

•  Zein izan zen emakumeek 36ko gerran izan zuten egitekoa? Nola irudikatzen dituzue 
emakume horiek? 

•  Nor izan zen Kasilda Hernaez Vargas? 

•  Zer dakizue Saturrarango espetxeari edo Alava sareari buruz?

Toledoko zenbait emakume ilea soilduta  
errepublikarren senide izateagatik.

Iturria: Fundación Pablo Iglesias

https://www.noticiasdenavarra.com/2018/02/16/opinion/tribunas/maravillas-de-larraga-florecica-del-camino#Loleido
https://www.noticiasdenavarra.com/2018/02/16/opinion/tribunas/maravillas-de-larraga-florecica-del-camino#Loleido
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Lau taldetan banatuko zarete. Talde bakoitzak zeregin desberdina izango du: lehenengo taldeak 
Kaxildari buruzko artikulu bat jasoko du; bigarrenak, Izarren argia pelikulari buruzko trailerra ikusiko 
du; hirugarrenak, Debekatuta dago oroitzea dokumentalaren trailerra; eta, azkenik, laugarren taldeak 
Alava sarea dokumentalari buruzko aurrerapen bideoa. Talde bakoitzak bere lanketa egin dezala, eta 
behin hori egin duzuenean, partekatu jaso berri duzuen informazioa.

Jesus Nieto Garcíaren Maravillas de Larraga, florecica del camino artikuluari jarraiki, ezinbestekoa eta 
garrantzitsua da 36ko Gerran emakumeek jasandako bortxakeria sistematikoaz hitz egitea. Artikuluak 
dioen moduan, ilea soiltzeaz gain, publikoki makurraraziak izan baitziren, errizino olioa edanda kaka 
gainean egin eta plazan erakusten zituzten, herritarren lotsagarri. Ilea soiltzen zuena, batzuetan, 
laguna edota alderdikidea zen, bientzat mina are handiagoa izan zedin. Horrela kontatzen du Maud 
Jolyk Las violencias sexuadas de la Guerra Civil española artikuluan:

“(...) si rapar los cabellos de las mujeres representa un acto de ruptura que atraviesa distintos siglos, 
su empleo en el centro de una guerra civil del siglo XX constituye una traducción inédita. Los ra-
pados fueron llevados a cabo durante toda la guerra (y se prolongaron bajo la dictadura franquista), 
y afectaron a miles de mujeres (...) Los rapados y las purgas de mujeres apuntan a la reapropiación 
de lugares simbólicos, y a la sumisión visible de los cuerpos de la enemiga. Dos tipos de reconquista 
que se consumaron por medio de una violecia total, degradante, ritualizada y pública. (...) ilustraba la 
voluntad de manifestar la recuperación de mujeres destinadas a plegarse a las nuevas normas de com-
portamiento dictadas por el proyecto “nacionalista”. Estas violencias participaban en la redefinición 
de las fronteras entre desviación y norma, entre masculino y femenino, entre exclusión e integración, 
entre dominado y dominante en el seno de la sociedad en guerra” 

Iturria: Joly (2008: 100, 102, 103)

•  Zuetako batzuek Booktuberboom jarduerarako Uxue Alberdiren Aulki-jokoa liburua irakurri duzue, 
horrelako gertakariren bat islatzen duen pasarterik identifikatu al duzue? 

https://www.youtube.com/watch?v=OdCqCUiFhJ8
https://www.youtube.com/watch?v=4CB_ncuS8V0
https://www.eitb.eus/eu/telebista/bideoak/osoa/5566583/bideoa-alava-sarea-emakume-espioi-ikusezinak-dokumentala-etb1en/
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“Burua makurrarazi zidaten. Ileak kilimak egiten zizkidan oinetan, jarrera hartan lurreraino iris-
ten baitzitzaidan adats luzea. Brotxa txikia hartuta, aparra ematen hasi zitzaidan Martiñaren aita, 
garondotik gora. Nahiago izango nukeen, mila aldiz nahiago, harrika hartu banindute, ostikoz 
jo eta garrasika iraindu banindute; baina minik gabeko oinaze hura barrua jaten ari zitzaidan. 
Gauza asko endredatzen dira emakume baten ilean. Bekokitik gerrira, gauza asko. Duintasuna, 
alaitasuna, ausardia, errebeldia, emetasuna Ile kizkur luzean kiribilduta neuzkan denak, eta erau-
zi egin nahi zizkidaten, banaka, herriko plazan aulki berde batean eserita”. 

(Aulki-jokoa, 104)

“Begiak gogor itxita egon nintzen denbora guztian. Bortxaketa batean horixe baita gogorrena: 
bortxatzailea gozatzen ikustea. Eta Martiñaren aita bortxatzailearen tresna baino ez zen; bortxatzai-
learen eskua, zerbait larriagoa ez esateagatik. Hori ere bazekiten, eta abre los ojos! agintzen zida-
ten. Irekitzen banituen ile-xerloak ikusten nituen neure oin biluzien gainera erortzen”.

 (Aulki-jokoa, 105)

•  Nolako hizkerarekin deskribatzen du gertaeren bortizkeria Teresak lehenengo pasartean?

•  Zein hausnarketa egiten du gertaeren inguruan bigarren pasartean? 

•  Zerekin parekatzen du ilea moztea? 

Aulki-jokoa liburuaren azala. Lehenengo aldiz agertu ziren 
emakumeak 36ko Gerraren inguruko liburu baten azalean

Egilea: Juanma Aramendi

Teresa protagonistak ilea soildu zioteneko momentua kontatzen digu liburuko pasarte batean, 
taldeka jarrita, eta lehen gaiaren inguruan jaso dugun informazioarekin, saia zaitezte ondorengo 
galderen inguruan hausnarketa egiten taldeka:
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2 ETA EUSKAL LITERATURAN ZER?

Jarduera honekin hasi baino lehen, Gure oroitzapenak pelikulako film labur bat ikusiko duzue, hain 
zuzen ere, Josu Martinezek egindako Ama lana, Soldadu hilaren ama poeman oinarritutakoa. Istorio 
honek Lehen Mundu Gerrarekin du lotura, baina berdin-berdin izan zezakeen 36koarekin, azken 
finean gerra baitute oinarri. Zer iruditu zaizue Joseba Sarrionandiaren obran oinarritutako istorio 
hau? Bada, ikusitakoak orain landuko dugunarekin du harremana.

Batxilergoko azken mailan zaudete, eta jada baduzue euskal literaturan idatzi diren lanen ikuspegi 
orokorra, baina inoiz jarri al zarete pentsatzen gure literaturan nola irudikatu izan diren ezagutu 
ditugun garai horretako emakumeak? 36ko Gerrari buruz idatzi izan diren liburuetan beti modu 
berean idatzi izan al da emakumeei buruz?

Hona hemen zenbait obra eta bertan agertzen diren emakume protagonistak, zuen lana izango da 
protagonista bakoitza idazleak nola irudikatzen duen asmatzea. Horretarako elkartu egin beharko 
dituzue pertsonaiak eta hauei buruzko informazioa.

1

2

3

4

ELEBERRI MOTA LIBURUA PERTSONAIAK

OHITURA ELEBERRIA

(1937-1957)

-Loretxo  
(Txomin Arruti, 1937)

-Ekaitzpean  
(Joseba Eizagirre, 1948)

-Laztantxu eta Betargi  
(Seber Altube, 1957)

Loretxo 

Malen 

Laztantxu 

ELEBERRI  
ESPERIMENTALA

(1979-1989)

-Abuztuaren 15eko bazkalondoa  
(Joxe Austin Arrieta, 1979)

-Poliedroaren hostoak  
(Joan Mari Irigoien, 1982)

-Euzkadi merezi zuten  
(Koldo Izagirre, 1984)

Yosune-ama 

Pia 

Emakume anarkistak 

ELEBERRI  
ERREALISTA

(1989-1999)

-Izua hemen  
(Joxe Mari Iturralde, 1989)

-Badena dena da 
(Patxi Zabaleta, 1995)

-Gerezi denbora  
(Inazio Mujika Iraola, 1999)

Hize Oxoa 

Karmen

MEMORIAREN  
ELEBERRIAK

(2000-2011)

-Soinujolearen semea  
(Bernardo Atxaga, 2003)

-Antzararen bidea  
(Jokin Muñoz, 2007)

-Golgota  
(Xabier Montoia, 2008)

-Aulki jokoa  
(Uxue Alberdi, 2009)

Carmen 

Paula-Candi 

Felisa 

Teresa-Eulalia 

Iturria: Serrano Mariezkurrena (2017)

A

B

C

D

EMAKUME-IRUDIKAPENEN EZAUGARRIAK

- Gerran aktiboki parte hartu

-  Antifrankista gisa definitu, baina ideologia politikoa 
zehaztu gabe

-  Narratzailearen bidez diskurtsoaren jabetzea 
(autokontzientzia erlijioso eta politikoa). Lehen aldiz 
hasi ahots narratiboa izaten eta haien lekukotzak 
lehen pertsonan kontatzen

- Beti gerrara joan direnen esperoan

- Familiaren eta kolektiboaren zaintza

- Gizonezkoen edo bikotekidearen ideologiara lerratu

- Ez dute ahotsik

- Ez daude gizonen esperoan

- Eremu pribatutik ateratzen hasi

-  Subjektu politiko berriak, emakume aktibistaren 
irudikapena: galiziarrak (anarkistak)

- Gerran parte hartutako lehen emakumeak agertu

-  Eremu pribatutik kanpo agertu, baina gehienetan 
bigarren mailako pertsonaia  gisa

-  Subjektu politikoak, EAJri lotuak (Emakume Abertzale 
Batzakoak), edo, bestela, anarkistak

1  2  3  4  
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36ko gerran protagonista izan ziren emakume desberdinak ezagutu ditugu aurreko jardueretan: 
Kaxilda, Maravillas, Saturrarango emakumeak, Alava sarea…

•  Zein ondoriotara iritsi zarete taula hau bete ondoren? 

•  Nola irudikatu izan da emakumea euskal literaturan? 

Josu Martinezen Ama film laburren irudia
Iturria: Gure oroitzapenak 

Literaturak ematen duen ikuspegia emakumeek garai horretan bizi izan zutenarekin bat al dator?

Alava sarea dokumentaleko irudiak
Iturria: Alava sarea

Kaxilda
Iturria: Estelnegre

http://gureoroitzapenak.adabaki.eus
https://www.eitb.eus/eu/telebista/bideoak/osoa/5566583/bideoa-alava-sarea-emakume-espioi-ikusezinak-dokumentala-etb1en/
http://www.estelnegre.org/documents/casilda/casilda.html
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3 ZAURIAK, ITXI ALA IREKI?

“Margarita arranguraz beterik zen. Seme-alabek, ezagutu ez zituzten aitona eta izeba hilobiratzen 
laguntzeari uko eta, gainera, amari errieta egin zioten, kontu zahar itsusi haiek berritzeko zeu-
kan tema zela eta. Alferrikakoa izateaz gain, arriskutsua ere bazela uste zuten, kalte egiten ahal 
ziela. Ahantzi aspaldiko kaka hori guztia, erregutu zioten, gogoratzeak min ematen dizu.” 

 (Golgota, 212-213) 

2019ko urtarrilean, Ur handitan programan memoria historikoaren inguruan hitz egin zuten hainbat 
pertsonak. Bertan esandako hainbat kontu lagungarri egin dakizkizueke ondoren proposatu nahi 
dizuegun eztabaidarako: Zauriak, itxi ala ireki? 

Ur handitan

https://www.eitb.tv/eu/bideoa/ur-handitan-4-denboraldia/6266/150902/memoria-historikoa/
https://www.eitb.tv/eu/bideoa/ur-handitan-4-denboraldia/6266/150902/memoria-historikoa/
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•  Gurutzegrama honetan memoria historikoaz hitz egiten denean errepikatzen diren zenbait 
hitz agertu zaizkizue. Diktadurak, gerrak, gatazkak bukatzen direnean, hainbat kolektibotatik 
justizia, aitortza,… eskatzen dira. Zer dela eta erabiltzen dira hainbeste?

•  Ur handitan saioan agertutako gonbidatuek esandako zenbait esaldi dituzue jarraian. 
Gurutzegrama honetan horiekin lotura izan dezaketen 6 hitz agertzen dira, taldeka jarrita, 
saia zaitezte topatzen, aukera desberdinak egon daitezke, eta horren inguruan eztabaida 
dezakezue. 
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MARI JOSE AZKARATE
Izekori zerbait zor diogu herri 
bezala. Oraindik gauza asko  

ari dira errepikatzen, eta 
gorrotoarekin, gainera.

…que se acabe, que se diga la verdad,  
que no se tenga tanto odio, que salga la 

verdad: los mataron, pedir perdon,  
no volver a hacerlo más

JOSEFINA LAMBERTO

JOSEBA EZEOLAZA

Sekulako garrantzia dauka Maravillas 
Lambertori enparantza baten izena 
jartzeak… hori ere justizia egitea da

3400 pertsona baino gehiago erail zituzten, 
sekulako errepresioa egon zen, gorpuzkinak 

desagerrarazi zituzten, emakumeen kontrako 
bortxakeria sexualak, lapurretak,…
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Azkenengo jarduera bezala, zuen arteko eztabaida proposatzen dizuegu. 1936ko gertaerek hainbat 
ondorio izan zituzten gizartean, eta oraindik orain hainbat kolektibok gertatutakoak azaleratu 
nahian jarraitzen dute, hau da, garai horretan irekitako zauriak sendatu nahian. Guztiek, ordea, ez 
dute berdin pentsatzen, beste zenbaiten ustez gertatutakoa bere horretan utzi behar baita.

•  Saia zaitezte, taldeka, argudio desberdinak bilatzen defendatu nahi duzuen edo defendatzea 
egokitu zaizuen iritzi horretan sakontzeko.




