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Sarrera

S
arri jarri ohi gara atzera begira, oraina hobeto 
ezagutu edota ulertzen saiatzeko. Hala, gizakia 
historiaurrean nola bizi zen ikasi dugu, eta 
Antzinarotik Aro Garaikidera artean jazotako 
gertaera garrantzitsuak aztertu ditugu. Alabaina, 

zer dakigu gure herrian bizitako gertaera historikoei buruz? 
Bururatzen al zaizu baten bat?

Esku artean duzun liburuxka honek otxandiarren bizitza 
goitik behera aldatu zuen une historiko garrantzitsu eta 
latza ezagutzen lagunduko dizu. Gauza asko ezagunak 
egingo zaizkizu, baina beste batzuk berriak izango dira 
zuretzat. Animatzen al zara zure herriaren historian 
sakontzera?

Eskerrak eman nahi dizkizuegu Joxe Aldasoro eta María Dávilari,  
lan honen zutabeak ezartzeagatik, eta Otxandioko Eskolari,  

proiektu honetan ekarpen esanguratsuak egiteagatik.
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1930eko hamarkadan, Otxandio herri jendetsua zen: 1935ean 
1.479 biztanle zituen, biztanle lasai eta euskaldunak.

Otxandio herri tradizionalista  
eta kontserbadorea zen

Biztanleak bi talde handitan banatuta zeuden:

Karlistak:  
Gerra Zibilean Francoren 
alde egin zutenak.

Jeltzaleak edo bizkaitarrak: 
Errepublikaren gobernuaren 
alde egin zutenak.

Herrian, errementaritzan aritzen ziren sei tailer baino gehiago 
zeuden. Ondorioz, herritarrei lana emateaz gain, migranteak ere 
erakartzen zituen bertara lan egitera.

Otxandion, ekonomia mistoa zegoen: lantegian lan egiteaz 
gain, abeltzaintza eta nekazaritzan ere aritzen ziren, etxeko 
autokontsumorako.

Bonbardaketa baino lehen

Ba al dakizu...
• Otxandioko bizimodua nolakoa zen?
• Nolakoak irudikatzen dituzu herritarrak?
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Udalean, EAJ zegoen 
agintean. Alderdi 
kontserbadorea 
eta Elizaren 
babeslea izan arren, 
errepublikaren alde 
egin zuen.

Gerra aurretik, 
Otxandion 
lasaitasuna zen 
nagusi: herrian 
ez zegoen istilu 
handirik, ezta 
arrazoi politikoko 
edo gizarte-mailako 
arazorik ere. 

Bideoa
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1936ko otsailean, Espainiako Estatuan hauteskundeak egin ziren, 
eta Fronte Popularrak irabazi zuen.

Fronte Popularra ezkerreko alderdien koalizioak osatzen zuen: 
errepublikarrek, marxistek, sozialistek eta komunistek. Eta, 
hauteskundeak irabazita, 2. Errepublika sortu zuten.

Gipuzkoa eta Bizkaian, Eusko Alderdi Jeltzaleak (EAJ) irabazi zuen; 
Araban eta Nafarroan, berriz, Espainiako eskuineko alderdiek.

Hego Euskal Herriko hauteskundeak

Ba al dakizu...
• Nork agintzen zuen Espainiako Estatuan garai hartan?
• Nortzuk ziren beren arerio politikoak?
• Zein zen Euskal Herriko egoera politikoa?

Egoera politikoa, 
bonbardaketa baino lehen

02 | Zergatik piztu zen gerra?
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Armadari eta Eliza katolikoari dirua eta boterea kendu zizkieten.

Hezkuntza-sistema aldatu zuten: apaizak eskoletatik kanporatu zituzten,  
eta haur guztientzako eskolaratze-eskubidea ezarri.

Emakumeei bozkatzeko eskubidea onartu zieten.

Askatasun politikoa posible egin zuten: bakoitzaren iritzia azaltzeko 
askatasuna, pertsona-talde bat elkartzeko askatasuna...

2. Errepublikaren erreformak

Lan-munduan eta nekazaritzan, gutxi zutenen aldeko aldaketak egin ziren.

02 | Zergatik piztu zen gerra?
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Ondorioz, militar frankistek 2. Errepublika osatu zuen 
gobernu demokratikoa bota zuten, eta botere osoa 
hartu.

Armadako kide kontserbadoreenak, Eliza katolikoa, 
enpresari handiak eta lur-jabe handiak Espainiako 2. 
Errepublikak ezarritako erreformen kontra mugitzen 
hasi ziren.

Hauteskundeen emaitzak ez zitzaizkien gustatu, eta, 
erreforma horien guztien aurka zeudenez, Espainiako 
Estatuko hainbat militarrek estatu-kolpea eman zuten 
uztailaren 18an.

Estatu-kolpea

Espainiako Estatuan
1936tik 1939ra arte, Espainiako Estatuan Gerra Zibila 
egon zen. Bi alde nagusi zeuden: frankistak-nazionalak 
eta 2. Errepublika defendatzen zutenak.

Euskal Herrian
Euskal Herria bitan banatuta gelditu zen: Nafarroa eta 
Arabako zati handiena armada frankistaren esku geratu 
ziren ia hasieratik, eta Gipuzkoa eta Bizkaia Espainiako 
2. Errepublikaren alde mantendu ziren.

Otxandion
Uztailaren 19an, Mola jeneralak sinatutako estatu-
kolpearen aldeko paperak bota zituzten hegazkinetatik. 
Uztailaren 20an, Errepublikaren aldeko miliziano batzuk 
heldu ziren herrira.

Ondorioak

Ba al dakizu...
• Estatu-kolpeari buruz entzun al duzu inoiz ezer?
• Ba al dakizu zer den?  Aurkitu horri buruzko  
   informazioa.

02 | Zergatik piztu zen  gerra?
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Estatu-kolpea 
eman zuten militar 
garrantzitsuenak 
honako hiru hauek 
izan ziren:

Franco jenerala 
Gerra bukatutakoan, 

armadaren buru 
eta Espainiako 
gobernuburu 
izendatu zuten. 

Mola jenerala  
Estatu-kolpea ematerakoan 
esan zuen:

  Beharrezkoa da 
beldur giroa sortzea.

Nagusitasun arrastoa 
utzi behar da, gu bezala 
pentsatzen ez duen oro 
eskrupulurik eta zalantzarik 
gabe ezabatuz. 

Inpresio handia sortu behar 
dugu, agerian zein ezkutuan, 
Fronte Popularreko babeslea 
den oro fusilatu behar da.  

Bideoa

Sanjurjo nafarra zen, Mola bezala. 
1932an estatu-kolpe bat egiten saiatu 
zen, baina ez zuen lortu. Kartzelaratu 
ondoren, aske utzi zuten, eta Portugalen 
erbesteratu zen. 1936ko uztailaren 20an, 
Portugaletik Burgosera agintea hartzera 
zetorrela, hegazkin-istripuz hil zen. 

Jose Sanjurjo jenerala estatu-kolpeko 
komandanteburua zen: ariketa

02 | Zergatik piztu zen  gerra?
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Estatu-kolpetik lau egunera, Otxandion Santamaña 
jaiak ospatzen ari ziren, eta herritarrak ohiko jardunean 
zebiltzan: erropak garbitzen, kaleko iturrietatik etxerako 
ura hartzen, haurrak jolasean... Goizeko 09:00ak eta 
09:30ak bitartean hegazkinetako pilotuek herritarrak 
agurtu ondoren, Andikona plaza bonbardatu zuten.

1936ko uztailaren  
22a, asteazkena

Andikona plaza

Hegazkinek 
Errepublikaren ikurrak 
zeramatzaten. 

Ba al dakizu...
•Noiz izan zen Andikonako bonbardaketa?
• Otxandioz gain, beste herriren batek jasan al zuen  
  bonbardaketarik?
• Nork bonbardatu zuen?

03 | andikonako bonbardaketa
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• 4 soldadu
• 5 miliziano 
• 45 otxandioar, asko haurrak
• 7 pertsonari buruz ez dugu daturik 

Andikonakoa herriak ondoren jasan 
zituen bonbardaketetan lehena izan 
zen.

Gutxienez,  
61 pertsona hil zituzten

Durango, 1937ko 
martxoaren 31n.

Gernika, 1937ko 
apirilaren 26an.

Frankistek ez zuten Otxandio 
bakarrik bonbardatu

Angel Salas Larrazabal 
kapitaina zen 
bonbak bota zituen 
hegazkineko pilotua.

Bideoa
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61 hildakoak

24 
adingabeko

37 
heldu

Ajuriagerra Artabe, Dionisia

Ajuriagerra Etxabarria, Juliana

Aldai Askorbebeitia, Vicente

Aldai Kapanaga, Alberto

Aldai Kapanaga, Francisco Javier

Aldai Kapanaga, Irene

Askorbebeitia Ureta, Mateo

Askorbebeitia Gojenola, Francisca

Aspe Belakortu, María

Aspe Belakortu, Pedro

Aspe González de Audikana, Karmele Libe

Aspe Ortueta, Tomas

Belakortu Artetxe, Nikolasa

Biteri Aspe, Feliciana

Biteri Aspe, Maria Loreto

Vicinay Bengoa, José María

Gallastegi Urien, Dominga

Garces Iturrieta, Emeterio

Garces Oianguren, Pedro

Garces Oianguren, Juan Manuel

Garces Oianguren Teodoro

Garces Oianguren, María Jesús

Garmendia Garmendia, Juan Antonio

Garmendia Garmendia, Miren Garbiñe

Irasuegi Gorostiza, Bienvenido

Irasuegi Gorostiza, María Cruz

Kapanaga Urkiola, Feliciana

Lasuen Goikolea, Javier

Lasuen Goikolea, Jesús

Lasuen Magunazelaia, Jesús

Lasuen Pinto, Sabin

Lasuen Pinto, Ignacio

Lasuen Pinto, Justo

Lersundi, Ambrosio

Lersundi, Pedro

Ortiz de Zarate Gallastegi, Victor

Oianguren Arruabarrena, Gertrudis

Sagastizabal Ajuriagerra, Mª Carmen

Salutregi, Manuel Sebastián

Trapero Rebollar, Paula

Ugarte Uriarte, Julián

Urrejola Biziola, Laureano

MUTIKO EZEZAGUNA (12 urte)

NESKATO EZEZAGUNA (2 urte)

Irazabal San José, Julio

Piedra, Epifanio

Ruiz Arroyo, Vidal

San Segundo Blanco, Joaquín

Albinarrate González, Vicente

Albizarrate, Vicente

Arnaiz Artetxe, Santiago

Llanos Rodríguez, José María

Muñoz Rojo, Clemente

Díaz Muñoz, Fernando Francisco

Elorza Ormaetxea, Daniel

Hernando Salaberria, Saturnino

Ibeas Larios, Sandalio Pablo

Losada Agirre, Lorenzo

Pérez García, Mariano

Ruiz Díez, Lauro

Vallejo Jaura, Avelino

 

61 hildako

Santi Kapanagak, haurra zela, bertatik 
bertara ikusi zuen bonbardaketa. 
1964an, koadroa margotu eta amaren 
etxeko ganbaran gorde zuen. Ezkutuan 
12 urtez eduki eta gero, 1976an erakutsi 
zuen jendaurrean lehenengoz.

Aztertu koadroa, eta saia 
zaitez ahalik eta deskribapen 
zehatzena egiten.

(1923/11/18-2008/12/11)

Santi 
Kapanaga
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Felipe Arrese Beitia
Otxandio, 1841eko maiatzaren 25a - 1906ko urtarrilaren 16a

Lanbidez santugilea, marrazkigintza ikasi zuen Gasteizen, eta bere aitak Otxandion zuen aroztegian hasi 
zen lanean.

Santugile-lanbideak Euskal Herriko hainbat herri ezagutzeko aukera eman zion, eta, horretaz gainera, baita 
euskalkiak eta euskararen egoera aztertzekoa ere. 31 urterekin hasi zen olerkigintzan.

1876an Foruak galtzean, euskal zaletasun berri eta bizia sortu zen Euskal Herrian: abertzaletasuna. Felipe 
Arrese Beitia horren bultzatzaile sutsuenetarikoa izan zen.

1879an, Foruak galdurik eta euskara ere gainbehera zetorrela ikusirik, Elizondoko Lore Jokoetara aurkeztu 
zuen «Ama euskararen azken agurrak» olerkia. Lehen saria irabazteaz gain,  izugarrizko arrakasta izan 
zuen. Gerora, hainbat sari gehiago irabazi zituen.

Felipe Arrese Beitia foruzale amorratua izan zen, euskaltzale sutsua, bihotz oneko gizona eta fededuna; 
beraz, gure olerkaririk handienak erabilitako gaiak honako hauek izan ziren: foruak, euskara eta erlijioa.

64 urte zituela hil zen, 1906an, urtarrilaren 16an. Egun horretan, hil-kanpaien din-dana zabaldu zen 
Otxandion, eta Euskal Herrietan negarra.

Lanen zerrenda
Poesia
•	Ama	euskeriaren	liburu	kantaria	

1900, José Astuy

•	Asti-orduetako.	Bertsozko	Lanak 
1902, José Astuy

•	Olerki	sorta	bat	
1988, EEE - Elkar

•	Olerki	sortatzua 
1930, Jaungoiko-Zale

•	Olerkiak 
1957, Euskaltzaindia

•	Olerkiak.	1:	Uzkurtz-gayak 
1919, Ausin

Beste batzuk
•	Bizkaitar	zaharrak	eta	erromatarrak  

1883

•	Diccionario	Manual	Bascongado		
y	Castellano	y	elementos	de	la	gramática	
1884

12

Ba al dakizu...
· Nor izan zen Felipe Arrese Beitia?  
· Bere jaiotza- eta heriotza-datak ikusirik,  
  nola uste duzu sortu zitzaiola gerrari buruz idazteko ideia? 

ariketa

Irakurri bere sentimenduak 
azaleratzen dituen olerkia, 
eta saia zaitez ulertzen.



Ariketak

Aberea abere delako jaioten,
Errazoa bagako beti da ikusten,
Baña zentzun ezduna naiz dala aurkitzen,
Noz dau bere lagunik ilotzik botaten?
Inoz bata besteaz aserratu arren?

Ez da mirari bada ganau zentun bagak
Ikustea egiten nozbaiten jazarrak,
Zeren daukezalako jaiokeraz armak,
Tronpa, agiñ, adarrak, erpe eta zarpak,
Baña baketsuaren antza dau gizonak.

Bizidun gustietan au da ezaguna,
Berba egiteko onek dauka mingañ leuna,
Barrea agertzeko bere esker ona,
Errukia artzeko biotz añ biguna,
Alkar adietako buru zentzunduna.

Bestek ezbadauz bada bizidun artean,
Gizonaren doerik beragaz aldean,
Zelan au ikusten dot abere antz ean?
Zelan bere lagunai ekiten pelean?
Jaiokeraz baketsu badator soñean?

Zelan atzera diñot errazoi ta gusti?
Iru almen dituan arimeaz nasi,
Dabil au gau ta egun asetsi ta esetsi?
Gorago dagoana beian nairik eduki?
Matxiñadak asmeta egiñ arte nagusi? 

O Zorigaiztoko! O andigurea!
Jaioten diran gizon goienen griñea!
Emendik sortu oi da geienez gerrea,
Emendixek atera orren gatx dongea,
Hainbeste atsekabe dakarren plagea

Emendik, bai, emendik, dalako sustraia,
Griña oker danentzat bai andikeria,
Edo deitu oi dana bardin soberbia,
Zerren bere aita dan Txerren itxusia,
Jaungoikoaren kontra zeruan jagia.

Onek jarri oi ditu gizonak gerretan,
Beronek pillatzeko frutuak euretan,
Onek ixioten dau sua biotzetan,
Adorau daien marte kanpo zabaletan,
Bere serbitzariak odol erreketan.

Gerran agaitik non nai dantzut aienea,
Non nai negar, txilio, non nai kurriskea,
Non nai erruki baga, gizona iltea,
Non nai erru badago odol edatea,
Beragaz egarria non nai kendutea.

Orregaitik gorrotoz dakus gerra Jaunak,
Baita begi txarrakaz errege-gei zurrak,
Dakizalako bere ondore zitalak,
Negarrez baña kontau ezin leitezanak,
Diralako on gutxi beste danak txarrak.

Loitu oi dira gerran oitura txit onak,
Etsaitu bere sarri len lagun ziranak,
Galdu artu emonak merkatarienak,
Atzeratu arteak, naita ikaspenak,
Ostu eskubiderik legez zuzenenak.

Gerran, atxak ikusten ditugu dardaraz,
Erriak kiskalduten suaz eta garraz,
Zerua zenbat aldiz arpegi ilunaz,
Ez dabelako egin iñoz gizonakaz,
Orrenbeste zorigatx bere tximistakaz.

Añ da bada gerrea añ plaga gaiztua,
Askoz obetzat daukat kolera murmua,
Orduan umiltzen da gizon anditsua,
Gerran baña makurtze ez arren burua,
Naiago dau ikusi dana auts biurtua.

Gerrea 
Lenengo osasuna, 
Bigarren bakea, 
Biziteko on dira 
Bata ta bestea.
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Herria gerra-egoerara egokitu egin zen
Herriko hainbat eraikin eta guneri erabilera  
berria eman zitzaien.

• Hurrengo bonbardaketetatik babesteko sei-zazpi babesleku 
eraiki zituzten.

• Elizako kanpandorrean zaintzailea jarri zuten: hegazkinak ikusten 
zituenean, kanpaiak jotzen zituen, herritarrak abisatzeko.

• Bolalekua milizianoen sukalde eta babesleku bihurtu zen.

Ba al dakizu...
• Zer egin zuten otxandiarrek Andikonako bonbardaketaren 
ondoren?
• Nolakoa izan ote zen ondorengo bizimodua?

04 | Otxandio bonbardaketaren ondoren
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Zer egin zuten otxandiarrek?
Askok herria utzi zuten, eta Durangaldean zein Bilbo edota inguruetako 
herrietan senitartekoek, lagunek edo borondate oneko herritarrek 
etxeetan hartu zituzten, apopilo.

Hala ere, batzuk herrian geratu ziren. Horiek gerraren erdian bizitzera 
ohitu eta eguneroko bizitza berreskuratzen saiatu ziren, azienda eta 
baratzeak zainduz eta dendei zein lanbideei kasu eginez.

Herria gerra-egoerara egokitu egin zen
• Eliza eta eskola biltegi, bulego, logela eta ospitale bihurtu ziren.

• Mekoletan, botikina eta elikagaiak gordetzeko barrakoiak eraiki 
zituzten.

• Gerran borrokatzera joateko lekuetara iristeko bideak egin 
zituzten. Adibidez, «Gorrien bidea» (hortik datorkio izena).

• Basaguren familiaren udako etxean milizianoek aginte-postua 
jarri zuten.

Bideoa

04 | Otxandio bonbardaketaren ondoren
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Errepublikarrek Otxandiotik Legutio konkistatu nahi zuten, ondoren 
Gasteiz hartzeko.

Frankistek Bizkaia beren mende hartu nahi zuten, eta, horretarako, 
Otxandio hartu behar zuten aurrena.

Enfrentamenduak, batez ere, frontean gertatzen ziren. Dena dela,  
herria aldizka bonbardatzen zuten, obusen edo kanoien bidez. 
Halakoetan, herritarrak babeslekuetan gordetzen ziren.

Otxandio Bizkaia eta Araba arteko mugapolitikoa da, baina mendiek 
muga fisikoa sortzen dute. Bada, mendi horietan ezarri zen frontea: 
Oketa, Motxotegi, San Bernabe, Mirugain, Albinagain, Albertia, Jarindo 
eta Marotok osatzen zuten frontea, eta Otxandio milizianoen bilgune 
bilakatu zen.

Otxandio leku estrategikoa 
izan zen bi aldeentzat

Ba al dakizu...
• Zergatik jarraitu zuten behin eta berriro Otxandio erasotzen?
• Zer lortu nahi ote zuten hori eginez?

05 | Ondorengo bonbardaketak
16



Frontea Otxandion

Bideoa

ariketa

Otxandio

Zarimutz

Mazmela

UntzillaOleta

Mekoleta

Ubide

Legutio

Mañari

Mugarra

Saibigain

Basaguren

Untzilaitz

Aitxiki

Alluitz

Urkiolamendi

Altun

Anboto

Arangio

Orixol

Arralde

Oketa

Mendigain

Motxotegi Mirugeigana

Jarindo

Murugain

Krutzeta

Barazar

Zumeltza

Urkiola

aramaio

aretxabaleta

arrasate

eskoriatza

Leintz-Gatzaga

San Bernabe

Asentsiomendi

MarotoAlbertia

errepublikarren frontea

Frankisten frontea
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1937ko martxoaren 31n, goizeko 07:00etan Bizkaia konkistatzeko 
frankisten azken erasoa hasi zen. Herria bonbardatu zuten: etxeak 
sutan, tankeen tiroak, obus-jaurtiketak, metrailaketak, suteak,  
munizio-biltegien eztandak… 

Frankisten azken erasoa

Legutiotik Otxandiorainoko eraso honek bost egun iraun zituen. Etxe asko 
suntsitu zituzten, eta kaleak eta inguruak gorpuz eta gorpuzkinez bete ziren.

Erasoa baino lehen, Otxandio nahiko aldatuta zegoen lubakiak, babeslekuak 
eta gotorlekuak eraiki izanagatik, eta herriko etxe asko suntsituta zeuden.

Otxandio arriskuan

Errepublikarrek, gerra galtzen ari zirela ikusita, geratzen ziren azken 
herritarrei alde egiteko agindu zieten.

Ba al dakizu...
• Nolakoak izan ote ziren frankistek Otxandio hartu aurreko  
   momentuak?
• Nola lortu ote zuten Otxandio okupatzea?

Otxandio

Zarimutz

Mazmela

UntzillaOleta

Mekoleta

Ubide

Legutio

Mañari

Mugarra

Saibigain

Basaguren

Untzilaitz

Aitxiki

Alluitz

Urkiolamendi

Altun

Anboto

Arangio

Orixol

Arralde

Oketa

Mendigain

Motxotegi Mirugeigana

Jarindo

Murugain

Krutzeta

Barazar

Zumeltza

Urkiola

aramaio

aretxabaleta

arrasate

eskoriatza

Leintz-Gatzaga

San Bernabe

Asentsiomendi

MarotoAlbertia

1937ko martxoak 3
1937ko apirilak 1
1937ko apirilak 2
1937ko apirilak 4
1937ko apirilak 6

06 | Gerraren azken egunak Otxandion
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Apirilaren 4an, Nafarroako brigadek, frankisten alde 
borrokatzen zutenek, Otxandio okupatu zuten. Milizianoek, 
ordea, bizirik jarraitu zuten: Errepublikaren alde egiten jarraitu 
zuten, eta beste toki batzuetara eraman zuten gerrako frontea.

Otxandioko okupazioa

Bideoa

06 | Gerraren azken egunak Otxandion
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Zer gertatu zen 1938ko maiatzaren 22an? 
Saia zaitez informazioa lortzen.

06 | Gerraren azken egunak Otxandion20



Ordura arte Otxandio herri euskalduna zela irakurri dugu lehen.  
Zer gertatu ote zen frankistek Otxandio okupatu zutenean?  
Hizkuntzaren erabileran eraginik izan ote zuen?

Ondoren, Barricada talde nafarrak sortutako abestia entzun  
eta abestiak dionaren inguruko hausnarketa egin ezazu, taldeka.

06 | Gerraren azken egunak Otxandion

BARRICADA «22 de mayo» 
Que ha pasado para que el barro  
guarde tus pasos antes de salir 

Quizás el hambre fue la culpable 
de querer escapar subiendo hasta el cielo 
Sin más instrumento que tu propio cuerpo 

encadenado a los huesos

 Y al montón de piojos  
que guarda este infierno 

donde se queman todos los sueños 
Y sin esperanza se arde 

Que ha pasado para que el barro 
guarde tus pasos antes de salir 
Hacinamiento, trato inhumano, 

sólo el deseo de sobrevivir 

Y salir corriendo 
para abrazar a la libertad 

que está esperando tras la puerta

Fecha para no olvidar (22 de mayo), 
fue la fuga del penal (22 de mayo)  

Ezkaba todavía es (22 de mayo) 
la rabia allí enterrada (22 de mayo)

Buen momento es la hora de la cena 
cuando pasan el caldero los centinelas 
Hacerse con las llaves de las cancelas 

y en media hora ¡ya están fuera!

Va oscureciendo, llegan las fuerzas 
con potentes reflectores 

y cortando carreteras

No hubo lucha, ni resistencia, 
de cadáveres descalzos 
sembraron las laderas

A doscientos siete les costó la vida, 
sólo tres pasaron la frontera

En el diario oficial una nota escueta 
fue su triste réquiem

Fecha para no olvidar (22 de mayo), 
fue la fuga del penal (22 de mayo)  

Ezkaba todavía es (22 de mayo) 
la rabia allí enterrada (22 de mayo)

Ariketak 21
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Errepublikaren alde milizianoekin bat egin zuten herritarrek garesti ordaindu 
zuten. Batzuk langile batailoietara bidali zituzten Burgosera, Aiako Harrira edota 
Marokora; beste batzuk, aldiz, espetxeratu egin zituzten. Batean zein bestean 
jasandako tratua txarra izan zen: umiliazioak jasan zituzten, eta, aldizka, gose 
handia pasatu zuten. Azken batzuk erbesteratu eta fusilatu egin zituzten.

Eta herrira bueltatu ziren familiek, bonben ondorioz etxeak kaltetuta izateaz gain, 
auzokoek eta militarrek egindako lapurretak ere jasan zituzten.

Giro errepresiboa

Frankoren ustez etsaiak zirenak, alderdi politikoetako militanteak, 
sindikalistak... jazarri, epaitu eta baztertu egin zituzten.

Horrela, militar frankistek hartu zituzten bai herriko boterea, bai 
erakunde guztietan erabakitzeko ahalmena. Adibidez, bozketaz 
hautatutako alkateak herritik alde egin behar izan zuen, eta 
idazkaria Andikonako bonbardaketan hil zen. Frankistek beraien 
aldeko bat izendatu zuten alkate.

Agintari berriak

Ba al dakizu...
• Nolako Otxandio aurkitu ote zuten herritarrek etxera 
bueltan?
• Gehienak galtzaileen aldekoak izanik, nolako tratua izan ote 
zuten?

07 | Gerraostea: nazionalak-frankistak Otxandion
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Gerrak aldaketa handia ekarri zuen ekonomia-arlora: gerraren aurretik, industriatik 
bizi ziren familia asko zeuden; gerraostean, berriz, ia ez zegoen industriarik. Esate 
baterako, Omega, herriko lantegi garrantzitsuena, errepublikarrek armak egiteko 
erabili zuten gerra-garaian, baina frankisten erasoek erabat suntsitu zuten.

Beste arazo bat gosea izan zen: baratzeak suntsitu zituzten, eta, gerrak luze iraun 
zuenez, ez zuten, elikadurari dagokionez, kanpoko laguntzarik jaso.

Orokorrean, herritarren txirotasuna asko handitu zen.

Pobrezia eta gosea

07 | Gerraostea: nazionalak-frankistak Otxandion
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Argazkiei begira

07 | Gerraostea

Aztertu itzazue argazki hauek taldean, eta saia zaitezte galderei erantzuten.

Haur hauek eskolara 
sartzear daude.

01 |  Zergatik esan dezakegu 
frankistek kontrol zorrotza 
ezarri zutela herritarrengan?

Pertsona multzo 
hau toki berera  
begiratzen ari da.

 01 | Zergatik uste duzu egiten dutela?

 02 | Izango ote du zerikusirik 1936ko uztailaren 22ko goiz hartan Otxandion gertatu 
zenarekin?

03 |  Zuen ustez, zer ariko dira pentsatzen pertsona horiek?

1

2
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07 | Gerraostea

 01 | Zer uste duzue ari dela gertatzen A irudian? Eta B irudian?

 02 | Zein sentimendu, ideia edo emozio eragiten dizkizuete irudi horiek?

 03 | Zergatik uste duzue iritsi direla egoera horietara?

 04 | Zein iritzi duzue pertsona horiek jasotzen duten tratuaren inguruan?

Bi argazki hauek behatu:

a
B

Ariketak
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Frankismoaren garaian, debekatuta 
zegoen bonbardaketan hildakoak 
gogoratzeko ekimenak egitea.

Franco hil ondorengo urteurrenetan, 
Andikonako iturriko gurutzean lore-sorta 
bat ipintzen hasi ziren herritarrak. Urte 
gutxira, oroigarri bat jarri zen Andikona 2 
zenbakidun etxearen horman, eta, ordutik, 
urtero egiten da ekitaldi bat.

Mikel Alerdik, Josu Zabalak eta Txomin Bengoak, hainbat herritarrekin 
batera gertatutakoa isiltasunetik ateratzeko asmotan, testigantzak batu 
eta horiek argitaratzen hasi ziren. Urteurren horretan, Udalak antolatuta, 
omenaldi berezia egin zitzaien bizirik irauten zuten lekukoei.

2006 70. urteurrena

2004an Unai Iturriagak eta Txomin Bengoak sortutako  
«Andikona 1936» abestia aurkeztu zuten Andikonako omenaldian. 
Ordutik, urtero abesten da ondorengo kantua.

2004 «Andikona 1936» Bideoa

08 | nola gogoratzen dugu gertatutakoa?
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Gerran aritutako bi herritar gudariri egin zitzaien omenaldia, artean 
bizirik zirela: «Kaminero» Bernardino Bengoari eta Sebastian Astolari.

2008 Omenaldia

Herrian frankismoaren ondoren Udalean egondako zinegotzi guztiek 
Andikonako Foroa sortu zuten, herrian elkarbizitza eta elkarkidetza 
bultzatzeko. Foro horrek urtero adosten du adierazpen bateratu bat, 
omenaldian irakurtzeko.

2011 Andikonako adierazpena

Besteak beste, Andikona plaza berritu, Nestor Basterretxearen eskultura 
ipini, Gerra Zibila Otxandion liburua argitaratu eta Lorratzak ibilbidea 
diseinatu dira.

Hurrengo urteak

08 | nola gogoratzen dugu gertatutakoa?
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07 | nola gogoratzen dugu... Ariketak

Emozio-adierazpena
Unitate honetan, emozioak adierazteko  
kutxa bat izan duzue, baina iritsi da barrena husteko ordua.

Adieraz itzazu gai honetan ikasi dugunak  
sortu dizkizun sentimenduak, nahi duzun formatuan.
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BArrAKOiA  Pisu bakarreko eraikina, barne-hormarik gabea.  
Armadan eta eraikuntzan erabiltzen da.

ELiZA KAtOLiKOA  Elizan boterea zutenek (hau da, apezpikuek, kardinalek eta estatuan 
gehiengoa ziren apaiz batzuek) eta Aita Santuak Francoren estatu-kolpea  
babestu eta lagundu zuten. Euskal Herrian, beste apaiz batzuek Francoren 
kontra borrokatu zuten. Eta, herritar katolikoei dagokienez, batzuk Francoren 
alde agertu ziren, eta beste batzuk kontra. 

ErrEKEtEA   Gizonezko karlistek sortu zuten. Boluntario karlistekin osaturiko unitate 
militarrak ziren, armaz ongi hornituta, ondo entrenatuta eta gerran parte 
hartzeko prest zeudenak. Karlista guztiak ez ziren erreketeak, baina errekete 
guztiak ziren karlistak. 1937an Otxandio okupatu zuten Nafarroako brigadak  
karlistez osatuta zeuden batez ere.

EUSKO ALdErdi JELtZALEA (EAJ) Sabino Arana Goirik sortutako alderdia. Euzkadiren independentzia zuen 
helburu.

FALAnGiStAK  Ideologia faxista zuen alderdi politikoa. Espainiarako  gobernu autoritarioa 
defendatzen zuten:

  • Beste alderdi politikorik gabe  
• Lider bakar batekin  
• Bakoitzaren iritzia emateko askatasunik gabe  
• Eskubide zibil eta politikorik gabe.

FOrALiSMOA  Espainia hainbat eskualderen batuketa zela pentsatzen zuten.  
Eskualde bakoitzaren foruak defendatzen zituzten.  
Gipuzkoa, Bizkaia, Araba eta Nafarroako foruak, adibidez.

KArLiStAK   Beren ideologia hiru ideiak osatzen dute: 
• Foralismoa 
• Erlijioaren defentsa  
• Monarkia

KOALiZiOA  Ekintza bateratu bat egiteko eta horren indarra handitzeko xedez   
alderdi politikoek epe jakin batez eratzen duten elkartea.

LUBAKi  Soldaduak tiroetatik babesteko xedez lurrean egiten den zulo luzea,  
bertan ibili eta finkatzeko modukoa.

MiLitAr KOLPiStAK  Estatu-kolpea egin zutenak izan ziren. Legezkotasuna hautsi zuten, 
Errepublikari gobernuaren boterea kentzeko. 

MiLiZiAnOAK  Errepublikaren alde borrokatu zuten herritar boluntarioak ziren.

MUniZiO  Su-armak kargatzeko erabiltzen den jaurtigaia.

OBUS   Kanoi motza, edozein norabidetan apunta dezakeena.

Ezagutu beharreko hitzak
Otxandioko bonbardaketa
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