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HITZAURREA  

 

 

 

 

 

Usurbil 1936 elkarteak, Usurbilgo  udalaren ezinbesteko laguntzarekin, 

azken bi urteetan egindako lanen artean, 1936ko gerra bueltan izandako 

gorabeherekin, eta ahalik eta datu gehien bilduz, errelato edo txosten 

historiko bat sortzea izan da nagusienetakoa. Lan horretan aritu da, 

bereziki, Aitzol Arroyo historialaria.  
 

Honako txosten mardul hau da emaitza, seguruenik oraindik osatzen joan 

daitekeena. Izan ere, datu eta dokumentu berriak azaltzen diren heinean, 

bertan txertatzeko asmoa dugu. 

 

 

 
 

        2022ko abendua 
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SARRERA ETA AURREKARIAK 

Ezaugarri politiko-sozial-ekonomikoak  
 

Urteak, hamarkadak eta askotan, mendeak behar izaten dira herri baten izaera, 

nortasuna eta historia sortzeko. Pertsonak joan eta etorri egiten dira, baina herriak 

bertan dirau. Usurbilek ere, badu bere historia eta gaurdaino joan da osatzen 

iraganetik zetozen ohitura eta ezaugarriekin. 

 

Herri bezala, landako eta industrializatu berantiar edo gabeko herri bezala kokatuko 

genuke Usurbil XX. mende hasieran. 1930. urtean, Gipuzkoak 302.359 biztanle zituen 

bitartean, 2.042 herritarrek osatzen zuten Usurbil (1940ra arte ez zen herriko zentsoa 

berriz osatuko).1 Esan bezala, ekonomikoki, lehen sektoreak zuen indargunea 

Usurbilen eta industriari dagokionez, Bigarren Errepublikan establezimendu handi 

bakarra kokatzen da, industria-kimikoan espezializatuta, Michelin alegia.2 Besteak, 

industria-txiki edo bigarren mailakoetan kokatzen zirelarik.3 

 

Politikoki, Bigarren Errepublika iraultza garai gisa ezagun egin zen. Korronte politiko 

ezberdinen agerpena, alderdi eta sindikatu berrien sortzea eta zeudenen sendotze bat 

eman zen. Egunerokoaren zati garrantzitsuenetako bat zen politika eta hala, horrek 

zekarren edozein gertakari.  

 

1931ko apirilaren 17an, Bigarren Errepublika aldarrikatu eta hiru egun geroago 

udalbatza berria eratu zen, buru  Domingo Arrillaga Amundarain aurreko alkatea 

jarrita. Migel Begiristain Legarra (1. alkateordea) Francisco Salsamendi Urkia (2. 

alkateordea), Nazario Aizpurua Atxega, Raimundo Illarramendi, Atanasio Arze, Joakin 

Salsamendi, Andres Iribar, Inazio Urkia eta Jose Antonio Bereziartua zinegotziek 

osatu zuten Usurbilgo udal-ordezkaritza. Lehen ekimena gutxiengo nazionalistak une 

historikoaz aurkeztutako mozioa onartzea izan zen. Bertan, euskal nazioaren “eskubide 

 
1 Datuak Eusko Ikaskuntza eta Estatuko Estatistika Institututik aterata daude. 
2 1934ean kurpil pneumatikoen fabrikazioa hasi zuuen enpresak. 
3 BARRUSO, P. (1996). El movimiento obrero en Gipuzkoa durante la II Republica: Organizaciones obreras 
y dinámica sindical (1931-1936). 47. orr 
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naturalak berretsi eta Euskal Herriaren autodeterminazio lehen ekintza bezala, 

gainerako Errepublika Iberiarrekin konfederatutako Euskal Errepublika” aldarrikatu 

zen.4 

 

Errepublika garaian, Usurbilen langile mugimenduak ere bere espazioa izatera iritsi 

zen, nagusiki industrializatzen ari ziren sektore txikietan. Horietako batean, 

metalurgikoan, hain zuzen, eman zen garai hartan erregistratuta dagoen greba 

bakarra, 1932ko azaroan. Metaleko langileek,5 Anoeta eta Lezoko greba-deialdiekin 

bat eginez, lan-baldintzen ez-betetzea salatu zuten eta geldialdiak bi asteko iraupena 

izan zuen.6 

Hilabete gutxi batzuetara, behin 1933. urtean sartuak zirela, jaio zen ofizialki Usurbilgo 

Agrupacion de Trabajadores Vascos de Oficios Varios (ATV-SOV7) bezala ezaguna zen 

elkartea. Bigarren Errepublikan sortu zen lehen langile antolakuntza izan zen 

solidarioena eta hasieratik, dozenaka pertsonen babesarekin jaio zen.8 1933 urteko 

urriaren 7an egin zuten haien lehenengo batzar orokorra.9 

Garai hartan, hainbat politika-gune bazeuden herrian eta horietako bat, Kalezar zen. 

Bertan, bi taberna zeuden. Kaxkonean eta Portalean. Lehenean, errepublikar 

ezkertiarrak, mutil gazteak gehien bat, aritzen ziren. Bigarrenean, berriz, nazionalistak. 

Elkarren arteko harremana liskartsua izan ohi zen.10 EAJri dagokionez, batzokia 

Kontzeju-Txikiko behe solairuan kokatu zuten Bigarren Errepublika garaian. Kolpistak 

herria okupatzerakoan, Zirkulo Tradizionalistak jarri zuen bertan bulegoa. 11 Jeltzaleen 

barnean, Emakume Abertzale Batza erakundea ere bazegoen eta Usurbilen, Kale 

Nagusiko Olano etxean bildu ohi ziren, euskal kultura eta folklorea sustatzeko 

helburuarekin.12 

 

 
4 Usurbilgo Udal Artxiboa (UUA), 1931/04/17ko Udalbatzako akta 
5 Seguraski, 1928an Orueta familiak sortutako Aceros Lasarteko langileak, gerora Victorio Luzuriaga 

altzairutegia izango zena. 
6 BARRUSO, P. (1996) Op. Cit. 86. orr 
7 Solidaridad de Obreros Vascos edota Sindicato de Oficios Varios bezala ere deiturikoa. 
8 BARRUSO, P. (1996) Op. Cit. 201. orr 
9 Tierra Vasca 1933/10/06 5. orr 
10 Paulina Aizpurua Iribarren testigantza (2021/04/19an grabatua) 
11 Nieves Aranburu Otaegiren testigantza (2010/08/02an grabatua) 
12 USURBILGO ETXERAT!, ERREPRESIOAREN AURKAKO TALDEA & NOAUA! KULTUR ELKARTEA (2002) 

Herriak Badaki. Usurbilgo Memoria Errepresiboa 1973-2002 
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Baina udal-politikatik haratago, bazegoen errepublikarekin beste afera garrantzitsu 

bat, “nazio” izaera zuena, hots, Euskal estatutuarena, alegia. Izan ere, aurretik hasitako 

ibilbideak puntu gorena izan zuen 1933ko azaroaren 5ean, non euskaldunek aurrera 

eraman zuten lehen plebiszitua bozkatu zen, estatutua onartu edo ezeztatzea 

erabakitzeko. Gipuzkoan partaidetza %91,13 izan bazen ere, Usurbilen hautets-zentsoa 

osatzen zutenen %100ak bozkatu zuten, denek alde, bozketa historikoa izan zenaren 

beste adierazle bat.13 

1934. urtea, inflexio-puntu bihurtu zen Bigarren Errepublika garaian, Euskadiko egoera 

politiko eta sozialari dagokionez. Ricardo Samper erradikalaren gobernuak, indarrean 

zegoen Kontzertu Ekonomikoaren urraketa bultzatu zuen ardoaren kontsumoari 

dagokionez (Ardoaren gerra edo borroka bezala ezaguna), horrek, udal eta 

probintzietako ogasunen hondamendia ekarriko zuelarik. Nahiz eta probintzietako 

gobernu zibilek eta estatuko gobernu zentralak bozketak debekatzen saiatu, euskal 

instituzioek hauteskundeak deitu eta aurrera eraman zituzten abuztuaren 12rako, 

gestore eta batzorde-probintzialak osatzeko asmoekin. EAJk irabazi zituen 

hauteskundeak 25 hautagaiekin eta hauen atzetik Errepublikarrak (9), PSOE (9), EAE-

ANV (3) eta Independienteak (2) sailkatu ziren14. Usurbilen, hauteskundeak aurrera 

eraman ziren arren, ez zen udalbatza berezirik egin erabakia berrezartzeko.15  

 

Hurrengo orduak, tentsio uneak izan ziren Euskadi osoan zehar. Gobernu zentralak 

gogor erantzun zuen, alkate eta zinegotzi ugari atxilotu, kargutik kendu eta errepresio 

gogorra aplikatu zutelarik. Ondorioz, Gestora hark asanblada bat deitu zuen irailaren 

2rako, Zumarragan ospatuko zena, bertan erabaki garrantzitsu bat hartzeko 

Kontzertuaren inguruan. 

Bilera hark, ez zuenez lotura zuzenik erabaki politikoekin, ez zuen ibilbiderik eduki 

baina beste behin, irailaren 3an estatuko gobernuak eragindako errepresio bortitzak, 

gertakariak bizkortu zituen. Hurrengo egunean, hilak 4, Gestora lokal eta probintzialak 

berriz bildu ziren, eta Euskadiko udaletxe guztien dimisioa aurkeztea erabaki zuten, 

 
13 RODRIGUEZ RANZ, J.A (1994). Guipuzcoa y San Sebastian en las elecciones de la II Republica. 418-421. 

orr 
14 DE LA GRANJA, J. L. (1988) Cinco años de Republica en Euskadi. Historia Contemporanea, 1. alea, 105. 
orr 
15 BARRUSO, P. (1996) Op. Cit. 327. orr 
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7tik aurrera indarrean egongo zena. Ondorioz, udaletxe guztiek, eskuindarrek 

zuzenduriko batzordeak ezarri zituzten eta 1936ko otsailera arte egongo ziren 

boterean. 

Horren ondorioz, Usurbilgo udalbatza osatzen zuten hamar ordezkari nazionalistek 

dimititu behar izan zuten 1934ko irailaren 7an. Udalbatza hartan beren gaitzespena 

adierazi zuten, jasandako “jazarpen, isun, suspentsio, auziperatze, enbargo, atxiloketa 

eta irainengatik” eta gobernuak euskal hautetsien eta Kataluniakoen aurka izandako 

jarreragatik.16 

 

Gauzak horrela, Irailaren 30ean, Gipuzkoako Gobernadore zibilak hala aginduta, 

udalbatza berria eratu zen, Kandido Añorga Pagola buru zuena. Zinegotzi lanetan, 

Pedro Mari Zumeta Perez (1. alkateordea), Santiago Illarramendi Ikutza (2. 

alkateordea), Praxku Mujika Amigorena , Jose Aburruza Otegi, Prudenzio Apaolaza 

Urkola, Blas Ugarte Salsamendi, Jose Arratibel Munduate eta Gilermo Murgia 

Villaran.  

 

1935eko martxoaren 1ean, probintziako urgentziazko auzitegi batek  34ko irailean 

dimititu zuten Usurbilgo 10 zinegotzi epaitu zituen, beren funtzioen utzikeria 

argudiatuz. Epaileak, fiskalaren eskaria onartu zuen, eta zinegotzi guztientzat hiru urte 

eta lau hilabeteko kargu publiko bat betetzeko inhabilitazioa ezarri zien.17 

 

1935. urtea bukatzen ari zela, abenduaren 1ean, bi urte lehenago sortu zuten 

Agrupacion de Obreros Vascos elkarteak mitin bat eman zuen herrian bertan, urte 

hortan baimendu zen bakarra, Ascension Lasa18 eta Candido Echeverriaren parte 

hartzea egon zelarik.19 

 

 
16 UUA, 1934/09/07ko Udalbatzako akta 
17 La Voz de Guipuzcoa 1935/03/02 16. orr 
18 Ascension Lasa errenderiarra zen izatez. Zinegotzia izandakoa eta ELA-STVko presidentea. Gerra 

garaian Gipuzkoako Defentsa Batzordeko kide izan zen eta iparraldeko frontea erortzear zegoela, 9. 

Brigada Mixtako komisarioa izan zen. Gerra-ostean, Baionako paktuaren (1945) sinatzaile bat izan zen. 
19 La Voz de Guipuzcoa, 1935/11/30 8. orr 
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1936ko hauteskundeak: Fronte Popularraren garaipena, baina ez 
Gipuzkoan, ezta Usurbilen ere. 
 

Bigarren Errepublikak ia 5 urte betetzen zituenean, iritsi zen hirugarren eta azken aldiz, 

hauteskundeetarako deia. Biurteko beltzean (1933 azaroa - 1936 otsaila) eskuina izan 

zen boterean zegoena, Errepublika Erradikalerako Alderdia (PRR) eta Eskuin 

Autonomoen Espainiako Konfederazioa (CEDA) partiduak buru zirela.  

 

34ko Urriko iraultzak, konstituzioaren erreformaren porrota eta Errepublikar 

Erradikalen hondoratzeak eragin zuen eskuindar gobernuak hauteskunde orokorrak 

deitzera behartuta egotea. Bitartean, ezkerreko alderdiak, non Urriko Iraultzan 

pairaturiko errepresioarekin askok indarra lortu baitzuten, modu antolatu batean 

batzen hasi ziren, 1936ko urtarrilean Fronte Popularra delarikoa osatu zuten arte. Hori 

izango zen otsailaren 16ko hauteskundeetan aurkeztuko zen kandidatura zentro-

ezkertiarra. Bertan, hurrengo alderdiak zeuden ordezkaturik: 

 

Ezker Errepublikarra (EE-IR) 

Batasun Errepublikarra (UR) 

Espainiako Langile Alderdi Sozialista (PSOE) 

Alderdi Sindikalista (PS) 

Espainiako Alderdi Komunista (EAK-PCE) 

Batasun Marxistaren Langile Alderdi (POUM) 

Partido Galeguista (PG) 

Eusko Abertzale Ekintza (EAE-ANV) 

 

Gipuzkoaren kasuan, Fronte Popularra IR, UR, Ezquerra Vasca Federala (EVF), PSOE, JS, 

PCE, UGT eta EAE-ANVk osatu zuten, hots, probintzian ordezkaturiko ezkerreko 

alderdiak.  Gauzak hala, 1936ko otsaileko 16ko hauteskundeetarako, hiru kandidatura 

aurkeztu ziren Junta Probintzialean: Aurretik aipaturiko Fronte Popularra, EAJ-PNV 

alderdia eta Iraultzaren aurkako koalizioa edo Coalición Contrarrevolucionaria (CC).20 

 
20 RODRIGUEZ RANZ, J.A (1994) Op. Cit. 512-515. orr 
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Esan beharra dago, 1936 urte hasierarako, gizartearen polarizazioa eta tentsioa pil-

pilean zegoen zerbait zela. Ezkerretik, bai CNT eta bai Alderdi Komunistak (Milicias 

Antifascistas Obreras y Campesinas talde para-militarrarekin) eta eskuin muturretik 

Falange eta Erreketeen eskutik, ohikoak ziren bi aldeen arteko liskarrak. Herri askotan, 

hainbatetan, pistolak bihurtzen ziren protagonista eta leku jakin batzuetan, Irun, Eibar 

edota Pasaian adibidez, zaurituak egoten ziren herritarren artean, gizartean apurketa 

baten adierazle zirenak hauteskundeen bezperan. 

 

Testuinguru horretan, alderdi nazionalistaren barnean zegoen Careaga jaunak 

Gobernadore Zibilari kexua adierazi zion, Usurbilen emandako hauteskunde-afera 

baten inguruan. Izan ere, eskuindarrek herritar jakin batzuk hertsatu (coaccionar) 

zituzten, haien alde bozka lortzeko asmotan eta Careagak erabaki zuen Gobernazioan 

salaketa aurkeztea, epaibidea ireki zezan.21 

 

Estatuko Hauteskunde orokorren bezperan, hots, otsailaren 15ean, beste salaketa bat 

jaso zuen Gobernadore zibilak. Oraingoan, herriko batzokian indarrez sartu eta 

lapurreta burutu zuten, 200 pezeta inguruko harrapakinarekin.22 

 

Ikusten denez, egoera oso tentsionatua zegoen, gizartearen antzera eta aurreguda giro 

horretan iritsi ziren otsailaren 16ko hauteskundeetara. Aipatu beharra dago, parte-

hartze datuei dagokionez, %78,93koa izan zena Gipuzkoan, ez zela Bigarren 

Errepublikako altuena izan, nahiz eta gizartearen mobilizazioa oso maila altuetan egon. 

Probintzian, hauteskundeen lehenengo bueltan,  EAJ-PNVk irabazi zuen %36,85ko 

botuekin, bigarren Iraultzaren aurkako koalizioa (CC) suertatu zen %33,05arekin eta 

azkenik, Fronte Popularra %30,10arekin. Usurbili dagokionez, EAJ-PNVk 646 bozkekin 

%68,23a lortu zuen, jarraian Iraultzaren aurkakoak izan zirelarik 233 bozkekin 

(%24,65arekin). Gipuzkoan bezala, hemen ere, azkena Fronte Popularra suertatu zen 

66 bozkekin, %6,98arekin, besterik ez.23 

 

 
21 La Voz de Guipuzcoa, 1936/02/13 16. orr 
22 Op. Cit. 1936/02/16  3.orr 
23 RODRIGUEZ RANZ, J.A (1994) Op. Cit. 1. Eranskina 
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Hautagaitzak balio izateko inorrek ez zuenez %40ko botoak eskuratu, hauteskundeen 

bigarren itzulia egin behar izan zuten, martxoaren 1erako finkatu zutelarik bozketarako 

deialdia. Baina hauteskundeak baino 3 egun lehenago, aldaketa nagusi bat eman zen 

Gipuzkoan. Izan ere, Iraultzaren aurkako koalizioak (Coalicion contrarrevolucionaria - 

CC) bigarren itzuli honetara ez aurkeztea erabaki zuen eta honela, EAJ-PNV eta Fronte 

Popularraren arteko lehia bihurtuko zen probintzian. Horrek, ondorio zuzena ekarri 

zuen Martxoaren 1eko hauteskundeetako parte-hartzean, %62,62ra jaitsi baitzen, 

lehenengo itzulian baino 16 puntu gutxiago.24 

 

Igande hura, istiluz beteriko eguna izan zen Gipuzkoa osoan. Oiartzunen25, Arrasaten, 

Hernanin, Eibarren, Hondarribian, Urnietan, Andoainen, Donostian eta baita Usurbilen 

ere. Herrian, El Progreso aldizkariak jaso zuenez, Guardia Zibilari laguntza eskatu 

zitzaion, auto batzuk tirokatuak izan baitziren herriaren erdialdean, hauteskunde 

eremuen inguruan.26 

 

Istilu horiek, Donostia eta Arrasateko hainbat mahaietan, bozketa martxoaren 3ra 

atzeratzea ekarri zuten.  

 

Martxoaren 8an ofizial egin zituen datuak Gipuzkoako Junta Probintzialak. EAJ-PNVk 

irabazi zituen hauteskundeak bozken %60arekin, Fronte Popularrak, bitartean, 

%39,30a eskuratu zuelarik. Gauzak honela, EAJk lau diputatu lortu zituen (Jose Maria 

Lasarte, Rafael Picavea, Manuel Irujo eta Juan Antonio Irazusta) eta Fronte Popularrak 

bi (Mariano Anso eta Migel Amilibia).  

 

Usurbilgo kasuari dagokionez, bozken %17 gutxiago eman zen, hots, 945etik 791rako 

galera. EAJk 727 bozka eskuratu zituen (%91,91) eta Fronte Popularrak 64 (%8,09). 

Garbi geratu zen, Gipuzkoa barrualdeko nekazari eta gutxi industrializaturiko 

zonaldeetan, EAJk gehiengo absolutua sendotu zuela.27 

 
24 Op. Cit. 587-590. orr 
25 Pertsona bat hil egin zuten tiroketen ondorioz 
26 El Progreso 1936/03/03 4. orr 
27 RODRIGUEZ RANZ, J.A (1994) Op. Cit.. 590-592. orr 
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Udal Antolakuntza gerra hasieran 
 

Hauteskunde orokorrak burutzen ari ziren bitartean, 1936ko otsailaren 21ean 

onartutako Amnistia legearen ondorioz, 1933an hautatua izan zen Udalbatzak 

berreskuratu zuen Usurbilgo udalaren agintea, Francisco Salsamendi Urkia alkate zuen 

udal-taldeak, hain zuzen. Lehenetariko akordioa Manuel Azaña Estatuko presidenteari, 

karguen berreskuratze hori jakinaraztea eta “Euskal Eskualderako Euskal Estatutu bat” 

eskatzea izan zen. 

 

Udalbatza hark ez zuen, haatik, asko iraungo. Izan ere, Melillan estatu-kolpearen 

hasiera prestatzen ari baitziren. Bitxia bada ere, kolpearen ondorengo udalbatzarretan 

guda ekarriko zuen matxinadari buruzko aipamenik ez da agertzen. Faxistak Usurbil 

okupatu arte egin ziren hiru udalbatzen aktek azaltzen dutenez, soilik udal-gai arruntak 

izan zituzten hizpide.28 

 

1936KO GERRA. ESTATU-KOLPEA ETA GERRA  

Lehen Egunak eta mobilizazioak 
 

Irratitik iristen ziren estatu-kolpearen albisteek, goitik behera aldatu zuten egoera 

politikoa penintsulan, baita euskal lurraldeetan ere. Ordurarte, gobernu zentralak eta 

tokiko batzordeak osatzen zituzten alderdi politikoek zuten antolakuntza-politikoaren 

erantzukizuna, baina gerraren hasierak, fenomeno berri baten sortzea ekarri zuen. 

Bizkaiaren kasua salbu, bertan autoritate zibilek hartu zutela denaren kontrola, beste 

lurralde guztietan, alderdi politikoen zuzeneko inplikazioak ekarri zuen defentsa-

batzorde delarikoen sorrera.29 

 

Gipuzkoan, nahiz eta hainbat herri ezberdinetan sortu, nagusienak Eibar, Donostia eta 

Azpeitikoak izan ziren. Lehenengoan, sozialistek zuten gidaritza, geroago ministro 

izango zen Juan de los Toyos erreferentzia bezala. Gipuzkoako hiriburuan, Fronte 

 
28 UUA, 1936/07/17ko eta 1936/07/30eko Udalbatzako aktak 
29 GONZALEZ, M. & GARMENDIA, J.M. (1988) La guerra civil en el Pais Vasco: Politica y economia, 19. orr 
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Popularrak zuen esku-hartze nagusia, Jesus Larrañaga buru izango zutelarik. Azkenik, 

Azpeitian, EAJko nazionalistek kontrolatzen zuten, Kandido Sasetaren gidaritzapean.30 

 

Donostiako defentsa-batzordeak, gero azalduko diren lehen borrokak neutralizatu 

ostean, erabaki zuen mobilizazio masibo bat deitzea, aldizkari guztietan agertuko zena 

eta alderdi guztiek babestuko zutena. Hala, lehenengo milizien osatze hori uztailaren 

27ko Frente Popular aldizkarian agertu zen, horren ostean Euzkadi Roja, Euzkadi edota 

CNT del Norte bezalako prentsak jarraituko ziolarik.31 Defentsa komite hura ere 

aitzindaria izan zen, antolakuntza-sistema guztia edo ia gehiena, komisaldegi 

ezberdinetan antolatu baitzuen, alderdi bakoitzak baten ardura hartu zuelarik32: 

 

- Gerra Komisaldegia: Jesus Larrañaga (EPK-PCE) 

- Hornikuntza Komisaldegia: Sergio Etxeberria (PSOE) 

- Ordena Publiko Komisaldegia: Telesforo Monzon (EAJ-PNV) 

- Garraio Komisaldegia: Jose Aguado (IR) 

- Informazio Komisaldegia: Migel Gonzalez Inestal (CNT) 

- Finantza Komisaldegia: Jose Imaz (ANV) 

 

Gipuzkoako antolakuntzan, bereziki bi komisaldegi nabarmendu ziren besteengatik. 

Larrañaga komunistak zuzenduriko Gerrakoa eta Etxeberriaren hornikuntzarena. 

Gerra-esfortzurako bi hauek ziren nagusiak, mobilizazioak, aginduak, armamentua eta 

munizioa agintzen baitzuten. 

 

Abuztuko hilabete hasierarako, Gipuzkoan lehen mugimendu bortitzak hasiak ziren 

dagoeneko. Bai Tolosaldean, bai eta Oarsoaldean ere, Oiartzun, Berastegi eta Beasain, 

adibide gisa, kolpisten esku geratu ziren, indar errepublikarrak antolatzen hasiak ziren 

bitartean. Euskal lurraldean emandako pausu garrantzitsuenetariko bat, Azpeitiako 

Komandantzia Militarrean eman zen. Izan ere, bertako defentsa komiteak deialdi bat 

egin zuen euskal miliziak sortzeko asmoarekin eta ondorioz, abuztuaren 8an, ikusirik 

 
30 Ibidem 
31 Frente Popular 1936/07/27 eta GONZALEZ, M. & GARMENDIA, J.M. (1988) Op. Cit. 21. orr 
32 AMILIBIA, M. (1978) Los Batallones de Euskadi. 51. orr 
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izan zuen arrakasta, Euzko Gudarostea sortu zuten ofizialki. Gudarien ejerzito hura, 

Gerra komite baten esku geratu zen, Telesforo Monzon, Manuel Irujo edota Mikel 

Aierdik osatzen zutena. Arlo militarra, aldiz, Kandido Sasetak zuzenduko zuen bere 

laguntzaile izango ziren Eduardo Urtizberea, Joxe Mari Fernandez Lekuona33 eta Jose 

Placerrekin batera, besteak beste.34 

 

Horren ostean, frontera zuzenean joateko mobilizazio jendetsuak ematen hasi ziren 

Gipuzkoan. Abuztuaren 12rako, Donostiako San Bartolome komentuan zuen eguna 

finkatuta Euzko Gudarosteak. 13an, IR alderdiak Azaña  batailoia aurkeztu zuen; 14ean 

JSUren batailoiak osatuta zeuden eta 15ean PCE, UGT, EAE-ANV, PSOE, IR eta JSUren 

hurrengo batailoiak frontera mobilizatu zituzten: Tomas Meabe, Rusia, MAOC, 

Thaelman, Euzko Indarra eta Carlos Marx.35 

Orduan eman zitzaion hasiera Gipuzkoako fronteko operazio nagusiei. 

Borrokak inguruan  
 

DONOSTIA 

 

Estatu-kolpe saiakerarekin, Euskal Herriko hiriburu gehienetan ez zen gatazka belikorik 

suertatu. Donostia izan zen hiriburu horien salbuespen bakarra. Izan ere, Loiolako 

koarteletan zegoen goarnizioa, hots, Artilleria Pesada-ko 3. Erregimendua eta 

Zulatzaileen VI. Batailoia, matxinaturikoen aldeko ideologia defendatzen zuten. 

Guztira,  500 soldadu inguru zeuden koarteletan, borrokarako prest.36  

 

Bitartean, errepublikaren aldekoek, alderdi eta sindikatu bakoitzak bere antolamendu 

propioa egin zuen, laguntza-talde (reten) ezberdinetan. Hortaz aparte, Augusto Perez 

Garmendia, Estatu Nagusiko komandanteak zutabe bat antolatu zuen hilak 20ean, 

Arrasate eta Eibarretik milizianoak multzokatu ostean, Gasteiz askatzeko asmotan. 

 
33 Usurbilgo frontean zaurituko zuten beranduago, Saseta komandantearekin batera. 
34 SAGARRA, P., GONZALEZ, G. & MOLINA, L. (2015). Gudaris: Euzko Gudarostea (Ejercito Vasco) durante 

la Guerra Civil, 1936-1937. 99-100. orr 
35 BARRUSO, P. (1996) Op. Cit. 380-381. orr 
36 MARTINEZ BANDE, J.M. (1972). San Sebastián, 13 de septiembre de 1936: la campaña de Guipúzcoa. 

Historia y vida, 57. Alea. 14-25. orr 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3298050
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1800 borrokalari inguruk osatu zuten zutabe hura. Uztailaren 21ean, goizean goiz, 

Loiolako koartelen goarnizioaren posizionamendua jakin gabe, abiatu zen Perez 

Garmendiaren zutabea, Tolosako errepidetik, Arrasatera iritsi arte, bertan zain 

zeudelarik Amuategi batailoiko eibartarrak. Orduan iritsi zitzaien berria Donostiatik.37 

Irratitik zabaldu zen albistea, eguerdia pasa bezain laister, Gobernadore Zibilak 

autoritate militarrarengan uzten zuela boterea. Leon Carrasco Amilibia koronelaren 

pasibidadea ikusirik,38 Jose Vallespin Zulatzaileen teniente koronelak, 21 arratsaldez 

gerra-egoera deklaratu zuen.39 Hortik aurrera, hasiera eman zitzaion Donostiko 

kaleetan lehen pakeoei40, errepublikaren aldeko eta kolpisten artean. 

 

Azken hauek, estrategia bakarra jarraitu zuten: Donostiako eraikin esanguratsuenak 

hartu eta Nafarroatik zetozen errefortzuen zai egon, egun gutxiko kontua izan beharko 

zuena. Baina aurretik aipatu dugun bezala, Irungo defentsak gelditu zituen zutabe 

nafarrak eta militar ultraeskuindarrek ezin izan zuten laguntza jaso. Hortaz, Gran 

Casino, Maria Kristina hotela, Nautiko Kluba, Gobernu Militarra eta Itsas 

komandantzian atrintxeratu ziren.41 

 

Uztailaren 21eko gau-partean iritsi zen Eibartik Perez Garmendiaren zutabea, kasu 

honetan, hiru azpi-zutabetan banaturik eta honek, kolpistak fokalizatzea ekarri zuen. 

Goizalderako, Gran Casino, Maria Kristina hotela eta Komandantzia geratzen ziren 

kolpisten esku, baina ia hornidurarik gabe eta milizien gehiengoaren aurka ezer gutxi 

izan zuten egiteke. Behin Kasinoko ezinegona lehertu zenean, militarrek 

Komandantziaruntz ihes egin zuten, baina ordurako, Soto kapitain eta Moreno 

komandante kolpistek errendizioa eskatu zioten Perez Garmendiak antolaturiko 

goarnizioari.42  

 
37 MARTINEZ BANDE, J.M. (1969). La Guerra en el Norte. Servicio Historico Militar. Madrid. Editorial San 

martin. 49-50. orr 
38 MARTINEZ BANDE, J.M. (1972). Op. Cit. 14-25. orr 
39 ARTECHE, J. (1970).  El abrazo de los muertos. 23. orr 
40 Fusil tiroketak ematen zirenean, balak jaurtitzean egiten zuten pac-cum soinutik dator. 
41 AZURKI, A. (2011). Maizales bajo la lluvia. 89. orr 
42 RUIZ LLANO, G. (2019). Militares y Guerra Civil en el Pais Vasco: Leales, Sublevados y Geográficos. 63-
65. orr 
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Hurrengo egunean, uztailak 23, Maria Kristina hotela zen erreboltalarien azken 

defentsa-gunea. Ordurako, janaririk gabe eta munizio eskasarekin zeuden eta egoerak 

ez zuen hobera egiten. Gauzak hala, Vallespin teniente koronelak Ametzagañako 

postutik borroka jarraitzen zuen bitartean, hotel barruan zeuden kolpistek erabaki 

zuten aurreko egunean preso harturiko milizianoak parapeto gisa erabiltzea.43 

Ordurako, bazekiten ezer gutxi zutela irabazteke errepublikarren aurka atera zirenak 

eta ikusirik Loiolako koarteletatik laguntza ezinezkoa zela, errendizioa agindu zen hotel 

barrutik. Honela, hirigunean egondako gertakari belikoei amaiera ematen zitzaien, 

baina oraindik ere, Loiola kolpisten esku zegoen.44 

 

Hilaren 24ean, hegazkinez bai errepublikarren zein kolpisten aldetik panfletoak jaurti 

zituzten kuartel barrurantz, bertako goarnizioari errendizioa eskatuz eta Beorlegiren 

zutabearen informazioa helaraziz, hurrenez hurren.45 Honek moralarengan ez zuen ia 

eraginik izan eta inguruko posizioetan borrokek jarraipena izan zuten, nagusiki 

uztailaren 25 eta 26ean. Izan ere, egun horietan Hondarribiko Guadalupeko 

Gotorlekutik 210 mm-ko kainoi bat garraiatu zuten Amarako gainara eta lau granada-

apurgarrik kaltetu zituzten koarteletako parapetoak.46 Eraso hartatik aurrera, jarrera 

aldaketa bat eman zen kolpistek zuzentzen zuten goarnizioaren artean. Diplomaziari 

bidea ireki zion Vallespinek 26ean eta hurrengo egunean, hilak 27ko arratsaldean, 

elkarrizketa bat izan zuten probintziako diputatu ziren Lasarte, Irujo, Pikabea, Irazusta 

eta Amilibiak, Vallespin, Carrasco eta Erce komandantearekin. Bertan, kolpistei eskatu 

zitzaien behin-betiko errendizioa burutu zezatela, baina hitzartu zuten bakarra, 12 

orduko su-eten bat izan zen, uztailaren 28ko goizeko 07:00ak arte zena.47 

 

Goarnizioaren morala eta egoera tamalgarria ikusirik, Vallespinek azken plan bat 

proposatu zuen, hots, Beorlegiren zutabearekin Oiartzunen elkartzea. Horretarako, 

erasoaren bidea jorratu behar zuen eta militarren ezezkoa ikusirik, teniente koronelak 

ihesaren bidea jorratu zuen. Horren ostean, gertakari guztiak korrika eta presaka etorri 

 
43 Op. Cit. 66. orr 
44 MARTINEZ BANDE, J.M. (1972). Op. Cit. 18. orr 
45 RUIZ LLANO, G. (2019). Op. Cit. 67. orr 
46 Frente Popular. 1936/07/28 
47 RUIZ LLANO, G. (2019). Op. Cit. 69-72. orr 
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ziren. Hilak 28ko goizeko seietan, Velasco komandanteak, kolpisten aldeko guztiak 

batu zituen kuartelen patioan eta errendituko zirelaren berria eman zien. Ordubete 

beranduago, aurreko eguneko diputatuekin hitzartu ziren militarrak eta erabaki zuten, 

ofizialki, Loiolako koartelen errendizioa goizeko bederatzietan emango zela. Gauzak 

hala, Gipuzkoan zegoen kolpisten azken erresistentzia gunea amaitu egin zen.48 

 

Baina oraindik ere, Donostiako inguruetan borrokak ematen ari ziren, Nafarroatik 

zetozen zutabeen erasoengatik. Gipuzkoa osora hedatu zen fronteko lehen lerroaren 

banaketa eta zehazki, abuztuaren 1ean, lehenengo usurbildar borrokalaria hil zen 

horietako batean. Donostiko zonaldeko frontean, Jaime Erdabide Etxaniz gazte 

usurbildarra zendu zen, suzko arma batek eragindako zaurien ondorioz, Milizia 

Popularrekin borrokan ziharduen bitartean.49 Usurbildarren gerrak sorturiko lehen 

biktima izan zen Jaime, eta tamalez, ez zen azkena izango. 

 

 

Donostiaren azken orduak errepublikarren kontrolpean eta kolpisten okupazioa 

 

Ikusirik nola zihoan gerraren jarraipena probintzian, irailaren 12an burutu zen 

Donostiaren etorkizuna markatuko zuen bilera Aldundian. Batzarra 12tan hastekoa 

zen, baina ordubeteko atzerapenarekin eman zitzaion hasiera, 100 pertsonatik gora 

baitzeuden deituta bertan parte hartzera, Antonio Ortega Gobernadore Zibilaren 

agindupean. Momentua berebizikoa zen. Egoera militarra, politikoa eta ebakuazioa 

ziren gai nagusienak. Lehen biak behin gaindituta, Gipuzkoako hiriburutik alde-

egitearen puntua heldu zen. Nahiz eta solasaldia gatazkan amaitu, azkenean, erabaki 

zen Donostia ebakuatu behar zela, bai ala bai. Bilera, hiruretarako amaitu zen eta ordu 

laurdenean, hiri osoak bazeukan albistearen berri, Anabasa sortu zelarik. Ihesa eman 

baino lehen, beharrezkoa zen hainbat agindu militar betetzearena, kasurako 

hornikuntza eta osasun zerbitzuena. Azken honetan, egoera lazgarriak jazo ziren. Izan 

ere, Donostiako erietxe militarreko burua zen La Rosa medikuak erabaki behar izan 

 
48 RUIZ LLANO, G. (2019). Op. Cit. 69-72. orr 
49 Donostiako Erregistro Zibila, S. 3º, T. 103, 238.orr 
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zuen zein zauritu / gaixo zeuden ebakuatzeko moduan eta zeintzuk ez50, zaurien 

larritasuna zela medio.51 

 

Aurretik aipatu gisa, Donostiaren ebakuazioa / ihesa agindu zen eta horretarako, hiru 

aukera posible zeuden: Itsasoz, trenez ala errepidez. Kantauri itsasoak jaso zituen, 

arratsaldeko 17etatik aurrera, Donostiko kaian zeuden barko eta tripulazioen 

osotasuna, Bilbo izan zutelarik gehienek jo-muga. Bestetik, Amarako tren-estazioko 

nasak gainezka egin zuten, ihesaren izua zela medio. Azkenik, errepidez, biderik 

seguruena zena, baina baita motelena ere. Irailaren 12ko arratsaldeko 16:00tan, Orio 

eta Zarautzen kokaturiko kontrolak kendu ziren ebakuazioa bermatzeko asmoekin. 

Manuel Goenaga Illarramendi usurbildarrak, bere baserritik zuzenean ikusi zituen 

Donostiko azken autoak, hiriburutik gaueko 22:00etan atera zirenak52 eta Zarautzera 

iritsi hurrengo eguneko goizeko 07retan (9 ordu 30 kilometro eskas egiteko).53 

 

Irailaren 13an, Cayuela eta Latorre zutabeetako konpainia bana Donostian sartu ziren, 

5 gerra-gurdik babesten zituztelarik eta probintziaren hiriburuan sekulako desfilea 

burutu zuten.54 

 

BURUNTZA 

 

Kolpistek Oria bailararen ia osotasuna hartua zutelarik hilaren 17rako (Andoainen 

okupazioarekin) indarren berrantolaketa bat egin zuten. Helburua, Lasarte Hernani eta 

Donostia izango ziren hurrenez hurren, Irunen borrokan zeuden zutabeekin elkartu eta 

ofentsiba Gipuzkoa osoa askatzekoa. Gauzak honela, borrokarako mobilizazio agindua 

jaso zuten abuztuaren 23an, Buruntza konkistatzeko erasoaldirako. Goizeko 02:30etan, 

Becerra komandantearen zutabea osatzen zuten Sizilia batailoiko eta Falangeko 

konpainia bat Derrepente baserrirantz zuzendu ziren, hura hartu, Buruntza miatu eta 

aukera bazegoen, mendia okupatzeko asmoekin. 250 bat kolpista ziren guztira, beste 

 
50 Usurbilgo Frontean zaurituriko Blas Egusquiza-k pairatu zuen Donostian geratu izanaren miseria.  
51 SANJUAN, A. (1974). ¿Por que la tragedia de 1936?. 122-123. orr 
52 AZURKI, A. (2011). Op. Cit. 256-257. orr 
53 SANJUAN, A. (1974). Op. Cit. 122-123. orr 
54 Diario de Operaciones de la Columna Iruretagoyena AGMAV 1661, 31, 3. orr 



 

18 

 

konpainia bat erreserban geratu zelarik Buruntzaren magalean. Behin baserrira iritsi 

zirela, bertan ezarri zuten buruzagien postua, baina ez ziren konturatu milizianoak 50 

metro eskasera zeudela, mendiaren orografia alde zutela errepublikaren aldekoek eta 

atzeguardiatik errepublikarrek eraso zezaketela.55 Gauzak hala, arratsaldearen azken 

orduetan ekin zioten ihesari soldadu kolpistek, Andoaina bidean, jakinik ezer gutxi egin 

zitekeela Buruntza okupatzeko.56 

 

Abuztuaren 28ko goizeko 07:30etan hasi zuten Kolpistek Buruntza okupatzeko erasoa, 

Belkoaingoarekin batera. Cayuelaren zutabeko sei konpainiak parte hartu zuten, Gual 

eta Becerra komandanteak buru zirelarik. Erasoaldia, 10,5eko kanoi bateriek eta Tutor 

komandantearen taldeak babesten zuten, Urnietarako errepidea kontrolatuz. Ezin izan 

zuten Buruntza osotasunean okupatu, miliziek egindako defentsa zela medio, baina 

Santa Kruz ermitaren ingururaino iritsi ziren. Hurrengo egunean, hots, hilaren 29an, 

goizeko 10:00etan okupatu zuten militar ultraeskuindarrek Buruntza, bi egunetako 

erasoetan 77 hildako eta Gual komandantea eta soldadu gehiago zauritu ostean.57 

 

USURBILGO FRONTEA. HERRIKO ANTOLAKUNTZA 
 

1936ko uda hura, beste urteetan bezala, lasaia, eguraldi onekoa eta herriko jaietaz 

disfrutatzeko zena, laster bihurtu zen eguraldi trumoitsu, ez-egonkor eta ospatzeko 

ezer ez zegoena. Egia da uda hasiera, lasaia eta normaltasuna nagusi izan zela, baina 

uztaila erdira arte. Afrikako eta penintsulako estatu-kolpe saiakeren albisteek, 

Gipuzkoan aurrera eraman behar ziren gertakizun garrantzitsuak eklipsatu zituzten. 

Kasurako, lehen aldiz, bi etapetako formatuan, uztailaren 26 eta 27an ospatu behar 

zen txirrindularitzako Gipuzkoako Itzulia. Hilaren 26eko Zumarraga eta Ordizia arteko 

lehenengo etapak, Usurbiletik pasa behar zuen, baina aipatu dugunez, gerraren 

zurrunbiloak herrialde guztia geldiarazi zuen.58 

 

 
55 MUGURUZA, J.A. (2021). El enigma de Txaldatxur. 193. orr 
56 COLMEGNA, H. (2019). Diario de un médico argentino en la guerra de España (1936-1939). 32-34. orr 
57 Diario de Operaciones de la Columna Iruretagoyena AGMAV 1661, 31, 1-2. orr 
58 Euzkadi 1936/07/19 4. orr 
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Astebete luze pasata zegoen estatu-kolpe saiakera eman zutenetik militar eskuindarrek 

Afrika iparraldean eta penintsulan. Tentsioa eta borrokak ziren nagusi zonalde ia 

guztietan. Usurbilen, ordea, normaltasuna zen oraindik herriaren jabe. Gauzak hala, 

Usurbilgo Udalak udalbatza burutu zuen uztailaren 30ean, lehena gerrak eztanda egin 

zuenetik. Francisco Salsamendik jarraitzen zuen alkate gisa, bai eta Jose Alzaga, 

Santiago Otamendi, Jose Manuel Lizaso, Fermin Zubiria eta Jose Domingo Aizpuruak 

zinegotzi bezala. Gertaera belikoek ez zuten aipamenik eduki udalbatzan, bai ordea 

aurreko akta onartzeak, Miguel Ramosen faktura bat onartzeak eta Aginaga eta 

Kalexarren artean landa-eskola bikoitz bat eraikitzeak ere.59 

 

Abuztua iristerako, herrian lehen mugimenduak ematen hasi ziren. Borrokak geroz eta 

gertuago zeuden, albisteak, geroz eta larriagoak ziruditen eta hein batean, Donostiko 

defentsa-batzordea antolatzen hasia zen. Honela, Usurbilen behin-behineko milizia 

unitateak sortu ziren, oraindik ere antolakuntza edo enkuadramendu militarrik gabe, 

baina lehenengo mugimenduak emanez.  

 

Frontea izan litekeenaren lehen ibilbideak (inguruko mendi magalak), lehenengo 

guardiak herrian eta hornikuntza-mugimenduak abian zeuden abuztua hastearekin bat. 

Eta horrekin, ere, gertaerak eta lehenengo ezbeharrak jazotzen hasi ziren. Anoetan jaio 

baina Usurbilen bizi zen Jose Abur[r]uza Otegik, garaiko dokumentazioaren arabera, 

abuztuaren 5ean Usurbilgo Milizietako parte zela, Andatza deituriko borroka-zelaian 

jasotako zaurien ondorioz hil zen.60 Baina ordurako, oraindik ere herrira ez zen lehen 

lerroa iritsi, beraz ezinezkoa zen frontean borrokan hiltzea, eta familiak kontatzen 

zuenak ezintasun hori berresten du, hots, milizietan guardia egiten zebilela, kamioi 

batek harrapatu omen zuela kontatzen baitute. Dena dela, Usurbilen gerrak 

eragindako lehenengo biktima izango zen Jose. 

 

Gipuzkoako beste herrietan bezala, gizartea polarizatua zegoena, gerraren lehenengo 

egunetako tentsio eta anabasak behin-betikoz bitan banatu zuen biztanleria: Fronte 

Popular edota Errepublikaren aldekoak eta eskuindarrak, erlijiozaleak eta kolpisten 

 
59 UUA, 1936/07/30eko Udalbatzako akta 
60 Centro Documental de la Memoria Historica (CDMH) PS SANTANDER L 306 E5 
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alde zeudenak. Hori dela eta, lurraldea zeinen esku zegoenaren arabera, errepresioa 

kontra azaltzen zirenei aplikatzen zitzaien. Gipuzkoaren ia osotasuna kolpisten etsaiak 

zirenez, haien aurka jorratu zuten jazarpena. Horietako biktima bat Jose Maria Alzibar 

Gorostola Itziarko (Deba) parrokoa izan zen. Abuztuaren 11ean, anarkista-talde batek 

hartu eta paseora atera zuten Orio eta Usurbilen mugan dagoen Botaleku ingurura. 

Bertan, Sarikola altokiaren ertzean azken tiroa eman eta uretara bota zuten, handik 

ordu batzutara Itzao baserrikoek jaso zutelarik apezaren gorpua.61 Usurbilgo 

errepresio-gurpila martxan jarria zegoen dagoeneko. 

 

Kolpisten aldetik, abuztuaren 14ean eman zen lehenengo aipua Usurbili dagokionez. 

Iruñean zuten Komandantzia Militarretik agindua iritsi zen Jose Iruretagoienaren 

eskuetara, helburu nagusia, Hernani-Lasarte-Usurbil lerroaren okupazioa zelarik. 

Erasoan, Cayuela, Latorre eta Gonzalez Unzaluren zutabeak parte hartuko zuten, 6 

blindatuk babestuko zituztelarik tropen atzeguardia. Bi aldeetan borrokan zeuden 

askorentzako, lehen esperientzia belikoa izan zen abuztuaren 15eko eraso eta defentsa 

hura. Prestakuntza eskasak edota gehiegizko konfiantzak ekarri zien kolpisten aldekoei 

egun hartan porrota eskuratzea, nahiz eta zauritu eta hildako kopuru ugaria utzi bi 

ejerzitoetan. Lasarteko sektorean zuen abiapuntua operazio hark eta bertatik, 

Usurbilgo erietxera lehen zaurituak iristen hasi ziren, Mixerikordian (egungo Sutegi 

kultur etxearen lekuan) kokatua zegoena frontetik gertu artatzeko beharrarekin.62 

Emiliano Lopez Alonso milizianoa izan zen lehena iristen herrira eta bere atzetik, 

dozenaka bat gehiago iritsiko ziren borroken ondorioz.63  

Bitartean, Oria bailaran, Irura, Zizurkil, Billabona, Sorabilla eta Asteasu kolpisten esku 

geratu ziren, hilaren 17an Andoain okupatu zuten arte. Oriako korridorearen jabe ziren 

militar ultraeskuindarrak eta horrek, buru errepublikarrean, aldaketa bat ematera 

behartu zituzten: Erresistentzia inguruko mendi, tontor eta fortifikazioetan egingo zen. 

Kandido Saseta hondarribiarrak gidatuko zituen miliziak antolamendu horretan.64 

 
61 ITURAIN, I. (2014) 1936ko Gerraren ubera Orion, Gerra bat barruan degula. 146. Orr eta Manuel Maiz 
Labakaren testigantza (2010/07/30ean grabatuta) 
62 Teodoro Aranburu Otaegin testigantza (2010/08/10ean grabatua) 
63 CDMH PS SANTANDER L 620 E15 10. orr 
64 ALMORZA, K. & BUCES, J. (2016) Saseta defentsa-sistema: Armatutako erresistentzia antifaxista 

Adunan, Asteasun eta Zizurkilen. 23. orr 
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Abuztuaren 18, operazioaren lehen fasea bete omen zuten kolpistek eta Usurbil-

Lasarte-Urnieta lerroa okupatzea berebizikoa zela adierazi zuten, bai eta Bilboko 

errepidea kontrolatzearena ere, Usurbil parean.65 

 
Kolpistek egindako lehen aipamena Usurbilen inguruan, AGMAV 1541, 10 

 

Aurretik aipatu bezala,  hilaren 23rako, Becerra komandanteak hasia zuen erasoa 

Buruntzara, baita Gual eta Aldir komandanteek Belkoainera ere.66 Tiroak, 

bonbardaketak eta ke-zutabeak sekula egon ziren hurbilen zeuden Usurbiletik eta 

gauzak hala, momentua iritsi zen herriko mugimendu guztia antolatzeko.  

 

Abuztuaren 25a izan zen eguna Usurbilgo Gerra Komisaldegia eta Milizien Kuartela 

sortu zenekoa. GERRA KOMISALDEGIA hurrengo 46 borrokalarik osatzen zuten:67 

 

Komisarioa (1): EUSTAKIO ETXEZAR GARRO 

 

Buruzagiak (3): JUAN KRUZ BELOKI AIZPURUA, MIGEL URANGA ARMENDARIZ eta 

PATXI AIZPURUA ALKORTA 

 

Buruzagiordeak (3): JUAN INAXIO UNANUE ALZAGA, MARTIN URANGA eta ESTEBAN 

LOPEZ OTXOA 

 
65 Diario de Operaciones de la Columna Iruretagoyena AGMAV 1541, 10 

66 ALMORZA, K. & BUCES, J. (2016) Op. Cit. 42. orr 
67 CDMH PS BILBAO 64 E1 31. orr 
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Gerra komitea (4): SABINO ZUBIMENDI ELUSTONDO, NIKOLAS AIZPURUA ALKORTA, 

PRAXKU MUJIKA AMIGORENA eta GILLERMO MURGIA VILLARAN 

 

Milizianoak (35): DOMINGO GORRITI GARITAZELAIA, DIONISIO URDANPILETA 

ARREGI, TOMAS IRADI LERTXUNDI, PATXI UNANUE ALZAGA, ANTONIO ZAPIRAIN 

IRIBAR, RAMON AIZPURUA ALKORTA, EUSEBIO ILLARRAMENDI FURUNDARENA, 

AGUSTIN ILLARRAMENDI FURUNDARENA, SANTIAGO REZOLA ARISTIZABAL, JUAN 

MARI BORDA ZUBELDIA, MARTIN ODRIOZOLA OSINALDE, JUAN JOXE PAGOLA ESNAL, 

RAMON GALARMENDI AIZKORRETA, VALERIANO GALARMENDI AIZKORRETA, 

SEBASTIAN ARANBURU SAGARDIA, ANDRES ARRIETA LASA, JUAN MUJIKA 

IRASTORZA, KASIMIRO AGINAGA BEGIRISTAIN, FELIX MUJIKA IRASTORZA, INAXIO 

INTXAUSTI AZURZA, JOXE MIGEL IRASTORZA ELGARRISTA, RAIMUNDO LIZARRETA 

IRASTORZA, ANTONIO ARANBURU SAGARDIA, JUAN GOENAGA ZEBERIO, EUSTAKIO 

AIZPURUA ALKORTA, REGINO ARROZPIDE USABIAGA, ROKE TOLARETXIPI 

ESKAMENDI, JOXE MARI FURUNDARENA BEGIRISTAIN, KANDIDO TELLERIA MUJIKA, 

MAURIZIO ABURUZA OTEGI, MANUEL GOENAGA ILLARRAMENDI, PATXI 

ILLARRAMENDI ZUBELDIA, JOSE IKUTZA ZUBELDIA, JOXE MIGEL FURUNDARENA  

BEGIRISTAIN eta ANDRES MARTINEZ PAISAN. 

 

Usurbilgo Milizien Kuartelak68, aldiz, antolakuntza militar hura unitate ezberdinetan 

antolatzean zetzan. Usurbilgo ATV-OV-k eta IR-k egiaztatu eta gainbegiratzen zuten eta 

organigrama hau eduki zuen hasieratik:69 

KARGUA 1. ESKUADRA 2. ESKUADRA 3. ESKUADRA 

Buruzagia JUAN KRUZ BELOKI PATXI AIZPURUA MIGEL URANGA 

Buruzagi ordea JUAN INAXIO UNANUE MARTIN URANGA RAMON LOPEZ 

Milizianoak DOMINGO GORRITI JUAN MARI BORDA FELIX MUJIKA 

. 

. 

DIONISIO URDANPILETA SANTIAGO REZOLA INAXIO INTXAUSTI 

TOMAS IRADI MARTIN ODRIOZOLA JOXE MIGEL IRASTORZA 

 
68 Gerra komisarioa Eustakio Etxezar izaten jarraitzen zuen. Komisarioaren laguntzaile gisa Luis A. Perez 

zegoen eta Gerra Komitea Sabino Zubimendi, Nikolas Aizpurua, Patxi Mujikak eta Gillermo Murgiak 

osatzen zuten. 
69 CDMH PS BILBAO 64 E2 111. orr 
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PATXI UNANUE RAMON GALARMENDI RAIMUNDO LIZARRETA 

ANTONIO ZAPIRAIN SEBASTIAN ARANBURU ANTONIO ARANBURU 

RAMON AIZPURUA ANDRES ARRIETA JUAN GOENAGA 

EUSEBIO ILLARRAMENDI JUAN MUJIKA EUSTAKIO AIZPURUA 

AGUSTIN ILLARRAMENDI KASIMIRO AGINAGA REGINO ARROZPIDE 

 JOXE MARI FURUNDARENA ROKE TOLARETXIPI 

 

TXOFERRAK 

VALERIANO GALARMENDI JUAN JOXE PAGOLA 

 

MILIZIA ERRESERBAK 

ANDRES MARTINEZ 

PATXI ILLARRAMENDI 

JOSE IKUTZA 

JOSEFA TORREGARAI 

DOLORES URANGA 

JULIAN LARRINAGA 

JOXE MIGEL FURUNDARENA 

JOSEFA GALARMENDI 

 

Gerra Komisaldegia eta Milizien Kuartelaren artean, egitura ia osotasunean berdina 

bazen ere, bazeuden diferentzia txikiak bata-bestearen artean. Milizien Kuartelek 

Eustakio Etxezar oriatarrentzat laguntzaile bat ezarri zuten, baita ere txofer lanak 

egingo zituztenak eta deigarriena, gerra esfortzurako, hiru emakume usurbildar 

miliziana gisa inskribatuak. Josefa Torregarai Furundarena, Dolores Uranga 

Armendariz eta Josefa Galarmendi Aizkorreta ziren borrokalari gisa mobilizaturiko 

emakumeak, baina beste hainbat komisaldegietan bezala, ia gehienetan, sukalde, 

garbiketa eta zaurituen artatze-lanak betetzen zituzten, beti ere atzeguardian. Gure 

kasuan, ezin genezake ziurtasunez esan, frontean egon zirenik edota borroken bigarren 

lerroan lanetan. 

 

Saseta komandanteak antolaturiko defentsa-sistema kinka larrian zegoen egun hartan, 

kolpistek estrategia aldatu ostean eta mugimendu-inguratzaile bidez Belkoain hartzeko 
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gertu zeudelarik.70 Egoera ikusirik, Usurbilgo Milizien Kuartelak, 36 miliziano bidali 

zituen hilaren 27an, lehen lerroko borroketara eta gida lanak burutzeko.71 Baina 

kolpistek zuten aire zein artileria nagusitasunak, balantza haien alde jarri zuen eta 

honela, 28an goizeko 07:30tan Aldir komandanteak Belkoain okupatu zuen.72 

 

Ordu berean, Cayuelaren azpizutabeak erasora ekin zion Buruntza konkistatzeko 

asmotan eta eguerdia baino lehen, aurretik aipatu bezala, bere egin zuen Lasarteko 

Frontea osatzen zuen mendi-magala. 

 

Usurbilera bueltatuz, egun hura berezia izan zen. Frente Popular aldizkariak esklusiban 

argitaratu zuen, egun triste hartan, Kandido Saseta komandanteari egindako bisita 

Andatzan. Halaxe kontatu zuen Etart deituriko kazetariak jardunaldiaren kronika: 73 

 

 

 ANDATZAREN PUNTAN, Sasetarekin hitz egiten, mendigoixalien kapitain umila. 

“Pozik nago gazte hauekin, adorea eta lasaitasuna sobran dute.” 

Gure irakurleen fronteko berrien nahiak asetzeko, Usurbilera etorri gara, Andatzara 

zutabe handi bat etorri delakoan.  

Segituan, San Estebango bideruntz abiatu gara, autoan lasai asko joan daitekelarik. 

Iritsi garenean, eta (Koxme) Yagüesen74 argibideekin, hasi dugu tontorrerako bidea. 

 

Han zeuden Errenteria, Pasai San Juan eta Donostiko mendigoixaleak, ehundik gora 

zirenak. Haien tartean zegoen, milizien kapitain gazte eta adoretsu bat, Kandido 

Saseta. 

 

Aipatu behar dugu, Sasetarekin izandako solasaldiak piztu gaituela. Arrazoi batengatik: 

Tristurak jota ginen Belsoain [Belkoain] galdu eta gero eta Kapitaina konfiantzazko 

pertsona izan da, galera honen inguruan hitz egiteko. 

 
70 ALMORZA, K. & BUCES, J. (2016) Op. Cit. 43. orr 
71 CDMH PS BILBAO 58 E2 18. orr 
72 ALMORZA, K. & BUCES, J. (2016) Op. Cit. 43. orr 
73 Frente Popular 1936/08/30 5. orr 
74 Aurrerago aipatuko dugu Zubietako maisua zenaren bizitza. 
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Begira nun dagoen posizioa – eta aurrerago eramanaz, gaur goizean atzean utzitako 

tokia seinalatzen digu- Ikusten duzuenez, lursail galera bat besterik ez da, garrantzirik 

gabekoa. Izan ere, hemendik (Andatzatik) egin dezaketen mugimendu oro kontrola 

genezake. Giza-elementuak soberan dauzkagu, baina elementu materialak dira faltan 

ditugunak. Fronteko bizimodua apur bat kostatzen zaie gudariei. 

Andatzaren tontorrean eseriak gaudelarik, Belkoaingo erreketeen mugimenduak 

ikusten ditugu eta bitartean, Sasetak milizien sorreraren azalpenak ematen dizkigu, 

Eibargo zutabeetatik, Maria Kristina hartu zutenekoa eta Loiolako Kuartelen batailan 

amaituz. 

 

Saseta kapitainarekin solasaldi pozgarri hau izan eta gero, agurtu egin gara eta 

Errenteria, Pasaia eta Donostiko mendigoixaliekin bi hitz egin ditugu. 

-Oso ondo gaudela esan – dio Errenteriko txistulari batek. 

-Gu ere ederki gerala esan – esaten digu Pasaiako beste batek. 

-Ta zuek Donostiarrak, ez aldezute ezer esatia nai? 

-Bai, Arma obiak ta naiko munizio bialtzeko e san gure partetik. Agindua betia ziok. 

Bere botetzia ez dek gure egitekua… 

 

Posizioa utzi dugunean, arratsaldea amaitzen ari zen eta kapitaina patruila ezberdinak 

osatzen ari zen, Andatza mendian zehar. 

ETART 

 

Ikusten dugunez, beraz, Andatza eta Usurbilek, abuztu bukaerarako, bazuen goarnizio 

nabarmen bat, bai eta antolakuntza-militarra gidatuko zuen buru bat.  Horren adibide 

da, Euzkadi aldizkari nazionalistak jasotako albistea, non hilaren 29an Usurbilen 

lubakiak bazeudela aipatzen duen (Usurbildik Ormaiztegira 50 kilometrotako  

“Mendebaldeko frontea”).75 Eta posizio haiek hornitzeko, Belkoaindik eta hiriburuko 

goarniziotik ekarritako kanoiez babestu zuten Usurbilgo Frontea, herriko idien laguntza 

baliatuko zutelarik artileria piezak Andatzako lubaki inguruetara eramateko.76 

 
75 Euzkadi 1936/08/29 2. orr 
76 Justo Kamino Ibargoienen testigantza (2010/08/05ean grabatua) 
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Hilabete bukaeran, Gipuzkoako Osasun Komisaldegiak agindu berri bat zabaldu zuen 

lau haizetara, frontean hildakoen inguruan. Abuztuaren 30etik aurrera, printzipioz, ez 

ziren borroken lehen lerroan zendutako pertsonen gorpuak atzeguardiara edo beraien 

herrietara eramango, horrek ekar zitzakeen arazo infekzioso eta logistikengatik. 

Tamalez, edo frontean erori ziren inguruetan hilobiratu beharko zituzten edo kasu 

askotan gertatzen zen bezala, ezingo zuten gorpua errekuperatu, kolpistek gertu 

zutelako eta berebiziko arriskuan jarriko zirelako. Honela, hemendik aurrera, ohiko 

bihurtuko zen gorpuak fronte inguruetan lurperatzea edota bertan botata uztea.77 

 

Iraila hasi zenerako, Irungo batailaren azken borrokak ematen hasi ziren San Martzial 

inguruetan eta mugaren abantaila galtzear ziren errepublikaren aldekoak. 

Mendebaldeko frontean, kolpistek geldialdi taktiko bat egin zuten, troparen sendotze 

eta berrantolaketa bat burutzeko eta hurrengo erasoak prestatzen hasiak ziren. 

Gauzak hala, Usurbil lehentasun bat izatera pasa zen Gipuzkoako Gerra 

Komisaldegiarentzat eta bertara hornikuntza eta tropa gehiago helaraztea beharrezko 

bihurtu ziren. Horregatik, Irailaren 1ean Bilbotik etorritako Matilla78 zutabeak 

(miliziano eta Asaltoko Goardiez osaturikoa) posizioak hartu egin zituen bai Usurbilen 

zein Lasarteko frontean.79 

 

Hurrengo egunean, Euzkadi aldizkariak jaso bezala, Bilboko Zutabeak fusileria eta 

metrailadore tiroak jaso zituen Buruntzatik eta miliziano eta Asaltoko Goardiek, 

erantzun egin zieten kolpistei. Honela, Usurbilgo frontean emandako lehen tiroketa 

erregistratzen da irailaren 2an.80 

 

Herrian zeuden lehen-lerroko posizioetaz gain, Mendebaldeko frontean zehar ere 

bazauden usurbildarrak mobilizatuta. Hernaniko Santa Barbara gotorlekuan zegoen 

 
77 CDMH PS BILBAO 102 E6 1. orr 
78  Angel Matilla Unanueren omenez zutabeari ezarritako izena. Galdamesekoa zen izatez, eta 

abuztuaren 15ean mobilizatu zuten Donostira. Hiru egun beranduago, Irungo Saroia posizioan hil zen 

lehen lerroan borrokan zebilela.  PCEko milizietako kidea zen. Honen anaia Atilano, bertan aritu zen 

borrokan. 
79 Euzkadi 1936/09/01 1. orr 
80 Op. Cit. 1936/09/03 1. orr 
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Jose Iribar Illarramendi irailaren 3an, eta bertan, lubakitze lanetan ari zela, bala batek 

zauritu zuen ezkerreko hankan.81 Kolpisten helburuetariko bat zenez gotorlekua, 

gogorki bonbardatua izan zen airez zein lurretik eta horietako eraso batean zauritua 

izan zen Iribar. 

 

24 ordu geroago, berri tamalgarriak iritsi ziren Bidasoa eskualdetik. Irun militar 

eskuindarrek okupatu zuten eta honekin, mugaren abantaila geo-estrategikoa 

galdutzat ematen zen. Gipuzkoarren moralarentzat kolpe gogorra izan zen borroka 

horien porrota eta horrek, mobilizazio masiboa probintzia barneraldera lekualdatzea 

bortxatu zuen. Bitartean, Iruñeako Komandantzia Militarrak, irailaren 4ean bidalitako 

telegrama baten bitartez jakinaren gainean jarri zituzten Andoainen kokaturiko zutabe 

kolpistak. “Biharko ezarritako aurreratzea prestatu eta hegazkinen helburuak: Santa 

Barbara, Estenaga,82 Lasarte eta Hernani” halaxe zioen telegramak, hurrengo egunean 

emango zen erasoen nondik-norakoak ezarriz. 83 Iritsi zen Usurbilgo frontearen ordua 

1936ko Gerraren barnean. 

BORROKARAKO MOBILIZATUAK 
 

ERREPUBLIKARREN ALDEKOAK 

Gipuzkoako Defentsa Batzordea martxan jarri zenetik, nagusiki bi fronteetara banatu 

ziren tropak: Irungo borroketara eta Gipuzkoaren barnealdekora. Behin Irailaren 4ean, 

Irungo borrokak amaitutzat eman zirela, gerra-esfortzua barnealdera lekualdatu zen, 

Mendebaldeko Frontera, alegia. Honela, Gipuzkoako Gerra Komisaldegia osatzen zuten 

hainbat batailoi eta konpainia mobilizatu zituzten Usurbilgo frontera, alderdi eta 

sindikatu ezberdinak ordezkatuta zeudenak.  Irailaren 5ean, errepublikarren aldetik 

jarraian zerrendatuko ditugun unitateak egon ziren, gutxi gora behera, guztien artean, 

450 eta 550 borrokalari artean osatuko zutelarik Usurbilgo fronteko goarnizioaren 

osotasuna: 

Usurbilgo Gerra Komisaldegia / Milizien kuartela (Eustakio Etxezar buru) 

 
81 CDMH PS SANTANDER L 286 E2 7. orr 
82 Txaldatxur bezala ere ezaguturikoa. Garaiko terminologia mantenduko dugu. 
83 Órdenes de la Comandancia Militar de Pamplona AGMAV 1541, 26 
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UHP Batailoiko "Asarta" 1. Konpainia (JSU) (Jose Exposito buru) 

Bilboko Matilla zutabea, Asaltoko Goardiekin batera (Cecilio Gomez buru) 

Deustuko Unibertsitateko miliziak (PSOE-UGT) (Froilan Vidal azpitenientea buru) 

Loiolako Milizia euskaldunak (EAJ-PNV) (Kandido Saseta buru) 

Orioko destakamentuko Bergarako Miliziak 

 

KOLPISTEN ALDEKOAK 

Aurretik aipatu bezala, ultraeskuindarren tropak, Burgosko Defentsa Batzordeak 

Iruñean zuen Komandantzia Militarretik zuzentzen zuen Iparraldeko fronte guztia. 

Gipuzkoaren kasuan, Iruretagoienaren zutabea zen nagusi eta horren barnean, 

Usurbilgo frontean, Cayuela militarraren azpi-zutabea zegoen kolpisten tropen 

abangoardia gisa. Orotara, 8 fusilero konpainia (873 soldadu), ametrailadora sekzio bat 

(32) eta kanoi gehigarri batek (11) osatzen zuen azpi-zutabea, guztira, 916 kolpista 

prest egongo zirelarik Usurbilgo lubakietan borrokatzeko. 84 

 

ERRESISTENTZIAREN HASIERA 
 

Frontean eta lubakietan lan egindako ordu guztiak praktikan jartzeko ordua iritsi zen. 

Andatzako tontor inguruak, Estenaga, Zubietagain eta Usasku ziren nagusiki Usurbilgo 

frontearen posiziorik defendatuenak. Altueran zeuden posizioek bai Buruntza eta baita 

kolpisten ibilbide/eraso saiakerak aurre egiteko aukera bikaina eskaintzen zuten, 

orografia errepublikarren alde baitzegoen. 

 

Gauzak hala, irailaren 5ean, goizeko lehen ordutik, Cayuelaren azpizutabeko sei 

konpainiak (600 fusilerotik gora)85, 10,5eko obus sekzio batek lagunduta hasi zuen 

Usurbilgo fronteari erasoa, Estenaga mendian, zehatzak izateko.86 Borroka bortitzak 

egon ziren, artileria eta lehergailuak nagusiak izan zirelarik. Errepublikaren aldekoak, 

Zubietagaingo lubakietatik lagundurik, eskuzko bonbekin kontra-erasotu zuten eta 

 
84 Organización Columna Cayuela 5 septiembre AGMAV 1534,5 12 
85 Estado de la Columna Latorre AGMAV 1534, 5 
86 Diario de Operaciones de la Columna Iruretagoyena AGMAV 1227, 60, 22. orr 
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kolpistei 12 hildako eta 38 zauritu eragin zizkieten (Aldir komandantea, Arapiles 

batailoiko kapitain eta teniente bana eta karabineroen alferez bat zaurituen artean). 

Errepublikaren aldekoek ziotenez, borroka gogor eta luzeen ondorioz, militar 

ultraeskuindarrek 28 hildako, 50 fusil eta metrailadore bat utzi zituzten Usurbilgo 

frontean.87 Kuriosoa da Fronte Popular bezalako aldizkari ezkertiar batek, kolpistek 

egindako erasoa adoretsu eta meritu osoz burutu zutela aipatzea, nahiz eta bukaeran 

adierazi etsaia alkoholaren efektupean atera zela beren posizioetatik.88 Honek 

adierazten digu borroka horiek izandako intentsitate maila altua. 

 

Baina ez zen nahikoa izan, Buruntzatik Txaldatxur/Estenagara artileria kolpistak min 

asko egin baitzuen89 eta eguna amaitzear zela, Estenagako lehenengo posizioak 

kolpisten esku geratu ziren90. Bitartean, zutabeko beste adar batek Andatza mendia 

erasotu zuen, emaitzik gabea, eremu malkartsuaren ondorioz. Kuriositate gisa, estatu 

kolpearen aldekoen artean zegoen zurrumurrua, Bizkaiko nukleo indartsuak Usurbilgo 

frontean zeudela zen, egia izango zena.91  

 

Herritarrek lehen aldiz pairatu zituzten gerra zuzenean edukitzearen ondorioak. Eta 

horrek, Usurbilgo Miliziei lehenengo mediku-txostena egitera ekarri zien, hildako eta 

zaurituen partea, bai eta lehenengo ziurtagiriak bertan borrokan aritu zirenenak.92 

 

Errepublikarren aldekoek lau hildako izan zituzten irailaren 5ean: Santiago 

Arrizabalaga Aranburu, Markos Olasagasti Arozena 16 urteko donostiarra93 eta 

Errenteriakoak ziren Francisco Maria Lesmes Odriozola 34 urtekoa eta Luis Portugal 

Alonso, 21 urtekoa. 

Zaurituei dagokionez, guztira hemezortzi izan ziren hilaren bostean: Justo Aranguren 

Zendoia Euzko Gudarosteko azpeitiarra, Nikasio Arin Laskarai Betelun jaiotako 

gudaria, Antonio Astigarraga Loiolako Gudarosteko errenderiarra, Luis Fernandez 

 
87 La Gaceta del Norte 1936/09/06 9. orr 
88 Frente Popular 1936/09/06 1. orr 
89 Antonio Orbegozo Lizarazuren testigantza (2010/08/02an grabatua) 
90 El Diario Palentino 1936/09/07 5. orr 
91 Op Cit. AGMAV 1661, 31, 2. orr 
92 CDMH PS SANTANDER L 621 E2 5. orr 
93 Frente Popular 1936/09/07 2. orr 
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Zulatzaileen batailoikoa, Emeterio Gambrina Barakaldon jaioa, Maximo Gonzalez 

Ayala PCEko dinamitarietan erroldaturiko abandotarra, Joxe Lete Errenterian 

jaiotakoa, Abel Martin errenderiarra, Martzelino Miranda bilbotarra, Felix Mujika 

Irastorza usurbildarra, Lorenzo Muxika Uranga gudari errenderiarra, Ramon Santa 

Kruz Oñatin jaioa, Kandido Saseta Etxeberria94 komandante hondarribiarra eta 

Zumarragan jaiotako Joxe Mari Fernandez Lekuona95. Horietaz gain, Zubietagaingo 

sektorean Euzko Gudarosteko Loiolako milizietako lau gudari hauek ere zauritu ziren: 

Juan Artola del Puerto Errenterian jaiotakoa eta Oiartzunen bizitakoa, Esteban 

Elizondo Arozena eta Joxe Mari Illarramendi Odriozola errenderiarrak eta Hilario 

Retenaga Bengoa Lezon jaiotakoa. 

 

Lehenengo borroka egunean, 24 ordu baino gutxiagotan, Oria bailaran egon den 

biktima kopururik handiena eman zen Usurbilgo fronteko erasoetan. Eta konparazio 

bat egitearren, Buruntzako operazioetan egondako biktimen bikoitza ematen da egun 

batean Usurbilgo lurretan.96 

 

Hurrengo egunean, hots, hilaren 6ean, bi aldeak etenaldi bat egiteko beharra eduki 

zuten. Izan ere, aurreko egunean izandako zauritu eta hildako kopurua oso handia 

zenez, ezin zuten erritmo hartan jarraitu borrokan. Dena dela, kolpistek eraso isolatuak 

egin zituzten, artileria eta eskuzko granadak lubakietara botaz. Sektore kaltetuena, 

Orioko destakamentuko Bergarako miliziek defendatzen zutena izan zen, bertan hiru 

zauritu (Gilermo Albiztegi Arriaran, Jose Godinez Avecilla eta Kosme Muguruza 

Lizaso)97 eta hildako bat (Jose Saez Asarta) izan zituztelarik. 

 

Irailaren 7an, Gobernu errepublikarraren aldekoek Zubietagain eta Andatzatik 

kontraerasoa burutu zuten Txaldatxurrera, Molina komandante eskuindarraren 

agindupean zeuden 3 konpainien aurka. Zuten artileria gutxi eta eskuzko granadez 

lagundutako bonbardaketa burutu zuten kolpisten posizioen aurka, fusileriak 

 
94 Euzkadi 1936/12/02 3. orr 
95 Ibidem 
96 MUGURUZA, J.A. (2021) Op. Cit. 203. orr 
97 CDMH PS SANTANDER L 620 E15 
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lagunduta. Honen adibide da, goizean goiz Cecilio Gomez Alvarez Asaltoko Goardien 

tenienteak jasotako 200 granada, Bilboko Deustuko Unibertsitateko kuartelak 

bidalita.98 

 
Irailaren 7ko erasorako 200 granada eman zituzten Usurbilera. EAH L 525 

 

Goizean goiz, milizianoek hegoaldeko aurre-posizioak berreskuratu zituzten, 

bonbardaketaren ondorioz.99 Baina eguerdiko 11ak aldera, errepublikaren aurkakoek 

beste kontraeraso bat abiatu zuten, baionetak erabiliz eta posizioa berriz ere 

okupatuaz. Halaxe dio kolpisten operazioen egunerokoak:100 

 

Etsaiek (errepublikarrek) 4 hildako utzi zituzten zelaian, fusil eta pistolekin 

batera. Hildakoen artean, kontraerasoa zuzendu zuen Asaltoko Goardien 

teniente Ortiz topatu dugu. Gure bajen artean, 3 hildako eta 22 zauritu izan 

ditugu. 

 

Antonio Sanjuanek, bere testigantza zuzena utzi zuen gertakari honen inguruan. Honen 

iritziz, Usurbilgo sektoreko goarnizio txiki batek erasotu zuen Estenaga mendia, horren 

buru Bilbotik etorri berria zen Asaltoko teniente bat zena. Ausarta zen hura eta halaxe 

 
98 Euskadiko Artxibo Historikoa (EAH), L 525 Gobierno Civil de Vizcaya 1936/09/07 
99 La Gaceta del Norte 1936/09/08 2. orr 
100 Órdenes de la Comandancia Militar de Pamplona AGMAV 1541, 26 / 45 
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hil zen. Mendiaren goikalderaino igo ziren eta azken erasoan, eskuzko granada batek 

bularra txikitu zion.  Buruzagia jokoz kanpo, goarnizioak iheserako bidea hartu zuen.101 

Milizianoek, ere, haien ospitaleko berrietan, gutxienez, 4 hildako eta 16 zauritu102 

kontabilizatu zituzten, horien artean Jose Ortiz Gonzalezena, baita ere. Barakaldokoa 

zen jaiotzez Ortiz, nahiz eta Gallartan bizi zen, 23 urte zituena eta UGT-ra afiliatua 

zegoen. Antonio Ricart infanteria kapitainak sinaturiko dokumentu batean irakur 

daitekeenez, Estenagako irailaren 7ko borroketan hil zen Ortiz, eta bere gorpua ezin 

izan zuten berreskuratu.103 

 

Bigarren hildakoa, aurretik aipatu dugun beste tenientea izan zen, hots, Cecilio Gomez 

Alvarez. Donostiako borroketako beteranoa,104 abuztuaren 16ean bueltatu zen berriz 

Bilbotik, 100 Asaltoko Guardien buruzagi zelarik. Borroketan hil arte, Gipuzkoako 

fronte ezberdinetan aritu zen borrokan, adore handiz. Troparen artean, sekulako 

miresmena zuen, horren adierazle, hurrengo egunean, hilaren 8an egin zioten hileta 

Bilboko kaleetan zehar, non milaka pertsonek parte hartu zuten Diputaziora iritsi 

arteko hil-kutxaren prozesioan.105  

 
Jose Ortiz Gonzalezen erailketa ziurtatzen duen dokumentua, bere gorpua ezin izan 

zela jaso adierazten duena, CDMH PS BILBAO 51 E1, 21. orr         
                  

 
101 SANJUAN, A. (1974). Op. Cit. 119. orr 
102 CDMH PS SANTANDER L 621 E2 6. orr 
103 CDMH PS BILBAO 51 E1 F19-21 
104 EAH, L 524 Gobierno Civil de Vizcaya 1936/07/29 
105 El Liberal 1936/09/09 3. orr 
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7an hil ziren beste bi milizianoak Manuel Murgia Gotxi bilbotarra106 eta Gerardo 

Rodriguez Campos107 16 urteko donostiarra izan ziren. 

Zaurituei dagokionez, horietako batzuk Mixerikordian artatu zituztelarik, hauek izan 

ziren:108 Pedro Bastida elgoibartarra, Bernardino Cabrero Madaria Deustuko 

Unibertsitateko milizietako kidea, Ignacio Mari Errazkin Usurbilgo milizietakoa, 

Santiago Garcia Zumarragakoa, Diego Garitazelaia Rikondo Kastron jaioa, Francisco 

Gascon Eibargo milizietako kidea, Ramon Gonzalez Gomez PCEko dinamitarietan 

erroldaturiko abandotarra, Juan Iturbe bilbotarra, Martin Landa elgoibartarra, Lucio 

Lopez Asaltoko Goardietako kidea, Braulio Losa Usurbilgo milizietan alistatuta  Juan 

Meranzarekin batera, Jesus Montoya Bilboko zutabeko alfereza109, Antonio Peña 

Deustuko Unibertsitateko milizietako kidea, Nemesio Sobrado Garcia Zierbenakoa eta 

Eugenio Valles Bilboko Guardia Zibila. 

Egun berean, Eibargo frontean, Gerardo Lopez de Ipiña Usurbilgo milizietako kidea 

zauritu zuten.110 

 

Usurbilgo frontera bueltatuz, hortik aurrera, joera aldaketa bat eman zen borroken 

inguruan. Kolpistek haien kanoiak Txaldatxurren ezarri zituzten, Zubietagaingo posizio 

errepublikarrak ezereztatuz, eta helburu nagusia Andatza eta Usasku izango zirelarik. 

Hilak 8tik aurrera, berriz, kolpistek Usasku eta Iartza bidea izan zituzten helburu 

nagusitzat, bertan baitzegoen goarnizio foku nagusi bat.111 Egun hartan bertan, 

errepublikaren aurka kolpea eman zutenek, bortitzki erasotu zuten berriz, fusileria eta 

nagusiki artileria baliatuz.112 Litekeena da, 8an emandako erasoetako zauritu zein 

hildako batzuk Usaskuko sektoretik eramanak izatea. Izan ere, Manuel Maizen 

testigantzaren arabera, Txaldatxurdik botatako kanoikada batek Usaskun zeuden bi 

pertsona hil zituen egun batean eta kasualki, egun bakarra metrailen zauriengatik bi 

pertsona zendu zirela irailaren 8an izan zen.113 Gainera, artileriako soldaduak ziren 

 
106 CDMH PS GIJON K 99. Manuel Murgia Donostiko Ospitalean hil zen Usurbilgo Frontean zauritu zuten 

egun berean. 
107 Artileria Pisutsuko 3. Erregimenduko milizianoa zen 
108 CDMH PS SANTANDER L 621 E2 6. orr 
109 La Tarde 1936/09/07 5. orr 
110 CDMH PS SANTANDER L 537 E14 21. orr 
111 Manuel Maiz Labakan testigantza (2010/07/30ean grabatua) 
112 El Liberal 1936/09/09 3. orr 
113 CDMH PS SANTANDER L 621 E2 7. orr 
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biak: Pablo Garin Mutiloa eta Gerardo Gonzalez. Beraz, seguraski, Maizek 

kontaturikoa egun hartan jazoko zela.114 Beste hildakoa, Jose Banemandia izan zen.115 

 
Cecilio Gomez tenientearen hiletako argazkia. La Gaceta del Norte 1936/09/09 3. Orr 

Zaurituak, ordea, Juan Joxe Mujka Sistiaga Pasai San Juangoa, Toribio Alvarez Garcia 

Asaltoko Guardia bilbotarra, Bernardo Beunza Morillo Donostiako IR-Azaña 

milizietakoa, Eusebio Salegi Arregi Amuategi batailoikoa eta Juan Villar Asaltoko 

Guardia bilbotarra izan ziren. 

Eguneko balantzea, beraz, hiru hildako eta bost zauritu izan ziren.116 

 

Hurrengo egunean, hilak 9an, fronteko lehen lerroa lasaitasun puntu batekin 

mantendu bazen ere, pakeoak egon ziren, Andatzatik nagusiki. Joxe Azkargorta 

Laborda izan zen eguneko zauritu bakarra, Zarauzgo Ordena Publikoko kidea zena.117 

Andatzako sektorean, ordea, PSOE-UGTko  Deustoko Unibertsitateko Miliziak zeuden 

kokatuta eta tamalez, kolpisten bala batek Blas Eguskiza Pellicerren gorputzean jo eta 

larriki zauritu zuen. Froilan Vidal azpi-tenientea eta Deustoko taldea osatzen zutenak 

Donostira erretiratu ziren Blas bertako Odol-Ospitalera eramatera, baina zauriak oso 

 
114 Manuel Maiz Labakan testigantza (2010/07/30ean grabatua) 
115 CDMH PS SANTANDER L 537 E20 6. orr 
116 CDMH PS SANTANDER L 621 E2 7. orr 
117 CDMH PS SANTANDER L 292 E4 9. orr 
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larriak ziruditen.118 Gauzak hala, Deustoko miliziek 24 orduko baimena eskuratu zuten 

jasotako kolpea pasatzeko,119 buruzagiak ezik, Eguskizarekin bertan geratu zela. 

Tamalez, bi egun beranduago hasi ziren Donostia ebakuatzen eta saiakerak egin 

bazituzten ere, Blas bertako ospitalean utzi zuten, zituen zauriengatik ezin baitzuen 

bidairik aurrera eraman eta hala, hiltzat eman zuten irailaren 12an.120  

 

Irailaren 10ean, kolpistek beste bultzada bat eman zioten gerra-esfortzuari. Ikusirik 

zituzten zailtasunak Usurbilgo frontea bere gain hartzeko, abiazioaren laguntza eskatu 

zuten Iruñeako Komandantzia Militarrari. Momentu hartatik aurrera, hegazkinek ia 

egunero agertuko ziren fronteak iraun zuen denboran eta faktore horrek, eragin 

zuzena izango zuen errepublikarren aldeko bajen artean. Izan ere, hilaren 10etik 

aurrera, zaurituen eta hildakoen ia gehiena, metraila eta bonbengatik izango zen. 

Kasurako, Angel Totorika Uriakereka Deustoko Uniberstitateko milizianoarena, non 24 

orduko baimena eduki ostean, 10ean frontera bueltatu eta egun berean zauritu zuen 

hegazkin batek jaurtitako bonba batek.121 

 

Errepublikarrek zuten artileria gutxirekin eta fusileriarekin erantzun beharrean 

zeuden.122 Gauzak hala, aurretik aipatu bezala, Usasku eta Iartza bidea ziren kolpistei 

aurka egiteko posizio egokienak artileria erabiltzeko eta honegatik, Milizien kuartelak 

bertara hiru kanoi eman zituen, Txaldatxur eta Zubietamendiko posizioak erasotzeko 

asmoarekin.123 

 

Baina tiro eta bonba-trukatze horietan, beste behin, ez-beharrak ere gertatu ziren. 

Constantino Campos Ranero abandotarra, metrailak sorturiko zauriengatik hil zen 

Andatzako posizioetan eta Juan Laguna Arakistain Asaltoko guardia, mauser bala 

batek zauritu zuen eskuineko hankan.124 

 
118 CDMH PS SANTANDER L 296 E1 13. orr 
119 Euzkadi 1936/09/10 4. orr 
120 CDMH PS SANTANDER L 296 E1 13. orr 
121 CDMH PS SANTANDER L 391 E2 11. orr 
122 La Gaceta del Norte 1936/09/11 8. orr 
123 Felix Olasagasti Mujikaren testigantza (2010/08/03an grabatua) 
124 CDMH PS SANTANDER L 307 Juan Laguna 
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Dena dela, frontetik haratago, gertutik jarraitzen ari zirenentzat, ez ziren albiste txarrak 

osotasunean. Bilbora berri onak iritsi ziren, El Liberal aldizkariak jakinarazi zuenez, 

Usurbilgo frontean mobilizaturiko Matilla zutabea zuzentzen zuen Ubaldo Sanchez 

Garcia eta honek gidaturiko milizianoak onik jarraitzen zuten, astebeteko borrokak 

pasa ostean.125 

 

Egun hartan ere, beste gertakari berezi batek bete zituen Andatzako zeruak. Izan ere, 

hainbat pasaldi egin zituen kolpisten hegazkin batek errepublikarren posizioen gainetik 

eta enegarren errekonozimenduan, Villa Ceballosek gidatzen zuen errepublikaren 

aeroplanoa erreboltariaren atzetik irten zen. Segituan harrapatu zuen, Usurbilgo 

frontean eman zen aire-borroka bakarra eman zelarik hurrengo minutuetan. Hegazkin 

kolpistak mehatxua ikusi zuenean, Bizkaia aldera urruntzen saiatu zen, baina horietako 

batean, Villa Ceballosek gidatzen zuen aeroplanoak tiroa asmatu eta etsaiaren 

hegazkinak ihesari eman zion. Usurbilgo fronteko tropen adorea nabarmen hauspotu 

zuen hegazkinen arteko borroka labur horrek.126 Dena dela, Usurbilgo fronteko egun 

hartako gerra-partea hildako bat eta bi zauriturena izan zen. 

 

Hurrengo eguna, hilak 11, astebeteko borroken egunik lasaiena izan zen. Hegazkin 

batzuk errekonozimenduak egin zituzten baina bonbarik jaurti gabe. Bitartean, 

lurrazalean, pakeo txikiak ziren nagusi, eguneroko bihurtu zirenak. Horietako batean, 

Esteban Irizar Oregi Loiolako milizietako gudaria arinki zauritu zen, bala batek 

aurpegian jo ostean.127 Eguneko balantzea, beraz, zauritu bakarrekoa izan zen. 

Bestalde, bitxikeria gisa, Fronte Popularrak gidaturiko Milizien Kuartel Nagusiak 

Baltasar Gomez milizianoa Usurbilgo Gerra Komisaldegira bideratu zuen, laguntza 

berezia behar zelakoan.128 

 

Irailaren 12an, Donostiako hustutzeak, milizianoen artean etsipena eta Usurbilgo 

errepidean izan zituen eragin nagusiak. Lasartetik Orio-Zarautzera dijoan errepidean 

 
125 El Liberal 1936/09/11 1. orr 
126 El Noticiero bilbaino, 1936/09/11 3. orr  
127 CDMH PS SANTANDER L 282 Esteban Irizar 
128 CDMH PS BILBAO 117 E8 55. orr 
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kilometro luzeko auto-ilarak eman ziren gauez eta Andatzatik ikus zitezkeen argi-puntu 

txikiz osaturiko errepide-lerro nagusi bat.129 

 

Aurreko egunetan bezala, abiazioak egin zuen minik handiena Usurbilgo frontean, 

baina kasu honetan, San Estebango sektorea izan zuten helburu gisa hegazkin 

kolpistek. Izan ere, bertan zegoen Asarta konpainiak (U.H.P batailoikoa) pairatu zituen 

bonbardaketen ondorio larrienak. Donostiako udaltzaina zen 51 urteko Jose Garcia 

Aldaiak buruan jasotako metraila zauriengatik Londres Hotelean zegoen Ospitalera 

eraman zuten urgentziaz, baina ezin izan zuten ezer egin bertan salbatzeko.130 

Konpainia berdinekoak ziren Jose Fernandez Rodriguez eta Vicente Navarro Indurain 

donostiarrak ere, metrailarekin zauritu zituzten eskuan, baina hauek ez zuten bere 

lubakiko adiskidearen zorte txarrik izan, zauri arinak izan baitzituzten. Asarta 

konpainiaren alboan zegoen Dragones 4. Batailoia, eta hauek ere, hildako bat eduki 

zuten 12an, Cesareo Martinez Magallon hernaniarra.131  Aurretik aipagai izan dugun 

Deustoko Unibertsitateko miliziek ere, 12an beste hildako bat pairatu zuten, Zierbenan 

jaiotako Fernando Ortiz Diaz gaztearena, hain zuzen ere. Horiez gain, Anastasio 

Jentxea, Alejandro Mendibil eta Patxi Illarramendi Zubeldia usurbildarra ere zauritu 

ziren egun hartan. Baina Illarramendiren kasua, nahiz eta zauritu gisa hartu, ez omen 

zen frontean jazo. Izan ere, Itziar bere alabaren testigantzaren arabera, Batzokitik 

ateratzerakoan tiro bat eman omen zioten hankan, ez zekitelarik tiroaren norabidea 

eta tiroa jaurti zuena zein izan zen. 132 Beraz, egunaren amaieran, hiru hildako eta bost 

zauritu suertatu ziren errepublikarren aldetik. 

 

Probintziako hiriburua errepidez zein itsasoz ebakuatu ostean, Usurbil milizianoz josita 

egon zen hilaren 13an. Borrokalari fluxu handi horrekin zer egin pentsatzen, Defentsa 

batzordeak erabaki zuen Mendizorrotz - Bordatxo - Usasku - Andatza - Eskaltzu 

(Zizurkil) - Zarateaitz - Ernio lerroa osatu behar zela, kolpistei bertatik pasatzen ez 

uzteko. Horretarako, Usurbilgo errepidean utzita zituzten kanoiak berreskuratu, Orioko 

hornikuntza sarea sendotu eta guztiarekin defentsa-lerroa inprobisatu zuten. Tamalez, 

 
129 SANJUAN, A. (1974). Op. Cit. 123-124. orr 
130 CDMH PS SANTANDER L 294 E3 6. orr 
131 CDMH PS SANTANDER L 281 E2 Cesareo Martinez 
132 Itziar Illarramendi Muxikaren testigantza (2021/12/17an grabatua) 
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Mendizorrotz 15erako ultraeskuindarren esku geratu zen.133 Dena dela, miliziano 

kopuru handi hori, Usurbilgo fronteko gerra-esfortzua hornitzeko baliatu zuten eta 

13an, CNTko Milizien eta MAOC Larrañaga batailoiaren laguntza jaso zuten lehen 

lerroan, Irungo borroketan ezagun egin zirenak. Baina iritsi eta berehala izan zuten 

lehenengo hildakoa: 22 urteko Federiko Manterola Martiarena134, ordurarte Irungo 

borroketan aritutakoa. Beretaz aparte, Federiko Alonso Castañedo Asaltoko guardia 

eta Mariano Verdugo Saez Asarta konpainiako milizianoa135 zauritu ziren egun berean, 

Andatzako posizioetan. Beraz, fronteari dagokionez, egunaren balantzea hildako 

bakarra eta bi zauritu izan ziren. Baina Usurbilgo hirigunean, aipatu beharreko beste 

gehiegikeri bat eman zen.  

 

Jose Barrenetxea Azpeitia 56 urteko Hernaniko udaltzainak, herrian bertan sakeoren 

bat egiten omen ari ziren eta horien atzetik irten zen Usurbilera. Sarobe etxearen 

atarian, Usurbilgo milizietako kideekin topo egin zuen Barrenetxeak, han zutelako 

koartela ezarrita. Eta dirudienez, haiengatik ihes egiten hasi zenean136, bertan tiro bat 

eman zioten,  hilaren 13an.137 Herrian ematen zen bigarren fusilamendua izan zen, 

indar errepublikarren kontrolpean egindakoa. 

 

Hurrengo egunean, Usurbilgo Milizietako goarnizioa banandu egin zen. Andatzarako 

defentsara joan zen ia osotasuna baina eskuadra batzuk, Mendizorrotz defendatzera 

bidali zituzten, kolpistak metro gutxitara baitzeuden dagoeneko, probintziako hiriburua 

okupatu ostean.138 Dena dela, oraindik ere pakeo bakan batzuk ematen ziren Usurbilgo 

frontearen aurka eta horietako batean, CNTko milizietako kide zen Ricardo Urroz 

Fernandez donostiarra zauritu zuten Aginagako sektorean.139 

 

 
133 ESTORNES, J. (1979). Un gudari navarro en los frentes de Euzkadi Asturias Cataluña. 60. orr 
134 Bizkaiko Artxibo Historiko Probintziala (BAHP). “Registro central de Fallecidos en campaña” 
135 CDMH PS SANTANDER L 392 Mariano Verdugo 
136 Gertaera ez dago argi baina badirudi sakeoa egin zuen gizon hura Barrenetxeak erail zuela minutu 

gutxi lehenago. 
137 Manuel Maiz Labakan testigantza (2010/07/30ean grabatua) 
138 Euzkadi 1936/09/15 1. orr 
139 CDMH PS SANTANDER L 621 E2 14. orr 
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Hilaren 15ean, Cayuelaren zutabeak hasi zuen Andatza mendiko azkenengo ofentsiba 

izango zena, Mendizorrotz eta Arratzain Tutor komandantearen zutabeak okupatzen 

zituen bitartean. Lehenengo fase honetan, komandante kolpistaren gizonek, 

Andatzako ia muinoraino iritsi ziren, baina gailurra ezin izan zuten hartu, bidean 3 

hildako eta 32 zauritu edukita.140 Eguerdiko 13:30etan lortu zuten Andatzaren mendi-

adarrak okupatzea, Molina komandanteak zuzendu zuelarik erasoa, Baeza, Saenz 

Aranaz, Gortazar kapitainen, Montero tenientearen eta Arapiles batailoiko 

metrailadoreen laguntzarekin. Kolpistek adierazi zutenez, eremuaren malkartasuna, 

eguraldi txarrak eta etsaia gogorki gotorturik141 zegoelako izan zituzten hainbeste 

arazo. Dena dela, behin erasoa etenda, bertan pasa zuten gaua erasotzaileek eta 

hurrengo goizean, behe-lainoa desagertzearekin bat, azken faseari eman zioten 

hasiera. Borroka haietan, Xabier Altamira Lasa donostiarra hil zen, CNTko milizietako 

kidea zena142 

 

Andatzako azken posizio hura, oso ondo fortifikatuta zegoen, lubakiek eta alanbre-

hesiez babesturik. Irailaren 16an, 14:00 ordurako, kolpisten esku zegoen posizioa. 

Bertan 7,5eko bi kanoi, hainbat fusil eta mosketoi, kontserba lata ugari eta asto-mando 

bat atzeman zituzten.143 

 

La Voz de España aldizkariak jaso zuen bezala, egun hura azken borroken eta ihesaren 

eguna izan zen miliziano askorentzat. Behin kolpistak errepidearen jabe egin zirela, 

Andatza eta San Estebango posizioek zentzu gutxi zuten, altuerako posizioak 

inguraturik baitzeuden. Frontea utzi eta babesteko bidea hartu zuenetako miliziano 

batek, San Estebango erietxean amaitu zuen, erreketeak gainean zeudela eta, bi bala 

zulo zituelarik bizkarrean, ihesean Zarautzeraino iritsi egin zen halere.144 

 

 
140 Diario de Operaciones de la Columna Iruretagoyena AGMAV 1661, 31, 3. orr 
141 Nuestra Lucha 1936/09/16 6. orr 
142 Donostiako Erregistro Zibila, 1943/03/20ean inskribatua 
143 Órdenes de la Comandancia Militar de Pamplona AGMAV 1541, 26 
144 La voz de España, 1936/09/17  6. orr 
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Horrekin, Usurbilgo frontearen amaiera etorri zen, 11 eguneko borroka bortitzak, 

dozenaka hildako eta beste horrenbeste zauritu utzi zituelarik gerrak Usurbilgo 

lurretan. Jarraian, Errepublikarrek izandako bajak egunez-egun zehazturik:145 

 

 

 

EGUNA HILDAKOAK ZAURITUAK 

5, larunbata 4 18 

6, igandea 1 3 

7, astelehena 4 16 

8, asteartea 3 5 

9, asteazkena 1 1 

10, osteguna 1 2 

11, ostirala  1 

12, larunbata 3 5 

13, igandea 1 2 

14, astelehena  1 

15, asteartea 1  

20, igandea146  1 

GUZTIRA 19 55 

Herritik ihes eta Kolpisten okupazioa – Irailak 17 
 

Ordurako, herria erdi-huts geratu zen. Errepublikaren aldekoek haien biziak salbatzeko 

ihes, beste batzuk herrian geldi, ezer egin ez zutelaren argudiopean. Baina azken ordu 

horietan, bakoitzak gainean zuena hartu (maletak, paketeak, karretilak) eta batzuk 

asto-gurdiez lagunduta, Bilborako bidea hartu zuten; beste batzuk lehenxeago 

Frantziarantz abiatu zirelarik.147 

 

 
145 Iturri propioak erabiliz egindako taula 
146 Nahiz eta Usurbil kolpisten esku egon ordurako, Andatzako inguruetan borrokak jarraitu zuten eta 

bertan zauritu zen Pedro Marko bergararra 
147 Felix Olasagasti Mujikaren testigantza (2010/08/03an grabatua) 
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Irailaren 17an, arratsaldeko 16etan,148 Sagardia komandante kolpistaren zutabea 

Usurbilera iritsi zen. Bertan egongo zirenk hurrengo 48 ordutan. Zutabe hartako Hector 

Colmegna mediku argentinarrak adierazi gisa, “batailoiak Usurbilgo herrian bertan 

zegoen nobleziaren etxe batean hartu zuen ostatu, sekulako oheak zituenak 

deskantsurako. Irailaren 19ko goizeko 5etan hartu genuen Zarautzerako bidea”. 

Ondoriozta genezake, beraz, kolpistek koartel gisa hartu zuten nobleziaren etxe hura, 

Saroe jauregia izan zela. 149 

 

Juxtu errepublikaren defendatzaileek aurretik beren koartela izan zuten leku berean. 

Izan ere, bertan bizi zen Murua markesaren familiak, milizianoek zer egingo zieten 

beldur, jauregia utzi eta beren jabegoko Urtia baserrira joanak ziren. Nola diren 

gauzak, nazionalistek jauregia babesten aritu ziren, “gorriek” okupatu eta hondatu ez 

zezaten.150 

 

Bitartean, irailaren 18an, eguerdiko 12etan, behin herria kolpistengatik okupaturik 

egonda, Nafarroa eta Gipuzkoako komandante militarra zen Jose Soltxagak agindua 

eman zion Andoaingo zutabe-multzoari hurrengo erasoa hasteko. Helburua, 

Gipuzkoaren okupazioa lehen bait lehen burutzea izan zen, aurreratze-mugimenduak 

baliatuz. Horregatik, erasoa Aia, Ernio eta Zarateaitz mendiei zuzendu zen eta hori 

aurrera eramateko, Latorre Roca teniente koronelaren aginte-postua (P.M) Usurbilen 

ezarri zen, honen zutabeak Andatza mendia okupatzen zuen arte.151 

 

Gauzak hala, hilaren 19an, Latorreren zutabea Mendizorrotzetik Usurbilera jeitsi zen, 

aurretik zeuden indar-okupatzaileen errelebo gisa, aurrekoak Zarautz aldera irten 

baitziren.152  

 

 

 
148 Unidad: diario de combate nacional-sindicalista, 1936/09/17 2. orr 
149 COLMEGNA, H. (2019). Op. Cit. 41-42. orr 
150 Manuel Maiz Labakaren testigantza (2010/07/30ean grabatuta) 
151 Diario de Operaciones del Grupo de Columnas de Andoain AGMAV 1541, 22  
152 Diario de Operaciones de la Columna Iruretagoyena AGMAV 1661, 31, 3. orr 
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Lehen Euzko Jaurlaritza, Euzko Gudarostea eta Iparraldeko frontea 
 

Gerraren jarraipena eta Gipuzkoaren etorkizun beltza ikusirik, Euzkadi eta Madrilen 

arteko mugimendu berantiarrak ematen hasi ziren, autonomia estatutua lortzeko 

ahaleginetan. 36ko Irailaren 4ean Largo Caballeroren gobernu berria osatzearekin bat, 

estatuak euskaldunengan itxaropena jarria zuen, errepublikaren alde egingo zuela, 

soldaduak, kapitala eta euskal-industria gerra-ekarpen gisa eskainiaz. Bi asteko kontua 

izan zen irailaren 15ean hasi zen prozesu hura. Egun hartan, Jose Antonio Agirre, 

Francisco Basterretxea, Juan Ajuriagerra eta Andres Arzelus nazionalistak, Indalecio 

Prietorekin bildu ziren Madrilen, autonomia estatutuaren lehen negoziaketan.153 

 

Estatuko gobernuaren nahia euskal ministro bat izendatzea izan zen, hasieran Jose 

Antonio Agirrerengan pentsatu bazuten ere, bukaeran, Manuel Irujo izango zena. 

Gauzak hala, akordioa irailaren 23an lortu zuten: Irujo karterarik gabeko ministroa 

izendatuko zuten eta trukean, euskal autonomia onartu. Espainiako Gorteetatik pasatu 

beharra besterik ez zen falta autonomiaren sorrera emateko eta honela, urriaren 

lehenengo egunean, Jose Antonio Agirre bertan zela, Gorteetan onartu zuten 

estatutua. Honekin, EAJ zuzenean inplikatu zen “gerra-esfortzuan” eta lehenengo 

unitate militarrak bidali zituen urri hasieran, Intxortako eta Kalamuako frontera, 

hurrenez hurren.154 

 

Gipuzkoaren ia osotasuna kolpisten esku geratu ostean (Eibar eta Elgetan zegoelarik 

frontea), Gernikan, lehenengo Euzko Jaurlaritza osatu zuten, 1936ko urriaren 7an. 

Bertako juntetxean, Jose Antonio Agirre lehendakaria buru zela, hurrengo hitzak aipatu 

zituen Euzkadiko lehen gobernua aldarrikatzen zen bitartean:  

 

 Jaungoikoaren aurrean apalik, euzko-lur gañean zutunik, asabearen gomutaz,  

Gernika´ko Zugaizpean, nire agindua ondo betetea zin dagit.155 

 

Aurreneko lehendakaritza hark, hurrengo osaera eduki zuen:156 

 
153 SAGARRA, P., GONZALEZ, G. & MOLINA, L. (2015). Op. Cit. 117-118. orr 
154 Ibidem 
155 ESTORNES, J. (1979). Op. Cit. 70. orr 
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SAILA SAILBURUA ALDERDIA 

Lehendakaritza eta Defentsa Jose Antonio Agirre Lekube EAJ 

Lehendakariordetza eta Justizia - Kultura Jesus Maria Leizaola Sanchez EAJ 

Ogasuna Eliodoro de la Torre Larrinaga EAJ 

Industria Santiago Aznar Saratxaga PSOE 

Errizaintza Telesforo Monzon Ortiz de Urruela EAJ 

Lana, Aurreikuspena eta Komunikazioa Juan de los Toyos Gonzalez PSOE 

Merkataritza eta Hornikuntza Ramon Maria Aldasoro Galartza ER-IR 

Herri Lanak Juan Astigarrabia Andonegi EPK-PCE 

Gizarte Laguntza Juan Gracia Colas PSOE 

Nekazaritza Gonzalo Nardiz Bengoetxea EAE-ANV 

Osasuna Alfredo Espinosa Oribe BE-UR 

 

Agirre lehendakariak egindako lehen mugimenduetariko bat, Defentsa 

departamentuaren bitartez, mobilizazio handi bat abiatu zuen, hots, 1932, 1933, 1934 

eta 1935 urteetako deialdian zeuden gizonena. Soldadu gehiago iristearekin bat, 

batailoi gehiago sortu ziren, 1936 urte amaieran, 51 izango zirenak.  Euzko 

Gudarosteak, beren gorengo puntuan, 78 batailoi izatera iritsi zen, 1937ko udaberri 

aldera, guztira 65.000 soldadu inguru izango zirenak.157 

 
Euzko Gudarostearen batailoien osaketa, bai eta hauen komandante eta intendentea. 

Aitzol Arroyoren artxibo partikularra. 

 
156 Iturri propioa 
157 SAGARRA, P., GONZALEZ, G. & MOLINA, L. (2015). Op. Cit. 138-139. orr 
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Euzko Gudarosteko batailoi ezberdinetan, usurbildar ugari egon ziren fronte 

ezberdinetan borroken lehen lerroan. Antolakuntza militar hartan, batailoien banaketa 

alderdi politikoetan hurrengoa izan zen158: 

EAJ-PNV (25): Amaiur, Saseta, Mungia, Otxandiano, Kirikiño, Ariztimuño-Aitzol, Aralar, 

Padura, Irrintzi, Alkartzea, Martiartu, Araba, Simon Bolibar, Loiola, Rebelion de la Sal, 

Itxarkundia, Ibaizabal, Itxasalde, Muñatones, Gordexola, Arana Goiri, Abellaneda, 

Malato, Larrazabal eta Sukarrieta 

PSOE-UGT(11): UGT 1 Mateos, UGT 2 Prieto, UGT 3 Peña, UGT 4 Carlos Marx, UGT 5 

Madrid, UGT 6 Pablo Iglesias, UGT 7 Asturias, UGT 8 Jean Jaures, UGT 9 Mexico, UGT 

10 eta UGT 14 Torrijos. 

EPK-PCE (10): MAOC 1 Larrañaga, MAOC 2 Gipuzkoa, MAOC 3 Lenin, Rosa 

Luxemburgo, Perezagua, Leandro Carro, Karl Liebknecht, Salsamendi, Europa 

(Motorizatua) eta Gernikako Arbola 

JSU (9): Meabe 1 Largo Caballero, Meabe 2 Stalin, UHP, Rusia, Cultura y Deporte, 

Castilla, Amuategi, Octubre eta Dragones. 

IR (5): Azaña (Bizkaia), Azaña (Gipuzkoa), Zabalbide, Barakaldo eta Capitan Casero. 

EAE-ANV (4): ANV 1 Olabarri, ANV 2 Euzko Indarra, ANV 3 eta Askatasuna 

CNT (7): Bakunin, Malatesta, Isaac Puente, Celta, Sacco y Vanzetti, Durruti eta CNT 7. 

JAGI JAGI (2): Zergatik ez?, Lenago il. 

ELA-STV (1): San Andres. 

 

Baina aipaturiko batailoietaz aparte, baziren ere beste batzuk, alderdi politikoetatik at 

zeudenak eta Euzko Gudarostearen organo zuzen zirenak, batailoi orokor edo generiko 

gisa, ideologietatik haratago zihoazenak; Gerra-gurdiena edota zulatzaileena, adibidez.  

 

Euzko Gudaroste ofizialean (Cuerpo de Ejercito Vasco deiturikoa), esan genezake 

ejertzito barne hartan bi korronte edo bi joera zeudela. Batetik, ezkerreko alderdiek 

(Fronte Popularra osatu zutenak) zuten jokaera eta bestetik EAJrena. Lehenengoek, 

borroka fronte osoan egingo zuten bitartean (hasierako kasuan Iparraldeko Frontean, 

 
158 Kontuan hartu behar da, batailoi batzuk, beste batzuen erreserbekin sortzen zirela. Kasurako, MAOC 

3 Lenin batailoia, erreserbakoa zen eta Esteban Salsamendi batailoia bete zutenean, desegin egin ziren. 
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Euskadi, Kantabria eta Asturiasen),  jeltzaleek Euskadi osatzen zuen lurraldean bakarrik 

borrokatuko zuten, haien aberria besterik ez defendatze aldera. Horrek tentsio ugari 

sortu zituen gerra osoan zehar Eusko Jaurlaritzaren barnean, ezkerreko alderdi eta 

EAJren artean.159 

 

Aipatu gisa, usurbildarren ekarpena euskal armadari ez zen nolanahikoa izan. Gutxi 

gora-behera, 40 herritarrek parte hartu zuten Euzkadiren ejertzitoan, nagusiki batailoi 

komunistetan izena eman zutenak. EPK-PCEren antolakuntza militar horietatik, bi 

unitateetan egon ziren usurbildarrak mobilizatuta: MAOC-1 Larrañaga eta MAOC-2 

Gipuzkoa batailoietan, hain zuzen ere. 

 

MAOC-1 LARRAÑAGA (21) 

 

Euzko Gudarostea osatzearekin bat, lehenengoetarikoa izan zen Milicias Antifascistas 

Obreras y Campesinas 1- Larrañaga batailoia sortzen, hirugarrena, zehatzak izateko.  

Unitate militar honen jatorria, Jesus Larrañagaren izena zeraman zutabean daukagu. 

Errenteria, Pasaia, Hernani, Irun, Altsasu, Bilbo eta baita Usurbilgo herritarrak osatu 

zuten gerra piztu eta lehenengo egunetan, Gipuzkoako fronte ezberdinetan borrokatu 

zutelarik aste luzeetan zehar. Eskarmendu handiko batailoia zenez, gobernuak azkar 

hornitu zuen unitatea (andariak, medikuak, guardiak eta ofizinistekin) eta urriaren 

hasieran Asturiasgo frontera bidali zuten, Oviedo eta Aviles inguruan defendatzera. 

Lehenengo euskal batailoia izan zen MAOC-1 batailoia, Iparraldeko frontean Euskaditik 

at borrokatu zuena eta honela, urri erdialdean izan zuten lehen su-bataioa, 

Grullosen160. 

 

Bi aste luzez egon zen lehen lerroan Larrañaga batailoia, erreleborik gabe, bai 

Grullosen eta azkenik, San Claudioko defentsan. Lehenengo fronte hartan, Manuel 

Goenaga, beste hainbat usurbildarrekin batera aritu ziren, bala eta bonba ugariz jaso 

zituztenak kolpistek. Eta borroka horietan, Blas Basilio Ugarte Salsamendi artatzea 

tokatu zitzaien Manuel eta beste gudari bati. Zaurituak, Usurbilgo akordeoilaria izan 

 
159 SAGARRA, P., GONZALEZ, G. & MOLINA, L. (2015). Op. Cit. 146. orr 
160 ARROYO, A. (2019). Jesus Larrañaga y la militarización del partido. Herri, 1. Edicion 
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zena gerra hasi baino lehen, ezkerreko besoa zintzilik zuen, seguruenik bonba baten 

inpaktuagatik eta ura besterik ez zuen eskatzen. Anbulantzia iritsi orduko, barruan 

kargatu eta ospitalera eraman zuten, Inaxio Arruti Iparragirre usurbildarrarekin 

batera. Tamalez, egun gutxitara biak hil egin ziren, frontean pairaturiko zaurien 

ondorioz.161 

Inaxioren anaia zen Juan Arruti Iparragirrek ere, Grulloseko frontean izan zuen bere 

suzko bataioa eta kolpistek ere, bertan zauritu zuten usurbildarra. Kasu honetan, 

izterrezurra apurtu zion bala batek eta hilabetez egon zen bajan, zauriak sendatu ahal 

izateko. Bere bizitza osorako erren geratu zen.162  

 

Bertatik atzera egin behar izan zuen batailoi komunistak, urriaren 17an kolpistek Grado 

okupatu zutelako, eta San Claudiora mobilizatuak izan ziren, berebizikoa zelako posizio 

hura defendatzea. Posizio berriko lehen lerro hartan aurkitzen zen Santos Gratal 

Capistros, Usurbilen bizi zen Guardia Zibila. MAOC-1 Larrañaga batailoian izena eman 

zuen gerra hasieran eta kabo kargua zuen Asturiasera mobilizatu zutenean. Goenaga, 

Ugarte eta Arrutitarrekin batera, urri hasieran iritsi zen fronte hartara, baina San 

Claudioko posizioa izan zuen azken lehen lerroa Gratalek. Izan ere, urriaren 20ean, 

Gradoko korridorea ultraeskuindarren eskutan zegoenean, San Claudioko defentsara 

atzera egin zuten indar errepublikarrek eta bertan, bala batek, Santos Gratalen 

bizitzarekin amaitu zuen. Asturiasgo frontean hil zen hirugarren usurbildarra izan 

zen.163 Urriaren 30ean, MAOC-1 batailoiak frontea utzi eta Bilbo ezarri zioten helmuga, 

behar zuten atsedena emateko. Baina atsedena ordez, Bizkaiko hiriburuko kaleetatik 

desfilatu zuten, ohore guztiekin, hainbat usurbildarrek parte hartu zutelarik bertan.164 

 

 

Hauek izan ziren gerra osoan zehar, MAOC-1 Larrañaga batailoitik pasa ziren 21 

usurbildarrak165: 

 
161 AZURKI, A. (2011). Op. Cit. 263-264. orr 
162 CDMH, PS SANTANDER L 386 E2 15. orr 
163 HERNANDEZ, R. & LOPEZ, M., (2020) Libro de Honor de Fallecidos de la Guardia Civil en acto de 
servicio desde su fundacion, en 1844. Fundacion Guardia Civil. 154. orr 
164 ARROYO, A. (2019). Op. Cit.  
165 EAH, 8. Kaxa, Nomina del Batallon Nº 3 MAOC. Nómina del 1936-10-00 a 1937-07-00 

 



 

47 

 

 

MANUEL ABURRUZA OTEGI  RAIMUNDO LIZARRETA IRASTORZA 

ANTONIO ARANBURU SAGARDIA  JOSE MARIA LOIDI ARZUAGA 

LUZIANO ARRIAGA ARRILLAGA FELIX MUJIKA IRASTORZA 

JUAN ARRUTI IPARRAGIRRE  JUAN MUJIKA IRASTORZA 

INAXIO ARRUTI IPARRAGIRRE  ROKE TOLARETXIPI ESKAMENDI 

RAMON GALARMENDI AIZKORRETA BLAS BASILIO UGARTE SALSAMENDI  

VALERIANO GALARMENDI AIZKORRETA JUAN INAzIO UNANUE ALZAGA 

MANUEL GOENAGA ILLARRAMENDI JUAN URANGA ARMENDARIZ 

SANTOS GRATAL CAPISTROS  MIGEL URANGA ARMENDARIZ 

MANUEL ILLARRAMENDI IKUTZA JOSE FRANCISCO ZALDUA IRIBAR 

INAXIO INTXAUSTI AZURZA 

 

 

Euskadin fronteak darrai  
 

1936ko azaroa, gertakizun belikoei dagokionez, gerra piztu zenetik hilabeterik 

geldoena izan zen. Fronte ezberdinen gelditzeak eta unitate militarren prestakuntza 

eta armagintza laguntzek, bakoitzaren posizioen egonkortzea ekarri zuen, Iparraldeko 

frontean behintzat. Hori dela eta, Ciutat komandanteak egoera baliatu nahi zuen 

kolpistei fronte berri bat irekitzeko Burgosko eremuan eta horregatik, ofentsiba handi 

bat planteatu zuen, hiru zutabe edukiko zituenak. Legutioko gudua (Villarrealgo 

ofentsiba ere deiturikoa) Euzko Gudarosteak egingo zuen lehen ofentsiba garrantzitsua 

izan zen,  azaroaren 30ean martxan jarritakoa eta hurrengo batailoiek borroketan 

parte hartu zutelarik:166 

JSU (7): Amuategi, Castilla, Dragones, Largo Caballero, Rusia, Stalin eta UHP 

PSOE-UGT (7): Asturias, Gonzalez Peña, Pablo Iglesias, Prieto, Jean Jaures, Baracaldo 

eta Fulgencio Mateos. 

EAJ-PNV (6): Amaiur, Araba, Gordexola, Itxarkundia, Loiola eta Ibaizabal 

EPK-PCE (4): Karl Liebknecht, Perezagua, Rosa Luxemburgo eta MAOC-1 Larrañaga. 

EAE-ANV (2): Olabarri eta Euzko Indarra 

 
166 SALGADO, M. A. (2007) La batalla de Villarreal: 30 de noviembre – 24 de diciembre de 1936. Sancho 
el Sabio, 26, 179-211. orr 
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CNT (2): Sacco y Vanzetti eta Isaac Puente 

IR (2): Azaña Guipuzcoa eta Azaña Vizcaya 

 

Hiru zutabeek, guztira, 20.000 gudari inguruk osatzen zuten, eta nahiz eta armamentuz 

ondo hornituta egon, Gipuzkoako kanpainan pairaturiko galera zuten orain ere: 

Hegazkin falta. Euskal armadak, hainbat mortero sekzio zituen, bi metrailadore 

konpainia, kanoi ugari eta 8 errusiar blindatu BA-6 eta 4 FA-1. Baina ez zen nahikoa 

izan.167 

 

Azaroaren 30ean, goizaldetik hasi zen Otxandio eta Legutioko herrietan bonbardaketa 

amaigabeak. Kolpistak, larrituta, Burgosko kuartel nagusira ots egin zuten laguntza 

eske, ezingo zutela gehiago iraun. Arratsalderako, Legutioko batailako kolpisten 

sektore guztiek errefortzuak jaso zituzten, bai infanteria bai hegazkinena eta 

aipagarriena, Emilio Mola jenerala Madrildik Burgosera lekualdatu zela borroka hauek 

gertutik jarraitzeko asmotan.168 

Hurrengo bi egunetan, hots, abenduaren 1 eta 2an, eraso bortitzak egin zituzten, 

nagusiki Rosa Luxemburgo eta MAOC-1 Larrañaga batailoi komunistek eta Itxarkundia 

eta Loiola nazionalistek169. Horietako eraso batean, fronteko lehen lerroan erahil zuten 

kolpistek, abenduaren 1ean, Eusebio Illarramendi Furundarena usurbildarra, Ubideako 

posizioan. Loiola batailoiko gudaria zen Eusebio eta bihotzean tiro batek jo zuen 

zuzenean.170 

 

Dagoeneko, Euzko Gudarosteak egindako ofentsibarik handienak porrota jasan zuen. 

Soldaduak atsekabetuta zeuden ordurako, eta etsipenak jota, eraso suizidak antolatzen 

zituzten batailoi ezberdinetako komandanteek. Eraso horietan, buru komunistak eta 

anarkistak izaten ziren nagusiki parte hartzen zutenak eta bi batailoi bereizi ziren: JSU-

2 Stalin eta Sacco y Vanzetti. Lehenengoak, %50eko baja pairatu zuen (zauritu, hildako 

eta desagertuen artean) eta batailoi anarkistak, eraso azkar eta bortitzen fama lortu 

zuen. Horietako kontraeraso batean, abenduaren 4ean zauritu zuten Felipe Navascues 

 
167 SAGARRA, P., GONZALEZ, G. & MOLINA, L. (2015). Op. Cit. 154-158. orr 
168 SALGADO, M. A. (2007) Op. Cit. 189-190. orr 
169 SALGADO, M. A. (2007) Op. Cit. 192. orr 
170 BAHP. “Registro central de Fallecidos en campaña” eta CDMH PS BILBAO 219 E5 45. orr 
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Fernandez usurbildarra, Sacco y Vanzetti batailoia Ubideako posizioan zegoenean. Bala 

batek eskuineko hankean jo eta ankilosia sortu zion, urgentziaz ebakuatua izan zena 

atzeguardiara, zauriaren ondorioz.171  

 

Ciutat komandanteak galdutzat eman zuen abendu erdialdean ofentsibaren emaitza. 

Egindako kontraerasoek ez zuten zentzu estrategikorik, militarki defendaezinak ziren 

posizioak defendatzen saiatzen ziren eta zauritu eta hildako kopurua goraka zihoan 

etengabe. Abenduaren 17an, MAOC-1 Larrañaga batailoia errelebatu zuten frontetik, 

150 hildako ingururekin (unitatearen herena)172 eta astebete beranduago, hots, 24ean 

eman zuen amaitutzat euskal gobernuak Legutioko Gudua. 1.000 hildako eta 3.300 

zauritu izan zituen Euzko Gudarosteak. Mezua garbia izan zen Euskadiko agintarientzat 

eta ondorioz, ofentsiba eta erasoek hilabeteetako geldialdia izan zuten.173 

 

1937ko urtarrila, trantsiziorako hilabete gisa baliatu zuen armada euskaldunak. Izan 

ere, aipatu bezala, geldialdi bat erabili zuten, batailoi berriak sortzeko, hutsuneak eta 

hildakoak izan zituztenak berriz osatzeko eta batez ere, armamentu eta formakuntza 

militarra jasotzeko. Gauzak hala, hilabete amaieran, Iparraldeko frontea gidatzen zuen 

Llano de la Encomienda jeneral errepublikarrak estrategia aldaketa egin nahi zuen, 

Asturias behin-betikoz ezkertiarren eskutan geratzeko. 36ko urrian egin bezala, 

oraingoan ere Euzko Gudarostearen laguntza eskatu zuten eta otsailerako, lehenengo 

Euskal Brigadak sortu zituzten, Oviedoko inguruetako borroketan parte hartzeko. 

Meabe eta Prieto batailoi sozialistek, EAJ-ko Amayurek eta EAE-ANVko Euzko Indarrak 

osatzen zuten lehen euskal brigada hura, Kandido Sasetaren gidaritzapean. Bigarrena, 

Isaac Puente anarkista eta Rusia eta Perezagua komunistek osatu zuten, Samaniego 

kapitaina buru zelarik.174 Baina Asturiasko borroketatik berri triste bat iritsiko zen 

otsailaren 23an, euskaldun askoren artean atsekabea sortuko zuena: Kandido 

Sasetaren heriotza Areceseko herrian,175 eta beste 200 bat hildako, nagusiki Euzko 

 
171 CDMH PS SANTANDER L 528 E41 20. orr 
172 ARROYO, A. (2019). Op. Cit. 
173 SAGARRA, P., GONZALEZ, G. & MOLINA, L. (2015). Op. Cit. 167-168. orr 
174 SAGARRA, P., GONZALEZ, G. & MOLINA, L. (2015). Op. Cit. 179-180. orr 
175 Euzkadi Roja 1937/02/24 1. orr 
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Indarra batailoiak pairatuko zituenak.176 Euskaldunon morala minduta geratuko zen 

Asturiasgo porroten ostean. 

 

Bitartean, Euskal lurretan, batailoi ezberdinak armatzen eta osatzen ari ziren udaberria 

iristean iritsiko ziren borroketarako. Baina militarrak ez zirenentzat eta eguneroko 

bizitzak ere aurrera jarraitzen zuen eta askotan, aurretik aipatu ditugun albiste txarrak 

borrokatzea ere behar ziren. Horren adibide bat dugu MAOC-2 Gipuzkoa batailoiak 

abiaturiko Euzkadi Roja aldizkariarentzat sostengurako laguntza177, non usurbildar 

ugari topatzen ditugun, kasurako Ramon Galarmendi Aizkorreta, Migel Uranga 

Armendariz, Luziano Arriaga Arrillaga edota Roke Tolaretxipi Eskarmendi. 

 

Baina martxoaren 5ean iritsi zen kolpe berri bat euskaldunentzat. Bilboko badian, 

Nerbioi ibaiaren bokalean, Canarias gurutza-ontzia agertu zen, atzemandako 

Galdames178 merkantzia-ontziarekin batera, bou euskaldunak eskoltatzen zutela. 

Atxiloturiko barkua, Baionatik Bilborako bidea egiten ari zen, egin berriak zeuden 

txanpon kargamentu bat entregatzeko, baina bidetik gurutza-ontzi kolpistarekin topatu 

eta honek, bere gain hartu zuen. Behe-lainoak eraginda galdu ziren bou euskaldunak 

eta hau altxatzearekin bat, Canariasek begi-bistan harrapatu zituen. Lehenik, Gipuzkoa 

itsasontzia kolpatu zuen, sute bat eragin zuena eta Portugaleteko porturantz erretiratu 

egingo zena. Tarte horretan, Bizkaya izena zeraman bou artillatuak, gerra-materiala 

zeraman Yorkbrook merkantzia-ontzia lapurtu zion itsasontzi kolpistari eta Bermeoko 

portura eraman zuen.179 

 

Oraindik ere, Euzkadiko Itsas-armadako bi bou geratzen ziren itsasoan, Donostia eta 

Nabarra. Lehenak, hainbat inpaktu eragin zion Canarias gurutza-ontziari, baina 

ondoren Frantziako portu batera ihes egin zuen. Bitartean, geratzen zen bou bakarrak, 

Nabarrak, erasoan jarraitu zuen, nahiz eta gutxiagotasun nabarmena zuen barku 

kolpistarekin alderatuta. Ordu t’erdiko borroken ostean, galdaretan inpaktu bat 

pairatu ostean, geratzen zen bou bakarra hondoratzen hasi zen. Batzuk salbamendu-

 
176 SAGARRA, P., GONZALEZ, G. & MOLINA, L. (2015). Op. Cit. 181. orr 
177 CDMH PS BILBAO 34 E2 121. orr 
178 Bertan, Errepublikaren aldeko errefuxiatu eta politikari ezberdinak zeuden. 
179 BEEVOR, A. (2005) La guerra civil Española. 333. orr 
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txalupara salto egin zuten bitartean, itsasontziko komandante eta lehen ofiziala, 

bertan zeuden beste 27rekin, nahiago izan zuten bouarekin batera hondoratu, 

kolpisten eskutan erortzea baino.180  

 

Kolpe gogorra izan zen Eusko Jaurlaritzarentzat Matxitxakoko guda bezala ezagun 

egingo zen borrokaren galtzea, itsasoko hegemonia galdutzat eman baitzuten, hortik 

aurrera, iparraldeko frontean zeuden indar errepublikarrek. 

 

Bizkaiko ofentsiba, Otxandiotik Bilbora.  

 

Martxoaren 31a. Goizeko 07:00. Araba eta Bizkaia probintzien mugan dagoen 

frontean, Euzko Gudarosteko dozena bat batailoi eta milaka euskal borrokalari. 

Tartean, UHP, Esteban Salsamendi eta MAOC-2 Gipuzkoa batailoi ezkertiarrak. Unitate-

militar hauetan, gutxienez, usurbildarrak aurkitzen ziren Bizkaiko ofentsiba hasi zen 

egunean. Julian Gregorio Bengoetxea Istilar lehenengoan, Migel Sagasta Isasmendi 

bigarrengoan eta herritarren multzo nagusiena, batailoi komunistan zeuden, hurrengo 

hauek:181 

[Jose] Antonio Aranburu Sagarzazu Inaxio Intxausti Azurza 

Luziano Arriaga Arrillaga Felix Mujika Irastorza 

Eleuterio Errasti Esnaola Santos Mujika Irastorza 

Ramon Galarmendi Aizkorreta Roke Tolaretxipi Eskamendi 

Valeriano Galarmendi Aizkorreta Juan Uranga Armendariz 

Manuel Goenaga Illarramendi Migel Uranga Armendariz 

Luis Ibarguren Egiguren  

 

Bitartean, frontetik kilometro batzuetara, lanean ziharduen Usurbilgo Udalak. Euzkadi 

Roja aldizkari komunistak zabaldutako berri batean aipatzen zen nola Bizkaian 

erbesteraturiko Irun, Errenteria, Oiartzun, Orio, Usurbil eta Hondarribiko errefuxiatuak 

Arenal kaleko 3. eraikinetik pasa behar zutela, haien zedula pertsonalak jasotzeko. 

Milizien egunerokoa frontean bazegoen ere, zibilen egunerokoak ere jarraitu behar 

 
180 Ibidem 
181 CDMH PS SANTANDER M 1 L11 3. orr 
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zuen eta Zedula hauek beharrezkoak izaten ziren jantokietara sartzeko eta arropa zein 

elikagaiak eskuratzeko.182 

 

Frontera bueltatuaz, egunsentia iritsi orduko, Emilio Molak gidatzen zituen tropak 

erasoari ekin zioten. Hiru ardatzeko ofentsiba diseinatu zuen zuzendari deitzen zioten 

Molak, horietan gogor eta zailena, Otxandiokoa izango zena, bertan aurkitzen zena 

errepublikarren buruzagitza postua.183 Beraz, gerra-esfortzuaren zati handi bat bertako 

sektorera bideratu zuten eta goizeko 07:00ak zirela, Kondor Legioaren 21 hegazkin 

bonbaketarien laguntzaz, Otxandion izua sortu zuten. Zerutik zein infanteria eta 

artileriaren erasoek, lehen lerro guztian triskantza eragin zuten, dozenaka hildako eta 

zauritu errepublikarren artean. 184 

 

Goiza aurrera zihoala, bigarren saio bat egin zuen, orduan Durango helburu izango 

zuena. Garbi zegoen bonbardaketa-estrategikoa izango zela, frontetik urrun zibilak 

hiltzeko eta izua sortzeko helburua besterik ez baitzuen eraso hark. 12 Savoia-

Marchetti hegazkin bonbaketarik 15 tona lehergailu hustu zuten Bizkaiko herri hartan, 

bai Bonba leherkor zein su-eragileekin.185 Eguneko balantzea,  177 hildako, beste 

horrenbeste zauritu, hainbat desagertu eta Durangoren suntsipena izan zen.186 Hilaren 

31ean, Wolfram Von Richtofen Kondor Legioaren buruak bere egunerokoan jaso zuen 

60 tona bonba jaurti zituztela bi minutu eskasean (fronte guztien batura).187 

 

Hurrengo egunean, apirilaren 1ean, Euzko Gudarosteak kontraerasotu egin zuen 

Gorbea mendian, aurreko egunean galdutako lubaki-lerroen aurka. Egun osoa 

borrokan eman ostean, sektorea errepublikarren esku geratu zen berriz ere eta bi 

hilabete luzez defendatzea lortuko zuten. Defentsa hartan, konkistatu eta 24 ordu 

beranduago, Julian Gregorio Bengoetxea Istillar usurbildarra zauritu zuten188 metraila 

 
182 Euzkadi Roja 1937/03/31 5. orr 
183 AMILIBIA, M. (1978) Op. Cit. 124. orr 
184 SAGARRA, P., GONZALEZ, G. & MOLINA, L. (2015). Op. Cit. 203-204. orr 
185 BEEVOR, A. (2005) Op. Cit. 335. orr 
186 SAGARRA, P., GONZALEZ, G. & MOLINA, L. (2015). Op. Cit. 205. orr 
187 BEEVOR, A. (2005) Op. Cit. 335. orr 
188 CDMH PS SANTANDER L 322 E30 71. orr 
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zati batekin. Bizitza osorako eramango zuen ezker birikan metraila zati hura 

inkrustatua. 

 

Albertia, Jarindo, Maroto edota Pagotxiki bezalako posizioak, Oroimen Historikoan 

letra larriz geratuko ziren ordutik betirako. Manuel Goenaga usurbildarra ere, han ibili 

zen MAOC-2 Gipuzkoa batailoian zelarik, aurretik aipatu bezala eta kasualki, gertakari 

bitxi bat izan zuen, Pagotxikin. Lehen aldiz, kolpisten tanke batzuk ikusi zituen eta 

batailoiko komandanteak, anti-tanke munizioa erabiliz, blindatu haiek uxatzea lortu 

zuten.189 Pozak inguratu bazien momentu hartan, ez zekien Goenagak hurrengo eguna 

zinez gogorra izango zela usurbildarrentzat, gerra osoan edukiko zuten egunik 

beltzeenetariko bat pairatuko baitzuten. 

 

Apirilaren 4ean, kolpistek maniobra ezberdin bat probatuko zuten, infanteria baliatuz 

eta mugimendu inguratzaile bat eginez. MAOC-2 batailoiko usurbildarrak ezustean 

hartu zituzten eta pentsatuz errepublikarren beste batailoi bat zela, ez zuten tirorik 

bota. Kolpistek ordea, segituan erasotu eta Ramon Galarmendi Aizkorreta zauritu 

zuten. Azken aldia izan zen bizirik ikusi zutela usurbildarra.190 Mugimendu berean, 

Luziano Arriaga Arrillaga preso hartu eta Gasteizko El Carmengo espetxera eraman 

zuten. 9 urte beranduago eskuratuko zuen askatasuna, 1946eko maiatzan.191 Sektore 

berean baina posizio desberdin batean zegoen Migel Sagasta Isasmendi ere zauritu 

zuten kolpistek,192 bizitza osorako eramango zituen gerra-markak.193 

 

Lehenengo eraso horren ondorio gisa, Euzko Gudarostearen atzeguardia moztuta 

geratu zen eta beraz, hornikuntza aukerarik gabe. Hori zela eta, Valeriano Galarmendi 

Aizkorreta, aurretik ere Usurbilgo frontean txofer lanetan aritu zena, bidali zuten 

batailoiaren kuartelera munizio gehiagoren bila. Baina bidai hartan, Kondor Legioaren 

ehiza-hegazkinek harrapatu eta metrailatu egin zuten Valerianok gidatzen zuen 

 
189 AZURKI, A. (2011). Op. Cit. 270. orr 
190 AZURKI, A. (2011). Op. Cit. 270. Orr. Litekeena da hil egin izana bere erregistro bat baitago BAHP. 

“Registro central de Fallecidos en campaña”-n. 
191 Gipuzkoako Probintziako Artxibo Historikoa (GPAH), 2838/37 
192 CDMH PS SANTANDER E22 296. orr 
193 Gerra-elbarritu bihurtu zen Migel Sagasta 
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kotxea.194 Halaxe jaso zuen Von Richtofen Nazien buruek bere egunerokoan egun 

hartako partea:  

 Ehiza-hegazkinek gorriak metrailatzen dituzte mendi magal osoan. 200 hildako, 

400 atxilotu. Euskal tropak kanporatuak izan ziren, baina gudariek tiratzaileen putzuak 

sakon egiten zituzten eta borrokan jarraitzen zuten. Beti txunditzen gaitu gorrien 

infanteriak duen gogortasuna borrokan jarraitzeko. Gorriek odol asko galtzen ari 

dira.195 

 

Kolpisten nagusitasunaren beste adibide bat izan zen Agirre lehendakariak eman ziona 

Indalecio Prieto Itsaso eta Aire Ministroari, arratsaldean bidalitako telegramaren 

bitartez: 196 

 Apirilak 4. 15/30. Egoera oso larria da, Estatu Nagusiak adierazten nauenez. 

Etsaiak Otxandio menperatzen du, gure tropen artean etsipena sortuaz abiazioak. Gaur 

bertan atera behar dira handik hegazkinak, nagusiki Katiuska, ehiza-hegazkinak. 

Gehiago atzeratzen bada, hondamendia gerta liteke.  

 

Eta lehendakariak adierazi bezala, hondamendia gertatu zen. Hurrengo goizean, 

Manuel Goenaga eta beste gudari bat joan ziren Galarragaren autoaren bila. Erreta 

topatu zuten gorpua, barruan zeuden motxila eta maleta batzuk guztiz kiskalita eta 

Valeriano Galarmendik kopetan bala-zulo bat zuelarik.197  

 

Ordurako, faxisten esku zegoen Otxandio eta inguruko herri eta mendietan jarraitzen 

zuten borrokek. Pixkanaka-pixkanaka, euskaldunen lurrak zirenak, kolpistek okupatzen 

zihoazen, baina oraindik ere, erresistentziak aste batzuk iraungo zituen. Hurrengo 

defentsa-lerroa, Zeanuri-Ubideako sektorean ezarriko zuen euskal armadak, baina 

oraindik ere, Kondor Legioa eta kolpisten nagusitasunaren esklabu ziren.  Preseski, 

lubaki hartantxe zauritu zen Migel Uranga Armendariz usurbildarra, eta larriki gainera. 

 
194 AZURKI, A. (2011). Op. Cit. 270. Orr & BAHP. “Registro central de Fallecidos en campaña” 
195 BEEVOR, A. (2005) Op. Cit. 336. orr 
196 Victor Salazar Funtsa, 1/21 L 203. orr 
197 AZURKI, A. (2011). Op. Cit. 270. orr 
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Izan ere, hilabete beranduago, maiatzaren 8an Basurtoko Ospitalean zendu zen eta 

Bilboko Vista Alegre kanposantuan hilobiratu zuten.198 

 

Intxortara iritsi baino lehen, errepublikaren aldekoek, ia 10 eguneko borrokak izan 

zituzten Saibigainen, eraso, kontraeraso eta berriz erasora aritu zirelarik. Apirilaren 6tik 

15era hainbatetan aldatu zen eskuz Mañariako mendi hura.199 

 

Hurrengo erasorako, Gipuzkoaren azken lur-eremuak zeuden jokoan, Kalamuatik hasita 

Elgetaraino. Apirilaren 20ean hasi ziren eraso haiek, 24 arte iraungo zutenak, baina 

joera kolpisten aldekoa zen eta ordu batzuk iraun bazuten ere, nagusitasuna geroz eta 

handiagoa zen.200 Azkenik, 24ean Elgeta kolpisten alde geratu zen eta Eibar, lehenengo 

hiria izan zena errepublika aldarrikatzen, Gipuzkoako azkena izan zen faxistek 

okupatuko zutena, hilaren 26ean.201 Baina egun hura beste gertakari batekin 

gogoratuko zen historian zehar.  

 

Merkatu eguna zen eta 4.661 biztanle zituen herriak, kanpotik etorriak 2.000 gudari 

inguruk bertan zutelarik atzeguardiako kuartela.202 Arratsaldeko 16:30etan, Gernikako 

kanpaiek hegazkinen abisua zabaldu zuten herri osora. Hiru hegazkin Savoia, Dornier 

bat eta Heinkel hegazkin bonbaketari batek osatu zuten lehenengo pasaera hura, 

dozenaka bonba askatu zituztelarik Gernika osotik.203 Ordubete beranduago, hiru 

eskuadrila Junker (hegazkin bonbaketariak ere) 20 minutuko pasaldiak egin zituzten, 

guztira bi ordu terdi iraungo zituztenak (arratsaldeko 19:45 arte).204 10, 50 eta 250 kilo 

zituzten bonba leherkor zein su-eragileak jaurti zituen Kondor Legioak eta arratsaldeko 

azken ordurako, herriko eraikinen %70a baino gehiago suntsituta geratu zen.205 

 

 

 
198 BAHP. “Registro central de Fallecidos en campaña” 
199 BELDARRAIN, P. (2017) Historia crítica de la guerra en Euskadi (1936-37). 145-149. orr 
200 BELDARRAIN, P. (2017) Op. Cit.  151-174. orr 
201 SAGARRA, P., GONZALEZ, G. & MOLINA, L. (2015). Op. Cit. 211. orr 
202 SAGARRA, P., GONZALEZ, G. & MOLINA, L. (2015). Op. Cit. 213-217. orr 
203 BEEVOR, A. (2005) Op. Cit. 339. orr 
204 STEER, G. L. (1963) El arbol de Guernica. 115. orr 
205 SAGARRA, P., GONZALEZ, G. & MOLINA, L. (2015). Op. Cit. 217-219. orr 
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Horren lekuko izan zen gerora Usurbilgo alkate izango zen Andres Bruño Urdanpilleta. 

Besteak beste bere amarekin ihesi joandakoa zen Donostiatik, eta Gernika-Lumoko 

baserri batean aterpetua zegoen. Hamar urte zituen orduan, eta behien zaintzan 

zegoela larrean, kaza alemanak gainetik pasatzen hasi zirenean, belarretara bota zuen 

bere burua hil plantak eginez.206 Egun hartan ere beste usurbildar bat, Inazio Intxausti 

Azurza, Gernikan zegoen. Euzko Gudarostean borrokan zebilen kalezartarrak ere 

izugarrikeria haren testigu izan zen.207  

Bonbardaketak gizartean izan zuen eragina sekulakoa izan zen. Hurrengo egunean, 

nazioarteko aldizkari gehienek eman zuten bonbardaketa krudelaren berri. Hildakoei 

dagokionez, balantzea oso aldakorra izan zen, Eusko Jaurlaritzak 1.645 biktima 

kontabilizatu bazituen ere, beste kanpo eragileek 200 eta 300 hildako eragin zirela 

ondorioztatu zituzten.208 Apirilaren 28rako, kolpistak Gernika eta honen arbolaren jabe 

bihurtu ziren. 

 

Sollube, Jata, Kota 333a edota Peña Lemonako borrokak markatu zuten 37ko maiatza 

hura. Bilbo inguratzen zuen Burdin Hesiaren ordua iritsi zen eta horrekin batera, Euzko 

Gudarostearen borrokik gogorrenak. Ezagunena, seguraski, Peña Lemona edo Lemoatx 

deiturikoa izango da, bertan eman baitzen euskal armadaren azken garaipena. 

Maiatzaren 29an hasi eta 2 aste luzez, hainbatetan aldatu zen eskuz Bilboko sarreran 

dagoen mendi hura. Errepublikarrak, Kristobal Errandonearen gidaritzapean eta 6. 

Euskal Brigadarekin, Lemoatxen lortu zuten Euzko Gudarostearen garaipenik 

mirestuena, baina baita etsituena ere.209 Izan ere, sektorea oso ezegonkorra zen 

orografiari dagokionez, eta kolpistek zuten aire-nagusitasunari esker, gudariak egoera 

oso zaurgarrian uzten zituen. Ekainaren 12rako, faxisten esku geratu zen eta ordurako, 

Bilboren hautua erabakita zegoen.  

 

 
206 Blanka eta Maribel Bruñoren testigantza 
207 François Intxausti semearen testigantza 
208 BEEVOR, A. (2005) Op. Cit. 340. orr 
209 STEER, G. L. (1963) Op. Cit. 145-146. orr 
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Burdin Hesiaren erdigunera iritsi ziren borrokak eta Bizkaiko hirigunea mehatxatuta 

zegoen. Baina oraindik ere, oztopo bat gainditzea falta zitzaien faxistei: Artxanda 

mendia.  

 

Malmasin eta Artxanda muinoek osatzen zuten defentsa lerroa, gau eta egun 

bonbardatuta izan zen Kondor Legioaren Heinkel eta Junkers hegazkinekin, hildako 

kopurua izugarria izan zelarik ekainaren 12tik aurrera.210 Hilaren 18ra arte iraun zuten 

Artxandako azken borrokak, hiriburua defendatzeko azken gerra-esfortzua. Ordurako, 

Agirre lehendakariak Carlton Hotela utzi eta Villaverde de Truciosera (Santander) ihes 

egiteko erabakia hartu zuen, beratn ezarriko zelarik Euzko Jaurlaritzaren egoitza 

berria.211 

 

Eta beste kasuetan bezala, Bilboko borroketan ere usurbildarrak egon ziren lehen 

lerroan armak eskutan. Jose Francisco Zaldua Iribar MAOC-1 Larrañaga batailoian 

zegoen mobilizatuta eta Artxandako lubakietan hil zen, bala batek jo ostean. 18an, 

kolpistek mendia okupatu zuten azken tiroketetan, beste usurbildar bat zendu zen 

mendi hartan, Kasimiro Aginaga Begiristain. Usurbilgo milizietan borrokan aritu 

ostean, euskal kanpaina guztia egin zuen lehen lerroan eta 9 hilabeteren ostean, euskal 

lurraldea galtzear zegoela lapurtu zioten bizitza. Etorkizun krudela bezain tristea 

zegoen euskaldunontzat ordutik aurrera. 

 

Ekainaren 19rako, Bilbo hustua zegoen eta bakarrik politikari bakar batzuk eta milaka 

borrokalarik betetzen zituzten bertako kaleak, baina alde egitekoak ziren. Egun hartan, 

Nerbioi ibai zeharkatzeko zeuden zubiak lehertzeko agindua eman zen, kolpisten 

aurreratzea geratzeko asmotan, baita ere argiteria guztia deskonektatzea eta gasa 

etetea ere.212 Baina ordurako berandu zen. Gainera, Jaurlaritza, ezkutuan, Batikano eta 

Italiar faxistekin aritu zen negoziaketetan, errendizio-akordio batera iristeko asmotan. 

 
210 STEER, G. L. (1963) Op. Cit. 171-172. orr 
211 SAGARRA, P., GONZALEZ, G. & MOLINA, L. (2015). Op. Cit. 237. orr 
212 STEER, G. L. (1963) Op. Cit. 178. orr 
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Baldintzetariko bat, Bilboren industria eta jeltzaleen goarnizioaren zati bat213 

entregatzea Italiarren Gezi Beltzei.214 

 

Bi aste eskas beranduago, uztailaren 2rako, euskal lurraldearen osotasuna kolpisten 

esku geratu zen, Bilboko mendebalde osoa hustu eta Iparraldeko frontea Kantabria eta 

Asturiasen sendotuko zuelarik geratzen zen Euzko Gudaroste murriztu hark.215 

 

 

Negoziaketak, errendizioa eta Iparraldeko frontearen erortzea  

 

1937ko uda hartan, ordurako, aberritik kanpo borrokan ari zen euskal armada, 

errepublikaren defentsa, baina ez bere osotasunean. Bilbo erortzearekin bat, ia 

borrokik ez zen eman eta erretirada batetik bestera ibili zen Euzko Gudarostea, 

Jaurlaritzako delegazio batek negoziaketa bide bat irekia zuelarik italiarrekin, 

errendizioa hitzartzeko.  

Uztaila erdirako, negoziaketak amaitu egin zituzten, akordio batetara iritsi baitziren 

nazionalistak, Batikanoa eta Italiarrekin. Prozesu honen protagonistak Alberto 

Onaindia euskal eliz-gizona eta Galeazzo Ciano Italiar Faxismoaren Kanpo Arazoetako 

ministroa izan ziren. Onaindiak uztailaren 6tik 10era buruturiko Erromako bidaian 

hitzartu zituzten euskal armadaren zati baten errendizioaren baldintzak: Euskal 

armadako batailoi jeltzaleak armak italiarrei entregatuko zizkieten, trukean politikari 

eta militar nagusien ihesa ahalbidetu, Santandergo ofentsiba geratu, gudarien bizitza 

errespetatu eta gerra-preso estatusa onartuko zieten, Italiar faxisten esku geratuko 

zirenak.216 

 

Baina Francoren tropek, abuztuaren 14ean Santanderren abiaturiko ofentsibak 

negoziaketak goitik-behera aldatu zituen. Kolpistak, italiar faxistak baino lehen iristen 

 
213 Hala errenditu ziren Gordexola, Itxasalde, Martiartu, Otxandiano, Malato, Saseta, Irrintzi, San Andres, 

Ertzaña eta zerbitzu unitate batzuk. 
214 SAGARRA, P., GONZALEZ, G. & MOLINA, L. (2015). Op. Cit. 238-243. orr 
215 SAGARRA, P., GONZALEZ, G. & MOLINA, L. (2015). Op. Cit. 246. orr 
216 BEEVOR, A. (2005) Op. Cit. 348-349. orr 
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baziren, ez zegoen ezer egiterik eta aurrerago Juan Ajuriagerrak esango zuen bezala, 

arratoiak bezala harrapatuko digute.217 

 

Errepublikaren Gobernu Zentralak eta Iparraldeko frontea zuzentzen zutenen agindua, 

Santanderrera atzera egitea izan zen, bertan faxistei aurre egiteko faxistei, baina 

euskal armadaren zati batek ez zituen aginduak bete. EAJ-PNVren batailoi gehienak 

ordurako armak entregatu bazituzten ere, Mungia, Padura eta Arana Goiri batailoiak 

oraindik ere borrokan ziren Kantabrian. Baina hilaren 19an, lehen lerroan zeudela, 

haien posizioak utzi eta Santoñara lekualdatu ziren, borroka eten eta italiarren eskutan 

geratzeko.218  

 

Abuztuaren 24an, Santoñako sektorean, 10.000 gudaritik gora zeuden, goi-karguen 

aginduak betetzen ez eta borrokari uko egin ziotenak. Baina hitzarturiko puntu 

nagusiena falta zen betetzeke, politikari eta militarren ihesa ahalbidetuko zuten 

hamalau itsasontzi falta ziren, eta ez ziren sekula iritsiko. Hitzarturiko errendizioa, 

baldintzarik-gabekoa bihurtuko zen eta egun hartan Santoñan emandako itun-paktu 

hura, historiara pasako zen, milaka euskaldunek kartzela pairatuko batzuten, eta 

hainbat fusilatuta izango zirelarik ere.219 Arratsaldez, Agirre lehendakaria, Iparraldeko 

frontea zuzentzen zuen Gamir Ulibarri militarrarekin elkartu zen Santanderren 

Italiarrekin zuten akordioa azaltzeko. Urtebete luzez borrokan zeramaten gudari eta 

miliziano askok, jeltzaleen mugimendu hau, traiziotzat hartu zuten, Santoñako itun edo 

akordioari, Santoñako Traizioa deituko ziotelarik.220 

 

Iraila hasieran, hasierako euskal armadatik geratzen zena, Cabezon de la Sal inguruetan 

borrokan zebilen bitartean, Fidel Davila jeneral kolpistak, Santoñako Itun-traizioa 

baliogabetuko zuen mugimendua burutu zuen, hots, Italiar tropak ordezkatu Francok 

zuzenduriko kolpisten ordez. Horrekin amaitu zen euskaldunek zuten itxaropen 

urria.221 

 
217 SAGARRA, P., GONZALEZ, G. & MOLINA, L. (2015). Op. Cit. 253-254. orr 
218 SAGARRA, P., GONZALEZ, G. & MOLINA, L. (2015). Op. Cit. 253. orr 
219 SAGARRA, P., GONZALEZ, G. & MOLINA, L. (2015). Op. Cit. 254-257. orr 
220 AMILIBIA, M. (1978) Op. Cit. 172. orr 
221 SAGARRA, P., GONZALEZ, G. & MOLINA, L. (2015). Op. Cit. 259. orr 
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Bitartean, borrokan ziharduten batailoi ezkertiarrak, oraindik ere hainbat frontetan 

aritu beharko zuketen, kasurako El Mazucoko defentsan, non bi aste luzez eta munizio 

guztia agortu ostean, posizioa kolpisten esku geratuko zen, irailaren 20ean, eta honela, 

Francoren aldekoak Asturiasera iristea lortu zuten.222 

 

Azkeneko mugimenduen emaitzak jakinak ziren. Solchagak irailaren 18an hasitako 

ofentsibak ez zuen geldirik izan. Egun berean Ribadesella okupatu zuten, urriaren 1ean 

Covadonga faxisten esku zegoen, 11an Cangas de Onis eta 14ean Arriondas. Bitartean, 

Kondor Legioak errepublikar tropak metrailatzen zituen Xixonerako bidean zihoazenak, 

ehundaka biktima eraginda.223 Errepublikarren azken orduak ziren Iparraldeko 

frontean zehar. Urriaren 20ean, ebakuazioa dekretatu zuten, baina bide bakarra 

itsasoz zenez, anabasak sortu ziren Aviles, Xixon eta Luancoko portuetan. Hainbat 

usurbildar saiatu ziren itsasontziz Frantzian babesa bilatzen, baina berandu izan zen, 

kolpistak gainean zituzten eta itsasoan ere, nagusitasun osoa baitzuten faxistek.224 

 

Urriaren 21ean, arratsaldeko lehen orduetan, Francisco Francok zuzentzen zuen 4. 

Nafar Brigada Xixongo kaleetan barna zegoen. Euskal armadaren eta iparraldean 

borrokan egon ziren azken pertsonak itsasotik ikusi zuten kolpistak nola iritsi ziren 

Muselgo itsas-porturaino. Honrren ondorioz,  Euskal Herria, Kantabria eta Asturiasek 

osatzen zuten Iparraldeko fronteari amaiera ematen zitzaion eta gerra-esfortzua beste 

sektoreetara zuzendu beharrean egon ziren Errepublikako buruak, kantauri itsasoa 

galdu ostean. 

 

Ebro aldean eta Gerraren amaiera  

Iparraldeko frontea kolpisten esku geratu zenerako, euskaldunen norabidea zinez 

aldatu zen. Batzuk Frantzian errefuxiatu ziren eta ez zuten muga pasako, baina 

bazeuden oraindik ere, Errepublika defendatzeko borroka-gosea zutenak eta horiek, 

Kataluniatik berriz lehen lerrora mobilizatu ziren. 1938. urtea zen dagoeneko eta 

 
222 AMILIBIA, M. (1978) Op. Cit. 194-195. orr 
223 BEEVOR, A. (2005) Op. Cit. 451. orr 
224 Ibidem 
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nagusiki hiru zonalde zeuden jokoan. Penintsulako erdigunea, Madriden frontea 

zegoelarik, Aragoi osoa Ebro ibaiaren ibilbidea jarraiki eta azkenik, mediterranear 

kostaldae, Katalunia eta Balentziarekin.  

 

Euskaldunentzat, Katalunia izango zen jo-muga eta bertatik bakarrik lan egin eta 

mobilizatuko zituen gudariak. Bartzelonan, 100.000 euskal errefuxiatu inguru elkartu 

ziren 1938rako225 eta Jaurlaritzak, esan bezala, gobernuaren antolakuntza guztia sortu 

zuen Katalunian, Gizarte-Laguntza, Defentsa eta Ogasuna izango zirelarik 

departamentu nagusiak. Ordurako ere, Bigarren Errepublikako Gobernu Zentralak 

estatuko hiriburua Bartzelonara lekualdatu zuen, kolpistek Madrid okupatzeko arriskua 

zela eta.226 

 

Euzko Jaurlaritzaren Bartzelonako delegaritza, nagusiki, Gizarte-Laguntzetara bideratu 

zen, eguneroko beharrak asetu asmoz, bertan zeuden milaka euskaldunei aterpea eta 

janaria emateko. Baina Iparraldeko frontean geratu gisa, gizarte zibilak ere gerraren 

ondorio militarrak pairatzen hasi ziren. Izan ere, 38ko urtarrilaren 8tik aurrera, 

Comandio Aviazione Legionaria delle Baleariko italiar hegazkin faxistek Kataluniako 

hiriburua izan zuten helburu, bobardaketak burutze aldera. Larrienak, martxoaren 

16tik 18ra eman ziren, non guztira, ia mila hildako, 1500 zauritutik gora eta ehun 

eraikindik gora suntsituta geratu zirelarik.227 36ko Gerrako bigarren bonbardaketarik 

handiena izan zen Bartzelonakoa, Gernikaren atzetik, eta tamalez, han ere, milaka 

euskaldunek pairatu behar izan zuten. 

 

Arlo militarrari dagokionez, ehundaka euskaldunek parte hartu zuten Aragoi, Madril 

eta Ebroko burruketan, baina tamalez, ez dago erregistro dokumentalik usurbildarrak 

bertan egon zirela adierazten dutenik, errepublikarren aldean behintzat. Dena dela, 

euskaldun ia gehienak sortu berri zen unitate militarrean mobilizatu ziren. 142. Brigada 

Mistoa, edo Pirinoetako Euskal Brigada (Brigada Vasco-Pirenaica) bezala ezaguna zena, 

Jose Garcia Mirandaren gidaritzapean, Euskadiko Defentsa delegaritzak sorturiko 

 
225 AGIRRE, J. A. (1978) Veinte años de gestion del Gobierno Vasco (1936-1956). 111. orr 
226 BEEVOR, A. (2005) Op. Cit. 812. orr 
227 SOLE I SABATE, J. M. & VILLARROYA, J. (2003) España en llamas: La Guerra Civil desde el aire. 180-181. 

orr 
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euskal borrokalarientzako batailoi militarra izan zen. 1938ko martxoan estreinatu ziren 

borrokan, Segreko (Lleida) sektorean.228 Ia urtebete luzez egon zen Brigada hau lehen-

lerroan, Ebroko borroketan bereizi zirelarik 38ko udan zehar. Bertan, lau hilabete iraun 

zuten borroketan, errepublikarrek 60.000 hildako, zauritu eta desagertu izan zituzten, 

indar guztien %70a, gutxi gora-behera.229 1939ko otsailaren 13an, euskal unitateak 

muga gurutzatu zuen, Katalunia galtzear zegoenean.230 

 

1939 urte hasierarako, errepublikarren irabazteko aukera desagertu egin zen. Teruelen 

eta Ebroko borroketan pairaturiko porrotek eta Gobernu Zentralaren artean zegoen 

tentsioek, anabasa besterik ez zuten ekarri, gerrako azken asteetarako. 

 

Urtarrilaren 26ean, Bartzelona kolpistek hartzearekin bat, iparralderantz babes bila 

zihoazen milaka eta milaka errefuxiatu, muga pasatzeko asmoarekin.231 Frantziako 

gobernuak, egoera kudeatzeko ezintasuna ikusirik, egun hartan, muga ixtea erabaki 

zuten, nahiz eta segituan berriz ere ireki. Ordurako, 60.000 errefuxiatuk gehiago pasa 

zuten Frantziaren muga, La Jonquera, Port Bou eta Le Perthuseko igarobideetatik. 

Hilaren 28an, 200.000 pertsonatik gora pasa zuten muga, nagusiki zibilak, oraindik ez 

baitzen militarren erretiratzea dekretatu.232 

 

Otsailaren 8an, Vicente Rojo jeneralak militarrei agindu zien Frantziara erreplegatzeko, 

estatuan ez zegoela deus egiterik. Fronte osoan zehar, Kondor Legioak adierazi bezela:  

 

Leku guztietatik bandera txuriak zeuden, frontean zein atzeguardian. 

 

Aurretik aipatu bezala, eta tartean Euskal Brigada zegoelarik, militarren azken 

konboiak hilaren 13an gurutzatu zuen muga, Puigcerdako lubakietan egondako 

 
228 SAGARRA, P., GONZALEZ, G. & MOLINA, L. (2015). Op. Cit. 270-271. orr 
229 GARAI, J. R. (2008) Celestino Uriarte. Clandestinidad y resistencia comunista. 106. orr 
230 Ibidem 
231 BEEVOR, A. (2005) Op. Cit. 567. orr 
232 BEEVOR, A. (2005) Op. Cit. 574. orr 
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borrokalariekin.233 Ordurako, kolpistek estatuaren muga guztien kontrola zuten eta 

amaitutzat eman zuten guda Katalunian. 

 

Otsailaren 27an, Frantzia zein Britainia Handiak, Francok Burgosen zuen gobernua 

errekonozitu zuen eta honela, Bigarren Errepublikaren politika amaiera iritsi zen.234 

Hilabete beranduago, lehenengo tropan estatuko hiriburua izandako Madriden 

inguruetara iritsi ziren, hilaren 31ean, ofizialki, bertako tropak errenditu eta kolpistek 

haien azken helburu militarrak betetza eman zituzten arte. Gerra, hurrengo egunean, 

apirilaren 1ean eman zen amaitutzat, Francisco Franco diktadoreak sinaturiko agindu 

bati esker.235 

Atxiloen trukatzea 

 

Gerra osoan zehar, nazioarteko estatuek, haien herritarren alde egin izan zuten 

momenturen batean edo bestean. Herrialde ezberdinetako enbaxada eta kontsulen 

arteko harremanak baliatu zituzten pertsonen nondik-norakoak jakiteko eta kasu 

askotan, atxilotuta zeuden herritar horiek, beste batzuengatik trukatzeko. Aktiboenak, 

Eusko Jaurlaritza eta Frantzia, Argentina eta Mexikoko enbaxadoreak izan ziren, beti 

ere Nazioarteko Gurutze Gorriaren kudeaketaren bitartez, organismo hori baitzen bai 

alde batek zein besteak errespetatzen zuen erakundea. 

 

Esan bezala, eta kopuruari erreparatuz, euskaldunak izan ziren atxilo trukatze horietan 

gehienak, soldadu kolpistak, frantsesak, errusiarrak eta alemanen aurretik. Kanje 

hauek, 1937 erdialdean hasi ziren puntualki egiten baina 38an, gerraren ibilbidea 

erabakitzen hasi zenean, talde handietako trukatzeak bilatu zituen Eusko Jaurlaritzak, 

ahalik eta euskaldun gehien askatzeko asmoarekin.  

 

Ingeniarien 1.go batailoian gudari aritutako Jose Zubeldia Bengoetxea izan zen 

ezagutzen dugun usurbildar trukatu bakarra. Iparraldeko frontea erortzean atxilo hartu 

zuten Joxe eta urtebete luzez Kantabria eta Bizkaiko gartzeletan egon ostean, 1938ko 

 
233 BEEVOR, A. (2005) Op. Cit. 575. orr 
234 BEEVOR, A. (2005) Op. Cit. 582. orr 
235 BEEVOR, A. (2005) Op. Cit. 598-599. orr 
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azaroaren 24ean Hondarribira eraman zuten. Bertan, Hotel Conchan, eskuburdinak 

askatu zizkioten, otordu bat eman eta Irungo Komandantzia Militarrean baimena eman 

zioten. Horren ostean, Nazioarteko Gurutze Gorriko jarraigo batek lagunduta, zubi 

internazionala zeharkatzen zuten, iparraldeko aldean aske geratzen ziren arte, Eusko 

Jaurlaritzaren delegatuen esku.236 

Kolpisten aldean borrokan  
 

Gobernu leial eta errepublikarraren alde zeuden herriak, behin kolpisten okupazioa 

pairatzen zutenean, errepresioaren hastapenak ailegatzen ziren bertara. Mota 

askotarikoak ziren herritarrak sufritzen zituzten ondorioak. Horietariko bat, bortxazko 

mobilizazioak ziren, hau da, kolpisten alde derrigorrean borrokara joatea, eta joan 

ezean, kartzela zigorraren mehatxua ezartzen zuten.  

 

Baina, bazeuden hainbat kasu ere, ultraeskuindarren alde, modu kontziente eta aske 

batean alistatzen zirela, izan karlista, errekete edota falangista sentitzen zirelako edota 

Espainia handi eta libreago bat nahi zutelakoan. Beraz, kolpistekin borrokan egotean, 

egon badaude kasuak jakin ezin dakizkigunak konbikzioz edota derrigor joan ziren 

lehen lerrora militar eskuindarrekin.  

 

Usurbilgo lehen hildakoa, kolpistekin borrokan zela, Pedro Zuloaga Lizaso izan zen. 

Mendiko Artileria Erregimentuko 2. Batailoian zegoen soldadutzan Arratzain baserriko 

semea. Familiak dionaren arabera, parapeto bat egiten ari zela lubakietan, tiro galdu 

batek harrapatu omen zuen.237 Legutioko Guduan parte hartuz zauritu eta ondoren, 

Gasteizko Seminario Ospitalera eraman zuten. Bertan zendu zen, 1936ko abenduaren 

15ean eta hilabete beranduago egin zioten hileta elizkizuna, Usurbilen.238 

 

1937 iristearekin bat, lehenengo soldaduak mobilizatu zituzten. Apirilaren 17an Luis 

Soroa Berrotaran eta Blas Añorga Mendizabal erreketeen alde inskribatu ziren, Arrue 

 
236 Euzkadiko Guda Ordezkaritza Nagusiko Jose Zubeldiaren fitxa pertsonala. 
237 Josune Zuloagaren testigantza 
238 La voz de España 1937/01/24 6. orr eta Espainiako Aldizkari Ofiziala 1941/10/25 8304. orr 
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jaunak aurkeztu ostean. 239  Ekainaren 4ean, berriz, Balbino Zumeta Berasategik 

Erreketeen Kanpainan inskribatu zen. Aurretik txapelgorri (boina roja) gisa aritutakoa  

zen Donostiako Erreketeen zirkuluan.240  

Urte hartan kolpisten aldekoekin borrokan egon zen beste usurbildar bat Jose Manuel 

Arana Etxenagusia izan zen. 37an Andoainen bizi zen eta frontera mobilizatu zuten 

urte berean, nahiz eta hilabete gutxi batzuetara etxera bueltan ekarri zuten, gaixorik 

baitzegoen. Bi urte ostean, 1939ko ekainaren 7an zendu zen etxean, Tuberkulosiak 

jota.241 

1937ko udaberrian mobilizatutakoen artean, Eusebio Igarola Ernabide usurbildarra ere 

egon zen. Xelebre ezizenez, lehenengo herritarra izan zen bi aldeetan borrokan egon 

zena, hasieran Andatzan Usurbilgo Gerra Komisaldegian eta ostean, Oriamendiko 

Tertzioarekin Iparraldeko frontean. Horietako borroka batean zauritu zuten Eusebio 

eta Loiuko ospitalera eraman zuten. Abuztuaren 8an bertan zegoen.242 

Beste usurbildar bat kolpisten aldean aritu zen borrokan, Jose Lorenzo Gomendio, 

hura ere, familiaren esanetan, halabeharrez, soldadu eraman zutelako. Honek, Eugenio 

Gomendio anaia zuen errepublikarrekin borrokan, teniente gradua eskuratuta.  

Mobilizatua izan eta gutxira, Jose Lorenzo Cacereseko frontean borrokan hil zen, 

ekainaren 9an.243 Kuriositate gisa, 2000. urtean, bertako hilerrian deshobiratze bat 

burutu eta bere gorpua topatu zuten, inguruan zegoen hobi komun batean.244 

 

Euskadiko frontea desegitear zela, kolpisten alde zeuden erreketeen goarnizioan, 

borrokan zebilen Venancio Aizpurua Estala usurbildarra. 1937ko ekainaren 13an, 

Errepublikarrek Manuel Kristobal Errandonearen gidaritzapean Peña Lemonan 

 
239 Euskal Ikasketetarako Herri Fundazioa (EIHF) Gipuzkoako Karlisten Gerra Batzordea 
240 EIHF Gipuzkoako Karlisten Gerra Batzordea 
241 LASA, X. (2006) Historia oral: la voz dormida en la memoria: el impacto de la Guerra Civil (1936-1939) 

en la vida social de un pueblo de Gipuzkoa: Andoain, recordando a quienes lucharon por la libertad y 

contra el fascismo. 512. orr 
242 EIHF Gipuzkoako Karlisten Gerra Batzordea 
243 Donostiako Elizbarrutiako Artxibo Historikoa 2408/002-01 San Pedro Apostol, Igeldo T.4 95. orr 
244 Cacereseko Aldizkari Ofiziala 2000/06/03 7.orr 
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lortutako garaipenaren osteko borroketan, lehen lerroan zebilela hil zen Venancio. 

Tradizioaren martiri gisa eskaini zion La Voz de Españak hil-mezua usurbildarrari.245 

 

Hurrengo egunean, ekainaren 14a, beste usurbildar bat zendu zen fronte berdinean. 

Lehen aipaturiko erreketa, Luis Soroa Berrotaran. 18 urte besterik ez zituen eta soilik 

bi hilabete zeramatzan Oriamendiko tertzioan. Goizeko 06:30tan, buruan jo zuen bala 

batek hil zuen Luis246. Egun hartan bertan, arratsaldeko 15:30etan iritsi zen gorpua 

Usurbilera eta Zirkulo Tradizionalistaren lokalean kokatu zuten hil-kapera, hori eta 

gero, herriko hilerrian hilobiratu zutelarik.247 Ohore handiak egin zizkioten eta Julian 

Azpiroz erretoreak ere bere balentria goraipatu zuen. Urte luzez Usurbilgo kale batek 

bere izena eraman zuen (egun San Esteban kalea denak).  

 

Bizkaian borrokan aritu zen ere Antonio Larramendi Galdona. Bera eta bere anaia 

Bixente Errepublikaren alde borrokatzera joan ziren zenbait testigantzek diotenez.248 

Gauzak nola gertatu ziren segurantziarekin ezin izan da jakin, baina kontua da Antonio 

kolpisten aldean Bizkaiko azken borroketan hil zela Sopuertan, ekainaren 29an.249 

 

Uztaila iristearekin bat, Euskal lurraldean zeuden borrokak amaitu egin ziren, eremu 

guztia kolpisten esku geratu zelarik. Eta Iparraldeko frontean ez ezik, Erdiguneko 

(Madrilgo) frontean ere borroka latzak ematen ari ziren. Justuki,  eta nahiz eta 

Burgoseko 11. Artileria Arinen erregimenduan mobilizatuta egon, Madrilen 

borrokatzea tokatu zitzaion Ebaristo Lizaso Salsamendi usurbildarrari. Uztailaren 5ean, 

gauez, Errepublikaren aldekoek emandako erasoa neutralizatzen egon zen Ebaristo, 

kolpisten aldean. Gauzak hala, borroken lehenengo orduetan, baina hilaren 6an, 

Errepublikarrek egindako bonbardaketa bortitzen ondorioz hil zen Lizaso, Bruneteko 

herrian, kolpistak inguratuta geratu zirenean.250 Erdiguneko frontean ere aritu zen 

borrokan eskuindar faxistekin Jose Maria Izagirre Loyarte gaztea. Hernanin jaioa baina 

 
245 La voz de España, 1937/06/24 7. orr 
246 Joxe Mari Soroa Berrotaranen testigantza (2010/03/26ean grabatua) 
247 EIHF Gipuzkoako Karlisten Gerra Batzordea eta La voz de España, 1937/06/29 11. orr 
248 Maria Pilar Maizen testigantza 
249 DEAH San Salvador, Usurbil T.6 20. orr 
250 Usurbilgo Erregistro Zibila, 1945/10 
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Usurbilen bizitakoa zen, eta 21 urte zituela, Trujillon (Caceres) borrokan zebilela 

kolpistekin hildakoa.251 

 

Aurretik aipatu bezala, Iparraldeko frontea erortzearekin bat, beste foku batean jarri 

zuten bai batak zein besteak gerraren balantza aldatzeko edo indartzeko. 37ko 

amaieran, abendua hastearekin bat, Teruelen borrokak piztu ziren eta gutxienez, 

kolpisten aldean, baziren usurbildarrak. Zaragozako artileria sailean zegoen 

mobilizatuta Justo Arana Ormazabal eta Aragoiko lehen lerroan hil zen, abenduaren 

8an.252 Fronte berean egon zen mobilizatuta Antonio Astiazaran Etxabe, honek ere 

Aranak bezala, heriotza pairatuko zuelarik borroketan, baina kasu honetan, hilaren 

30ean.253 

 

1938 urtea iristearekin bat, gerra-esfortzua handitzen joan egin zen kolpistentzat ere, 

behin iparraldeko frontea erorita eta gerraren norabidea hauen alde zihoala. Kasu 

honetan, Mariano Zubia Arcaid usurbildarra Erreketeen San Inazio Tertzioan 

inskribatzen da, aurretik Eusebio Igarolaren kasu bera jarraituz, hau da, bi aldeetan 

borrokan arituz. Izan ere, urtebete lehenago EAE-ANVko 1. Batailoian baitzegoen.254 

 

38ko uda-giro hartan, beste bi usurbildar zendu ziren kolpisten aldea babestuz 

Castellongo frontean. Pedro Goikoetxea Arrieta Arapiles 7 batailoiko hirugarren 

konpainiaren parte zen eta ekainaren 11an hil zen frontean borrokan zela Iglesuela del 

Cid-en. 25 urte zituen.255 

 

Ordea, Jose Martin Zarauz Echave gazteak 19 urte baino ez zituen eta Siziliako 7. 

Erregimentuan zegoen mobilizatuta. Berekin batera, beste usurbildar bat, Esteban 

Bengoetxea Urruzmendi zegoen soldadu kolpistek mobilizatuta eta Jose Martinen 

heriotzaren lekuko zuzena izan zen.256 1938ko uztailaren 1ean zendu zen Zarauz eta 

 
251 DEAH San Juan Bautista, Usurbil T.12 102. orr 
252 DEAH San Salvador, Usurbil T.6 40. orr 
253 DEAH San Salvador, Usurbil T.6 26. orr 
254 EIHF Gipuzkoako Karlisten Gerra Batzordea 
255 DEAH San Salvador, Usurbil T.6 30. orr 
256 Esteban Bengoetxearen testigantza, hala kontatu izan zuen herrian hainbatetan. 
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Luis Soroaren gisan, honen gorpua Usurbilera iritsi bezain laster, Zirkulo 

Tradizionalistara eraman zuten, bertan gurtza egiteko. Uztailaren 7an eskaini zitzaion 

elizkizuna, herriko parrokian, goizeko 10etan.257 

 

Uda hartan ere, Bizkarre baserritik eramana izan zen Domingo Salsamendi Arruti 

gaztea zendu zen, justuki, Ebroko batailaren ofentsiba errepublikarra hastearekin bat. 

Honek ere, Zarauzek bezala, 19 urte zituen. Familiak dio,  Domingo baserritik bortxaz 

eraman zutela. Esan bezala, Ebroko borrokak hasi ziren egun berean hil zen lehen 

lerroan, hau da, uztailaren 25ean.258 Bitxikeria gisa, 2018ko azaroan, Tarragonako 

Camposinosen memorial bat eraiki zuten eta bertan, Domingoren izen-abizenak 

inskribatuta daude, Ebroko batailan hil zirenak gogoratzeko. 

 

Dokumentaturik daukagun herritarren arteko kasurik krudelenetako bat, seguraski, 

Luziano Goenaga Urangarena, Usurbilen bizi zen asteasuarrarena, izango da. Izan ere, 

21 urte zituela, 36ko azaroan atxilotua izan zen, Tolosako kartzelara eramana eta 

hilabete bat bertan egon ostean, Ondarretakora eraman zuten.259 Hortik, seguraski, 

mehatxu edo zigor handiago bat ekiditearen truke, kolpistekin mobilizatu zen eta 

tamalez, Caudiel-en (Castellon de la Plana) hil zen lehen lerroan borrokan zela 1938ko 

irailaren 28an.260 Ia bi urte etxetik kanpo, errepresaliatua, bi kartzeletatik pasata eta 

derrigorrez mobilizatutakoa, heriotzarekin amaituko zuen bere errepresio-gurpila. 

 

1939 iritsi zenerako, esan bezala, gerraren amaiera gertu zen eta Bigarren Errepublikak 

azkeneko asteak zituen. Kolpistei, Madril eta Katalunia besterik ez zitzaien falta, estatu 

osoa beraien esku geratzeko. Eta aurreko kasuetan bezala, oraindik ere bazen 

usurbildarrik alde batean zein bestean borrokan. Kolpistekin, zehatzak izateko, 

Flandesgo hirugarren batailoian zegoen Jose Ramon Izagirre Malkorra kalezartarra 

Kataluniako frontean borrokan, bala batek bere bizitzarekin akabatu zuen arte, 

urtarrilaren 23an.261 Estimua izango zioten usurbildarrari, Bartzelonako Sant Joan de 

 
257 La voz de España, 1938/07/7 7. orr 
258 DEAH San Salvador, Usurbil T.6 78. orr 
259 GPAH, 2773/72 
260 DEAH San Salvador, Usurbil T.6 32. orr 
261 DEAH San Salvador, Usurbil T.6 38. orr 
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Medionako hilerri militarrean hilobiratu baitzuten Izagirre. Fronte berean zegoen 

Inaxio Sagardia Izagirre herriko semea ere. Baina honi, Zaragozako Ospitale Militarrera 

eraman zuten lehen lerroan izandako zaurien ondorioz eta otsailaren 10ean zendu zen. 

Sagardiaren gorpua ordea, Usurbilera ekarri zuten, bertako hilerrian lur har zezan.262 

 

Kolpistek mobilizatu zituzten usurbildarren beste kasu bat Mujika Salsamendi anaiena 

izan zen, Julio eta Benitorena. Anai zaharrena zen Julio, atxilotua izan zen Luziano 

Goenaga baino egun bat lehenago, hots, azaroaren 19an, Federiko Lasa Urdanpilleta, 

Migel Olazabal Uranga eta beste batzuekin batera eta hauek ere, Tolosako kartzelara 

eraman zituzten.263 Abenduaren 1ean, modus operandi bera jarraituaz, Ondarretara 

lekualdatu zuten Julio eta hortik, kolpistekin mobilizatzera iristeraino, Logroñoko 

Bailen 24 Infanteriako erregimendura. Eraman zutenetik, 7 urte pasa ziren berriz ere 

etxera bueltatu zen arte.264 

 

Benitori dagokionez, 1919ean jaio zen eta 18 urte zituela eraman zuten faxistek 

mobilizatuta. Valladolid, Ebro, Toledo eta Badajozen egon zen frontean, eta azken 

honetan, zauritu egin zuten bala batek sabelean jo ostean.265 

 

Herritarren artean, faxisten aldean borrokan egondako azken kasua Jose Ramon 

Errasti Esnaola aginagarrarena izango zen. Zehazki, hau izan zen ere kolpisten aldean 

borrokan hildako azken usurbildarra. Izan ere, apirilaren 2an, 36ko Gerra bukatu eta 

hurrengo egunera, Bargas (Toledo) herrian mobilizatuta zegoelarik hil egin zen. 

Bertako polborinan sorturiko leherketa bat izan zen heriotzaren kausa, nahiz eta accion 

de guerra hil zela bezala jaso zuten. 266  

 

Amaitzeko, ondorio gisa aipatu genezake, kolpisten inguruan, boluntario joandako 

hainbat mutil gorabehera, gehienek profil antzekoa zutela: Mobilizatu berriak, oso 

gazteak eta ia formakuntza militarrik gabekoak. Beste aukera, errepublikarren alde 

 
262 Ibidem 
263 GPAH, 2772/108 
264 Julio Mujikaren testigantza (1995-3-18an Alazne Begiristainek grabatua) 
265 Benito Mujikaren testigantza (1995-3-18an Alazne Begiristainek grabatua) 
266 ITURAIN, I. (2014) Op. Cit. 82. orr 
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borrokan egon ostean, atxilotuak izan zirela eta derrigorrez edo heriotza / kartzela-

zigorra ekiditeko, frontera mobilizatzera derrigortzen zituztela. Dena dela, ondorioz, 

gauza baten adierazle bada ere: Kolpistek zuten beharra tropak osatzearena eta 

goarnizio ezberdinak kubritzearena, egondako zauritu, hildako, atxilotu eta 

desertoreekin. 

 

ERREPRESIO KOLPISTA / FRANKISTA USURBILEN 

Fusilamenduak 
 

Usurbil Fronte Popularraren esku zegoen bitartean, aipatu dugu hainbat gertakizun 

eman zirela herrian, Giza Eskubideak urratu zituztenak. Jose Alzibar eta Jose 

Barrenetxearen fusilamenduek, herrian zeuden kolpisten aldekoen amorru-gosea 

areagotu besterik ez zuen egingo. Hori zela eta, Usurbil okupatu zuten bezain laster, 

hasi zen ezkertiar eta errepublikarrek pairatuko zuten erasoaldia. Atxiloketak, ile-

mozteak eta bortxaketak ziren ohikoenak, baina lehenengo egunetan, oraindik ere 

tentsioa, gorrotoa eta areriotasuna pil-pilean zegoen eta Falangista eta Errekete askok, 

justizia zuzenean aplikatu zuten. Eta bai, fusilamenduetaz ari gara hizketan. 

 

Errepresio horren adibide garbia dugu, CNT del Norte aldizkarian jasotakoa 1937ko 

otsaileko kronika batean. Zarautzen emandako kanporatuen inguruko albiste batean 

jaso zuten, nola kolpistek, herriak okupatu eta egun gutxitara, bazituztela gustoko 

lekuak fusilamenduak egiteko. Ondarretako espetxean atxilo zeuden herritarrak 

bertatik ateratzen zituzten eta Zumaia eta Orio arteko errepidean  akabatzen zituzten, 

bide ertzean. Bazeuden kasuak ere, Usurbilen ematen zietela azken tiroa, geroago, 

bertan gorpua utzi edota kasu batzuetan, Zarautzen hilobiratzen zituztenak.267 Herrian, 

modus operandi hura jarraituta, hainbat fusilatu zituzten, kasurako, jarraian aipagai 

izango ditugunak: 

 

 

 

 
267 CNT del Norte 1937/02/25 6. orr 
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Romana Zubiria Urruzmendi  

Aginagan jaio zen Romana 1891/03/04ean. Eusebio Larzabal Orandegi añorgarrarekin 

ezkondu ostean, Donostiara joan zen bizitzera. Hiru seme-alaba izan zituzten 

probintziako hiriburuan eta 48 urte zituela, bere senarrarekin batera, 1936/09/26an 

fusilatu zuten kolpistek Donostian.268 Erailketa honen atzean zeuden arrazoi edo 

motibaziorik ez ditugu zehatz ezagutzen, baina egun oraindik bizirik dagoen Maria 

Luisaren testigantzaren arabera, senarra nazionalista izaki, litekeena da biak arrazoi 

horregatik desagertuaraztea. Dena den, Romana  Usurbilen jaiotako emakume bakarra 

da fusilatua izan zela errebeldeen eskutik. 

 

Bautista Aginaga Otegi  

1903/04/25ean jaio zen Usurbilen eta Gaztañagan zuen bizitoki. EAJ-ko kidea eta 

Euzko-Batzokiko idazkaria izan zen zen Gerra lehertzerako269. Usurbilen lehen 

mugimenduak ematen hasi zirenean, Hornikuntza komitearen parte izan zen, ofizina 

zerbitzuetan. Kolpistek herria okupatu eta egun gutxitara bueltatu zen, aitaren hiletara 

(1936/09/30n hil baitzen Karlos Aginaga Otegi).270 

Ez zen lehen lerroan borroketan egon  eta seguruenik, pentsamendu horrekin, ezer 

egin ez izanagatik, hiletara joatea erabaki zuen, nahiz eta Zarauzko bere lehengusu 

Agustina Arozena Aginagak ez joatea aholkatu zion “jendea hiltzen” ari zirelako.271 

Usurbilera etorri orduko, harrapatu omen zuten eta Oikia-Zumaiara (Meagas inguruan) 

eramana izan zen Bautista, Pedro Julian Agirre Gallastegi aiarrarekin batera. Leku 

hartan fusilatu zituzten biak 1936/10/01ean, epairik gabe.  

 

44 urte beranduago, 1980ko uztailaren 13an, behin baimen guztiak lortuta 

zituztenean, EAJ-ren ekimenez deshobiratu zituzten Meagasen fusilaturikoen 

gorpuzkiak, egunean bertan, arratsaldeko 19retan Usurbilgo Eliz Nagusian hileta 

elizkizuna egin zutelarik.272 

 

 
268 Donostiako Erregistro Zibila, 1945/02/28an inskribatua 
269 Euzkadi Bajo el Regimen De Franco txostena 4. orr 
270 Martzial Goenaga Gorritiren testigantza (2010/07/30ean grabatua) 
271 GURRUTXAGA, A. (2017) Zarauzko Gutunak. 36ko Gerra. 251. orr 
272 Diario Vasco 1980/07/13 16. orr 
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Joxe Mari Furundarena Begiristain 

1915/07/17an jaioa Usurbilen eta Aginagako Eiza etxean bizi zen. Pelotari aski trebea 

zen Joxe Mari, ezkongabea eta nazionalista. Gerra iritsi zenean, Usurbilgo Gerra 

komisaldegian barnean zegoen Milizietako Kuartelen 2. Eskuadrako milizianoa izan zen 

abuztu bukaeratik aurrera.273 Behin herria kolpisten esku geratu eta gero, Tolosara 

eraman zuten eta bertan fusilatua izan zen 1936/10/03an.274 Aginagan lurperatu zuten 

Furundarena, familiaren panteoian. 

 

Jose Heredero Pinela 

Usurbilen jaioa 1903an, ezkondua eta bertan bizi izan zen. UGT sindikatuan afiliatua 

zegoen eta autobus gidari bezala aritzen zen lanean. Gerra iritsi zenerako, Donostiara 

lekualdatu zen eta bertan, Antiguoko Erretenean aritu zen miliziano gisa.275 33 urte 

zituela Irubiden, Usurbilgo sarreran fusilatua izan zen276, kolpistak sartu eta hilabete 

eskasera, 1936/10/03an.277 

 

Patxi Aizpurua Alkorta  

1907/03/22an jaioa Usurbilen, Urdaiagako Zabalea baserrikoa. Ezkongabea, afiliaziorik 

gabea baina EAJ-ko gertukoa zen eta Andatzan borrokan aritu zen abuztuaren 25etik 

aurrera. Bera izan zen Usurbilgo Gerra komisaldegiko buruzagietako bat, zehatzak 

izateko, Usurbilgo Milizien kuarteleko 2. Eskuadrako buruzagia. Kolpistak herrira iritsi 

ostean, Lasarteko kuartelera atxilo eraman zuten, anaia Eustakiorekin batera eta 

bertan Koxme Yaguezekin kointziditu zuen. Jasotako testigantzen arabera, 

Txokoaldeko zubia suntsituta zegoenez, Simoneko Raimundo Illarramendiri eskatu 

zioten Guardia Zibilak eta atxilo zeramaten Patxi errekaren bestaldera pasatzeko, bere 

alan.278 Urriaren 10ean, kartzelatik atera eta  Orioko mendatean fusilatu zuten279, 

 
273 CDMH PS BILBAO 64 E2 111. orr 
274 Tolosako Erregistro Zibila 34. Alea, 1940/01/12an inskribatua 
275 CDMH PS BILBAO 64 104. orr (atzekaldea) 
276 Hilaria Aizpurua Zeberioren testigantza (1996ean grabatua)  
277 Donostiako Erregistro Zibila 
278 Itziar Illarramendi Muxikaren testigantza (2021/12/17an grabatua) 
279 Euzkadi Bajo el Regimen De Franco txostena 4. orr 
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Koxmerekin batera. Zarautzen lurperatu zuten, baina gerora gorpua desagertu egin zen 

eta haren arrastorik ez dago inon. 

 

Koxme Yaguez Beristain 

Durangon jaioa eta EAJko kidea zen Koxme. Zubietan maisu gisa egon zen lanean eta 

baita kontable lanetan ere. Tren-geltokian bizi zen, aita bertako burua baitzen.280 

Politikari dagokionez, aurretik esan dugu jeltzalea zela Yaguez, baina Teodoro Aranburuk 

kontatzen duen bezala, herriko alderdiko buruetako bat omen zen: “Partiduan pixkat 

destakatuak zianak, Partido Nazionalistakuak zian, Koxmek mitinen batian destakatua 

ta… Han zatoztin militarrak ez zakiyen hue zein zan, hemen herrin bertan izaten zian 

hoik zeatu (salatu) zittuenak.281  

Hurrena, behin gerra lehertuta, abuztuaren 29an,  Frente Popular aldizkariko 

kazetariak lagundu zituen San Estebandik Andatzara eramaten, Saseta 

komandantearekin elkarrizketa bat izateko asmotan fronteko lehen-lerroetan. 282 

Usurbil kolpistek okupatu bezain laster, Zarautzera atzera egin zuten, jauregi batean 

kokatu zutelarik errepublikarren koartela. Hantxe zegoen Koxme, Usurbilgo taldearen 

buru eta ihes egin ordez, bertan geratzea erabaki zuen, beste batzuekin batera. 

Zirudienez, ezer egiten ez zutenez kolpistek, ez zieten beldurrik. 283 

Baina egoera ez zen Koxmek espero bezala suertatu. Herrira bueltatzearekin bat, 

atxilotu egin zuten eta Lasartera koartelera eramana izan zen. Aipatu bezala, bertan, 

beste usurbildar batzuekin egon zen, baina Patxi Aizpuruarekin batera 1936/10/10ean, 

32 urte zituela, Llamas komandantearen aginduz fusilatua izan zen Orioko mendate 

inguruan.284 Familia gorpua jasotzeko asmoarekin joan zen Zarauzko komandantzia 

militarrera, baina ezin izan zuten ezer egin. Izan ere, dolu eta hileta elizkizunak 

 
280 CNT del Norte 1937/02/25 6. orr 
281 Teodoro Aranburu Otaegin testigantza (2010/08/10ean grabatua) 
282 Frente Popular 1936/08/30 5. orr 
283 AZURKI, A. (2011). Op. Cit. 258. orr 
284 EGAÑA, I. & MARTINEZ, M. (1998) 1936, Guerra Civil en Euskal Herria. 260. orr 
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debekatuta baitzeuden gorrientzat. Azkenean, Zarauzko hilerrian lurperatu zuten bere 

lagunek, isilpean”.285 

Gipuzkoa osoan, kolpistek zortzi irakasle fusilatu zituzten eta horietako bat, Koxme izan 

zen.286 

 

Joxe Galarmendi Balerdi  

Usurbilen jaioa, 1886/12/25ean. Ezkondua, EAJ-ko sinpatizantea eta Kalezarko 

Kaxkonean bizi izandakoa. 50 urterekin fusilatua 1936/11/02 Zizurkilen, epaiketarik 

gabe. Joxe Mariren seme ziren Ramon eta Valeriano Galarmendi Aizkorreta miliziano 

gisa aritu ziren Iparraldeko frontean eta biak Otxandioko borroketan hil ziren, 1937ko 

apirilean.287 

Kolpisten udalbatza eraketa berria eta herri-okupazioa  
 

Lehenengo egun haietan, kolpistek herritarrei agindu zieten balkoi guztiak bandera 

nazionalarekin apaintzeko, herritik desfile bat egingo zutela eta, Usurbilen okupazioa 

ospatzeko. Julian Azpiroz Alda herriko erretorea joan zen desfile horren buru, agintari 

militarrez lagunduta. Zenbait herritarrei, Kalezarko Portalekoei esaterako, aurpegiratu 

zien Azpirozek balkoietan jarritako banderak txikiegiak zirela, iraganean jartzen 

zituzten bandera nazionalistak handiagoak eta ikusgarriagoak zirela.288 

 

Usurbilen okupazioa eman eta lau egunetara eratu zuten kolpistek udalbatza berria, 

irailaren 21ean, alegia. Egun hartan, goizeko 11etan eman zioten hasiera 

udalbatzarrari, Jose Antonio Maioz Manzisidor alkate zelarik289 eta hurrengoak 

zinegotzi:290 

Francisco Kalparsoro Mujika 

Jorge Aizpurua Atxega 

 
285 USURBILGO ETXERAT!, ERREPRESIOAREN AURKAKO TALDEA & NOAUA! KULTUR ELKARTEA (2002) Op. 

Cit.  
286 BARRUSO, P. (2005) Op. Cit. 518. orr 
287 Euzkadi Bajo el Regimen De Franco txostena 12. orr 
288 Paulina Aizpurua Iribarren testigantza (2021/04/19an grabatua) 
289 Aktetan presidente gisa agertu ohi da indarrean dagoen alkatea. 
290 UUA, 1936/09/21eko Udalbatzako akta. 
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Ignacio Añorga Zarauz 

Dionisio Mayoz Balerdi 

Jose Ibarguren Alzaga 

Francisco Sagardia Berridi 

Nagusiki, kargu publikoen esku-hartzea eta batzordeen eraketak egin zituzten, honela 

geratu zirenak:  

- Ogasun Batzordea:  Jose Antonio Maioz presidente eta Francisco Kalparsoro 

eta Jorge Aizpurua batzordekide. 

- Gobernazio Batzordea:  Jose Antonio Maioz presidente eta Dionisio Mayoz eta 

Ignacio Añorga batzordekide. 

- Ongintza Batzordea (Beneficiencia): Jose Antonio Maioz presidente eta Jose 

Ibarguren eta Francisco Sagardia batzordekide. 

- Uren Batzordea: Jose Antonio Maioz presidente eta Ignacio Añorga eta 

Francisco Sagardia batzordekide. 

 

Udalbatzari amaiera emateko, Gipuzkoako Gobernadore Zibilari (Ramon Sierra 

Bustamanteri) eskerrak eman zizkioten, kargu-publiko berriengan jarritako 

konfiantzagatik eta Espainiaren onerako, gerra amaierara eraman zezan opaz.291 

 

Bost egun geroago, irailaren 26an, ez-ohiko udalbatzar bat deitu zuten kolpistek. 

Oraingoan, aurreko akta onartzearekin bat, Jose Antonio Maioz alkatearen esanetan, 

Burgoseko Defentsa Nazionaleko Junta laguntzeko, harpidetza egiteko momentua iritsi 

zela adierazi zuen, eta horretarako, 300 pzta.-ko harpidetza finkatu. Aho-batez onartua 

izan zen alkatearen proposamena, eta ofizialki, herritarren diruarekin kolpistak gerra-

esfortzua finantzatzen hasi zen Usurbilgo Udala.292  

 

Irailaren 30ean, ultraeskuindarrek inposatuko zituzten haien gizarte-ereduekin 

jarraituko zuten. Egun hartako udalbatzan, Bigarren Errepublikan indarrean egondako 

laikotasuna alde batera utzi zuten, katolizismoa Usurbilen zehar zabalduko zuten 

neurriak onartuz. Gauzak hala, udalbatzak Jesusen bihotza udalean tronuratzea erabaki 

 
291 Ibidem. 
292 UUA, 1936/09/26ko Udalbatzako akta 
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zuen eta urriaren 2a ospakizun eguna bihurtu, eskoletako gurutzeak bedeinkatuaz, 

herriko parrokoaren eskutik.293 

 

Lehenengo egun horietan, errepresioa eguneroko ogia izan zen. Aurretik aipatu 

ditugun Patxi eta Eustakio Aizpurua Alkortaren atxiloketei, Regino Arrozpide 

Usabiagarena gehitu behar diogu, egun berean atxilotu baitzuten. Hark, ordea, zortea 

izan zuen, bere familiak influentzia handiko norbaiten laguntza lortu ostean, libre 

geratu baitzen eta berarekin batera baita Eustakio Aizpurua ere. Baina kolpistek 

beraiekin mobilizatzera derrigortu zuten usurbildarra. Horretaz aparte, emakumeen 

artean, ile-mozketak ere izan ziren faxistek egin zituzten zigorrik ohikoenak okupatu 

berriak ziren herrietan. Usurbilen, ezaguna dugun kasu bakanetarikoa Juana 

Izagirrerena da, miliziana gisa ariturikoa sukalde lanetan294. Kolpistek ilea moztu 

zioten. 

 

Baina errepresio guzti horrek, jarraipena izango zuen udaleko lanketetan ere. 

Gobernadore faxisten aginduz, udal-langile eta funtzionarioen artean “garbiketa” 

egitea ere erabaki zuten. 1936ko azaroaren 12ko udal-aktak adierazten duen bezala, 

hasiera batean ez zuten bere lanpostutik inor kendu baina ez zen denbora asko pasako 

gauzak agintari berriek nahi zuten bezala egiteko.295 

 

1936ko azaroaren 14an bi udalbatzar egin ziren. Lehena, arrunta, goizeko 11.00etan 

Maioz alkatearen zuzendaritzapean. Bertan, besteak beste, gerra-esfortzuan 

laguntzeko 160 pzta.-ko dohaintza onartu zen, Baleares gurutza-ontziaren 

sostengurako eta usurbildar bakoitzak 0,25 pzta dohaintzan ematea Francori gorazarre 

egiteko.296  

Bigarrena, udalbatza bereziaren izaerarekin, 20.30etan, Ignacio de Urkijo eta Olanoren 

Gobernuko ordezkariaren eta Kalparsoro eta Aizpuruaren partehartzearekin soilik. 

Bertan udalbatza osoaren “dimisioa” onartu eta beste udal-talde bat osatu zuten, 

alkate berria Juan Manterola Gomez izendatuz.  Aurrekoan jada zeuden Francisco 

 
293 UUA, 1936/09/30ko Udalbatzako akta 
294 CDMH PS BILBAO 93 E1 219. orr 
295 UUA, 1936/11/12ko Udalbatzako akta 
296 La voz de España, 1936/11/29 11. orr 
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Kalparsoro, Jorge Aizpurua eta Ignacio Añorgaz gainera, Sotero Sagardia Elizondo, 

Joaquin Salsamendi Urkia, Manuel Etxaguren Labaka, Julian Mujika Otegi eta Inaxio 

Mª Eizagirre Iraola gehitu zituzten zinegotzi lanetarako. Bilkura berean, Dionisio 

Rekondo udal-idazkariaren “dimisioa” ere onartu zen.297 

 
Bi egun geroago, hilak 16ean, hasi zuten uztailaren 18tik (kolpistek Errepublikaren 

aurka estatu kolpea eman zuten egunetik) udalean hartutako erabaki guztiak 

berrikusten Burgoseko Nazio Defentsarako Batzak orduz geroztik emandako xedapen 

guztiekin bat zetozen egiaztatzeko. Halaber, Kandido Añorga Pagola jarri zuten udal-

idazkari lanetan. Aurreko udalbatzak ez zuela “merezi zen argitasun eta 

zintzotasunekin obratu” argudiatuta, segidan hasi zuten udal-funtzionario eta langileen 

purga.298 

 

Azaroaren 20ko ez-ohiko udalbatzan, kolpisten aldeko neurri eta laguntza gehiago 

onartu zituen Usurbilgo Udalak. Besteak beste, Falange Españolari 200 pzta.-ko 

dohaintza ematea, Donostiako Udalak antolaturiko soldadu faxistei laguntzeko beste 

200 pzta.-ko dohaintza, edota kolpisten alde erreklutatzen den soldadu bakoitzari 

manta bat oparitzea.299 

 

1937aren urte hasierarekin, hainbat usurbildarrek berri lazgarria jaso zuten: Kolpisten 

alde mobilizatzeko errekluta-kaxa Usurbilera iritsiko zela urtarrilaren 2an. Adin 

nagusiko oro zen mobilizatua eta bertan aurkezten ez zena, desertore gisa tratatuko 

zuten.300 

Gizartean eragin zuzena izan zuen ultraeskuindarren okupazioak eta horren ondorio 

izan ziren, erlijioaren goraipamena eta baita kolpisten alde zeudenen hauspotzea ere. 

1937ko apirilaren 11n inauguratu zuten Usurbilen Zirkulo Tradizionalista eta 

Margariten Elkartearen301 lokalak, elizkizunak, bazkariak eta militar ugariren 

 
297 UUA, 1936/11/14ko Udalbatzako akta 
298 UUA, 1936/11/16ko Udalbatzako akta 
299 UUA, 1936/11/20ko Udalbatzako akta 
300 Unidad: diario de combate nacional-sindicalista, 1936/12/29 2. orr 
301 Karlisten aldeko emakumeen elkartea zen, Falangeren Seccion Femeninaren antzekoa. 
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presentziaz atondutako egitarauarekin. Halaxe jaso zuen La Voz de Españak 

gertakaria:302 

 

 Igandean ospatu ziren, Margariten banderaren eta Zirkulo Tradizionalistaren 

lokalen inaugurazioa, goizetik herri osoa kolore nazionalekin apaindua zegoelarik. 

Goizeko 08:30h-tan parrokian, meza eta jaunartze orokor bat burutu zuten. Donostiako 

Pelayo elkarteko korneta eta danborrek Himno Nazionala jo zuten meza amaitzearekin 

bat. Horren ostean, ordubatetan oturuntza burutu zuten Zirkulo Tradizionalistaren 

lokal berrian, Castejon komandante militarra, bere alferez laguntzailea, Zubieta eta 

Usurbilgo parrokoak, Gipuzkoako Junta Karlista, Falangeko hainbat kide, Mayoz 

alkatea eta beste ordezkari batzuk bertan parte hartu zutelarik. 

 

Arratsaldeko lauretan, Usurbilgo parrokoak, Zirkulo Tradizionalista eta Margariten 

lokalak bedeinkatu zituen, azken honetan, haien bandera ere kristautu zuen. Ondoren, 

Pagoaga eta Arruek balkoitik herriari hitz egin zioten, Erreketeek erakutsiko 

heroitasuna eta adorea Euskal Herriko mendietan zehar goraipatzeko eta Espainia 

handi baten bidean denen esfortzua beharrezkoa dela aipatzeko. Oso txalotua izan zen 

emandako diskurtsoa. 

 

Hau bihurtuko zen kolpisten egitarauen bizkarrezur herriaren aurrean: erlijioaren 

goratzea, indar militarren erakustaldia eta edozein ekitaldi txiki erabili, estatu kolpea 

eta etorriko zen diktadura zuritzeko eta babesteko. 

 

1937ko apirilean, Francisco Francok 36ko gerraren barnean sinaturiko dekretu 

garrantzitsu baten ospatzea eman zen Lasarten. Dekretu hartan, errekete, falangista, 

tradizionalista, etab.-en indarren batasuna adierazten zen, non Falange Española 

Tradicionalista y de las JONS sortuko zuten aurrerantzean. Aipatu bezala, Lasarte 

aukeratu zuten indar militarren erakustaldia egiteko, bertan baitzegoen eskualdeko 

komandantzia. Andoain, Aia, Hernani, Orio, Urnieta eta Usurbilgo FET y de las JONS 

osatzen zuten kolpistek parte hartu zuten desfile militar hartan eta horren ostean, 

 
302 La voz de España, 1937/04/13 10. orr 
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Usurbilgo parrokoa zen Julian Azpirozek kanpaina-meza bat eman zuen. Egun osoan 

egon ziren bibak ejerzitoari, Espainiari eta baita Generalisimoari ere.303 

 

Maiatzan, Diario Vasco-k jasotzen duen gisan, Juan Manterolaren lehenetariko 

agerpen publikoa eman zen, 200 oilaskoren dohaintza antolatuz, Corpus-Christi-aren 

ospakizunerako. Nahiz eta herri osoak lagundu, seguru asko halabeharrez, Manterola 

alkateak eta Kandido Añorga idazkariak eraman zuten dohaintzaren autoretza, lau 

ospitaletan bukatu zuena (San Antonio Abad, Atotxako ospitale militarrean, 

Generalisimo Franco eta Gurutze Gorrian).304 

 

Frankoren aldekoek, estatu-kolpe saiakeraren urteurrena betetzear zegoela, Usurbilen 

Gipuzkoako lehen haur-etxea (Hogar Infantil) inauguratu zuten, Colonia Torrea 

deiturikoa. Zehazki, uztailaren 21ean ireki zuten Txokoalden kokatuta zegoen 

kolonia.305 Berez Ambrosio Zatarain Goia jeltzale erbesteratuari konfiskatutako 

etxetzarra zena. Bertan, 40 haurrentzako lekua izango zuten, umezurtz, kolpista-

borrokalarien haur, familia-ugari eta liberaturiko306 eremuetako haurrentzat. Kolonia 

zuzendari-irakasle eta kapilau (Bernardo Unanue) batek zuzenduko zuten, Gipuzkoako 

Auxilio Social-aren delegaritzaren kontrolpean egongo zelarik.307  

 

Herriaren okupazioaren urteurrenerako, ultraeskuindarrek ospakizun eguna antolatu 

zuten irailaren 16 eta 17rako. Urtebetean, goitik behera aldatu zen herriaren izaera, 

udal-antolakuntza eta baita bizi-eredua ere. Horregatik, Marxisten dominazioaren 

askapena gogoratzeko, desfile miilitar, kalejira, meza eta lunch bat antolatu zuten 

Usurbilgo autoritateek, herritarren laguntzarekin.308 

 

Dena dela, herrian Bigarren Errepublika garaian ezezagunak ziren pertsonaiak lehen 

planora ateratzen hasi ziren, kolpisten babesle sutsuak zirenak eta ordura arte, 

 
303 El Diario Vasco, 1937/04/28 7. orr 
304 Op. Cit. 1937/05/29 4. orr 
305 Op. Cit. 1937/07/22 8. orr 
306  Kolpistek erabilitako terminologia, herri edo zonalde bat okupatu eta bertako kontrola eskuratzen 

zutenean. 
307 Unidad 1937/07/03 6. orr 
308 El Diario Vasco, 1937/09/15 8. orr 
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anonimotasunean egonak zirenak. 1938. urte hasieran, Prentsa eta emakumezkoen 

propagandaren delegazio probintzialak (Delegacion Provincial de Prensa y Propaganda 

Femenina) haien karguak izendatu zituzten herriz-herri. Usurbilgo kasuan, Catalina 

Azpiroz [parrokoaren arreba] izendatu zuten ordezkari eta Flechas Femeninas 

delarikoaren delegazioan, Juana Zubimendi eta Luisa Aranburu.309 

 

Beste kasu bat izango genuke Francisco Kalparsororena, zinegotzi izendatuta 1936ko 

irailean, kolpisten okupazioarekin batera. Zinegotzia izateaz aparte, FET y de las 

JONSeko Usurbilgo buruzagia izan zen, baita gerora frankismoaren urte luzeetan ere, 

alkate izatera iritsita. Mugimenduarekin zuen zaletasunaren adierazle, Unidad: diario 

de combate nacional-sindicalistak (Falangeren aldizkari ofizialak) eskaini zion albistea 

dugu. Un telegrama digno de ejemplo del Jefe de Usurbil izenburupean, albiste osoan, 

kolpistei goraipatzeak eta bibaka aritzen da, halaxe amaitzen duelarik:310  

[…] Proponiendonos que maestro nacional comente patrioticamente ante 

alumnos contenido esas palabras justas, precisas, claras y dignas con que Gobierno 

Nacional guia, vindica y enaltece a Nueva España. ¡Viva España! ¡Franco, Franco, 

Franco! ¡Arriba España! - Francisco Calparsoro, jefe local de Falange Española 

Tradicionalista y de las JONS de Usurbil. 

 

Adierazle garbia da, bai erlijioa eta baita ultraeskuindarren ideologia ultranazionalista, 

gizartean txertatu zutela bortxaz. Baita hezkuntzan ere, telegraman ezartzen duten 

eran. Eta gehiago etortzeke zegoen.  

 

1939ko apirilaren 1ean, estatu-kolpe saiakerak ekarritako gerraren amaiera eman zen, 

Francisco Franco diktadoreak, Burgosen zuen kuarteletik azken gerra-partea idatzi 

zuenean. Halaxe zioen idatziak:  

     

 

 

 

 
309 Unidad 1938/01/20 6. orr 
310 Op. Cit. 1938/02/12 2. orr 
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PARTE OFICIAL DE GUERRA 

Correspondiente el dia 1º de Abril de 1939.- III Año Triunfal 

En el dia de hoy, cautivo y desarmado el Ejercito rojo, han alcanzado las tropas 

Nacionales sus ultimos objetivos militares.  

LA GUERRA HA TERMINADO 

BURGOS, 1º de Abril de 1939, 

Año de la Victoria 

EL GENERALISIMO  

 

Bigarren Errepublika historia zen ordurako. Askatasun-printzipioak errespetatzen 

zituen  eta laikotasun gobernu batetik diktadura autoritario, katoliko eta militar batera 

pasa zen euskal gizartea. Eta horrekin, herritarrek pairatu behar izan zituzten 

errepresioa eta miseria iritsi zen. Egia da sufrikario guzti hori kolpistek okupatzen 

zutenean hasten zela, baina 1939tik aurrera, sistematizatu eta denbora luzerako 

geratu zen Euskal Herrian, baita Usurbilen ere.  

 

Desfile militarrak, martiriei omenaldiak, Caudilloaren figuraren goratzea jai ezberdinen 

bitartez, etab. eguneroko bihurtu ziren Frankismoan. 1939ko urrian, besteak beste, 

Francoren eguna ospatu zuten Usurbilen, aurretik ere ohikoa bihurtu zen egitarau 

erlijioso-militar bat osaturik: Goizean goiz meza, ondoren España plazan, Julian Mujika 

Juan Manterolaren ordez jarritako alkateak311 gerrako azken parte ofizialaren 

irakurketa eta amaitzeko, betiko bazkaria. Herriak, eguna ospatzeko, diktaduraren 

banderez apaindu eta Espainia eta diktadoreari biba ugari bota ziren ere.312 

 

KARTZELA ETA KONTZENTRAZIO-ESPARRUAK 
 

Donostia kolpistek okupatu zutenetik hasi ziren haien errepresio estruktura antolatzen. 

Lehenengo atxiloak, behin-behineko tokietan kartzelaratzen zituzten, ez baitzegoen 

azpiegitura nahikorik guztiak preso eramateko. Zezenplazak, Ondarretako kartzela 

edota Kursaal eraikina izan ziren lehen atxilotze-zentroak errepublikarren 

 
311 UUA, 1938/09/13ko Udalbatzako akta 
312 El Diario Vasco, 1938/10/08 4. orr 
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aldekoentzat. 1938rako, Euzko Jaurlaritzak egindako kalkuluen arabera, 3.000 preso 

inguru zeuden Gipuzkoan, gehienak Ondarreta, Saturraran, Zapatari eta Tolosa eta 

Bergarako presondegietan zeudelarik atxilo.313 Hortik aurrera, Frankismoak errepresio 

sistema berri bat sortu zuen, frankismoaren aurka zeuden pertsona oro baliagarria 

egiteko erregimenarentzat. Honela, Kontzentrazio Esparru sare bat sortu zuten estatu 

osoan zehar, guztira, 296 dokumentatu direlarik azken ikerketen arabera.314  

 

Errepresiorako erabiliak izan ziren zelai hauek, mota eta iraupen ezberdinekoak izaten 

ziren, tokian tokiko kasuistikaren arabera: Ebakuaziokoak, sailkatzekoak, 

atzeguardiakoak, inutilak ziren atxilotuentzat, nazioartekoentzat (Brigadistak, Bigarren 

Mundu Gerrako Errefuxiatuak edota marrokiar desertoreak) eta zigorra eta 

konfinamendurako prestatuak zeudenak.315 Iraupenari dagokionez ere, hiru denbora-

tarte bereizten ziren zelai hauetan: Behin-behinekoak (bi hilabete baino gutxiago), 

ertainak (bi hilabete eta bi urte artekoak) eta iraupen luzekoak (urte luzez irekita 

egongo zirenak).316 

 

Francok sorturiko kontzentrazio-esparru hauetara, bi ibilbidetatik iristen ziren preso ia 

guztiak. Batetik, Iparraldeko Frontea erortzearekin bat, Bilbon, Santoñan, Oviedon eta 

azkenik, Muselen (Xixon) atxilo harturiko tropa errepublikarrak oinez, trenez, kamioiez 

edota barkuz iristen ziren estatu osoan banaturiko esparru hauetara. Bestetik, 

Frantzian errefuxiatu zirenak, Irunen izaten zuten lehen helmuga. Bertan zeuden 

hainbat klasifikazio esparruetan egon eta gero, trenez Gasteiz-Miranda de Ebrora 

edota kamioiez Ondarreta edota Bilboko Escolapioseko kartzeletara eramaten 

zituzten.317 

 

Usurbildarrentzat, Burgosko probintzia izan zen kontzentrazio-esparruei dagokionez, 

oroimen kolektiboan geratuko zena, bertan zeuden Aranda de Dueroko eta Miranda de 

Ebroko zelaien erruz. Lehena, 1937ko uztailean ireki zen, bertako tren-estazioa eta 

 
313 BARRUSO, P. (2005) Violencia politica y represion en Guipuzcoa durante la Guerra Civil y el primer 
Franquismo (1936-1945). 181. orr 
314 HERNANDEZ, C. (2019) Los Campos de Concentracion de Franco.  43. orr 
315 HERNANDEZ, C. (2019) Op. Cit.  85. orr 
316 Ibidem 
317 HERNANDEZ, C. (2019) Op. Cit.  131. orr 
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inguruko lursailak osatzen zutelarik eremua. 4.000 atxilotuentzako espazioa zuen eta 

zelai guztietan bezala, bizi-baldintzak penagarriak ziren. Ia ez zuten arroparik, lurrean 

lo egin behar zuten, mantarik eta ezer gabe eta gerrak iraun zituen urteetan, neguak 

oso bortitzak izan ziren, askotan tenperaturak 10 edo 12 gradu zero azpitik izaten 

zirelarik.318 Bizi-baldintza tamalgarriak, honek ekartzen zituen gaixotasunak eta bertan 

pairatzen zuten indarkeriak, askori heriotza eragin zien kontzentrazio-esparruetan. 

Horietako bat Bixente Larramendi Galdona usurbildarra izan zen. 1913/06/26ean 

jaioa, EAJ-ko Gipuzko Buru Batzarreko kidea319 zen eta 24 urterekin eraman zuten 

kalezartarra Aranda de Dueroko zelaira. Aste gutxi batzuk eman zituen bertan, 1937ko 

abenduaren batean hil egin baitzen kontzentrazio-esparru barruan.320 

Miranda de Ebroko eremu errepresiboari dagokionez, 1937ko ekainean martxan 

zegoen dagoeneko. Kolpistek errekisaturiko espazio batean kokatzen zen, 42.000 

metro karratuko azalera zuena eta dozenaka barrakoi zirelarik presoen bizileku. 

Estatuko kontzentrazio-esparrurik esanguratsuena izan zen, bertatik 100.000 atxilotu 

pasa zirelako eta azken zelaia izan zelako bere ateak ixten, hots, 1947. urtean.321 

Hamarkada luze bat iraun zuen irekita errepresiorako pentsatua zegoen eremu honek.  

Eta bertara, 1942ko apirilaren 21ean iritsi zen Santos Mujika Irastorza322 usurbildarra. 

1912/11/01ean jaioa, gerra hasieran CNTra afiliatu zen, baina MAOC-2 batailoi 

komunistan alistatu zen borrokarako. Iparraldeko fronte guztia egin ostean, El Musel-

Xixondik (Asturias) itsasoz ihes egiten ari zela beste batzuekin batera harrapatu zuten 

kolpistek eta Escolapiosera eraman zuten. Hortik Ondarretara eta 1942an, trenez 

Miranda de Ebron amaitu zuen. Hiru urte luzez egon zen Burgosen Santos, 1945eko 

maiatzean aske utzi zuten arte, behin zituen zigor guztiak beteta.323   

 

 
318 HERNANDEZ, C. (2019) Op. Cit.  149. orr 
319 Euzkadi 1936/11/04 2. orr 
320 ROJAS RUIZ, J. M. (2011) Semilla de Libertad II: El expolio franquista. Aranda de Dueron hildakoen 

eranskina 
321 HERNANDEZ, C. (2019) Op. Cit.  157-158. orr 
322 GPAH, 3652/49 
323 Ibidem 
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Miranda de Ebroko Kontzentrazio-Esparruaren antolakuntza irudi bat 

 

Ezkaba – San Kristobal 

Euskal Herriak izan duen gotorleku garaikiderik ezagunena da Ezkaba - San 

Kristobalgoa. Azken Karlistaden ostean hasi ziren eraikitzen, San Kristobalgo mendi-

magala lehertu eta gero. Beste atrintxamendu zelaiek bezela (Oiartzungoa kasurako), 

eraiki zutenerako (XX. Mende hasieran) zaharkituta geratu zen, nagusiki abiazioaren 

sorrerarekin. 34ko Urriko Iraultzarekin, gotorlekuaren momentua iritsi zen, presondegi 

probintzial izatera pasako zelarik, 1945. urtera arte.324 

 

Nafarroa, bere osotasunean, kolpisten esku geratu zen 1936ko estatu kolpearen 

ostean eta honela, ehunka atxilotuen kartzelaratzeak asetzeko, Ezkabako Gotorlekua 

baliatu zuten. Bertan, gutxienez dokumentatu ditugun bi usurbildar egon ziren preso. 

Lehena, Juan Kruz Beloki Aizpurua, 1936ko irailaren 16ean atxilotu zuten Donostian 

eta Ondarretara eraman zuten egun berean. Urriaren 10ean heriotza-zigorrera 

kondenatu zuten, baina pena kommutatu eta 30 urteko kartzela-aldia ezarri zioten. 

Hala, 1936/12/24ean Ezkabako gotorlekura eraman zuten Usurbilgo Milizietako 

 
324 JIMENO JURIO, J. M.. (2022). El fuerte de San Cristobal / Ezkaba, lugar de la memoria (1936-1945) 57. 

orr 
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Kuarteleko buruzagietako bat.325 Lehen aldiz atxilotua izan zenetik 6 urte igaro 

zirenean, hots, 1942ko irailaren 16ean, Ezkabatik Burgosera lekualdatu zuten Beloki 

eta azkenik, 1943/01/28an aske utzi zuten. 

 

Beste usurbildarra, Felipe Aierbe Zurutuza izan zen. Ataunen jaio zen mikeletea, 

Santandergo Frontea erortzearekin bat atxilotu zuten eta Bilbora eraman zuten. Bertan 

epaiketa sumarisimoa pairatu ostean, Ezkabara eraman zuten 37ko urriaren 12an.326 

Ihesaldi sonatua gertatu zenean bertan zegoen baina, familiak dionez, berak ez zuen 

parte hartu. 1938an, urriaren 19an Gasteizera lekualdatu zuten, eta oraindik ere 4 urte 

gehiago pasako ziren, behin-betiko askatasuna eskuratu arte.327 

 

Ezkabako Gotorlekua, gaurdaino iritsi bada Oroimen Historikoaren arloan, bertan 

jazotako gertakari batengatik izan da nagusiki. 1938ko maiatzaren 22an, historia egin 

zuen ihesa eman zen, hots, Europako presondegietan eman den  ihesik jendetsuena. 

2000 preso inguru zeuden orduan gotorlekuan atxilotuta eta horietatik ia 800ek, 

askatasuna eskuratzeko beharrezkoak ziren ate eta harresiak gainditu zituzten.328 

Zehatzak izateko, 2487 atxilo zeuden Ezkabako Gotorlekuaren barruan, afariaren zain 

hilaren 22 hartan. Talde txikietan antolaturik, hainbat zentinela neutralizatu eta 

horietako bat hil egin zuten armak hartzeko helburuarekin altxamendua lideratu zuten 

preso komunek.329  

 

20:30etarako gotorleku kanpoan zeuden ia ehunka atxilotu ohi, eta erantzunak ez zuen 

gehiago itxarongo. Ordu batean, lehenengo iheslariak atzeman eta erailketei hasiera 

eman zieten Falangista eta Erreketeek. Hurrengo egunetan, hildako eta atxiloturiko 

iheslari ugari egon ziren. Balantze ofiziala, 206 hildako eta ihes egindako 586 atxilotu 

zituztela izan zen, geroago ihesaren antolatzaile akusatu zituzten beste 14 fusilatu 

zituztelarik.330  

 
325 ISLADA EZKUTATUAK (2020) Lasarte-Oria 1936-1948: Testigantzak. Genozidio Ezkutatu Baten Isladak.  

112-114. orr 
326 Archivo General de la Administracion (AGA) Ficha de recluso Felipe Ayerbe Zurutuzar 
327 Ibidem 
328 JIMENO JURIO, J. M. (2022). Op. Cit.  39. orr 
329 EZKIETA, F. (2017) Los fugados del Fuerte de Ezkaba. 20-22. orr 
330 EZKIETA, F. (2017) Los fugados del Fuerte de Ezkaba. 61. orr 
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Maiatzaren 22ak, bi albiste utzi zituen frankismoarentzat. Diktadura zaurgarria zela, 

Europan emandako ihesik handiena pairatu baitzuen, baina errepresio bortitzarekin 

erantzungo zuela. Bestetik, askatasunaren aukera posible zela, Jovino Fernandez, 

Valentin Lorenzo eta Jose Marinerok Urepel eta Donibane Garazin babestu ziren ihesa 

hasi eta 9 eta 11 egunetara, hurrenez hurren.331 

 

Frantziako internamendu-errefuxiatu zelaiak (Kontzentrazio Esparruak) 

 

Aurretik aipatu bezala, 1939 urte hasieran, errepublikarren patua idatzia zegoen 

dagoeneko. Eraso eta kontraerasoetan porrota besterik ez zuten lortzen, gobernu 

zentralean tentsio eta gatazkak eta estatu kolpe saiakera bat ere pairatu zuen Bigarren 

Errepublikak.  

Mediterraneoan zegoen azken partida militarra jokoan. Katalunia eta Balentzian 

zeuden azken erresistentzia-gune garrantzitsuak errepublikarrentzat, baina kokapen 

geo-estrategikoa galtzear zeuden ezkertiarrak, hots, mugaren galera. Urte hasieran 

hasiak ziren lehenengo biztanleria-fluxuak (zibilak) Frantzia hegoaldean erbesteratzen, 

eta kolpistek Bartzelona hartzerako, urtarrilaren 25ean, mugimendu migratzaile horiek 

hedatu eta azkartu besterik ez ziren egin. Frantziako gobernuak, erbesteratzeen 

egoera eta kopurua ikusirik, muga ixtea erabaki zuen urtarrila amaieran, baina 

otsailaren 3rako berriz ere ireki egin zuen, ordurako 60.000 pertsonatik gora pasa 

zutelarik muga, bai La Jonquera eta Le Perthuseko igarobideetatik.332 

 

Baina muga berrirekitzearekin bat, faktore berri batekin topo egin zuten frantziar 

autoritateek: Militarizaturiko biztanleria zen muga zeharkatzen zuena, babes bila. 

Horrexegatik, desmilitarizatze prozesu bat pairatu behar zuten bestaldera pasatzen 

zutenean eta horren ostean, birkokatu egiten zituzten, inguruetako herrixka eta 

lautadetan zehar. Baina errefuxiatuen kopurua gehiegizkoa zen Frantziar 

estatuarentzat eta hala, egoerari konponbide duin bat eman ordez, bat-

batekotasunean harturiko erabakiak agindu zuten Perpiñango zonaldean. 

 
331 EZKIETA, F. (2017) Op. Cit. 110-134. orr 
332 CHUECA, J. (2017). Gurs, el campo vasco. Tutera. Editorial Txalaparta 20. orr 
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Behin desmilitarizazio prozesua ematen zenean, unitate militarrak desegiten ziren eta 

100 edo 200 pertsonetako taldeetan antolatzen ziren. Horren ostean, frantziar 

estatuak antolaturiko internamendu-zelaietara333 berbideratzen zituzten. Zelai hauek, 

camps sur la plage deiturikoak (hondartzetako zelaiak), terminoak dioen bezala, 

Perpiñango mediterranear kostaldean kokatzen ziren hondartzak ziren. Hala, Argeles-

sur-mer, Saint Cyprien, Barcares edota Sept-Fonds bezalako herriak ezagun egingo 

ziren milaka eta milaka euskaldun borrokalarien memoria kolektiboan. 

 

Zelai hauek, bi elementu zituzten jaio ziren unean. Hondarra eta alanbre-hesia. 

Askatasunik ez, jateko exkaxa eta babestuak egoteko aukerarik ez. Ordurako, milaka 

ziren Frantzian erbesteraturiko errefuxiatuak. Gonzalez del Vayo ministroak 150.000 

pertsonetan kuantifikatu zuen eta Jean Ibarnegaray frantziar diputatuak 226.000tan. 

Ikusten dugunez, kopuruak ez dira nolanahikoak eta garaiko zifrak begiratuta, 

Ekialdeko pirineoko departamentuak zuen biztanleriaren adina izan ziren errefuxiatuta 

iritsi ziren pertsonak bertara.334 

Erbesteratuen kopurua izugarria zen, eta nagusiki, euskaldunek eta katalanek osatzen 

zuten errefuxiatuen bolumen hura Frantziako Internamendu zelaietan. Horrexegatik, 

Eusko Jaurlaritzaren parte ziren agintari batzuk, kasurako Telesforo Monzon, Manuel 

Irujo edota Heliodoro de la Torrek, krisi komite bat sortu zuten 39ko otsailean, 

euskaldun errefuxiatuak elkartu, antolatu eta kontrolatzeko asmoarekin. Monzonek, 

Leonardo Salazar-i enkargatu zion internatuta zeuden euskaldunen zerrendak osatzea, 

Frantzia osoko zelai guztietan. Saint Cyprien, Argeles-sur-mer, Barcares, Bram, Agde, 

Sept-Fonds eta Le Verneteko esparruetako euskaldun guztiak kontrolatzera iritsi ziren, 

eta pixkanaka, zelai berdinetan elkartzen hasi ziren. Horren adibide daukagu, 

Argelesen sorturiko Gernika berri eremua, non euskaldunek bakarrik osatzen zuten 

bertako errefuxiatu-zelaia.335 

 
333 Internamendu zelaiak, errefuxiatu zelaiak edota Konzentrazio zelai gisa ere deiturikoak.  
334 CHUECA, J. (2017). Op Cit.. 24-25. orr 
335 CHUECA, J. (2017). Op Cit.. 32-33. orr 
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Aipatu dugu 200.000 pertsonatik gora erbesteratu zirela Frantzian 1939. urte hasieran 

eta horietariko gehienek, internamendu-esparru hauetan bukatu zutela. Eta beste  

behar izan zuten.  

 

Inazio Intxausti Azurza gaztea, 19 urte zituenean sartu zuten Argeleseko zelaira. Inaxio 

Rodriguez Zubeldia, 23 urterekin Pézenasen egon zen erbesteratua.336 Migel Sagasta 

Isasmendi Salsamendi batailoiko gudaria eta gerra-elbarritua, 22 urterekin Judes Sept-

Fondseko zelaian egon zen preso eta aurretik aipaturiko trukatua izan zen Jose 

Zubeldia Bengoetxea usurbildarra ere, Saint Cyprien eta Bramgo zelaietan egon zen 

internatuta.337 

 

Baina oraindik ere, etxetik urrun zeuden milaka eta milaka euskaldun. Eta hori zela eta, 

Euzko Jaurlaritzak negoziaketa bide bat ireki zuen Frantziar instituzioekin, euskaldun 

masa garrantzitsu hori haien aberrira bueltan eramateko edo behintzat, ahalik eta 

hurbilen eramateko.  

1939ko martxoan, Euzkadiko gobernuko goi-karguek dagoeneko bazekiten, Euskal 

Herritik gertu zelai bat sortuko zutela Olorongo departamentuan, teorian, euskaldunen 

geldialdi izango zena. Horregatik, Ander Garate Gesalibar Euzkadi aldizkariko kronistak, 

halaxe agurtu zituen euskaldunak Argeleseko zelaitik atera zenean:338  

  

 Bagoaz geure Aberriruntz, Euskadiruntz. Alaitu, poztu, abestu euzkotarra 

Aberriruntz goaz! 

 

Baina gudari eta errefuxiatu euskaldun askok, traiziotzat edo iruzurtzat hartu zuten. 

Izan ere, haien nahia aberrira bueltatzea zen, ez beste geldialdi bat haien erbesteko 

ibilbide eta gogor horretan (aberriruntz). Egia da Euskal Herritik hurbil kokatu zutela 

zelaia, 4 kilometrotara baitzegoen Zuberoako mugarekin, baina askorentzat, ez zen 

nahikoa. Gauzak hala, Gurs-eko kontzentrazio zelaia apirilaren 4ean ireki zuten. 

 

 
336 PARELLO. V (2010). Annexe 10. Liste nominative des réfugiés du refuge basque de Pézenas (25 mai 

1939) en Des réfugiés espagnols de la guerre civile dans le département de l’hérault (1937-1939). 
337 EAH, Perpignango Delegaritza. Fitxeroak. 
338 CHUECA, J. (2017). Op Cit.. 37. orr 
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Olorongo departamentuan kokatzen zen zelai hau, 42 egunetan eraiki zuten, 

laukizuzen forma zuena eta islote ezberdinetan sailkatu zuten kontzentrazio-esparruak 

zuen eremua (hasieran A, B , C eta D isloteetan eta ondoren, beste bederatzi sortuko 

ziren).339 

 

Hilaren 4tik 7ra, egunero iritsi zen konboien bat, Argeles, Barcarès, Saint Cyprien eta 

Gernika Berri zelaietatik, guztira 3737 (996, 975, 937 eta 829)  gudari eta miliziano 

izandako iritsi zirelarik lau egunetan.340 Horren ostean, 10 eguneko geldialdi bat eman 

zen eta 18an, beste 437 euskaldun iritsi ziren, egun hartan 4174 pertsona egongo 

zirelarik zelaian. Hurrengo asteetan, beste hainbeste konboi iritsi ziren eta 13 

isloteetan eta 328 barrakoietan sarturik, 18.000 pertsona egon ziren bertan 

internatuak.341 

 

Jose Fagoaga Barberan eta Inaxio Intxausti usurbildarrak, lehenengo konboi hartan 

egon beharko ziren, A islotean sartu baitzituzten eta huraxe izan baitzen lehena 

betetzen. Zortea izan zuten, aste batzuk eman baitzuten zelaian bai batak zein besteak. 

Intxausti ekainaren 4ean atera zen Gursetik nekazal lanak burutzeko Diemoz herrian 

(Isèreko departamentuan) eta Fagoaga, Ilbarritzeko (Bidarte) ospitalera eraman zuten 

uztailaren 14an, gaixotua edo zauriren bat izango zuelakoan.342 

 

Horiez gain, beste bi usurbildar gehiago egon ziren Gurseko kontzentrazio-esparruan. 

Bientzat, Oloronen kokaturiko zelaia ez zen lehenengoa izango, aurretik beste 

batzuetan egonak baitziren. Herriko errefuxiatuak ziren Migel Sagasta Isasmendi eta 

Inaxio Rodriguez Zubeldiak343 pairatu zituzten Frantzia hegoaldean kokatzen zen zelai 

honen baldintza gogorrak.  Sagastak, lehenetariko konboietan iritsi beharko zukeen, 

apirilaren 26ean, hots, ireki eta ezta hilabetera, lekualdatu baitzuten Ilbarritzeko 

ospitalera bere zauriak artatzera.344 Inaxio Rodriguezen inguruan, Gurseko zelaian 

 
339 CHUECA, J. (2017). Op Cit.. 57. orr 
340 CHUECA, J. (2017). Op Cit.. 47. orr 
341 CHUECA, J. (2017). Op Cit.. 57. orr 
342 EAH, Perpignango Delegaritza. Fitxeroak. 
343 CHUECA, J. (2017). Op Cit.. 241. orr 
344 Gogoratu behar da Migel Sagasta inútil total deklaratu zutela, hots, lanerako ez zuela balio. 
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egon zela badakigu baina ez dugu informazio gehiagorik beretaz, ea noiz atera zen, 

bertan geratu zen edo hortik beste leku batera lekualdatu zuten. 

Kartzelaratzeak, gerra-kontseiluak eta urte gogorrak  
 

Askotan aipatu dugun bezala, kolpistak herria okupatu bezain laster, jartzen zuten 

martxan hauen sistema errepresibo bortitza. Kasu ugaritan, bertan geraturiko 

herritarrak izaten ziren errepresio horren erantzule. Izan ere, jeloskorkeriak, inbidiak 

edota sinpleki, mendeku goseak, hainbat herritar salatari bihurtu zituen, bizilagunak 

edota arerio zituztenak dianaren erdian jarriaz. Beste kasu batzuetan, aurretik esan 

bezala, Santoña edo Muselgo adibideak jarraiki, euskal armadaren errendizioarekin 

hartzen zituzten atxilo eta horrekin hasten zuten haien kartzeletako ibilbidea. Azkenik, 

bazeuden kasuak ere, egunerokotasunetik oso urrun ez zeudenak eta ekintza kultural 

edo folklorikoengatik ere, errepresioa pairatzen zituztenak, jarraian aztertuko 

ditugunak. 

 

Fusilamenduen kasuan aipatu bezala, beroan egindako erailketa horiek ere, atxilotze 

goiztiar batzuengatik eman ziren, nagusiki mendeku gosea izaten zelarik faktore 

garrantzitsuena. Regino Arrozpide eta Aizpurua Alkorta anaienak (Eustakio eta Patxi) 

urriaren lehen egunetan, Usurbilgo herria gogor kolpatu zuen, jakinda egun batzuetara 

Patxi fusilatu egingo zutela, horrek ekarriko zuen izuaren mezuarekin. Sarekada hura, 

tamalez, ez zen azkena izan, nahiz eta hortik aurrera, atxilotze-masiboetan, ez ziren 

erailketa gehiagorik eman.  

 

Usurbil kolpistek okupatu eta bi hilabetera eman zen bigarren sarekada, azaroaren 19 

eta 20ean. Bi egun horietan, Federiko Lasa, Julio Mujika eta Migel Olazabal harrapatu 

zituzten lehenengo egunean eta Luziano Goenaga hurrengoan. Denak, Tolosako 

kartzelara eraman zituzten345 eta hortik, azaroaren azken egun eta abenduaren 1ean, 

modus operandi bera jarraituaz, Ondarretara lekualdatu zituzten guztiak. Hori bai, 

bakoitzak gero ibilbide ezberdina jarraituko zuen, faxistekin mobilizatzera iristetik, 9 

urteko atxilotze-zigorrean amaitzera arte. 

 
345 GPAH, 2772/108 
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Hori izango zen herrian emango zen lehenengo atxilotze jendetsua eta urteak pasa 

beharko ziren berriz ere honelako bat errepikatzeko. Bitartean, borrokak jarraitu 

egiten zuten iparraldeko frontean eta kolpisten nagusitasunak, hildako, zauritu eta 

baita atxilotuak eragiten zituzten, ondorioz. 37ko apirilean, aipatu dugun gisan, 

Luziano Arriaga Arrillaga harrapatu zuten faxistek Otxandion, maniobra inguratzaile 

bat egin ostean eta Gasteizko El Carmengo espetxera eramana izan zen. Bi urte 

geroago, Ondarretako kartzelara eraman zuten eta handik Sevillako Colonia 

Militarizadara, 1945ean lortu zuen Ondarretako kartzelara buelta egitea eta 9 urte 

beranduago, azkenik, eskuratu zuen Luzianok askatasuna, 1946eko maiatzean.346 

 

Fronteak aurrera jarraitu eta euskal lurraldea galdu zenerako, batzuen etorkizuna 

sinatua zegoen. Santoñako itun-akordio-traizioarekin, usurbildar batzuk italiarren eta 

ondoren, kolpisten esku geratuko ziren abuztuaren 24tik aurrera. Hilaren 26ean, Jose 

Altolagirre Camarero Santanderren harrapatu eta Bilboko espetxe probintzialera, 

Larrinagara, eraman zuten frankistek. Azken honi, 1938ko uztailaren 23an Puerto Santa 

Mariara (Kadiz) eramango zioten eta hilabete batzuk beranduago, Huelvako kartzela 

probintzialean amaituko zuen, gerraren amaiera han pasako zuelarik. 347 

 

Beste usurbildarra, Kantabriako errendizioan harrapatu zutena Antonio Aranburu 

Sagarzazu izan zen. Abuztuaren 27an Reinosan atxilotu ostean, Ondarretako kartzelara 

eraman zuten eta nahiz eta 1943an amaitu bere espetxe-zigorra, ez zen aske geratu 

1946ko irailaren 4ra arte, hots, atxilotua izan eta 9 urte beranduago.348 

 

37ko uda hartan ere, Kantabria kolpisten hartu zutenean, teniente gisa zegoen herritar 

bat ere aurkitu zen atxilo. Eugenio Gomendio Eizagirre zen bertan preso hartu eta 

Duesoko kartzelan egon zena ia urtebetez. Handik, Puerto Santa Mariara (Kadiz) 

 
346 GPAH, 2838/37 
347 AGA, Jose Altolaguirre Camarero fitxa 
348 GPAH, 3639/43 



 

92 

 

eraman zuten 1938ko abuztuaren 6an eta bi urteren ostean, aske geratu zen 

abuztuaren 20ean.349 

 

Baina hainbat usurbildarrek amaierara arte jarraitu zuten borrokan, Iparraldeko 

fronteari dagokionez behintzat. Esan bezala, Kantabria faxisten esku geratu zenean, 

Asturias zen errepublikarren alde zegoen lur-eremu bakarra eta bertan ere, azken 

egunera arte erresistentzia egin zuten gudariek. Baina urri erdialderako, hautua egina 

zegoen eta denbora kontua zen kolpisten eskutan geratzea, beraz, lurretik ezin zutenez 

ihes egin, itsasorako bidea hartu zuten batzuek, tartean Manuel Goenaga Illarramendi 

edo Santos Mujika Irastorzak. Lehena, Avileseko portutik atera zen bapore batean 

baina faxistena zen bou Tritonia itsasontziak atxilo hartu eta Cudillerora eraman zuen 

goarnizio osoa. Handik, Guadalajarara eraman zuten, 40. Langile Batailoiera, bi urte 

egongo zena bortxazko lanak eginez. Behin zigorra Beteta, lizentziatu eta Usurbilera 

bueltatzea lortu zuen Goenagak.350 Santos aldiz, aurretik aipatu bezala, Escolapios, 

Ondarreta eta Miranda de Ebroko konzentrazio esparruan egon zen atxilo, 

askatzerakoan Lyonen erbesteratuko zelarik.351  

 

Beste usurbildar batzuei, ordea, Xixongo azkeneko errepublikar lurraldean harraptu 

zituzten. Praxku Mujika Amigorenaren kasuan ere, urriaren 21ean harrapatu zuten 

Asturiasen, hortik Bilboko Escolapios kartzelara eramango zutelarik. Handik, bide 

naturala izaten zenera, Ondarretako presondegira lekualdatu zuten 1940ko 

martxoaren 26ean eta urtebete beranduago, 1941eko otsailean, askatasuna lortu 

zuen.352  

 

Asturiasen harrapatu zuten usurbildarra, dakigunez, Benito Berasaluze Olano izan zen. 

Urriaren 23an atxilotu zuten Billabonako Zentro Errepublikanoko zuzendaritzako kidea 

izan zen Benito eta lau egun geroago, Valdenocedako (Burgos) kartzelara eraman 

zuten. Bertan bi urte t´erdi pasa eta gero, 1940ko apirilean Bilboko espetxera eraman 

 
349 AGA, Eugenio Gomendio Eizaguirre fitxa 
350 AZURKI, A. (2011). Op. Cit. 274-278. orr 
351 GPAH, 3652/49 
352 GPAH, 2831/118 
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zuten eta handik, 40ko ekainaren 17an Donostiako presondegian sartu zuten. Lau urte 

beranduago, hots, 7 urteko espetxealdia bete eta gero askatu zuten Berasaluze.353 

 

Beste kasu bat, Gregorio Iribarren Sarasuarena izango genuke. Jakina da Iparraldeko 

frontean batailoi motorizatuan aritu zela atxilotu faxistak lekualdatzen, baina ez dago 

erregistro dokumentalik noiz hartu zuten preso lehen aldiz. Dakiguna da, 1940ko 

maiatzaren 5ean Bilboko Escolapios kartzelatik Ondarretakora lekualdatu zutela, 

justuki Iparraldeko frontean atxiloturiko borrokalari guztiek jarraitzen zuten modus 

operandi bera. 3 aste beranduago, askatasuna lortu zuen, maiatzaren 25ean.354 

 

Gerra amaitua zela, eta printzipioz, gerrarekin zerikusia zuten kartzela zigorrak amaitu 

zirelarik, beste motatako errepresioa pairatzen hasi zen frankismoan bizi zen gizartea. 

Isunak, kartzelaratzeak eta arazketekin, herria isilarazi eta diktaduraren babesle egin 

nahi izan zuten, baina ez zuten lortu. Euskal kultura eta folklorearekin harreman zuen 

edozerrekin moztu nahi izan zuten, euskara are eta debekatua zegoen bai hitz egitea 

zein idaztea, publikoki behintzat.  

 

1941eko ekainean, Gobernadore Zibilak agindu zuen, jaiotzez andoaingoa zen baina 

Aginagan bizi zen Jose Antonio Urtxegia Otegi atxilotzea. Bere delitua, 250 pezetako 

isun bat ordaindu ez izana eta horregatik, 30 eguneko espetxealdia agindu zuen. 

Ekainaren 12an sartu bazen ere, azkenean, ez zuen zigor osoa bete eta hilaren 24ean 

askatu zuten, errepresibo ekonomikoari, askatasuna galaraztearekin erantzuten zuen 

diktadurak.355 

 

Urte berean, irailaren 2an, euskal kultura eta folklorearen aurkako errepresioa pairatu 

behar izan zuten 10 pertsonek. Herritar batek ordu batzuk lehenago jarritako salaketari 

esker, Irubideko ostatuko erromerian zeudela Jesusa Segurola Zubeldia, Jose Goenaga 

Gorriti eta Jose Migel Irastorza Elgarrista usurbildarrak eta Antonio Urdangarin 

Agirre, Jose Lazkano Zubizarreta, Juan Mujika Iraola, Juan Jose Auza Bengoetxea, 

 
353 GPAH, 2853/3 
354 GPAH, 2846/71 
355 GPAH, 2856/24 
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Alejandro Basurto Basurto, Martin Ollaginain Mujika eta Juan Basurto Basurto 

atxilotu zituzten. Haien delitua, Ernion ospaturiko erromerian koloretako zinta batzuk 

eramatea, dirudienez, ikurriñarenak izan litezkenak. Ostentazioaren delituagatik 

zigortu zituzten.356 Dena dela, poliziak ezin izan zuen frogatu zeramatzaten koloreak 

ikurriñenak zirenik. Nahiz eta batzuk hilaren 10ean askatu, Goenaga eta Irastorza, 

zerbitzu militarra egiten ari zirenez, gehiago eduki zituzten atxilo.  

 

Irailaren 18an, Guardia Zibilari entregatu zizkioten bi usurbildarrak, erregimentuaren 

kalabozotara eramateko asmotan. Ez zen luze joan, hurrengo egunean, hilaren 19an 

askatu baitzituzten biak ala biak.357 

 

1942ko otsailaren erdialdean, hilaren 15 eta 17 artean, Usurbil eta Lasarteko 11 gazte 

atxilotu zituzten. Angel Aliri Añorga eta Patxi Iparragire Arruti zubietarrak, Demetrio 

Aizpurua Illarramendi eta Manuel Sagardia Manterola usurbildarrak eta Juan Sistiaga 

Artola, Primitibo Telletxea Cerrajeria, Xabier Busto Mujika, Andres Plazaola Artola, 

Jose Vila Yarza, Manuel Mujika Irastorza eta Benjamin Gorostegi Cano izan ziren 

atxilotuak. Euskal erakunde separatista bateko kideak izatea eta Estatuaren 

segurtasunaren aurka jardutea leporatu zieten 11 atxilotuei.358 Praktikan, propaganda 

abertzalea egiteagatik eta Lasarte, Usurbil eta Zubietan EAJren baitako laguntza sare 

bat sortu eta alderdia berraikitzeko saiakeragatik kondenatu zituzten. Hainbat astetan 

inkomunikatuta eduki zituzten, batez ere lehenengo hilabeteetan.359 

 

Ezezagunak diren arrazoiengatik, Demetrio Aizpurua irailaren 12an aske utzi zuten, 

besteak baino lehenago.360 Izan ere, 42ko azaroaren 5ean Gerra-kontseilua pairatu 

zuten Angel Aliriren espedientean zeuden atxilo guztiak eta ordurako, Demetrioren 

arrastorik ez zegoen bertan. 

 
356 GPAH, 3582/73 
357 GPAH, 2845/40 
358 ISLADA EZKUTATUAK (2020) Op. Cit. 186. orr 
359 GPAH, 3587/83 
360 GPAH, 3588/5 
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Epaiketa izan eta hilabetera aske geratu ziren Manuel Sagardoa eta Patxi Iparragire 

usurbildarrak, abenduaren 10ean, zehazki.361 Angel Aliriri hiru urteko espetxe-zigorra 

eta 10.000 pezetako isuna ezarri zioten, buru gisa hartu zutelako. 

 

 

1942ko otsailean Usurbil eta Lasarteko 11 atxilotuak Ondarretako kartzelan 
 

Usurbildarren azken kasua Juan Kruz Beloki Aizpuruarena izango zen. Aurretik aipatu 

dugu, Ondarreta Ezkaba eta Burgoseko kartzeletatik pasa ostean, 1943an askatasuna 

eskuratu zuela. Baina 1944ko urrian, ezezagunak zaizkigun arrazoiengatik, 

Gobernadore Zibilak hala aginduta atxilotu zuten hilaren 11ean. Ez zuen denbora 

askorik egingo Ondaretako kartzelan, izan ere 26erako askatu egingo zuten, hots, 15 

eguneko kartzelaratzea.362 

Emakumeak eta kartzela 
 

Historiografian eta gizartean, askotan ikusten den faktorea da gizonezkoek pairatu 

omen zituztela errepresio guztia edota honen kargarik bortitzenak. Emakumeak 

isilarazita egon dira, bai historian zein erregistro dokumentaletan, baina lan honetan 

 
361 GPAH, 3573/50 
362 GPAH, 3580/11 



 

96 

 

erakutsi dugun bezala, emakumeek ere gerraren eta ondorengo frankismo eta honen 

errepresioaren biktima ere izan ziren. Miliziana gisa, erbestera joanaz, kolpistek herria 

okupatzean ilea moztu ziotenak eta baita diktadura garaian kartzela zapaldu zutenak 

ere egon ziren. 

 

Usurbili dagokionez, hiru emakumek pairatu zuten kartzela 36ko Gerra amaituta 

zegoelarik. Lehena, Maria Azurmendi Iturriotz izan zen. Ibarran jaiotako baina 

Aginagan bizi zenak, 35 urte zituela atxilotua izan zen 1941eko abuztuaren 21ean. Ia 

hilabete egon zen Ondarretako espetxean, irailaren 16ean askatu zuten arte.363 

Atxilotze honen arrazoiak ezezagunak dira, baina litekeena da Franco diktadorearekin 

harremanduta egotea. Berau Donostira etortzen zenean uda pasatzera, ehunka 

pertsona atxilotzen zituen polizia frankistak, erreboltarik edo liskarrak ekidite aldera. 

Eta kasualki, Franco irailaren 8tik 16ra egon zen Gipuzkoako hiriburuan, beraz izan 

liteke susmagarri edo erreboltalari gisa konsideratzen zutela Aginagan bizi zen 

emakumea.364 

 

Aurretik aipatu dugun beste emakume batek ere pairatu zuen kartzela 1941ean. Jesusa 

Segurola Zubeldia usurbildarrak 16 urte zituen atxilotua izan zenean beste 9 gizonekin 

batera, Ernioko erromerian ustezko ikurriñaren koloreak ziren zinta batzuk soinean 

eramateagatik. Jesusak zortea izan zuen, hamar presoen artean, denbora gutxien egon 

zena izan baitzen, hots, 8 egunetan askatu egin zuten, hots, irailaren 10ean.  

Kuriosoena da, ireki zuten prozesu judiziala 1944ko martxora arte ez zutela itsi, justuki, 

prozesua bere izenarekin izenburutu zutena ("Sumarísimo nº4046-41: Jesusa Segurola 

Zubeldia y diez más")365 

 

Hirugarren eta azken emakumea, Bernarda Aranburu Arrillaga izan zen. 1943an, 32 

urte zituela, Figueresgo (Girona) kartzelan zegoen atxilo, arrazoiak ezezagunak 

zirelarik. Baina urriaren 25ean, Ondarretako presondegira lekualdatzen dute eta 

 
363 GPAH, 2851/46 
364 https://irutxulo.blogspot.com/p/franco-en-san-s.html 
365 “Jesusa Segurola Zubeldia y diez mas” izenburutu zuten, baina guztira ez ziren hamaika izan, hamar 

baizik. 
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hilabete beranduago, hots, azaroaren 30ean, aske geratzen da. Bernardaren zigorra 

eta delitua ezezagunak dira prozesu militarrean dagoen dokumentu guztian.366 

 

Baina atal honetan ere, egon zen bestaldean aritu zen beste usurbildar bat, diktadura 

frankistaren barnean hertsituta, emakumeen kartzelen oroimenean geratu den leku 

batean: Saturrarango kartzelan. 1937ko abenduaren 29an ireki zituen ateak Mutriku 

eta Ondarroa artean kokatu zen 2.000 emakumeentzako presondegi honek. Kanpoko 

segurtasuna erreketeen esku geratzen zen bitartean, emakume atxilotuen kontrola 

Mesedetako erilijiozkoen esku (Religiosas Mercedarias) geratzen zen.367 Eta emakume 

zaintzaile krudel haien artean, Sor Angeles moja usurbildarra aritu zen. 

 

Carmen Merodio asturiarrak, Saturraranen hilabete luzez egon zenak, bere 

testigantzan aipatzen duen gisan, hurrengo aipua berreskuratu dugu:368 

 Moja guztiak, deabruen pare ziren. Askotaz oroitzen naiz, baina bereziki 

Arrasatekoa zen Sor Jesusa, Sor Angeles usurbildarrarekin eta Sor Ana, ia sotoan 

giltzaperatu zidatenak. 

 

Beste pasarte batean, presondegi barruko egunerokoaz mintzo da Merodio eta 

bazkariak nola izaten ziren azaltzen digu, oraingoan ere, Sor Angelesen presentzia 

dagoelarik:369 

 Carmen Castro funtzionariataz oroitzen naiz, bakarrik bazkaritan etorri ohi 

zena. Egun batean, bera eta Sor Angelesen aurka altxa nintzen, azken hau Usurbilgoa 

zena. Izan ere, rantxo deitzen zioten txerrikeria bat jatera derrigortu nahi zidaten, 

zomorro eta guzti zituena. 

 

Egoera krudela eta tratua penagarria pairatu zuten ehundaka emakume ezkertiarrek 

Saturraranen. Kasu honetan, usurbildar bat errepresio-emaileen artean egon zelarik. 

 
366 GPAH, 3590/75 
367 BADIOLA, A. (2015) La represion franquista en el Pais Vasco. Carceles, campos de concentracion y 

batallones de trabajadores en el comienzo de la posguerra. 27. orr 
368 BADIOLA, A. (2015) Op. Cit. 22. orr 
369 BADIOLA, A. (2015) Op. Cit. 22. orr 
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Udal langileen depurazioa 

Herriak kolpisten esku geratzen ziren momentutik, udal eta herri-antolakuntza goitik-

behera aldatu egiten zuten, haien gustu eta sinesmenetara moldatuz. Honela, Bigarren 

Errepublika eta tokian-tokiko ezkertiar edo nazionalisten gobernuek onarturiko 

aurrerapausoak ezeztatu eta kolpistei komeni zitzaiena ezartzen zuten, aurrekoa 

zigorrez josiz. Honela, udalaren langile ziren funtzionario ugarik, arazketa / depurazio 

prozesuak pairatu zituzten, haien lan-postua eten edota galduko zutelarik 1936ko 

urritik aurrera.  

 

Arazketa prozesuaren lehenengo aipua, Sierra Bustamante Gobernadore Zibilak egin 

zuen  36ko irailaren 22an, non hurrengoa adierazten zuen: 

“Queda prohibido en todo el territorio de mi jurisdicción, la readmisión de 

cualquier clase de obreros o empleados que no se hubiese presentado al trabajo 

cuarenta y ocho horas después de la entrada de las tropas nacionales en sus 

respectivas poblaciones, asi como la admisión de nuevos obreros o empleados sin 

permiso expreso de mi autoridad.370 

 

Ulertzen den gisan, errepublikarren eskutan zegoen bitartean eta kolpistak iristearekin 

bat, Usurbil utzi zutenek, ezin izan zuten haien lanpostuetara bueltatu, logikoa den 

bezala. Eta honek, zuzenean eragiten zien haien funtzionario kargua galtzearena, 

seguraski bueltatzearekin, zigorren bat pairatuko baitzuten, kartzela edota 

fusilamendua barne. 

 

Aurretik esan bezala, azaroaren 16ean hasi zuen Usurbilgo Udal faxistak uztailaren 

18tik (kolpistek Errepublikaren aurka altxa ziren egunetik) udalean hartutako erabaki 

guztiak berrikusten Burgoseko Nazio Defentsarako Batzak orduz geroztik emandako 

xedapen guztiekin bat zetozen egiaztatzeko, bai eta  udal-funtzionario eta langileen 

purga abiarazi.371 

 

 
370 BARRUSO, P. (2005) Op. Cit. 441. orr 
371 UUA, 1936/11/16ko Udalbatzako akta 



 

99 

 

Ofizialki, Usurbilen 1937ko urtarrilean hasi zen arazketa prozesua, hilaren 9ko ez-ohiko 

udalbatzan, zehatzak izateko. Bertan, Txikierdiko andereño zen Pilar Zubia372, San 

Estebango Gertrudis Urkia Sagardia irakaslea kargugabetzen dituzte eta Pedro 

Aranburu Murgoitia aguazila eta Demetrio Torregarai Urdanpilleta hobiratzaileari 

lana eta soldata kentzea aplikatzen diete.373 

 

37tik aurrera, beste hiru irakaslek pairatuko zituzten kargugabetzeak Usurbilen. 

Aginagako irakasle zen Perpetua Pitxin Arbillaga374, Maria Olariaga Egaña375 Usurbilgo 

irakasleak eta  Teodoro Ruiz Muñoz376 eskola-emaileek pairatu zituzten hurrengo hiru 

arazketa espedienteak, nahiz eta Olariagak, frankismoko lehenengo urteetan bere lan-

postua berreskuratzea lortuko zuen. 

 

Baina, aurretik aipatu bezala, arazketa eta inhabilitazioak izan ziren funtzionaritza 

publikoan, nagusiki irakasgintzan, baina baziren ere beste sektoretan, bai eta beste 

administrazio publikoetan ere. Hainbat usurbildarrek pairatu zituzten prozesu 

errepresibo hauek, eta horietako bat, Eugenia Arruti Salsamendi izan zen, non 

Telefono Probintzialean lan egiten zuen eta 3 hilabeteko zigorra jaso baitzuen, 108. 

Dekretuan oinarri zuena.377 Usurbilgo beste kasua, Felipe Arratibel Imazena izan zen, 

Foru Aldundiko langilea Bideetako arloan. Ez zuten kargugabetu, baina hiru hilabeteko 

zigorra pairatu zuen, lan eta soldata gabekoa.378 

 

Gipuzkoan, orotara, 545 pertsona espedientatu zituzten, horietatik 386 berretsi egin 

zirenak eta beste 151 zigortuak izan zirenak.379 

 

 
372 Prozesu administrazioan alegazioak sartu ostean, 1943an bere lanpostua berreskuratzea lortu zuen, 

baina 1945ean, eta behin-betiko, kargugabetu egin zuten bere funtzioen ez-betetzeagatik. 
373 UUA, 1937/01/09ko Udalbatzako akta 
374 AGA 32/13289 
375 AGA 32/13223 
376 AGA 32/13290 
377 El Diario Vasco, 1937/02/26 2. orr 
378 El Diario Vasco, 1937/03/17 2. orr 
379 BARRUSO, P. (2005) Op. Cit. 456. orr 
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Errepresio Ekonomikoa 
 

Frankismoak ezarritako eta diktadura mantentzeko beharrezkoa zen diru-iturria 

lortzeko helburuarekin, errepresio ekonomikoa ere pairatu zuten kolpisten aurka eta 

demokraziaren alde zeudenek. Bi formula erabiltzen ziren eta bakoitzak bere egitura 

eta ibilbide propioa zuen: isunak Erantzukizun Politikoen Eskualdeko Tribunalaren 

(EPET-TRRP) bitartez tramitatzen ziren eta ondasunen konfiskatzeak, Ondasunen 

Konfiskatzeen Probintziako Batzordearen (OKPB-CPIB).380 

 

Usurbili dagokionez, 5 bizilagunek sufritu zituzten konfiskatzeak, guztira 14 ondasun 

inkautatu zirelarik herrian.381 Erantzukizun Politikoen arloan, nahiz eta hasieran 5 

usurbildar zigortuak izan, azkenean 4 absolbitu zituzten eta isuna pairatu zuen bakarra 

Praxku Mujika Amigorena izan zen. 12 urteko espetxe-zigorra ezarri zioten baina 

berrikuspenen ostean, 2 urte pasa zituen kartzelan eta isun ekonomikoari dagokionez, 

250 pzta.-ko zigorra ezarri zioten.382 

Herritik kanpo joan behar izan zuten usurbildarrak383 

 
IZENA DATA OHARRAK 

Aburruza, Felisa 1936/37 33 urte zituen. Getxon errefuxiatua Domingo, Anita eta Victor seme-alabekin. 
Gilermo Murgiaren emaztea zen. 

Agirre Goitia, Jazinta 36/09/16 Senarra zen Joxe Aburruza Andatzan hil zitzaion eta Joxe eta Maria Concepcion 
seme-alabekin ihes egin zuen. 1937/04/20ean Getxon bizitzen zegoen. 

Agirrezabal Agirresarobe, Dionisio 39/01/20 Veracruzen (Mexiko) asilo politikoa eskatu zuen. Guanajuaton bizitu zen geroago. 

Altuna Larrarte , Bizenta 36/10/22 Euzkaditik ebakuatua Santanderrera. Ondoren, Pilton itsasontzian Saint Nazairera 
iritsi zen 37/07/17an. 

Aranburu Lertxundi, Juan Bautista 37/06/16 EAJko kidea eta pelotaria. Santa Cruz de Besanan (Kantabria) errefuxiatu zen. 

Arriaga, Juanito   Motzanekoa 

Barandiaran Larzabal, Gloria Josefa 37/07/17 29 urte zituen, Pilton itsasontzian Saint Nazairera iritsi zenean. Horren ostean, 
Toursen bizi izan zen. 

Barandiaran Larzabal, Ines 37/07/17 34 urte zituen, Pilton itsasontzian Saint Nazairera iritsi zenean. Horren ostean, 
Toursen bizi izan zen. 

Bruño Urdanpilleta, Andres 36/09/12 Donostitik bizkaira. Gernikan, bonbardaketaren testigu izan ziren eta ostean, 
Baiona, Paris eta Donibane Lohitzunen egondakoa. 

Bengoetxea Istillar, Julian Gregorio 37/08/20 Miliziano gisa aritua UHP batailoian eta Santoñatik ihesi iritsi zen Frantziara. 
39/06/17an Ilbarritzeko (Bidarte) elbarrien zentrora heldu zen. 

 
380 BARRUSO, P. (2005) Op. Cit. 266. orr 
381 Ibidem. 
382 BARRUSO, P. (2005) Op. Cit. 364. orr 
383 Zerrenda honetan ez dira agertzen miliziano gisa mobilizatu ziren eta ostean Usurbilera edo 

probintzira bueltatu ziren usurbildarrak. 



 

101 

 

Bereziartua, Modesto  Urruzmendikoa 

Eizagirre Ulazia, Carlota 36/09/12 Alarguna. Donostian bizitakoa eta Bilbon errefuxiatua 

Erdozia Kasiain, Jose 37/04/20 23 urte zituen eta Getxon erbesteratu zen arrebarekin batera. 

Erdozia Kasiain, Vicenta 37/04/20 26 urte zituen eta Getxon erbesteratu zen anaiarekin batera. 

Errasti, Jesus  Erraztikoa 

Errasti, Juan Mari  Erraztikoa 

Errasti, Julian  Erraztikoa 

Galarmendi Aizkorreta, Josefa  Kaxkonekoa 

Galdona, Bixente  Kaxtorrenekoa 

Garitazelaya, Txomin  Katapazanekoa 

Goenaga, Tiburtzio  Olarrikoa 

Gonzalez Agustin 1937 Sestaora ihes egin zuen, emaztea eta alabarekin 

Gonzalez Zubeldia, Josefa 37/06/13 Lehenik Sestaora eta gero, Habana itsasontzian Sobietar Batasunera eraman zuten, 
Gerrako haur gisa. 

Ibarbia, Imanol 36/09/12 Usurbildik Donostira joana eta ondoren, bertatik alde egin behar izan zuen  

Ibarguren Egiguren, Luis +1937 Miliziano gisa aritua ANV-2 eta MAOC-2 batailoietan. Frantziara erbesteratua eta 
bukaeran, Tarbesen bizi izan zen. 

Intxausti Azurza, Inaxio 39/06/04 Miliziano gisa MAOC-2 batailoian egona eta gerra osoa egin zuen Katalunia arte. 
Frantziako internamendu zelaietatik libre geratzean, bertan geratu zen. 

Irastorza Kamino, Manuela  1938 Bartzelonan zegoen erbesteratua, senarra Francisco Mujika Asturiasen borroketan 
desagertu zenean. Juan, Santos, Jose, Felix, Paula, Ana eta Manuela seme-alabak 
berarekin zeuden. 

Lizarralde, Gregoria La emacume Gerran  Frantziara ihes egin zuen, 1936ean gizon bat salatu omen baitzuen. 

Madariaga Bilbao, Maria 37/07/17 19 urte zituen, Pilton itsasontzian Saint Nazairera iritsi zenean. Horren ostean, 
Toursen bizi izan zen. 

Martija, Joxe Mari   Ezkerrenekoa 

Montero Gonzalez, Petra 36/10/27 28 urterekin Euzkaditik ebakuatua Santanderrera. Ondoren, Pilton itsasontzian Saint 
Nazairera iritsi zen 37/07/17an. 

Mugerza Ostolaza, Patxi 36/09/12 EAJko bandako kidea. Donostian bizitakoa eta Bilbon errefuxiatua 

Mujika Irastorza, Santos  +1945 Miliziano gisa MAOC-2 batailoian aritua. 1938tik 45era atxilo egon ostean, Franko 
Donostira etortzen zenero, atxilotu egiten zuten eta horietako batetik salbatzeko, 
Lyonen erbesteratu zen. 

Rodriguez Zubeldia, Inaxio 39/05/25 1916ean jaioa, gerra amaituta Pézenasen (Frantzia) errefuxiatu zen 

Sagasta Isasmendi, Migel 39/04/26 Miliziano gisa aritua Salsamendi batailoian, gerran zauritua eta Frantziako 
internamendu zelaietan egona. Ilbarritzeko (Bidarte) elbarrien zentrotik Mendibera 
(Nafarroa Behera). 48an Argentinara emigratu zuen eta 1962an, AEBtara. 

Segurola Martikorena, Isabel 1936/37 29 urte zituen. Bilbon errefuxiatua Maria Luisa alabarekin. Luis Rivasen emaztea 
zen. 

Urdanpilleta Urruzmendi, Josefa 37/06/03 Alarguna  eta bere seme zen Antoniorekin Euskaditik Lierganesera ihes egina. 

Zaldua Ibargoien, Jose Migel   37/04/06 Hernanin bizitakoa eta Gipuzkoatik ihesi egindakoa kolpistek okupatzerakoan. 
Durangotik Getxora lekualdatu zen apirilean, bere emazte Concepcion eta Justina 
alabarekin. 

Zatarain Goia, Felix 1945/46 Pauen erbesteratu zen 

Zatarain Goia, Jose Ambrosio 1945/46 EAJko kidea zen. Pauen erbesteratu zen emaztea, bi seme-alaba eta anaia Felixekin. 

Zatarain Ibañez, Jose Xabier 1945/46 Pauen erbesteratu zen, aita Jose Ambrosiorekin batera, 19 urte zituenean. 

Zapirain, Anttonio  Lartzandietakoa 

Zubeldia Bengoetxea, Jose 39/04/12 Miliziano gisa aritua Ingenierien 1. batailoian, gerran trukatua 1938/11/24ean eta 
Frantziako internamendu zelaietan egona. 39an geratu zen aske. 

Zubeldia, Maria   1937 Sestaora ihes egin zuen, senarra eta alabarekin 

 
 

Gerrako haurrak 

 

Borroken lehen lerroak, asteen poderioz, geroz eta gehiago joan ziren hurbiltzen 

biztanleria zibilarengana, nahiz eta hauek, estatu kolpearen hasieratik pairatu 

errepresio kolpistaren ondorioak. Lehenengo bonbardaketa Otxandion eman zen 
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gerrak eztanda egin eta egun gutxira, baina artileria erasoek ez zuten etenik izan 

borrokek iraun zuten denboran. 

1937ko urtarrilaren 4ean, Bilbon emandako bonbardaketa larriak, Euzko Jaurlaritza 

mugiaraztea ekarri zuen, Gizarte-Laguntzaren departamentuak laguntzarako deialdia 

zabaldu zuelarik Europako herrialde antifaxistei. Baina horretaz aparte, baziren 

logistika arazo larriak ere, azkar konpondu behar zirenak, kasurako, non hartuko zuten 

ostatu milaka euskal errefuxiatuk eta garrantzitsuena, nola bermatu bidai hori ondo 

aterako zela.  

 

Errepidez ezinezkoa bazen, kolpistek inguruak hartuta baitzituzten, airez ere oso 

garesti eta arriskutsua suertatuko zen. Beraz, aukera bakarra itsasoz egitea izango zen, 

garraiatzeko kopurua altua izango zelarik. Baina martxoan emandako Matxitxakoko 

gudak, erabat narrastu zuen Euzko Jaurlaritzak zuen itsasoz bidaia egiteko planak.384 

 

Bilbon zegoen Kontsul britainiarraren kudeaketari esker, lortu zuten armada 

britainiarrak bi destruktore pleitatzea euskaldun errefuxiatuentzat. Gauzak hala, 

lehenengo bidaia 1937ko martxoaren 21ean burutu zen, 450 gerrako haur Bilbotik 

Bermeora autobusez garraiatuak izan zirelarik. Bermeoko portutik Donibane 

Lohitzunerako bidaia itsasoz egin zuten eta handik, errepidez Pauillaceko portura. 

Azken pausua handik Olerongo irlara izango zen, berriz ere itsasoz.385 Aipatutako 450 

umeen artean, Angela Murgia Villaran 8 urteko usurbildarra zegoen, bere anaiarekin 

batera. Iritsi eta hilabetera, Olerongo 450ak, Paris, Limoges (Frantzia) eta 

Oostduinkerke (Belgika) herrietan birkokatu zituzten, bertako familiek babestuko 

zituztelarik.   

 
384 ALONSO CARBALLÉS, J. J. (1998) 1937: Los niños vascos evacuados a Francia y Belgica. 69-70. orr 
385 ARRIEN, G. (2011) El exilio vasco en Gran Bretaña, 1937-1940. En el 75 aniversario de las 

evacuaciones. Eusko Ikaskuntzen Nazioarteko Aldizkaria. 56, 2. Alea, 697. orr 



 

103 

 

 

Angela Murgiaren Gizarte-Laguntzako fitxa. CDMH PS SANTANDER O 97 120. Orr 

 
Behin lehenengo espedizioa antolatuta zegoela, Euskal Gobernuak bigarren bat 

pleitatzea baieztatu zuen, ikusirik gerraren gertutasuna. Maiatzaren 6a aukeratu zuten 

bidai berri honen egun gisa eta kasu honetan, Habana eta Goizeko Izarra itsasontziek 

1.000 emakume eta 2.500 haur euskaldun386 garraiatuko zituzten Santurtzitik La Pallice 

eta Pauillac-era (Frantzia), nagusiki haurrak eta emakumeak izango zirenak.387 

 

Maiatzaren 20ean, Habana itsasontziak beste 3.861 adingabe garraiatu zituen, kasu 

honetan Santurtzitik Southamptonera (Britainia Handia), lehen espedizioa izango 

zelarik Ingalaterran bukatuko zuena, beste denek Frantzia zutelarik jo-muga.388 

Ekaina iritsi zen, eta horrekin bat, kolpistak Bilbon ate joka zeuden dagoeneko. Ikusirik, 

milaka zibil zeudela oraindik ere Bizkaiko hiribilduan, azken hiru bidaiak antolatu 

zituzten, hilak 1, 6 eta 13rako. Lehenengo bietan, guztira, 8.000 pertsona erbesteratu 

ziren La Palliceko portuan eta hilaren 13koan, 4.330. Habanaren azken bidai hartan 

zegoen Aginagan jaiotako eta 12 urte zituen Maria Josefa Gonzalez Zubeldia. Baina 

usurbildarraren bidaia ez zen han amaituko, izan ere, La Pallicetik Sontay kargaontzian 

 
386 STEER, G. L. (1963) Op. Cit. 131. orr 
387 ARRIEN, G. (2014) ¡Salvad a los niños! Historia del exilio vasco en Gran Bretaña, 1937-1940. 59-69. orr 
388 ARRIEN, G. (2011) Op. Cit. 701-702. orr 
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Leningradoraino eramanak izan ziren 1.315 haurren artean zegoen Maria Josefa.389 

Handik, Pravda-Odessara (Ukrainia) eta azkenik, Saratovera (SESB) eraman zuten 

konboia eta Aginagan jaiotako Maria Josefaren kasuan, azken pausu bezala, Moskun 

amaitu zuen, Bigarren Mundu Gerra lehertzearekin bat. 

 

IZENEN HISTORIA  
 
ABURRUZA OTEGI, JOSE Anoetan jaioa 1903/08/25an, Getxon eta Usurbilen bizitakoa eta ezkondua zegoen. Zinegotzia 

izandakoa 1934ko irailetik 1936ko otsaila artean. Treneko langilea zen.  Usurbilen hildakoa borroken 
lehen lerroan, Andatzan 1936/08/05ean. Hurrengo egunean lurperatu zuten Usurbilgo hilerrian. 
Familiaren arabera (amonak kontatzen zuena), milizietan guardia egiten zegoela, kamioi batek 
harrapatuta hil omen zen gerra hasieran. 

ABURUZA OTEGI, MANUEL Alderdi Komunistara afiliatua zegoen. Rusia Batailoiko Lenin taldeko 1º konpainiako milizianoa. MAOC-
1 Larrañaga Batailoiko, 2.en konpainian egon zen borrokalari gisa 1936ko abendutik 1937ko martxora 
arte. Euzko Gudarosteko 46.073 txapa zenbakia zuen. 1937ko martxoaren 2. hamabostaldian, zauritua 
edo gaixo zegoen batailoian.  

ABURUZA OTEGI, 
MAURIZIO 

1905/12/28an jaioa Anoetan, Kale Nagusian (Oria/Urnieta) bizitzen gero. Ezkondua, IR-ko kidea eta 
Andatzan borrokan egon zen 1936/08/25tik aurrera. Usurbilgo Gerra komisaldegiko milizianoa. 
Geroago, Euzkadiko JSU eta UGTn afiliatua egon zen. 
Desagertua Santandergo frontean. Testigantzek diote atxilo amaitu zuela desagertu ostean. 

AGINAGA OTEGI, 
BAUTISTA 

Usurbilen jaioa 1903/04/25ean, Gaztañagan bizitakoa. Ezkongabea, EAJ-ko kidea eta “Euzko-Batzoki”ko 
idazkaria. Hornikuntza komitean, bulego zerbitzuetan zegoen lanean 1936/08/25ean. Faxistak Usurbil 
okupatu aurretik, alde egin zuen baina bere aita (Carlos Aginaga Otegi) zendu eta haren hiletara herrira 
joan zenean eraman zuten atxilo 1936/09/30ean. 
Hurrengo egunean, 1936/10/01ean, Oikia-Zumaian (Meaga inguruan) fusilatu zuten, epairik gabe. 
Berarekin batera Pedro Julian Agirre Gallastegi aiarra ere erail zuten matxinatuek. Bien ala bien 
gorpuak bide-bazterrean utzi zituzten eta bertako baserritarrak lurperatu zituzten hango soro batean. 
1980ko uztailaren 13an deshobiratu zituzten bien gorpuzkiak eta senideei eman. Bautistarenak 
Usurbilgo hilerri zaharreko panteoi batean jaso ziren. 

AGINAGA BEGIRISTAIN, 
KASIMIRO 

1915/07/04an jaioa Usurbilen, Illumben bizi izandakoa. Ezkongabea, nazionalista eta Andatzan 
borrokan aritu zen 1936/08/25etik aurrera (F. Aizpurua buru).  
Usurbilgo Gerra komisaldegiko milizianoa. 2º Eskuadra. 1936/08/05ean mobilizatuta. 1937/06/18an 
Artxandan burrukan hil zen.  

AGIRRE GOITIA, JAZINTA Usaskue baserriko alaba. 31 urte zituen 1937an. Usurbilen bizi zen gerra hasi zen arte. Jose Aburruza 
Otegi senarra Andatzan hil zitzaion borrokan eta Jazinta eta bere seme-alabak, Jose eta Maria 
Concepción Aburruza Agirre, Usurbildik ihes egin behar izan zuten. 1937/04/20ean Getxoko Santa 
Maria kaleko 21. zkiko 2. solairuan errefuxiatu ziren. 

AGIRREZABAL 
AGIRRESAROBE, DIONISIO 

1894/10/08an jaioa Usurbilen eta mekanikaria zen. 1939an alarguna, katolikoa eta asilo politikoa 
eskatu zuen Mexikon, bertara erbesteratu zelarik 1939/01/20ean, Veracruzera. 1940ean Villagrara 
(Guanajuato) lekualdatu zen bizitzera  

AGOTE GONZALEZ, MIGEL Markinan bizitzen zegoen 1936ean eta Alderdi Komunistan afiliatua. Bilboko Matilla Zutabeko 
Zugaztietako dinamitarietako milizianoa Usurbilgo frontean.  

AIERBE ZURUTUZA, FELIPE Ataungo San Gregorion jaioa 1900/08/14an. Mikelete bezela aritu zen Usurbilen eta bertan bizitakoa. 
Errepublika defendatzera joan eta atxilo hartu zuten. Bilbon Gerra Kontseilua izan zuen 1937/07/15ean 
“Rebelion Militar” delitupean, 30 urteko kartzela-zigorrarekin, geroago 12 urtera jeitsi ziotena. 
1937/10/12an  Ezkaba-San Kristobalgo gotorlekura lekualdatu zuten eta bertan zegoen ihesaldi handia 
gertatu zenean. 1942/11/17an askatasuna lortu zuen (Revision Atenuada). Geroztik, 1987/7/23an 
zendu arte, Usurbilen bizi izan zen.  

AIZPURUA ALKORTA, 
EUSTAKIO 

1910/10/01an jaioa Usurbilen eta Zabalean bizi zen. Ezkongabea, nazionalista eta Andatzan borrokan 
aritu zen 1936/08/25tik aurrera (M. Uranga buru zuelarik). Usurbilgo Gerra komisaldegiko 3º 
Eskuadrako milizianoa. Lasarteko kuartelera eraman zuten atxilo anaia Patxirekin batera. Han 
zeudelarik, Regino Arrozpide askatzera etorri ziren eta honi aukera eman beste bat askatzeko eta 
Eustakio aukeratu zuen. 

 
389 https://www.ninosderusia.org/project/la-partida-santurce/ 
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AIZPURUA ALKORTA, 
NIKOLAS 

1906/11/06an jaioa Usurbilen eta Zabalean bizitakoa. Ezkongabea, nazionalista eta ofizina lanetan 
1936/08/25tik aurrera. Usurbilgo Gerra Komiteko kidea izan zen. 

AIZPURUA ALKORTA, 
PATXI 

Usurbilen jaioa 1907/03/22an. Urdaiagako Zabalea baserriko semea. Ezkongabea, nazionalista eta 
Usurbilgo milizietan, Andatza zutabeko milizianoa 1936/08/25etik aurrera. Usurbilgo Gerra 
komisaldegiko buruzagia. 2. Eskuadrako buruzagia. 
Lasarteko kuartelera atxilo eraman zuten, anaia Eustakiorekin batera. 1936/10/10ean, beste hainbat 
lagunekin, tartean Kosme Yaguez usurbildarra, Orioko mendatean fusilatu zuten, epairik gabe.  Familiak 
Zarautzen lurperatzea lortu zuen, baina gerora hilotza desagertu egin zen eta gaur egun ez du 
gorpuaren arrastorik. 

AIZPURUA ALKORTA, 
RAMON 

1907/03/22an jaioa Usurbilen eta Zabalean bizitakoa. Ezkongabea, nazionalista eta Andatzan borrokan 
1936/08/25tik aurrera (J.C. Beloqui buru zuelarik). Usurbilgo Gerra komisaldegiko 1º Eskuadrako 
milizianoa.  

AIZPURUA ESTALA, 
BENANTZIO 

Usurbilen jaioa 1914/09/13an. 23 urte zituela, Kolpistekin (Erreketeen gipuzkoar tertzioan) 
1937/06/13an Peña Lemonan borrokan hildakoa. 

AIZPURUA ILLARRAMENDI, 
DEMETRIO 

1923/12/19an jaioa Usurbilen. 1942/02/16ean atxilotu zuten eta Donostiako kartzelara eraman, 
inkomunikazio egoeran. Angel Aliri Añorgaren espediente berean txertatu zuten eta hilabete luzez 
eduki zuten atxilo. 1942/09/12an aske geratu zen. 

AIZPURUA IRAZU, DANIEL Usurbilen jaioa 1891/10/13an. Zubietako Aizpurua etxetzarrean bizi zen. Nazionalista. Kolpistak herria 
okupatu zutenean, erbestera jo behar izan zuen. Lapurdin bizi izan zen. Etxea kentzea ekiditeko, bere 
arreba bakarra (Josefa, Dionisio Rekondoren emaztea) jarri zen bizitzen bertan bere familiarekin. 

ALBIZTEGI ARRIARAN, 
GILERMO 

Bergaran jaioa 1911/04/04ean, PCE eta UGT-n afiliatua, Bergarako milizietako kidea 3º eskuadran. 
Orion mobilizatuak eta Usurbilgo frontean zauritua 1936/09/06an. Geroago, 5º batailoiko (JSU) 2º 
konpainiako kidea. 1937/05/02an hil zen. 

ALZIBAR GOROSTOLA, 
JOSE MARI 

46 urte zituen 1936ean. Itziarko (Deba) apaiza. Karlista zen. Diotenez, Anarkistek 1936/08/11n  tiroz 
hila Orio eta Usurbilgo mugan, Botaleku inguruetan. Sarikola alatokiaren ertzean tiro eman eta uretatik 
Itzao baserrikoak jaso zuten gorpua. Mutrikuko hilerrian hilobiratu zuten geroago. 

ALIRI AÑORGA, ANGEL Zubietarra. Gerra amaitu eta gutxira, hots, 1939/06/05ean Arapiles 7 Mendi Batailoiko auto gidari 
izendatu zuten. Beste hiru kiderekin batera atxilotu zuten propaganda abertzalea egin eta Lasarte, 
Usurbil eta Zubietan EAJren baitako laguntza sare bat sortzeagatik eta alderdia berreraikitzeko saiakera 
egiteagatik. Gerra kontseilua izan zuten 1942an, 3 urteko espetxeratzearekin eta 10.000 pzta.-ko isuna 
ezarri zietelarik. Madriden hil zen 2010/02/25an, Fuencarralgo hilerrian hobiratua izan zelarik. 

ALONSO KASTAÑEDO, 
FEDERIKO 

Penacastillan (Santander) jaioa, 34 urte zituen 1936ean, ezkondua eta “Guardia de Asalto”ko kidea zen. 
Usurbilgo frontean zauritua 1936/09/13an.  

ALONSO, REINERIO Bilboko  zutabeko Asaltoko guardia, Usurbilgo frontean borrokan. 

ALTAMIRA LASA, XABIER Donostian jaioa, Ezkondua eta 36 urte zituela Usurbilgo frontean hilda 1936/09/15.  

ALTOLAGIRRE KAMARERO, 
JOSE 

1914/08/09an Usurbilen jaioa. Hernaniko Gerra komisaldegiko kidea. UGT-ko kidea eta hasieran, 
Dragones batailoian borrokan. Horren ostean, 55. batailoiarekin aritu zen burrukan (Kirikiño-EAJ) 
Euzkaditik ebakuatua izan zen 1937/04/07an. 1937ko udan Santanderreko frontean desagertu zen eta 
horren ostean, atxilo hartu zuten 1937/08/26ean eta Bilboko Espetxe Probintzialera eraman, 
espetxealdi prebentiboan. Bilboko Plazan epaitu zuten Gerra-kontseiluan eta 1938ko maiatzaren 13an 
ateratako sententziaren bitartez Matxinadari laguntzea egotzi eta 14 urteko espetxealdiarekin zigortu 
zuten. Bilbotik Puerto de Santa Mariako Espetxe Zentralera (Cádiz) lekualdatua izan zen 1938ko 
uztailaren 23an, eta bertatik Huelvako Espetxe Probintzialera 1938ko abenduaren 5ean. 
1938/09/30ean Trukatze proposamenen barruan sartu zuten.  

ALTUNA LARRARTE, 
BIZENTA 

Donostian jaioa eta Usurbilen bizitakoa. 29 urte zituen 1936ean. Ezkongabea, pelukera eta Euzkaditik 
ebakuatua izan zen 1936/10/22an. 1937/07/17an Saint Nazairera iritsi zen “Pilton” itsasuntzian. Horren 
ostean, Tours (Indre et Loire) herrian amaitu zuen erbesteratua.  

ALVAREZ GARCIA, TORIBIO Riañon (Leon) jaioa eta 28 urte zituen 1937an. Bilboko “Guardia de Asalto”ko kidea zen. Zutabe 
honekin burrukan zebilela zauritu zuten Usurbilgo frontean 1936/09/08an. Altuna-Mendi itsasontzi-
espetxean zaintza lanetan aritu zen ondoren. Gerrako merituen bidez kabo, sargento eta teniente 
graduak eskuratu zituen, 90. Asaltoko konpainian.  

ALZUA ALUSTIZA, JOSE 
RAMON 

Usurbilen jaioa eta bertan bizitakoa. 1936ean Usurbilgo Hospital de Sangreko medikua zen. Geroago, 
Mediku Komandantea izendatu zuten Euzko Gudarostean barnean. La Capitana buruen postuan 
mobilizatuta egon zen, Villaverde de Trucios-en (Asturias). 

(SOR) ANGELES Saturrango emakume kartzelan Mesedetako kongregazioko moja. Haiek arduratu ziren 1938 eta 1944 
artean, bertan, baldintza penagarrietan, frankistek preso izan zituzten milaka emakume eta haurren 
zaintzaz.  1938an, 25 serora zeuden presozain lanetan. Sor Angeles presozain krudelenetakoa izan zen 
Saturraranen. 

AÑORGA MENDIZABAL, 
BLAS 

1918-02-03an jaioa Saltxipi baserrian. 1937-04-17an izena eman zuen Oriamendiko Tertzioan, Arrue-k 
aurkeztu zuela. Frankisten 'Movimiento Nacional' delakoaren kidea izan zen diktaduran.  

ARANBURU ARRILLAGA, 
BERNARDA 

1911/05/20an jaioa Usurbilen. Figueresen atxilo egon zen 1943ko urrira arte, hilaren 25ean 
Ondarretako kartzelara lekualdatzen dutelarik, arrazoirik gabe. 1943/11/30ean aske geratu zen. 
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ARANBURU AZPEITIA, ABEL 
MARCELINO 

Usurbilen jaioa 1907/06/02an, Esterlines 4, 4º Esk. (Donostia) bizitakoa, ezkondua eta milizietan parte 
hartu zuen (Euzko Gudarostean). 1940/08/20an hil zen 

ARANBURU LERTXUNDI, 
JUAN BAUTISTA 

1885/06/25ean jaioa Usurbilen. Pelotaria eta EAJko kidea zen. Bezanan errefuxiatu zen 1937/06/16ean. 
Tribunal Nacional de Responsabilidades Politicas (TNRP)-ek epaitua izan zen 1959an,  indultatua izan 
zelarik. 

ARANBURU SAGARDIA, 
ANTONIO 

1920/06/13an jaioa Usurbilen, Udaletxeko eraikinean bizitakoa. Ezkongabea, EAJ-ko kidea eta Andatzan 
borrokan aritu zen 1936/08/25etik aurrera (M. Uranga buru) Usurbilgo Gerra komisaldegiko 3º 
Eskuadrako milizianoa izan zen. MAOC-1 Larrañaga Batailoian borrokan egon zen 1936 urrian. Gerra 
hasieran, Bidania Goiatz inguruan burrukan aritu zen, ondoren Usurbilen, Batallon Sasetakin. Urrian 
Oviedora, gaizki hornituak, oso gaizki pasa zuten, han gailur batzuk hartzen. Amaitzeko, Batallon 
Itxarkundiara pasa zen, Manuel Goenagakin. 

ARANBURU SAGARDIA, 
SEBASTIAN 

1915/08/03an jaioa Usurbilen, Udaletxeko eraikinean bizitakoa. Ezkongabea, nazionalista eta Andatzan 
borrokan 1936/08/25etik aurrera (F. Aizpurua buru). Usurbilgo Gerra komisaldegiko 2º Eskuadrako 
milizianoa.  

ARANBURU SAGARZAZU, 
JOSE ANTONIO 

Usurbilen jaioa, 23 urte zituen 1933an. Lasarteko Michelin fabrikan langile izandakoa. UGT-ko kidea eta 
Lasarteko Fronte Popularreko komiteko kidea. Pistolarekin guardiak egin zituen eta Usurbilgo parrokoa 
atxilotzera joan zenetako bat izan zen. Durangora lekualdatu zen Frankistak herria okupatu zutenean 
eta bertan UHP batailoian enrolatu zen. Ondoren MAOC-2 Gipuzkoa batailoi komunistan parte hartu 
zuen fronte ezberdinetan. Brigada 156ko 3º Batailoiko Brigada izendatu zuten. Reinosan 1937/08/27an 
atxilotu zuten arte. Horren ostean, Ondarretako kartzelara lekualdatu zuten eta 1943an amaitu bazuen 
bere kondena, ez zuten 1946/09/04ra arte askatu.  

ARANA ETXENAGUSIA, 
JOSE MANUEL 

Usurbilen jaioa 1918/12/23an. Gerra garaian familia Andoainen bizi zen. Frontera mobilizatu zuten 
1937an eta hilabete batzuetara etxera bueltatu zen, gaixorik. Tuberkulosiak jota bi urte pasa ondoren, 
1939/06/07an hil zen.  

ARANA ETXENAGUSIA, 
JULIANA 

Usurbilen jaioa 1921/01/14an. Gerra garaian Andoainen bizi zen alargundutako amarekin eta bere bi 
anaiekin: Jose eta Manuel. Gerra hasieran familia Oriora joan zen baina faxistek Gipuzkoa hartu 
zutenean, Andoainera itzuli ziren. Beste emakume batzuekin batera, ilea moztu zioten Julianari.  

ARANA ORMAZABAL, 
JUSTO 

Zaldibian jaioa eta Zubietan bizitakoa. Soldadu gisa mobilizatua izan zen kolpisten aldean Zaragozako 
Artilleria Sailean. 1937/12/08an hil zen Teruelgo borroketan 22 urterekin. 

ARANBURU MITXELENA, 
FRANCISCO 

Oiartzunen jaio zen 1896/01/15ean. Zubietako apaiza zen gerra aurretik eta baita gerora ere urte 
luzetan. Gorabeherak izan zituen ezkertiarrekin, bere atzetik ibili baitziren. Goi mailako gradu militarra 
zuen eta baita influentzia handia ere ondo moldatzen baitzen frankistekin.  

ARANGUREN ZENDOIA, 
JUSTO 

Azpeitiakoa zen jatorriz, EAJ-ko kidea.  Usurbilgo frontean zauritu zuten 1936/09/05ean. Gernikako 
Euzko Gudarostearen kuarteleko gudaria. Horren ostean, Saseta 53. batailoiko zamaltzain konpainian 
lanetan aritu zen.  

ARZE, SANTIAGO Bilboko Matilla Zutabeko Zugaztietako dinamitarietako milizianoa zen Usurbilgo frontean.  

ARIN LASKARAI, NIKASIO Betelun jaioa 1913/12/16ean. Ezkongabea, EAJ-ko kidea eta Euzko Gudarosteko kaboa, Donostiako San 
Bartolomeko miliziena. Zauritua Usurbilgo frontean 1936/09/05ean. Kabo graduarekin Elgoibarko 
Arrillaga Erietxean egon zen 1936/12/05an.  

ARRATIBEL IMAZ, FELIPE Diputazioko langilea, Bideetako arlokoa. Zigortua 3 hilabetez 1937ko martxoan.  

ARRIETA LASA, ANDRES 1910/11/29an jaioa Burdeosen, Itxaskun bizitakoa. Ezkongabea, nazionalista eta Andatzan borrokan 
1936/08/25tik aurrera (F. Aizpurua buru). Hortaz aparte, Usurbilgo Gerra komisaldegiko 2º Eskuadrako 
milizianoa izan zen.  

ARRIZABALAGA 
ARANBURU, SANTIAGO 

Hildakoa Usurbilgo frontean 1936/09/05ean.  

ARROZPIDE USABIAGA, 
REGINO 

1912/09/07an jaioa Orian, eta Urtinean (San Esteban) bizitakoa. Ezkongabea, nazionalista eta Andatzan 
borrokan egon zen 1936/08/25tik aurrera (M. Uranga buru). Usurbilgo Gerra komisaldegiko 3º 
Eskuadrako milizianoa.  Atxilotu egin zuten 1936ko irailean Lasarteko kuartelean, Eustakio eta Patxi 
Aizpuruarekin batera. “Tú libre y elige a otro amigo” (Eustakio Aizpurua aske geratu zelarik ere). Askatu 
eta aste gutxietara, kolpistek erreklutatu  eta soldadu gisa eraman zuten. Teruelgo frontean egon zen, 
kolpistekin, praktikante gisa. 

ARRUTI IPARRAGIRRE, 
JUAN 

Usurbilen jaioa, 29 urte zituen 1937an. Ibarrola baserriko semea. Juventud Unificadara afiliatua eta 
MAOC-1 Larrañaga batailoiko milizianoa 1936ko urri osoan. Grullosen (Asturias) zauritua izan zen 
1936/10/17an . Erren geratu zen bizi osorako. Gutxienez abendura arte nominetan ikusten den bezala, 
gaixo/zauritu gisa egon zen. Tomas Iparragirre lehengusuak beretaz galdegin zuen “El Liberal” 
aldizkarian 1936/10/28an. 

ARRUTI IPARRAGIRRE, 
INAXIO 

Ibarrola baserriko semea. MAOC-1 Larrañaga batailoiko milizianoa Urri osoan. Avilesgo  frontean hil 
zen. Anaiarekin bezala, Tomas Iparragirre lehengusuak beretaz galdegin zuen “El Liberal” aldizkarian 
1936/10/28an. 

ARRUTI SALSAMENDI, 
EUGENIA 

53 urte zituen 1937an. Telefono Probintzialean lan egiten zuen eta 3 hilabetez lanpostua galdu zuen 
1937ko otsailean. 

ARTOLA DEL PUERTO, Errenterian jaioa eta Oiartzunen bizitakoa, 22 urte zituen 1936ean. Ezkongabea, EAJ-ko kidea eta Euzko 
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JUAN Gudarosteko kidea Loiolako miliziena. Zauritua Zubietagaingo frontean (Usurbil) 1936/09/05ean. 
Dorigako erietxera lekualdatu zuten 1937/05/16ean. La Roseraie/Ilbarritzgo erietxean internatua 
zegoen 1937/12/31ean. 

ASTIAZARAN ETXABE, 
ANTONIO 

Zubietan jaioa. Baserritarra. 1937/12/30an hil zen Teruelgo frontean, 22 urterekin Kolpisten aldean. 
Caudé herrian lurperatu zuten.  

ASTIGARRAGA, ANTONIO Errenteriakoa zen jatorriz. Usurbilgo frontean zauritua 1936/09/05ean.  

AZKARGORTA LABORDA, 
JOSE 

Bilbon jaioa, 30 urte zituen 1936ean. Ezkondua, Zarautzgo “Orden Público”-ko kidea. Zauritua Usurbilgo 
frontean 1936/09/09an.  

AZPIROZ ALDA, JULIAN Berastegin (Gipuzkoa) jaioa 1895/09/05ean. Apaiza zen, gerra hasi zenerako erretore zegoen Usurbilgo 
parrokian. Errepublikazaleekin gorabeherak izan zituen eta haien beldur, alde egin zuen. Aiako Izuela 
baserriko borda batean egon zen ezkutatua hilabete batzuk. Kolpistak Usurbil hartu zutenean, itzuli 
egin zen eta haien alde aktiboki jardun zuen geroztik. Franksimoko urte luzeetan erretore izaten segitu 
zuen eta influentzia handia izan zuen herrian. 

AZURMENDI ITURRIOZ, 
MARIA 

Ibarran jaioa 1906/04/08an eta Aginagan bizitakoa. 1941/08/21 atxilotu zuten Usurbilen Guardia 
Zibilak, Ondarretara eraman zutelarik. 1941/09/19an aske geratu zen, 30 egun atxilo egon ostean.  

BANEMANDIA, JOSE Hildakoa usurbilgo frontean 1936/09/08an. 

BARANDIARAN LARZABAL, 
GLORIA JOSEFA 

29 urte zituen, 1937/07/17an Saint Nazairera iritsi zenean, “Pilton” itsasuntzian. Tours (Indre et Loire) 
herrira erbesteratu zen ondoren.  

BARANDIARAN LARZABAL, 
INES 

34 urte zituen, 1937/07/17an Saint Nazairera iritsi zenean, “Pilton” itsasuntzian. Tours (Indre et Loire) 
herrira erbesteratu zen.  

BARRENETXEA AZPEITIA, 
JOSE 

Hernanin jaioa, bertako udaltzaina zen. 1936ean, 56 urte zituela, errepublikaren aldeko miliziano 
batzuk Hernanin sakeoren bat egiten ari omen ziren. Horietako baten atzetik, Usurbileraino iritsi zen. 
Sarobe jauregiaren parean, ordea, Usurbilgo milizietako kideekin topo egin zuen, han baitzeuden 
koarteleratuak. Haiengandik ihes egiten hasi baina tiroz erail zuten,  1936/09/13an. Gertaerak nola izan 
ziren ez dago argi baina badirudi jazartzen ari zen gizon hura, Barrenetxeak berak erail zuela lehenago. 

BAS, FIDEL Gallartako “Vicente Rubio” dinamitarien zutabeko milizianoa Usurbilgo frontean. 

BASTIDA, PEDRO Elgoibarko milizietako kidea. Usurbilgo frontean zauritua 1936/09/07an.  

BELOKI AIZPURUA, JUAN 
KRUZ 

1911/03/08an jaioa Bidanian eta Usarragan bizitakoa. Ezkongabea, EAJ-ko kidea eta Andatzan borrokan 
aritu zen 1936/08/25tik aurrera (bera buru zelarik). Usurbilgo Gerra komisaldegiko buruzagia eta 1º 
Eskuadrako buruzagia. 36ko irailaren 16ean atxilotu zuten Donostian eta Ondarretara eraman zuten. 
Urriaren 10ean heriotz-zigorrera kondenatu zioten, baina pena konmutatu eta 30 urteko erreklusioa 
ezarri zioten. Hala, 1936/12/24ean Ezkabako gotorlekura eraman zuten. Lehen aldiz atxilotu eta 6 urte 
geroago, 1942/09/16ean, Ezkabatik Burgosera lekualdatu zuten Beloki eta azkenik, 1943/01/28an aske 
utzi zuten. 1944/10/11ean atxilotu eta Ondarretako kartzelan sartu zuten. 1944/10/26ean aske geratu 
zen, bigarren aldia zen kartzelan sartzen zutela. 

BENGOETXEA ISTILLAR, 
JULIAN GREGORIO 

Usurbilen jaioa 1908/02/15ean eta Donostian bizitakoa. Alarguna eta soldatzailea zen ofizioz. 1936ean 
MAOC eta UGT-ko kidea zen eta hasieratik borrokan aritu zen, Antiguoko “Reten”-go kide gisa. Baita 
Rusia batailoiko Asarta konpainiako kidea ere. 1936ko azarotik aurrera,  UHP (5º Zkia.) batailoian, 2º 
konpainian, K98 15852. zkia zuen Mauser fusil bat zuen bere gain.  Gorbea-n (Embalses posizioan) 
zauritu zuten 1937/04/02an, metraila zati bat ezkerreko birikan jasota. 1937/08/20ean iritsi zen 
Frantziara Santoñatik ihes.  1939/06/17an Bidarteko  Ilbarritz/La Roseraieko elbarrien zentrora heldu 
zen. 1939/10/11n alde egin zuen Ilbarritzetik, Donostirantz abiatuz. Bost eta hiru urteko bi haur zituen 
orduan.  

BENGOETXEA 
URRUZMENDI, ESTEBAN 

[1917-9-14]/[1972-2-14] Egiluze Handikoa. Zazpi urte egon zen kolpisten aldean, gerra eta 
soldaduskaren artea. Zauritua izan zen eta bala bat eduki zuen saihetsean bizi osoan. Martin Zarauz 
Etxabe Villarrealen nola hil zen ikusi zuen.   

BENITO, BIZENTE Asaltoko guardiako kidea Usurbilgo frontean.  

BERAETXE GARILUZE, 
SIMON 

Asteasun jaioa 1898/06/04ean. Aitze-Berrin bizitakoa. Ezkondua, SOV sindikatuko kidea. Usurbilgo 
milizietako kide, Andatzako frontean 1936/09/02tik aurrera (Migel Uranga buru). 

BERASALUZE OLANO, 
BENITO 

Usurbilen jaioa 1897/08/14ean eta Billabonan bizitakoa. UGTra afiliatua zegoen. Billabonako Zentro 
Errepublikanoko  zuzendaritza batzordeko kidea izan zen. Iparraldeko frontean zehar borrokatu zuen 
eta teniente gradua eskuratu zuen UGT 34. Batailoian. 1937/10/27an atxilotua eta Valdenocedako 
(Burgos) kartzelara eramana. 1940/04/18an Bilboko espetxera lekualdatua. 1940/06/17an Donostiko 
kartzelara eraman zuten, 1944/10/26an aske geratu zelarik, lizentziatura eskuratu ostean.  

BEUNZA MORILLO, 
BERNARDO 

IR-Azaña milizietako kidea. Zauritua Usurbilgo frontean 1936/09/08an eta Bilboko Santiago Apostol 
ospitalera ebakuatua. Euskaditik ebakuatu zuten 1937/04/10ean.  

BILBAO, MANUEL Miliziano gisa aritu zen Usurbilgo frontean.  

BOLAÑOS BARRERAS, 
FIDEL 

Bilboko Matilla zutabeko Zugaztietako dinamitarietako miliziano gisa  Usurbilgo frontean.  

BORDA ZUBELDIA, JUAN 
MARI 

1916/04/02an jaioa Usurbilen, Txikierdin bizitakoa. Ezkongabea, nazionalista eta Andatzan borrokan 
aritu zen 1936/08/25tik aurrera (F. Aizpurua buru). Usurbilgo Gerra komisaldegiko 2º Eskuadrako 
milizianoa. 2016ko urtarrilaren 31an hil zen. 
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BRUÑO URDANPILLETA, 
ANDRES 

Donostian jaioa 1926/03/18an.  Alde Zaharrean bizi zen ama eta arrebarekin. Familia errepublikazale 
eta ezkertiarra izaki, faxistek Donostia okupatzera zihoazela ikusirik, alde egin zuten Bizkaiaruntz, 
arreba Aginagan geratu zen bitartean. Bizkaian, aterpea eman zioten Gernika-Lumoko baserri batetik 
bonbardaketa zuzenean bizi izan zuen. Estatu frantsera joan eta, besteak beste, Baionan, Parisen eta 
gero Donibane Lohizunen bizi izan zen. Alemandarrek Frantzia okupatu ostean, etxera itzultzea erabaki 
zuten. 

CABRERA MADARIA, 
BERNARDINO 

19 urte zituen 1936ean. Ezkongabea eta CNT-ko kidea zen. Deustuko Unibertsitateko milizietako kidea 
1936/09/05ean mobilizatua Bilbotik Gipuzkoara. Zauritua Usurbilgo frontean 1936/09/07an. Ondoren, 
“UGT-10” 61º batailoian, “IR-Capitan Casero”52º batailoian eta “JSU-Cultura y Deporte” 43º batailoitan 
aritu zen borrokan. 

CALLEJA, RICARDO Usurbilgo frontean miliziano gisa (Zubietako mendietan).  

CALVO, ANGEL Karabineroa zen. Usurbilgo frontean zauritu zuten, bere aitak nota bat bidali zuelako El Liberal 
aldizkarira bere berri jakiteko. 

CAMPOS RANERO, 
CONSTANTINO 

Soban (Kantabria) jaioa 1914ean, jornalaria eta Zierbenan bizi izan zen. JS-ko kidea. Abanto Zierbenako 
dinamitarien zutabeko milizianoa eta Usurbilgo frontean hildakoa 1936/09/10ean.  

CANO, PEDRO Abanto Zierbenako dinamitarien zutabeko milizianoa Usurbilgo frontean  

<<CARASA>> Gallartako “Vicente Rubio” dinamitarien zutabeko milizianoa Usurbilgo frontean. 

CARBAYO, RAMON Bilboko Matilla zutabeko Zugaztietako dinamitarietako milizianoa  Usurbilgo frontean. 

CHAMORRO, M. Portugaleteko zutabeko burua  Usurbilgo frontean  

CHAPELA CARBALLO, 
ANTONIO 

Alderdi Komunistako militantea. 1936/08/15ean Donostira bidalia dinamitari talde batean, Zirkulu 
Sozialistaren izenean. Bilboko Matilla zutabeko milizianoa zen Usurbilgo frontean. Galdamesetik abiatu 
ziren Gipuzkoara burrukan.  

CHECA, PEDRO Asaltoko guardia Bilboko  zutabearekin Usurbilgo frontean  

COPA, AVELINO Gallartako “Vicente Rubio” dinamitarien zutabeko milizianoa Usurbilgo frontean  

CUEVAS, ESTEBAN Bilboko  zutabeko milizianoa Usurbilgo frontean  

DABO BUSTOS, ANGEL Aginagakoa, Larrinagako Kartzelan atxilo egon zen 1937an, 12 urteko espetxe-zigorrarekin. 

DE MIGUEL DE RIVERA, 
FRANCISCO 

Bilboko Matilla zutabeko milizianoa  Usurbilgo frontean. Galdamesetik abiatu ziren Gipuzkoara 
burrukan. 

DIEZ, EUSEBIO Bilboko Matilla zutabeko Zugaztietako dinamitarietako milizianoa  Usurbilgo frontean.  

DIEZ RUIZ, PEDRO Deustuko Unibertsitateko 5º batailoiko 2º konpainiako milizianoa. Irailaren 9an, Usurbilgo frontean 
zela, Blas Egusquiza milizianoa artatu  eta Donostiako Gurutze Gorrira eraman zuen. 

DUPUY, JOSEPH Alderdi Komunistako kidea, Internazionalista eta Granadiers-Bombardiers gisa aritu zen Usurbilgo 
frontean. 1937ko apirilean Alderdi Komunistako karneta, miliziano txartela eta gidatzeko baimena 
galtzen ditu. Horren ostean, 1938ean izan liteke Valentzian egotea, bertan donazio bat egiten duelarik 
“J Dupuy” izeneko norbaitek.  

ETXABE ARTOLA, MANUEL Donostiko SOV-en afiliatua. 1936/09/11ean Usurbilgo frontean burrukan aritu zen. 

ETXEZAR GARRO, 
EUSTAKIO 

1908/12/07an jaioa Urnietan eta Orian bizitakoa. Jornalaria zen eta ehungintzan lanean zebilen. 
1936an, Urnietako Fronte Popularreko alkategai izendatu zuten. Ezkongabea zen, JS-UGTko kidea eta 
Andatzan borrokan aritu zen 1936/08/25tik aurrera (bera buru zelarik). Usurbilgo Gerra komisaldegiko 
komisarioa izan zen. Usurbil kolpistek okupatu ostean, MAOC-1 Larrañaga batailoiko 1º konpainiako 1º 
sekzioko teniente gisa zegoen 1936ko urrian. MAOC-2 batailoiko 1ºgo konpainiako infanteriako 
teniente gradua eskuratu zuen abenduko bigarren hamabostalditik aurrera. 1937ko martxoaren 2. 
hamabostaldian oraindik ere batailoi horretan borrokan 28.[0-1]26. Euzko Gudarosteko txapa zenbakia 
zuelarik. Santandergo Gerra Komisaldegi Orokorrean kapitain gisa aritu zen 1937ko udan eta horren 
ostean, desagertu gisa eman zuten. Santanderren behin-behineko espetxean atxilotu gisa egon zen, 
1938ko azaroan Ondarretara lekualdatu zuten arte. Espetxealdian zela, hainbatetan ospitalera eraman 
behar izan zuten eta honelako batean, birika edema baten erruz, 1942ko martxoaren 1ean zendu zen 
atxilo zegoela. 

EGUSKIZA PELLIZER, BLAS Karrantzan jaioa, 37 urte zituen 1936an eta ezkondua zegoen. IRko kidea.  Deustuko Unibertsitateko 1º 
konpainiako milizianoa (4º batailoia, Deustoko 2º konpainiakoa gero). 1936/08/31ean Bilbotik 
Lasartera mobilizatu zuten. Usurbilgo zutabean borrokan egon ostean Zauritu zuten, Usurbilgo frontean 
1936/09/09an. Gurutze Gorriko ospitalean egon zen Donostiako ebakuazio egunera arte eta ezin izan 
zuten bertatik atera “Oso larri baitzegoen eta kotxean hilko baitzen ebakuatzerakoan” 

ELIZONDO AROZENA, 
ESTEBAN 

Errenterian jaioa, 24 urte zituen 1936ean. Ezkongabea, EAJ-ko kidea eta Euzko Gudarosteko kidea 
Loiolako miliziena. Zauritua Zubietagain/Andatzako frontean  1936/09/05ean. 

ERDABIDE ETXANIZ, JAIME Usurbilen jaioa 1913/05/04ean, ezkondua eta  23 urte zituen 1936ean. Milizia Popularrekin zebilela, 
Donostiako borroketan hildakoa 1936/08/01ean, suzko-armak eragindako zaurien ondorioz.  

ERDOZIA KASIAN, JOSE Usurbilen jaioa 1913/11/05ean, Autonomia kalea 8, 4º Esk. (Donostian) bizitakoa, ezkongabea, UGT-ko 
kidea eta Euzko Gudarostean borrokan egondakoa. 1937/04/20an Getxora lekualdatu zen.  

ERRASTI ESNAOLA, 
ELEUTERIO 

1915/01/22an jaioa Usurbilen, Etxeberri-zarren bizitakoa. Ezkongabea, “Solidario” (SOV-STV) eta JSU-ko 
kidea, Andatzan borrokan aritu zen 1936/08/25tik aurrera (J.C. Beloqui buru). MAOC batailoiko kidea 
izan zen beranduago. 1936ko abenduko 2. hamabostaldian MAOC-2 Gipuzkoan borrokan  eta 1937ko 
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Martxoaren 2. hamabostaldian Seccion Enlaces y transmisiones barruan, Euzko Gudarosteko 28.041 
txapa zenbakiarekin. 1970/09/22an hil zen Donostian. 

ERRASTI ESNAOLA, JOSE 
FRANCISCO 

1917/01/14ean jaioa Usurbilen. Ebroko batailan ibili zen, Teruelen, tanke-gidari gisa. 

ERRASTI ESNAOLA, JOSE 
RAMON 

Aginagarra. 1912/06/19an jaioa. Soldadu zegoela kolpisten bandoan, Toledoko Bargas herrian hil zen, 
1939/04/02an, gerra amaitu eta hurrengo egunera. Heriotz-agiriak dionez, "falleció por explosión de un 
polvorín en acción de guerra".  

ERRASTI ZUBELDIA, MARIA 1906ean Usurbilen jaioa. 1936ean Groseko Erretenean Sukalde Zerbitzuetan miliziana gisa aritu zen. 

ERRAZKIN, INAXIO MARIA Usurbilgo milizietako kidea. Zauritua Usurbilgo frontean 1936/09/07an.  

ERRASTI ZUBELDIA, JUAN 
MARI 

1915/08/06ean Usurbilen jaioa eta ondoren Areetan bizitakoa. STVko afiliatua eta gidaria zen ofizioz. 
1936/09/29tik aurrera Lamiakoko aerodromoan egon zen lanetan, 300 pzta.-ko soldatarekin. 1937ko 
urtarriletik aurrera soldadu gisa aritu zen leku bertan. 

ESPINO DIEZ, MARIANO Bilboko Matilla zutabeko Zugaztietako dinamitarietako milizianoa  Usurbilgo frontean.  

FAGOAGA BARBERAN, 
JOSE 

1901/04/1[5-6]an jaioa Usurbilen, Kalexarren (Aspanenea) bizitakoa. Ezkondua, UGT-ko kidea, Largo 
Caballero batailoian eta Astigarragan borrokan 1936/08/01ean. Laguntza eskatzen du Asistentzia 
Sozialean 1937/04/10ean bere eta bere emazte den Maria Sansiñena Labayenentzat.  Gursen 
internatua egon zen, 9220  fitxa zenbakiarekin. Ilbarritzera lekualdatua 1939/07/14ean. 1941eko 
otsailaren 20ean hildakoa.  

FERNANDEZ, ANGEL Gallartako “Vicente Rubio” dinamitarien zutabeko milizianoa Usurbilgo frontean  

FERNANDEZ, [JOSE] LUIS 32 urte zituen 1936ean eta Zapadores batailoikoa zen. Zauritua Usurbilgo frontean 1936/09/05ean 
urradura-muskular batekin eskuin hankan.  Bilboko Santo Hospital Civil-en artatu zuten.  

FERNANDEZ LEKUONA, 
JOSE MARI 

Zumarragan jaioa eta 28 urte zituen 1936ean. Ezkongabea, EAJ-ko kidea eta Zumarragako batzokiko 
presidentea zen. Komandante kargua zuen Euzko Gudarosteko Loiolako miliziena, izan ere, Kandido 
Saseta komandantearen laguntzailea zen. Andatzako frontean zauritu zuten 1936/09/06ean. Saseta 
batailoiko 3º ametrailadore konpainian gudari gisa zegoen 1936/11/30ean. Legutioko frontean larri 
zauritu zuten 1936/11/31ean eta segituan hil egin zen. 1936ko abenduaren 2an egin zuten hilotza 
Gernikan.  

FERNANDEZ MEDINA, 
INAXIO 

1908/07/31an jaioa Logroñon, Larramendi kalea 3–n (Andoain) bizitakoa. Ezkondua, UGT-ko kidea eta 
Andatzan borrokan 1936/09/01etik aurrera (F. Aizpurua buru). 

FERNANDEZ RODRIGUEZ, 
JOSE 

UHP Batailoiko eta Asarta konpainiako kidea. Andatzako mendi magalean hegazkinek jaurtitako 
metrailarekin zauritua 1936/09/12an  

<<FERREIRO>> Gallartako “Vicente Rubio” dinamitarien zutabeko milizianoa Usurbilgo frontean 

FURUNDARENA 
BEGIRISTAIN, JOXE MARI 

Usurbilen jaioa 1915/07/17an, Aginagako Eiza baserrian bizi zen. Ezkongabea, EAJko kidea eta 
Usurbilgo milizietan mobilizatuta 1936/08/25 (F. Aizpurua buru zuen). Usurbilgo Gerra komisaldegiko 
milizianoa. 2. Eskuadra. 
San Praxku jaietan bete-betean, familiarekin etxean zegoela, kolpistek bila joan zitzaizkion. 
1936/10/03an, 21 urterekin, Tolosan fusilatu zuten epairik gabe. Familiak gorpua berreskuratzea lortu 
zuen eta Aginagan lurperatu zuten. 

FURUNDARENA 
BEGIRISTAIN, JOXE MIGEL 

Usurbilen jaioa 1917/04/08an. Usurbilgo Gerra komisaldegiko milizianoa. 2008/01/13an hil zen. 

GALARMENDI 
AIZKORRETA, JOSEFA 

1922/03/29an jaioa Usurbilen, Kaxkonean bizitakoa. Ezkongabea, Solidaria (SOV-STV) eta SRI-ko kidea. 
Sukalde lanetan aritu zen 1936/08/25tik aurrera, Usurbilgo Gerra komisaldegiko miliziana gisa. 

GALARMENDI 
AIZKORRETA, RAMON 

1914/07/14an jaioa Usurbilen, Kaxkonean bizitakoa. Ezkongabea, IR eta JSU-ko kidea eta Andatzan 
borrokan 1936/08/25etik aurrera (F. Aizpurua buru). Usurbilgo Gerra komisaldegiko 2º Eskuadrako 
milizianoa izandakoa. MAOC-1 Larrañaga Batailoian egon zen borrokan 1936ko urrian. Abenduko 
bigarren hamabostalditik aurrera, MAOC-2 batailoian, kabo gisa, 1ºgo konpainian.  1937Ko martxoaren 
2. hamabostaldian MAOC-2 Gipuzkoan borrokan teniente gisa (28.039 Euzko Gudarosteko zkia.). 
Otxandioko frontean zauritu eta desagertu egin zen 1937ko apirilaren 4ean. 

GALARMENDI 
AIZKORRETA, BALERIANO 

1915/10/26an jaioa Usurbilen, 'Kaxkoenea' etxean bizitakoa. Ezkongabea, IR eta JSU-ko kidea eta txofer 
lanetan 1936/08/25tik aurrera. Usurbilgo Gerra komisaldegiko milizianoa izan zen, hain justu. 1936ko 
urrian eta abenduan eta 1937ko urtarrileko 2. hamabostaldia eta otsaileko '1.a  MAOC-1 Larrañaga' 
batailoiko miliziano gisa borrokan. Euzko Gudarosteko '37134' txapa zenbakia zuen, hain zuzen. Horren 
ostean, 'MAOC-2 Gipuzkoa' batailoiko kidea izana. 1937/04/04ean Txofer lanetan ari zela, Otxandion 
Heinkel batek metrailatu eta bertan hil zuen, bere kotxea kiskali egin zelarik. 

GALARMENDI BALERDI, 
JOXE 

Usurbilen jaioa 1886/12/25ean, Juliana Aizkorretarekin ezkondua, EAJ-ko sinpatizantea eta Kaxkonean 
bizi. 50 urtekin erail zuten 1936/11/02 Zizurkil inguruan, inolako epairik gabe. Familia guztiak alde egin 
zuen Kalezarreko beren etxetik.  

GAMBRINA, EMETERIO Montalbokoa (Barakaldo). Zauritua Usurbilgo frontean 1936/09/05ean.  

GARCIA, ANTONIO Bilboko Matilla zutabeko Zugaztietako dinamitarietako milizianoa  Usurbilgo frontean. 

GARCIA, FRANCISCO Gallartako “Vicente Rubio” dinamitarien zutabeko milizianoa Usurbilgo frontean  

GARCIA, SANTIAGO Zumarragako milizietako kidea. Zauritua Usurbilgo frontean 1936/09/07an.  

GARCIA ALDAIA, JOSE Mugairen jaioa, Donostian bizitakoa eta 31 urte 1936ean. Ezkondua eta Donostiako Udaletxeko 
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langilea. Irungo frontean burrukan UHP batailoian Asarta konpainiarekin eta ondoren,  zauritua 
1936/09/12ean San Esteban-Usurbilgo frontean, Hotel Londresgo Odol Ospitalera eramana. Handik 
ezin izan zuten ebakuatu zaurien larritasunengatik.  

GARCIA GALAN, JUSTO 1936/08/15ean Donostira bidali zuten dinamitari talde batean. Bilboko Matilla zutabeko dinamitari gisa 
aritu zen  Usurbilgo frontean. Galdamesetik abiatu ziren Gipuzkoara burrukan.  

GARCIA GARCIA, ELOY Bilboko Matilla zutabeko milizianoa  Usurbilgo frontean. Galdamesetik abiatu ziren Gipuzkoara 
burrukan.  

GARCIA MARTIN, 
DEMETRIO 

1936/09/12an Usurbilgo frontean Sanidad MIlitar batailoiaren barruan. Geroago, Iparraldeko 
ejerzitoan Brigada kargua eskuratu zuen  

GARIN MUTILOA, PABLO Artileriako soldadua. Metraila zauri oso larrien ostean, segituan hil zen Usurbilgo frontean 
1936/09/08an.  

GARITAZELAIA RIKONDO, 
DIEGO 

Kastron jaioa, 37 urte zituen 1936ean. PSOE eta UGTra afiliatuta. PS-UGTko 4. Batailoian miliziano gisa 
zegoen eta Usurbilen zauritua izan zen 1936/09/07an. Egun berean, Donostiako Hotel Londresera 
lekualdatua eta hortik, hilak 11ean Barakaldoko hospitalera. 1936/10/05ean jaso zuen behin betiko 
alta.  

GASKON, FRANCISCO Eibarko milizietako kidea. Zauritua Usurbilgo frontean 1936/09/07an.  

GASTON SUSO, BIZENTE 1897/04/25an jaioa Sansolen, Orian bizitakoa. Ezkondua, UGT-ko kidea eta txofer lanetan 
1936/08/25etik aurrera borrokan Usurbilen. 

GIL GONZALEZ, FELIPE Usurbilen lubakiak egiten zebilela desagertu egin zen, hala adierazten du bere emazte Maria 
Fernandezek  

GODINEZ AVECILLA, JOSE Kartagenan jaioa, 26 urte zituen 1936ean. Ezkongabea, UGT eta SRI-ko kidea eta Bergarako milizietako 
sargentua, Orioko destakamentuan. Zauritua Usurbilgo frontean 1936/09/06ean. Horren ostean, 
“Ciscar” destruktorean aritu zen kabo graduarekin. 

GOENAGA ZEBERIO, JUAN 
JOSE 

1918/07/06ean jaioa Donostian, Zubieta kalea 11, 4º-n bizitakoa. Ezkongabea, afiliaziorik gabea eta 
Andatzan borrokan 1936/08/25etik aurrera (M. Uranga buru). Usurbilgo Gerra komisaldegiko 3º 
Eskuadrako milizianoa.  

GOENAGA GORRITI, JOXE Usurbilen jaioa 1918/01/11ean. Ezkongabea eta errementaria ofizioz. Soldadutzan zegoela, irteera-
baimen baten harira, 1941/09/02an atxilotu egin zuten Irubideko erromerian, Jesusa Segurola eta 
zortzi lagun gehiagorekin batera. Ondarretako espetxera eraman zituzten. Bertako baldintza 
penagarriei aurre egiteko, familia joaten zitzaion mantak eta janaria eramatera. Bi astera Infanteriako 
29. en Erregimenduko kalabozotara lekualdatu zuten eta hurrengo egunean atera egin zuten guztira 
zazpi urte iraungo zuen soldadutza amaitu arte. Soinean, Ernioko festatik ekarritako koloretako zintak 
(ustez ikurriñaren koloretakoak) eramatea izan zen espetxeratzearen zioa. 

GOENAGA ILLARRAMENDI, 
MANUEL 

1915/05/01an jaioa Usurbilen, Olarrin bizitakoa. Ezkongabea, nazionalista eta Andatzan borrokan 
1936/08/25tik aurrera. Usurbilgo Gerra komisaldegiko milizianoa izan zen. MAOC-1 Larrañaga 
Batailoian burrukan aritu zen urrian. 1936ko abenduko 2. hamabostaldian eta 1937ko martxoaren 2. 
hamabostaldian MAOC-2 Gipuzkoa batailoian zegoen, Enlaces y Transmisiones konpainiarekin burrukan 
kabo gisa (28.027 zkia.). Bizkaiko ofentsiban lehen lerroan aritu zen, Otxandio, Zeanuri edota 
Artxandako lubakietan. Iparraldeko frontea erortzear zela, Asturiasen atxilotu zuten kolpistek eta 
hortik, Guadalajarara eraman zuten, 40. Langile Batailoiera. Bi urte eman ostean, lizentziatu eta 
Usurbilera bueltatzea lortu zuen. 

GOENAGA URANGA, 
LUZIANO 

Asteasun jaioa, Usurbilen bizitakoa. 21 urte zituen 1936ko azaroan. 193/11/20an gaueko 23:30etan 
Guardia Zibilak atxilotu eta Tolosako kartzelara eraman zuten. 1936/12/18an Ondarretako kartzelara 
lekualdatu zuten. Gerora, soldadu eramana kolpisten aldean. 1938/09/28an hil zen kolpisten aldean, 
Caudiel-en (Castellón de la Plana) 23 urterekin. 

GOIKOETXEA ARRIETA, 
PEDRO 

Usurbilen jaioa, Bando kolpistan soldadu (Arapiles Batailoian, 7 zka. 3. konpainia) zegoela, Iglesuela del 
Cid-en (Castellón de la Plana) borrokan hila 1938/06/11an, 25 urterekin. 

GOMEZ, BALTASAR Usurbilgo Gerra komisaldegiaren barne, miliziano gisa, irailaren 11an. 

GOMEZ ALVAREZ, CECILIO Bilbotik etorria 1936/08/16ean, 100 “Guardia de Asalto”-ren buru zelarik. Usurbilgo fronteko buruzagi 
den tenientea 1936/09/07an. Lasarteko sektore batean hilda, eskuzko granada baten 
leherketarengatik.  

GOMENDIO EIZAGIRRE, 
EUGENIO 

Usurbilen jaioa 1913/07/13an. Donostian bizitakoa. UGT-n afiliatua. 24 urte zituen 1937an eta 
ezkongabea. 37an Iparraldeko ejerzitoko teniente izatera iritsi zen, zehatzak izateko, 12º Brigadako 30º 
batailoikoa. Escuela Popular de Guerran teniente ikasle gisa, ametrailadore arinen kurtsoa egina. 
1938an atxilotuta zegoen Dueso (Santoña) eta ondoren Puerto Santa Mariara lekualdatu zuten 
(1938/08/06), “Adhesion a la rebelión” delitupean. 1938ko abenduan oraindik Puertoko espetxean, 30 
urteko espetxe-zigorrarekin. Libre geratu zen “prision atenuada”-rekin 1940/08/20an. 

GOMENDIO IZAGIRRE, 
JOSE LORENZO VICTOR 

Usurbilen jaioa, 1916/07/25ean 20 urte zituela faxisten alde Caceresen burrukan hildakoa 
1937/06/09an. 2000. urtean, Cacereseko hilerrian exhumazioa burutu zuten hobi komun batzuena. 
Bertan, Lorenzoren gorpua atera zuten, 16. Kuartela, 2. Fila, 8. Fosatik. 

GONZALEZ, GERARDO Artileriako soldadua. Metraila zauri oso larrien ostean, segituan zendu zen Usurbilgo frontean 
1936/09/08an. 
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GONZALEZ AIALA, 
MAXIMO 

Monasterion (Burgos) jaioa, Abanto-Zierbenan bizitakoa, 29 urte zituen 1936ean. Ezkongabea, PCE-ko 
kidea eta Dinamiteroen konpainian erroldatua. Bilbotik Gipuzkoara 1936/09/05ean mobilizatua. 
Zauritua Usurbilgo frontean. 1937ko maiatzan UGT-13 Baracaldo-Martinez de Aragongo (28º Batailoia) 
kidea zen. 

GONZALEZ GOMEZ, 
RAMON 

Cobedon jaioa (Lugo), eta Abanto-Zierbenan bizitzen.  31 urte zituen 1936ean. Alderdi Komunistara 
afiliatua, Dinamiteroen konpainian burrukan zauritu zuten Usurbilen 1936/09/07an  

GONZALEZ ZUBELDIA, 
MARIA JOSEFA 

1924/09/12an jaioa Aginagan. Habana barkuan ihes egin zuen SESB-era 1937/06/13an. Pravda (Odessa, 
Ukrainia) herritik Saratov-era (SESB) lekualdatua izan zen. Ondoren, Moskun langile lanetan aritu zen, 
baita Simferopolen ere. Luis Serrano Organerorekin ezkondu zen eta Alderdi Komunistako kide egin zen 
1963. 1972an Espainiara itzuli ziren eta Santa Polan hila 1993/10/20ean.  

GORRITI GARITAZELAIA, 
DOMINGO 

1916/09/25ean jaioa Aian, Lekuederren bizitakoa. Ezkongabea, nazionalista eta Andatzan borrokan 
1936/08/25etik aurrera (J.C. Beloki buru). Usurbilgo Gerra komisaldegiko 1º Eskuadrako milizianoa. 
Profugo izendatua 1937/03/15eko Udalbatzan. 

GRATAL KAPISTROS, 
SANTOS 

Usurbilgo koarteleko Guardia Zibila. Herrian egon ostean, Zumaiako kuartelean mobilizatuta. Altzako 
konpainia gorriko 1.go eskuadra, 1. taldea, 2. sekzioko kidea . MAOC-1 Larrañaga Batailoian 1936ko 
Urrian. 1936/10/04ean gerra merituengatik Cabo izendatu zuten. Frontean hil zen San Claudion 
(Asturias) 1936/10/20ean.  

GUTIERREZ GARCIA, ANGEL Bilboko zutabeko milizianoa Usurbilgo frontean.  

HERAS, BIENVENIDO Bilboko zutabeko 1.go konpainiako 3. sekzioko milizianoa Usurbilgo frontean. 

HEREDERO PINELA, JOSE Usurbilen jaioa, ezkondua eta bertan bizi zen. UGTn afiliatua. Autobus gidaria zen. . Antiguoko 
Erretenean aritu zen miliziano gisa . 33 urte zituela Donostian fusilatua 1936/10/03an. 

HERRERO GUADARRAMA, 
TOMAS 

Barakaldoko elkarte sozialistako milizianoa Usurbilgo frontean, bertan bere dokumentuak galdu 
baitzituen.  

IBAÑEZ, JOSE Gallartako “Vicente Rubio” dinamitarien zutabeko milizianoa Usurbilgo frontean. 

IBARBIA, IMANOL Donostiako EAJ-k galdegiten du beretaz, 1936ko irailaren 12an bertatik atera eta berririk ez dutela 
eduki argudiatuz. Herritik alde egin behar izan zuen.  

IBARGUREN EGIGUREN, 
LUIS 

Usurbilen jaioa, 1909/10/11ean. Kalezar auzoan, Saizar baserrian nekazaria zen. Ezkongabea eta 
mekanikoa.  EAE-ANV-ko kidea, Euzko Indarra konpainian (EAE-ANV-2) 1936/08/13tik aurrera (J. Placer 
buru). Beranduago, MAOC-2 batailoian, ametrailadore konpainian, 1936ko abenduko bigarren 
hamabostalditik aurrera. Euzko Gudarosteko Txapa zkia. (57.668) zuen. 1937ko otsailaren 1. 
hamabostaldian oraindik MAOC-2 batailoian zebilen borrokan. Gerora Estatu frantsesera joan zen. Han 
ezagutu zuen emaztea eta gerra amaitu ondoren Tarbesen (Pirinio Garaiak departamendua) bertan 
ezkondu ziren. Urte batzuk bertan emanda, Usurbilera itzuli ziren. 

IBARGUREN EGIGUREN, 
TXOMIN 

Usurbilen jaioa 1912/06/13an, Saizar baserrian bizitakoa. Ezkongabea, EAE-ANV-ko kidea, Euzko 
Indarra (EAE-ANV-2) konpainian 1936/09/30tik aurrera (Tomas Michelena buru). 1936ko abenduaren 1. 
hamabostaldian EAE-ANV-2 Euzko Indarra Batailoian zegoen. 1937ko martxoaren 2. hamabostaldian, 
berriz, EAE-ANV-2 Euzko Indarreko 1. konpainian (44.309 Euzko Gudarosteko txapa zenbakia). 1937ko 
uztailaren 1. hamabostaldian oraindik ere EAE-ANV-2 Batailoian, baina orduan 4. konpainian agertzen 
da. Familiak dionez, Santanderren ere ibili zen borrokan eta nazionalek harrapatuko zituztela ikusita, 
faxisten alde zeuden soldadu italiarren artean kamuflatu omen zen. Zaragozako frentean ere ibili omen 
zen, orduan faxisten aldean. Hamaika kalapita pasa omen zituzten eta baita gose handia ere. Gerra 
ostean, ezkondu eta Txokoaldeko Iruindegi baserrian bizi izan zen. 1976/06/05ean hil zen. 

IGAROLA ERNABIDE, 
EUSEBIO  

1910/12/13an Zarautzen jaioa , Zendoienean bizi. Ezkongabea, Solidarioa (SOV-STV) eta Andatzan 
borrokan 1936/09/01etik aurrera (F. Aizpurua buru). Gerora, Oriamendi Tertzioan izena eman zuen, 
kolpisten aldean. 1937/08/08an Loiuko ospital Militarrean egon zen gaixo/zauritu gisa. 

IKUTZA ZUBELDIA, JOSE 1909/06/23an jaioa Usurbilen, Illumben bizitakoa. Ezkongabea, nazionalista eta txofer lanetan 
1936/08/25etik aurrera. Usurbilgo Gerra komisaldegiko milizianoa izan zen. 1938an “importadores” 
gisa agertzen da Usurbilen, Angulekin zerikusia zuena.  Donostian hil zen 1979/08/06an. 

ILLARRAMENDI 
FURUNDARENA, AGUSTIN 

1915/10/20an jaioa Usurbilen, Espaldi-Berrin bizitakoa. Ezkongabea, nazionalista eta Andatzan 
borrokan 1936/08/25etik aurrera (F. Aizpurua buru). Usurbilgo Gerra komisaldegiko 1º Eskuadrako 
milizianoa. 

ILLARRAMENDI 
FURUNDARENA, EUSEBIO 

1912/11/05an jaioa Usurbilen, Espaldi-Berrin bizitakoa. Ezkongabea, nazionalista (PNV) eta Andatzan 
borrokan 1936/08/25etik aurrera (J.C. Beloki buru). Usurbilgo Gerra komisaldegiko 1º eskuadrako 
milizianoa. Ubidean hil zuten 1936/12/01ean, Loiola Batailoiko milizia gisa, bihotzean tiro bat jaso 
zuelarik. 1936/12/19an “Euzkadi” aldizkarian, Gipuzkoako Buru-Batzarrak bere senideei deialdia 
luzatzen die haien ofizinetatik pasatzeko. Bere gorpua Gernikan hilobiratu zuten 1937an.  

ILLARRAMENDI IKUTZA, 
MANUEL 

1899/12/18an Usurbilen jaioa, Hernanin bizitakoa Florida 37 kalean, ferratzailea zen ofizioz. Hernaniko 
Gerra komisaldegiako milizianoa. MAOC batailoian aritu zen, zerbitzu osagarrietako kide gisa. 

ILLARRAMENDI 
ODRIOZOLA, JOSE MARI 

Errenterian jaioa, 28 urte 1936ean. Ezkongabea, EAJ-ko kidea eta Euzko Gudarosteko kidea Loiolako 
miliziena. Zauritua Zubietagaingo (Usurbilgo) frontean 1936/09/05ean. 

ILLARRAMENDI ZUBELDIA, 
FRANCISCO 

1911/09/04an jaioa Usurbilen, Simonean bizitakoa. Ezkongabea, nazionalista eta txofer gisa lanean 
1936/08/25etik aurrera. Usurbilgo Gerra komisaldegiko milizianoa. Zauritua frontean 1936/09/12an 



 

112 

 

ILLARRAMENDI ZUBELDIA, 
LUKAS 

Usurbilen jaioa, EAE-ANV-ko kidea, Euzko Indarra konpainian (EAE-ANV-2) 1936/08/13tik aurrera (J. 
Placer buru). 

INTXAUSTI AZURZA, 
INAXIO 

1920/03/29an jaioa Igeldon, Donostian, Santusenean (Kalexar) bizitakoa. Ezkongabea, afiliaziorik gabea 
eta Andatzan borrokan 1936/08/25etik aurrera (M. Uranga buru). Usurbilgo Gerra komisaldegiko 3º 
eskuadrako milizianoa. MAOC-1 Larrañaga Batailoiko kidea 1936ko urrian. MAOC-2 batailoian, 
ametrailadore konpainian, 36ko abenduko bigarren hamabostalditik aurrera (28.029 Euzko 
Gudarosteko txapa zenbakia). Euzkadi Roja aldizkari komunistarako diru kopuru bat ematen du 
sustengu gisa. Gernikako bonbardaketetan, Bilbon eta Otxandion egon zen. Ebroko gudan eta 
Figueresen ere egondakoa. Argeleseko eta Gurseko internamendu zelaietan preso egon zen, 
1939/06/04ra arte.  

INTXAUSTI KAMA[J/Z]ON, 
RAMON 

Bilboko Matilla zutabeko milizianoa Usurbilgo frontean. Galdamesetik abiatu ziren Gipuzkoara 
burrukan.  

IPARRAGIRRE ARRUTI, 
PATXI 

1912/03/11an Zubietan jaioa. 1942/02/15ean atxilotua Angel Aliri eta 8 gehiagorekin batera. 
Inkomunikatua egon zen, Ondarretako kartzelan. 1942/12/10ean aske geratu zen. 

IRADI LERTXUNDI, TOMAS 1914/02/28an jaioa Usurbilen, Urtian bizitakoa. Ezkongabea, nazionalista eta Andatzan borrokan 
1936/08/25etik aurrera (J.C. Beloki buru). Usurbilgo Gerra komisaldegiko 1º Eskuadra milizianoa.  

IRAGORRI SANEZA 
SOLABARRIETA, LUIS 

1915/08/21an jaioa Usurbilen, Usurbilen bizi, STV-ko kidea eta 1936/10/10ean mobilizatuta. 

IRASTORZA ELGARRISTA, 
JOSE MIGEL 

Usurbilen jaioa 1918/08/20an. Ezkongabea, nazionalista (PNV) eta Andatzan borrokan 1936/08/25etik 
aurrera (M. Uranga buru) Usurbilgo Gerra komisaldegiko 3º eskuadrako milizianoa. 1936/10/01 
mobilizatua. 1936ko abendutik 1937ko apirila arte Itxarkundia batailoiko 4. konpainian zebilen 
errepublikaren alde borrokan. Gerra amaituta, soldadutzan zegoela, Irubideko erromerian atxilotua 
izan zen, 1941eko iraila hasieran, Joxe Goenaga eta beste zortzi lagunekin batera, soinean ikurriñaren 
koloreko hiru zinta eramateagatik. Horren ondorioz atxilotu eta Ondarretako espetxean egon zen bi 
astez. Garai hartan 11 urte zituen bere arreba. 1941/09/19an koartelera eraman zuten. 1982/02/12an 
hil zen Usurbilen.   

IRASTORZA KAMINO, 
MANUELA 

Familiarekin erbestera joandakoa, Bartzelonara, 1938an. Aita (Francisco) eta anaia (Santos) Ondarreta 
kartzelan izan zirenean bera joaten zen janaria eramatera. 

IRIBAR ILLARRAMENDI, 
JOSE 

Usurbilen jaioa, Hernanin bizitakoa eta 45 urte zituen 1936ean. Ezkongabea, EAJ-ko kidea. Zauritua 
Santa Barbarako gotorlekuan 1936/09/03an, lubakitze (atrincheramiento) lanak egiten zegoela. 
Zarautzgo Casa de Misericordian hospitalizatua. 

IRIBARREN SARASUA, 
GREGORIO 

Usurbilen jaioa, Donostian bizitakoa, 45 urte zituen 1940ean. Eibarko komandantzian motorista lanak 
egiten, atxilotuak eramaten. 1940/05/09an Ondarretara eraman zuten, Escolapiosetik (Bilbo) atxilotua 
zegoelarik. 1940/05/24ean aske utzi zuten.  

IRIZAR OREGI, ESTEBAN Bergaran jaioa, langilea eta EAJko Loiola Bataioiko kidea. Usurbilgo frontean zauritua 1936/09/11an  

ITUARTE ITURRINO, ANGEL Zumarragakoa jatorriz, Mutrikun bizi eta Usurbilen burrukan egon zen. Herria ebakuatu zenetik, berririk 
ez.  

ITUARTE ITURRINO, JOSE Zumarragakoa jatorriz, Mutrikun bizi eta Usurbilen burrukan egon zen. Herria ebakuatu zenetik, berririk 
ez. 

ITUARTE ITURRINO, 
JUANITO 

Zumarragakoa jatorriz, Mutrikun bizi eta Usurbilen burrukan egon zen. Herria ebakuatu zenetik, berririk 
ez. 

ITURBE, JUAN Bilboko milizietako kidea. Zauritua Usurbilgo frontean 1936/09/07an. 

IZAGIRRE ALDABALDE, 
JUANA 

Usurbilen jaioa 1918/12/13an, Usaskuetxiki baserrian bizi. Ezkongabea, nazionalista eta Usurbilgo 
milizietan sukalde lanetan 1936/08/25etik aurrera. Kolpistek Usurbil okupatu zutenean, ilea moztu 
zioten. 

IZAGIRRE LOIARTE, JOSE 
MARI 

Hernanin jaioa, Usurbilen bizi izan zen. 21 urterekin, faxisten alde burrukan hildakoa Trujillon, bertako 
Hospital Militarrean (Caceres) 1937/08/31an. 

IZAGIRRE MALKORRA, JOSE 
RAMON 

Usurbilen jaioa 1918/03/02an, Kalezarren bizitakoa. Kolpistekin soldadu zegoela (Flandeseko 3. 
Batailoia) Kataluniako frontean hil zen  1939/01/23an, 21 urterekin. Bartzelonako Sant Joan de 
Mediona hilerri militarrean lurperatu zuten.  

JENTXEA, ANASTASIO Usurbilgo milizietako kidea. Zauritua frontean 1936/09/12an. 

<<JEREMIAS>> Gallartako “Vicente Rubio” dinamitarien zutabeko milizianoa Usurbilgo frontean  

KALPARSORO MUJIKA, 
FRANCISCO <<PATTO>> 

Usurbilen jaioa 1894/10/22an.  Arotza ogibidez – Zinegotzia gerra aurretik (1926an). Kolpistek beren 
aldeko korporazioan jarri zuten alkate orde nahiz eta, aktetan egiaztatzen denez, egiazko alkate bera 
zen. Usurbilgo Falange Tradicionalista y de las JONS-eko burua zen. Herriko alkate izan zen frankismoko 
urte luzetan (1949-1963). 

LABAKA AGIRREZABALA, 
JOSE 

1915/07/10ean jaioa Orendainen, Usurbilen bizitakoa. STV-ko kidea. 1936/10/04ean mobilizatuta. 

LAGUNA ARAKISTAIN, 
JUAN 

Bilbon jaioa, 25 urte zituen 1936ean. Ezkondua. Cuerpo de Seguridad y Asaltoko kidea zen eta 
Usurbilen zauritua izan zen 1936/09/10ean, Mauser bala batek kaltetua. 

LANDA, MARTIN Elgoibarkoa izatez, Usurbilgo milizietako kidea. Zauritua Usurbilgo Frontean 1936/09/07an. 

LARRAMENDI GALDONA, Usurbilen jaioa 1912/01/29an. Errementaria. Kalezarren bizi izandakoa. Diotenez, bera eta berea anaia 
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ANTONIO Bixente Errepublika defenditzera joan ziren faxistek herrira sartu zirenean. Kolpisten aldean borrokan 
hil zen, Sopuertan 1937/06/29an, 25 urterekin.  

LARRAMENDI GALDONA, 
BIZENTE 

Usurbilen jaioa, 1913/06/26an. EAJko kidea. Diotenez, bera eta bere anaia Antonio Errepublika 
defenditzera joan ziren faxistek herrira sartu zirenean. “Euzkadi” aldizkarian, Gipuzkoa Buru Batzarrek 
beretaz galdegiten du. Aranda de Duero (Burgos) kontzentrazio esparruan hildakoa 1937/12/01an.  

LARRINAGA ARRESE-IGOR, 
MAXIMO 

1914/01/25an jaioa Iruran. Ezkongabea, nazionalista eta sukalde lanetan 1936/08/25etik aurrera 
Usurbilen. 

LARRINAGA, JULIAN Usurbilgo Gerra komisaldegiko milizianoa. 

LASA URDANPILLETA, 
FEDERIKO 

Bidania Goiatz-en jaioa eta Usurbilen bizitakoa. 1936/11/19ko gaueko 23:30etan Guardia Zibilek 
atxilotu zuen, Esteban Zubillaga Tolosa, Migel Olazabal Uranga eta Julio Mugica Salsamendirekin 
batera, Tolosako kartzelara eraman zituztelarik. 1936/12/01ean Ondarretako kartzelara lekualdatu 
zituzten.  

LAZARO, LUIS Bilboko zutabeko 1.go konpainiako 3. sekzioko milizianoa Usurbilgo frontean.  

LAZARO, SANTIAGO Bilboko Matilla zutabeko Zugaztietako dinamitarietako milizianoa Usurbilgo frontean.  

LETE, JOSE Errenteriakoa. Zauritua Usurbilgo frontean 1936/09/05ean. 

LIZARRALDE, GREGORIA 
<<LA EMACUME>> 

“La Emacume” eta “Mujer Separatista” ezizenez ezagututa kolpisten artean. 1936/08/20ean gizon bat 
salatu omen zuen (dirudienez, Francisco Aranburu Zubietako apaiza). Gerra garaian, Frantziara ihes 
egin zuen. 

LIZARRETA IRASTORZA, 
RAIMUNDO 

1911/03/15ean jaioa Usurbilen, Isosteguin bizitakoa. Ezkongabea, nazionalista (PNV) eta Andatzan 
borrokan 1936/08/25etik aurrera (M. Uranga buru) Usurbilgo Gerra komisaldegiko 3º eskuadrako 
milizianoa. MAOC-1 Larrañaga Batailoiko kidea 36ko urrian.  

LIZASO SALSAMENDI, 
EBARISTO 

Usurbilen jaioa, 1909/09/23an. Bertan bizitakoa eta Josefa Jaurrietarekin ezkondua zegoen. Burgoseko 
11. Artilleria arineko erregimenduko soldadu zela, 28 urterekin, faxisten aldean Bruneten (Madrid) 
hildakoa 1937/07/06an.  

LLARENA GONZALEZ, FELIX Bilboko Matilla zutabeko Zugaztietako dinamitarietako milizianoa Usurbilgo frontean.  

LOIDI ARZUAGA, JOSE 
MANUEL 

1899/03/02an jaioa Usurbilen, Lugaritzen (Bar Esturin) bizitakoa. Ezkongabea, UGT-ko kidea, Rusia 
batailoian eta Astigarragan borrokan 1936/07/19tik aurrera. Geroago, MAOC-2 Batailoiko 1.go 
konpainiako milizianoa. 

LOPEZ <<MADRILES>>, 
DOMINGO 

 Gallartako “Vicente Rubio” dinamitarien zutabeko milizianoa Usurbilgo frontean  

LOPEZ, LUZIO Bilboko “Guardia de Asalto” ko kidea. Zauritua Usurbilgo frontean 1936/09/07an. 

LOPEZ, RAMON Usurbilgo Gerra Komisaldegiko 3º Eskuadrako buruzagiordea. 

LOPEZ ALONSO, EMILIANO IR-Azaña milizietako kidea. Lasarten zauritua 1936/08/15ean eta Usurbilgo ospitalean ingresatua. 

LOPEZ DE IPIÑA, GERARDO Usurbilgo milizietako kidea. Zauritua Eibarren 1936/09/07an. 

LOPEZ OTXOA, ESTEBAN 1906/08/03an jaioa Abarzuzan, Casa Patrin bizitakoa. Ezkongabea, afiliaziorik gabea eta Andatzan 
borrokan 1936/08/25etik aurrera (M. Uranga buru). Usurbilgo Gerra komisaldegiko buruzagiordea. 

LOPEZ VILLANUEVA, 
MANUEL 

1936/08/15ean Donostira bidalia dinamitari talde batean, Zirkulu Sozialistaren izenean. Bilboko Matilla 
zutabeko milizianoa Usurbilgo frontean. Galdamesetik abiatu ziren Gipuzkoara burrukan.  

LOSA, BRAULIO Usurbilgo milizietako kidea. Zauritua Usurbilgo frontean 1936/09/07an. 

LOZANO PORTUGAL, 
MANUEL 

1936/08/15ean Donostira bidalia dinamitari talde batean, Zirkulu Sozialistaren izenean. Bilboko Matilla 
zutabeko milizianoa Usurbilgo frontean. Galdamesetik abiatu ziren Gipuzkoara burrukan.  

MADARIAGA BILBAO, 
MARIA LUZ 

19 urte. Euskaditik ebakuatua 1936/10/22an. 1937/07/17an Saint Nazairera iritsi zen “Pilton” 
itsasuntzian. Tours (Indre et Loire) herrira erbesteratua.  

<<MADERO>> Gallartako “Vicente Rubio” dinamitarien zutabeko milizianoa Usurbilgo frontean  

MANIEGA VAZQUEZ, 
A[B/D]EL  

1936/08/15ean Donostira bidalia dinamitari talde batean. Bilboko Matilla zutabeko milizianoa 
Usurbilgo frontean. Galdamesetik abiatu ziren Gipuzkoara burrukan. 

MANILLAS ALVAREZ, JOSE Bilboko Matilla zutabeko Zugaztietako dinamitarietako milizianoa Usurbilgo frontean.  

MANTEROLA 
MARTIARENA, FEDERIKO 

Billabonan jaioa, 22 urte 1936ean, jornalaria eta Zorrozan bizi zen. JSUn afiliatua, Errenteriako MAOC-
eko kidea eta Larrañaga batailoiko kidea. 22 urterekin Usurbilen burrukan hildakoa 1936/09/13an. 

MARKO GANTXEGI, PEDRO Bergaran jaioa, 21 urte 1937an. Ezkongabea, EAJ-ko kidea. Zauritua Andatzako frontean 
1936/09/20ean. Euskaditik ebakuatua 1936/10/22an. 

MARTIN, ABEL Errenteriakoa. Zauritua Usurbilgo frontean 1936/09/05ean. 

MARTINEZ, BASILIO Asaltoko guardia Bilboko zutabearen barnean Usurbilgo frontean.  

MARTINEZ MAGALLON, 
CESAREO 

Tarazonan (Zaragoza) jaioa, Hernanin bizitakoa. Alderdi Komunistako kidea eta Usurbilgo milizietako 
kidea (Dragones Batailoiko 4º konpainiakoa). Hildakoa Usurbilgo Frontean 1936/09/12an.  

MARTINEZ PAISAN, 
ANDRES 

191[0-9]/11/30an jaioa Villavieja Munozen (Burgosen), Etxebeste 5, 3ºan bizitakoa. Ezkongabea, 
afiliaziorik gabea eta ofizina zerbitzuan 1936/08/25etik aurrera (E. Echezar buru). Usurbilgo Gerra 
komisaldegiko milizianoa. Alderdi Komunistako kidea  

MATILLA PEREZ, ATILANO 1901/02/13an jaioa. Asaltoko guardia Bilboko zutabearekin Usurbilgo frontean. 

MAZA GOMEZ, TORIBIO Bilboko Matilla zutabeko Zugaztietako dinamitarietako milizianoa Usurbilgo frontean.  

MENDIBIL, ALEJANDRO Usurbilgo milizietako kidea. Zauritua 1936/09/12an. 

MERANZA, JUAN Bilboko “Guardia de Asalto” ko kidea. Zauritua Usurbilgo frontean 1936/09/06an. 
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MILO, SEGUNDO Gallartako “Vicente Rubio” dinamitarien zutabeko milizianoa Usurbilgo frontean  

MIÑAMBRES CUEZBA, JOSE Bilboko Matilla zutabeko milizianoa Usurbilgo frontean. Galdamesetik abiatu ziren Gipuzkoara 
burrukan.  

MIRANDA, MARCELINO Bilbokoa. Zauritua Usurbilgo frontean 1936/09/05ean. 

MONTERO GONZALEZ, 
PETRA 

28 urte 1936ean. Euzkaditik ebakuatua 1936/10/27an. 1937/07/17an Saint Nazairera iritsi zen “Pilton” 
itsasuntzian. Tours (Indre et Loire) herrira erbesteratua.  

MONTOIA, JESUS Usurbilgo milizietako kidea. Teniente eta Alfereza. Zauritua izan zen Andatzako frontean 
1936/09/06ean 

MORENO BLAZQUEZ, 
ANGEL 

Bergarako milizietako kidea Usurbilgo frontean burrukan. 

MUELAS LAFUENTE, 
MAXIMO 

Bilboko Matilla zutabeko Zugaztietako dinamitarietako milizianoa Usurbilgo frontean. 

MUJIKA AMIGORENA, 
PRAXKU 

1884/06/04an jaioa Usurbilen, kalezarreko Zapatariene etxean bizi zen. 1925ean Usurbilgo teniente-
alkate izendatu zuten eta hortaz aparte, zinegotzia izan zen 1934/09/30tik 1936/02/22ra arte. 
Ezkondua, IR-ko kidea eta Usurbilgo milizietan ofizinetan lanean 1936/08/25etik aurrera. Usurbilgo 
Gerra Komiteko kidea eta “Orden Público”-ko delegatua izan zen. kolpistek Usurbil hartzeko atarian 
zeudela, alde egin zuen familia osoarekin. Francisco 1936/12/08an alistatu zen Euzko Gudarostera 
(Iparraldeko ejerzitoa) eta Xixongo (Asturias) borroketan desagertu zen 1937/10/21ean. Ondoren, 
Bilboko Escolapios kartzelan agertu zen. Handik Ondarretakora lekualdatu zuten (1940/03/26). Epaitua 
izan zen eta 12 urteko kartzela zigorra jaso zuen, gerora bira jaitsi ziotena. 1941/02/03an askatasuna 
lortu zuen. 1942/02/24ean 250 pta.-ko isuna jarri zioten erantzule politiko izateagatik Tribunal Nacional 
de Responsabilidades Politicas (TNRP)-ek epaitua 1956an. Indultatua. 

MUJIKA IRASTORZA, FELIX 1918/01/24an jaioa Usurbilen, Zapataenean bizitakoa. Ezkongabea, nazionalista eta Andatzan borrokan 
1936/08/25etik arurera (M. Uranga buru). Usurbilgo Gerra komisaldegiko 3º eskuadrako milizianoa. 
Zauritua Usurbilgo frontean 1936/09/05ean. MAOC-1 Larrañaga Batailoiko kidea izan zen 1936ko 
urrian.  MAOC-2 batailoian, ametrailadore konpainian, abenduko bigarren hamabostalditik aurrera. 
(28.028 Euzko Gudarosteko txapa zenbakia). Beranduago, 156. Brigadako kidea izan zen eta kabo 
kargua eskuratu zuen  

MUJIKA IRASTORZA, JUAN 1915/06/18an jaioa Usurbilen, Zapatenean bizitakoa. Ezkongabea, nazionalista eta Andatzan borrokan 
1936/08/25etik aurrera (F. Aizpurua buru) Usurbilgo Gerra komisaldegiko 2º eskuadrako milizianoa. 
MAOC-1 Larrañaga Batailoiko kidea urrian (28.026 Euzko Gudarosteko txapa zenbakia). 

MUJIKA IRASTORZA, 
SANTOS 

Usurbilen jaioa, 1912/11/01ean. Mekanikoa ofizioz, CNT-ko kidea eta Usurbilgo komiteko kidea izan 
zen. Muruako markesari kotxea errekisatu zion. Faxistak herria okupatzerakoan, ihes egin eta MAOC-2 
batailoian, ametrailadore konpainian, abenduko bigarren hamabostalditik aurrera egon zen cabo gisa. 
Aurrerago, teniente gradua eskuratu zuen. (50.309 Euzko Gudarosteko txapa zenbakia). 1937ko 
maiatzean MAOC-2 1º konpainian Sargentu gisa. 156. Brigadako kidea izan zen eta Teniente kargua 
eskuratu zuen. Iparraldeko frontea erortzearekin bat, atxilotu zuten 1937/10/21ean Xixondik Frantziara 
itsasoz zihoaztela. Escolapios-en (Bilbo) egon zen atxilo eta ondoren Ondarretara lekualdatua 
1938/11/09an. 1939/07/05ean “Auxilio a la rebelion” delitupean 6 urteko kartzela zigorra betetzera 
kondenatua eta 1941/05/07an aske geratu zen. 1942/03/07an atxilotu zuten bigarren aldiz, Miranda de 
Ebroko Konzentrazio Esparrura eramateko, 1942/04/21ean bertara iritsi zelarik. 1945/05/15ean geratu 
zen aske, kondena guztiak beteta. Franco Donostiara etortzen zen bakoitzean atxilo eramaten zuten eta 
nazkatuta, Lyonera joan zen bizitzera. 1973 aldera itzuli zen lehen aldiz bisitara herrira baina Lyonen 
segitu zuen bizitzen. 1988an hiritartasun espainola berreskuratu zuen. 2001-6-23an Lyon-en hil zen. 

MUJIKA SISTIAGA, JUAN 
JOSE 

Pasai San Juangoa, 23 urte zituen 1936ean. EAJko milizietako kidea, Zauritua Usurbilgo frontean 
(Andatzan) 1936/09/07an. 

MUGURUZA LIZASO, 
KOXME 

Bergaran jaioa, 23 urte 1936an. Bergarako milizietako kidea eta Orioko destakamentuan borrokan. 
Zauritua Usurbilgo frontean 1936/09/06ean eskuzko granada baten leherketarekin. Hotel Londreseko 
ospitalean ingresatu, Altzolara ebakuatu eta Basurtoko ospitalean ingresatua 1936/10/13an. 

MUJIKA SALSAMENDI, 
BENITO 

Usurbilen jaio zen 1919/08/15ean, San Estebango Berritza Barrena baserrian. 18 urterekin eraman 
zuten soldadutzara eta zazpi urte egin zituen bertan.  Valladoliden, Ebroko batailan eta baita Badajozen 
egon zen burrukan. Justu han zauritu zuten, bala bat jaso zuenean sabelean. Jan falta handia izaten 
omen zuten. 

MUJIKA SALSAMENDI, 
JULIO 

Usurbilen jaioa 1917/12/10ean. San Estebango Berritza Barrena baserriko semea. 1936/11/19an 
Guardia Zibilak atxilo eraman zuen Tolosako kartzelera Federico Lasa eta beste bi lagunekin. Bi aste 
geroago, 1936/12/01ean Guardia Zibilek Ondarretako kartzelara lekualdatu zuten. Gerora, kolpistek 
gerrara eraman zuten eta zazpi urte egon zen soldadu. Logroñoko Bailen 24 Infanteriako 
erregimenduan.  

MUÑOZ, ANTONIO Bilboko zutabeko milizianoa Usurbilgo frontean. 

MUÑOZ, EMILIO Bilboko zutabeko sargentua Usurbilgo frontean.  

MURGIA GOTXI, MANUEL Bilbon jaioa, 40 urte 1936ean eta ezkondua. Lutxanako milizietako kidea. Bilbotik mobilizatua 
1936/09/05ean, Jose Luis Gascon y Donallo milizietako alferezaren aginduetara. Usurbilgo frontean 
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zauritua eta ondoren, Donostiako Hospitale Zibilean hil zen 1936/09/07an.  

MURGIA VILLARAN, 
ANGELA 

Usurbilen jaioa 1928/10/08an. Gerra garaian Kortezubin zegoen familia. Zortzi urterekin Bermeoko 
portutik atera zituzten bera eta bere anaia bat (Agustin), 1937ko martxoaren 21an, Frantziaruntz. 
Garaiko Euskal Gobernuak eta Errepublikak Parisen zuen Enbaxadak antolatutako lehen espediziotakoa 
izan zen. Euskal Herriratu ostean, Angela Donostian bizi izan zen eta azkenik, Arrasaten zendu zen 
2020/05/10ean,  

MURGIA VILLARAN, 
GILERMO 

1903/01/10ean jaioa Durangon, Txaparrenean bizitakoa. Ezkondua, IR-ko kidea eta ofizinetan lanean 
1936/08/25etik aurrera. Usurbilgo Gerra Komiteko kidea. 

MURO GONZALEZ, 
MARIANO 

Deustoko Unibertsitateko Milizietako kidea. Irailaren 5ean atera zen Gipuzkoako frontera. 1.162 
zenbakiarekin erregistratua Deustoko Unibertsitateko Milizietan 4. Konpainiako 2. Sekzioko kidea. 
Usurbilgo frontetik irten zen irailaren [2]5ean.  

MUXIKA URANGA, 
LORENZO 

Errenterian jaioa, 30 urte 1936ean. Ezkongabea, EAJ-ko kidea eta Euzko Gudarosteko kidea Loiolako 
miliziena. Zauritua Andatzako frontean 1936/09/05ean. 

NAVARRO INDURAIN, 
BIZENTE 

Donostian jaioa, 43 urte 1936ean eta UGTra afiliatua. UHP Batailoiko Asarta konpainiako kidea eta 
Usurbilgo frontean zauritua, San Estebanen 1936/09/12an. Hurrengo egunean Hospital Londresen 
ingresatu zuten metraila zauriak zituelarik eta urriaren 7an alta eman zioten Elorrion.  

NAVASCUES FERNANDEZ, 
FELIPE 

Usurbilen jaioa. 23 urte 1936ean. Euzko Gudarosteko CNT-4 Sacco y Vanzetti Batailoiko 1. konpainian 
miliziano gisa. Ubideako frontean zauritua 1936/12/04ean, bala batek eskuineko hankan jo eta gero. 

NEGRETE HERNANDO, 
ABEL 

Asaltoko guardia konpainiako sargentua Usurbilgo frontean.  

NUÑEZ, EUGENIO Bilboko zutabeko milizianoa Usurbilgo frontean.  

ODRIOZOLA OSINALDE, 
MARTIN 

Aizarnan (Zestoa) jaioa 1909/12/13an. Usurbilgo Gerra komisaldegiko 2º Eskuadrako milizianoa. 

ODRIOZOLA SALABERRIA, 
FRANCISCO MARIA LESMES 

1902ko Urtarrilaren 31an Errenterian jaioa. Isabel Santamarta 24 urteko pasaitarrarekin ezkondua 
zegoen eta Maria alaba ere bazuen.  Hildakoa Usurbilgo frontean 1936/09/05ean. 1939/12/15ean 
Erregistratu zuten bere heriotza eta Errenteriako hilerrian hobiratu.  

OLANO IEREGI, JOSE Usurbilen jaioa 1905/05/12. Medikua zen Lasarte-Orian eta bere lanpostua galdu zuen nazionalista zela 
leporatuta. Epaiketa ere izan zuen baina sententziak errugabetzat jo zuen.  

OLANO MENDIZABAL, JOSE Tribunal Nacional de Responsabilidades Politicas (TNRP)-ek epaitua 1955ean. Indultatua 

OLARIAGA, MARIA Usurbilgo irakaslea, depurazioa/arazketa pairatu zuen eta bere lanpostua galdu zuen. Gerora, 
frankismoaen urteetan berreskuratu zuen eta nesken maestra izan zen.  

OLASAGASTI AROZENA, 
MARKOS 

16 urte zituela, miliziano gisa hil zen Usurbilgo Frontean 1936/09/05ean. 

ORCAJO, LUIS Usurbilgo frontean egondako milizianoa, iraila erdian 48 orduko baimen baten jabea  

ORTIZ DIAZ, FERNANDO Abanto-Zierbenan jaioa, Abanto-Zierbenan bizitakoa eta 30 urte 1936ean. Ezkongabea, UGT-ko kidea 
eta milizia sozialistan erroldatua 1936/09/07tik. 1936/09/09an Gipuzkoako frontera mobilizatua eta 
desagertua/hilda Usurbilgo frontean 1936/09/12ean. 

OLAZABAL URANGA, 
MIGEL 

Bedaion (Tolosa) jaioa 1909/05/15 eta Usurbilen bizitakoa. 27 urte zituela, 1936/11/19ko gaueko 
23:30etan Guardia Zibilak atxilotu eta Tolosako kartzelara eraman zuen. 1936/12/03an Ondarretako 
espetxera lekualdatu zuten. 1978/9/23 an hil zen Donostian eta Hondarribian lurperatu zuten. 

ORTIZ GONZALEZ, JOSE El Regatokoa (Barakaldo) jaiotzez, Gallartan bizi zen bere ama Rosarekin (alarguna). 23 urterekin, 
ezkongabea eta jornalaria zen. Usurbilgo fronteko Sarjentua zen UGT-ko milizietan.  Estenaga 
(Txaldatxur) posizioan hil zen lehen lerroan, 1936/09/07an. Bere gorpua ezin izan zen berreskuratu. 

<<PACHIN>> Bilboko Matilla zutabeko Zugaztietako dinamitarietako milizianoa Usurbilgo frontean. 

PAGOLA ESNAL, JUAN JOSE 1913/07/24an jaioa Usurbilen, Kale nagusia 23-n bizitakoa. Ezkongabea, nazionalista eta txofer lanetan 
1936/08/25etik aurrera. Usurbilgo Gerra komisaldegiko milizianoa 

PELLON, GILERMO Abanto Zierbenako dinamitarien zutabeko milizianoa Usurbilgo frontean  

PELLON, LUIS Abanto Zierbenako dinamitarien zutabeko milizianoa Usurbilgo frontean  

PEÑA, ANTONIO  Usurbilgo milizietako kidea. Deustuko Unibertsitateko milizian zauritua Usurbilgo frontean 
1936/09/07an. 

PEREIRA VALCARCEL, 
ELADIO 

Miliziano gisa Usurbilgo frontean.  

PEREZ, KASIMIRO Gallartako “Vicente Rubio” dinamitarien zutabeko milizianoa Usurbilgo frontean  

PEREZ, JOSE Abanto Zierbenako dinamitarien zutabeko milizianoa Usurbilgo frontean  

PEREZ, LUIS A. Eustakio Etxezar komisarioaren laguntzaile gisa Usurbilgo frontean. 

PEREZ, NARZISO Bilboko Matilla zutabeko Zugaztietako dinamitarietako milizianoa Usurbilgo frontean. 

PITXIN ARBILLAGA, 
PERPETUA 

Usurbil/Aginagako irakaslea, depurazioa/arazketa pairatu zuen eta bere lanpostua galdu zuen. 

PIEDRA[S] MURIAS, 
BALENTIN 

1936/08/15an Donostira bidalia dinamitari talde batean. Bilboko Matilla zutabeko milizianoa Usurbilgo 
frontean. Galdamesetik abiatu ziren Gipuzkoara burrukan.  

PORTUGAL ALONSO, LUIS Errenteriakoa, 21 urterekin Milicias Populares batailoian alistatu zen eta hildakoa Usurbilgo frontean 
1936/09/05ean. Errenteriara eraman zuten eta gorpua bertako hilerrian hilobiratu zuten.  
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RAMIREZ, BRAULIO Abanto Zierbenako dinamitarien zutabeko milizianoa Usurbilgo frontean  

REKONDO IRAZU, 
DIONISIO 

Usurbilen jaioa 1893/04/08an. Usurbilgo udaleko idazkaria zen. Ideia nazionalistak zituela-eta, kolpistek 
dimisioa ematera behartu zuten. Herrian bizitzea debekatu egin zioten 1940an eta hiru bat urtez 
deserriratua egon zen, lehenik Madrilen eta gerora Mugiron (Nafarroa). 

REKONDO IRAZU, JOXE 
AGUSTIN 

Usurbilen jaioa 1881/02/04an. Orion bizi zen eta gerra aurretik bertako zinegotzia izan zen. Orioko 
Errepublikaren defentsarako komisario buruetako bat izan zen. Kolpistek herria okupatu zutenean, alde 
egin zuen erbestera. Lapurdin egon zen bizitzen urteetan. Bere ondasunak konfiskatu egin zizkioten. 

RETENAGA BENGOA, 
HILARIO 

Lezon jaioa, 23 urte 1936ean. Ezkongabea, EAJ-ko kidea eta Euzko Gudarosteko kidea Loiolako 
miliziena. Zauritua Zubietagaingo frontean (Usurbil) 1936/09/05ean. Geroago 17. Batailoi 7. Brigadako 
teniente izandakoa. 

REZOLA ARISTIZABAL, 
SANTIAGO 

Usurbilen jaioa, 1920/3/31an. Txikierdiko Babilonia baserrian bizitakoa. Ezkongabea, nazionalista eta 
Andatzan borrokan 1936/08/25etik aurrera (F. Aizpurua buru). Usurbilgo Gerra komisaldegiko 2º 
eskuadrako milizianoa.  

RICART *TENIENTEA* Bere izena daraman eta Bilbokoa den zutabeko burua Usurbilgo frontean.  

RODRIGUEZ, MIGEL Bilboko Matilla zutabeko Zugaztietako dinamitarietako milizianoa Usurbilgo frontean.  

RODRIGUEZ CAMPOS, 
GERARDO 

Donostian jaioa, Artillería Pisutsuko 3. Erregimenduko milizianoa. 17 urte zituela Usurbilgo frontean 
hildakoa 1936/09/07an. 

RODRIGUEZ ZUBELDIA, 
INAXIO 

1916ean jaioa, ezkongabea eta mekanikoa. 1939/05/25ean Pézenas-en (Frantzia) errefuxiatua.  

ROJO, PATRIZIO Gallartako “Vicente Rubio” dinamitarien zutabeko milizianoa Usurbilgo frontean  

ROMERO, PABLO Gallartako “Vicente Rubio” dinamitarien zutabeko milizianoa Usurbilgo frontean  

RUIZ, TEODORO Usurbilgo irakaslea, depurazioa/arazketa pairatu eta bere lanpostua galdu zuen. 

SAEZ ASARTA, JOSE Donostiakoa.  Usurbilgo frontean hildakoa 1936/09/06an. 

SAGARDIA IZAGIRRE, 
INAXIO 

Usurbilen jaioa 1912/12/01ean eta 27 urterekin kolpisten aldean soldadu zegoela, gaixotu eta 
Zaragozako Ospitale Mililtarrean hil zen 1939/02/10ean. Usurbilen hilobiratua. 

SAGARDIA MANTEROLA, 
MANUEL 

Usurbilen jaioa 1907/05/28an. 1942/02/17an atxilotua izan zen Angel Aliri eta beste batzuekin batera, 
presoak laguntzeko sare bat antolatu izana leporatuta. Gerra Kontseilua izan ondoren, 1942/12/10ean 
aske geratu zen. Gero Usurbilen bizitzea debekatu ziotenez (desterrua),  Lasartera joan zen bizitzera. 

SAGASTA ISASMENDI, 
MIGEL 

Usurbilen jaioa 1917/3/20an. Ezkongabea eta elektrikaria. UGT-ko kidea, 44. Batailoiko kidea 
(Salsamendi) “Enlaces y transmisiones” sekzioan. Alderdi komunistako kidea. 1937/04/04ean 
Otxandianon zauritua suertatu ostean, gerra-elbarria deklaratu zuten. Juxtu hilabetera, 1937/05/09an, 
“profugo" deklaratu zuen udalak, 1938ko deialdira ez aurkezteagatik. Frantziako Judes /Sept-Fonds-en 
eta Gurs-eko kontzentrazio eremutan egon zen errefuxiatu. Gursetik Bidarteko Ilbarritz/La Roseraie-ko 
ospitalera lekualdatua izan zen 1939/04/26an. 1947an Mendiben (Nafarroa Beherean) ezkondu zen. 
Hurrengo urtean Argentinara joan zen familiarekin eta 1962an, berriz, Estatu Batuetara. Ontarion 
(Oregon) bizi izan zen 1998/07/30ean hil zen arte. 

SAGASTUME LASA, JOSE 
MARI 

1913/02/20an Alegian jaioa eta IRko kidea. Kolpistak Alegin sartzerakoan Donostira ihes egin zuen. 
Azaña Batailoian borrokatu zuen Usurbilgo frontean. 1937an Bilbo okupatzearekin bat, Azaña utzi eta 
Perezagua batailoian txertatu zen, Kabo izatera iristera. Santoñan 1937/08/26an atxilotu egin zuten eta 
1937/09/23an Duesoko konzentrazio esparrura lekualdatu zuten. Ondarretara lekualdatua izan zen 
1939/05/25ean eta 1941/05/07an baldintzapeko askatasuna. Azkenik, 1943/08/26an behin-betiko 
askatasuna lortu zuen   

SALEGI ARREGI, EUSEBIO Mutrikun jaioa, Mendaron bizitzen eta 25 urte 1936ean, ezkongabea, UGT-ko kidea eta Eibarko 
Amuategi batailoiko kidea. Zauritua Usurbilgo frontean 1936/09/08an.  

SALSAMENDI ARRUTI, 
DOMINGO 

Usurbilen, Bizkarre baserrian jaioa 1919/03/04an. 1938an baserritik eraman zuten soldadu borrokara 
faxisten alde. Urteetan desagertutzat jo zuten baina Ebroko batailan, Kataluniako frontean, hil zen 
1938/07/25ean. Tarragonako Camposines-en memorial bat eraiki zuten borroketako lubaki baten 
gainean, Ebroko batailan hil zirenak gogoratzeko. Bertan, plaketan, 1.388 izen-abizenak jasota daude, 
tartean Domingo Salsamendi Arrutirena. 

SANCHEZ GARCIA, UBALDO Bilboko Matilla zutabeko burua Usurbilgo frontean. Galdamesetik abiatu ziren Gipuzkoara burrukan.  

SANCHEZ GARDOKI, 
BENEDIKTO 

1936/08/15an Donostira bidalia dinamitari talde batean, Zirkulu Sozialistaren izenean. Bilboko Matilla 
zutabeko milizianoa Usurbilgo frontean. Galdamesetik abiatu ziren Gipuzkoara burrukan. 

SANSINENEA ALMANDOZ, 
LUIS 

Euzko Gudarosteko eta Loiolako komandantziako burua, Usurbilgo frontean buru, Irailaren lehen 
hamabostaldian. Ondoren, Urkizu-Bidaniako frontean Irailaren 18an. Irailaren 24ean Elgetan lehen 
lerroan zegoen. Geroago, Itxarkundia batailoiko komandante izandakoa. 

SANTA KRUZ, RAMON Oñatikoa. Usurbilgo frontean zauritua 1936/09/05ean. 

SANZ, FELIX Bilboko zutabeko milizianoa Usurbilgo frontean.  

SANZ, MARIANO Miliziano gisa egon zen Usurbilgo frontean.  

SAÑUDO, DIMAS Asaltoko guardia Bilboko zutabearekin Usurbilgo frontean.  

SASETA ETXEBERRIA, 
KANDIDO 

1904/12/12an jaioa Hondarribian. Militarra zen ogibidez eta Euzko Gudarostearen buru nagusi izan zen. 
Bere izena daraman Defentsa-sistema sortu zuen eta Usurbilgo frontean zauritu egin zuten 
1936/09/05ean. 1937an komandante izendatu zuten eta otsailean Asturiasera bidali zuten bertako 
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erasoak gidatzeko. Borroka haietako batean, Arecesen, zendu zen 1937/02/23an Pradon de los Vascos 
ezaguna den posizioan. 

SEBASTIAN, PEDRO Asaltoko guardia Bilboko zutabearekin Usurbilgo frontean  

SEGUROLA ZUBELDIA, 
JESUSA 

1925/05/19an Usurbilen jaioa. 1941/09/02an, Irubideko ostatuko erromerian zegoela, Guardia Zibilak 
atxilotu egin zuen, Antonio Urdangarin Agirre, Jose Lazkano Zubizarreta, Juan Mujika Iraola, Joxe 
Goenaga Gorriti, Jose Migel Irastorza Elgarrista, Juan Jose Auza Bengoetxea, Alejandro Basurto Basurto, 
Juan Basurto Basurto eta Martin Ollakindia Mujikarekin batera. Atxilotzearen arrazoia, haien soinean 
Ernioko erromeriatik ekarritako koloretako zinta batzuk, ustez ikurriñarenak, eramatea izan zen. Ezin 
izan zuten frogatu, ordea,  "koloretako zintek zehazki ikurriñaren kolorekoak zirenik". Hortaz, 
1941/09/10ean aske geratu ziren. Baina sumarioa ez zen 1944ko martxora arte itxi. Aipatzekoa da 
Jesusak 16 urte besterik ez zituela orduan eta, halaber, espedientea bere izenarekin izenburutu zutela 
("Sumarísimo nº4046-41: Jesusa Segurola Zubeldia y diez más") 

SIMON, EMILIO Usurbilgo frontean egondako milizianoa, iraila erdian 48 orduko baimen baten jabea 

SOBRADO GARCIA, 
NEMESIO 

Zierbenan bizi, 1936/09/05ean mobilizatua Gipuzkoara. Deustuko Unibertsitateko milizietako kidea. 
Zauritua Usurbilgo frontean 1936/09/07an. 

SOPELANA, ABELINO Abanto Zierbenako dinamitarien zutabeko milizianoa Usurbilgo frontean  

SOROA BERROTARAN, 
NIKASIO LUIS 

Usurbilen jaioa 1918/11/25ean. Erreketea, 'Boina roja' eta Oriamendiko Tertzioan borrokan. 
1937/04/17an enrolatua, Arrue jaunak aurkeztua. Faxisten alde Peña Lemonan borrokan hildakoa 
1937/06/14ean. Usurbilgo hilerrian hobiratua. 

TAPIOLES LLAMAS, 
MAXIMINO <<EL NEGUS>> 

Barcial del Barcon (Zamora) jaioa 1907/06/04ean. Bilboko Matilla zutabeko Zugaztietako 
dinamitarietako milizianoa Usurbilgo frontean. Egun batzuk geroago, Legazpiko fronteko burruketan hil 
zen 1936/09/18an eta bertan lurperatu zuten  

TELLERIA MUJIKA, 
KANDIDO 

1901/10/01ean jaioa Astigarretan, Larbainen bizitakoa. Ezkongabea, nazionalista eta Andatzan 
borrokan 1936/08/25etik aurrera (M. Uranga buru) Usurbilgo Gerra komisaldegiko milizianoa.  

TOLARETXIPI ESKAMENDI, 
ROKE 

Usurbilen jaioa 1916/05/28an, Asteasuain-Berrin bizitakoa. Ezkongabea, nazionalista eta Andatzan 
borrokan 1936/08/25etik aurrera (M. Uranga buru) Usurbilgo Gerra komisaldegiko 3. eskuadrako 
milizianoa. MAOC-1 Larrañaga Batailoian urrian. Abenduko bigarren hamabostalditik aurrera, MAOC-2 
batailoian, 1. konpainian eta 1937Ko martxoaren 2. hamabostaldian, berriz, MAOC-2 Gipuzkoan 
borrokan 1. konpainian soldadu gisa (28.036 zkia.)  

TORREGARAI 
FURUNDARENA, JOSEFA 

1919/03/19an jaioa Usurbilen, Gastañagan bizitakoa. Ezkongabea, nazionalista eta sukalde lanetan 
1936/08/25etik aurrera. Usurbilgo Gerra komisaldegiko miliziana. 

TOTORIKA URIAKEREKA, 
ANGEL 

Trapagaranen jaioa, 29 urte 1937an. Ezkondua, sozialisten aldekoa. Deustuko 4º batailoiko 1º 
konpainiako kidea. Zauritua Usurbilgo frontean 1936/09/10ean. 

<<TRUCHU>> Gallartako “Vicente Rubio” dinamitarien zutabeko milizianoa Usurbilgo frontean  

UGARTE PLAZA, JOSE Tolosakoa. Miliziano gisa, Usurbilgo frontean burrukan egondakoa. 

UGARTE SALSAMENDI, 
BLAS BASILIO 

Usurbilen jaioa, bertan bizi eta MAOC-1 Larrañaga Batailoiko kidea gisa borrokan, Oviedoko (Asturias) 
hospitalean hilda 1936/10/26ean.  

UNANUE ALZAGA, JUAN 
INAXIO 

1912/08/15ean jaioa Usurbilen, Agerreazpi baserriko semea. Ezkongabea, nazionalista eta Andatzan 
borrokan 1936/08/25etik aurrera (J.C. Beloki buru). Usurbilgo Gerra komisaldegiko 1º Eskuadrako 
buruzagiordea. MAOC-1 Larrañaga Batailoiko kidea zen urrian eta abenduaren lehen hamabostaldian 
MAOC-2 batailoian zegoen eta bigarren hamabostalditik aurrera, kabo gisa, 1. konpainian. 1937ko 
martxoaren 2. hamabostaldian MAOC-2 Gipuzkoan azaltzen da borrokan kabo gisa (28.040 zkia.) Kabo 
laguntzaile gisa 3. Brigadan.  Villaronen egon zen ospitalean.   

UNANUE ALZAGA, PATXI 1915/01/24an jaioa Usurbilen. Agerrazpi baserriko semea. Ezkongabea, nazionalista eta Andatzan 
borrokan 1936/08/27tik aurrera (J.C. Beloki buru) Usurbilgo Gerra komisaldegiko 1. eskuadrako 
milizianoa. 

URANGA ARMENDARIZ, 
DOLORES 

Usurbilgo Gerra komisaldegiko miliziana. 

URANGA ARMENDARIZ, 
JUAN MARTIN <<MOTZA>> 

Orendainen jaioa 1905/08/30ean. Usurbilgo Txikierdi auzoan bizi zen. Ezkongabea, nazionalista eta 
Usurbilgo milizianoa 1936/08/25etik aurrera, 2. Eskuadrako buruzagiordea (F. Aizpurua buru). MAOC-1 
Larrañaga Batailoiko kidea urrian.  MAOC-2 batailoian, Enlaces y transmisiones konpainian, abenduko 
bigarren hamabostalditik aurrera. 28025. Euzko Gudarosteko Txapa zenbakia zuen. Frentetik itzuli 
zenean, atxilo hartu eta Ondarretako espetxera eraman zuten. Bere arreba janaria eramatera joaten 
zen baina egun batean ez zuela gehiago bisitara joatea merezi esan zioten. Orduz geroztik, ez zuten 
sekula bere arrastorik izan. 

URANGA ARMENDARIZ, 
JOXE MIGEL,  
<<PANADERO>> 

1909/10/13an jaioa Orendainen, Txikierdin (Usurbil) bizi zen. Ezkongabea, nazionalista eta Andatzan 
borrokan 1936/08/25etik aurrera (bera buru). Usurbilgo Gerra komisaldegiko 3º Eskuadrako buruzagia. 
MAOC-1 Larrañaga Batailoian Urrian. MAOC-2 batailoian, 1ºgo konpainian, abenduko bigarren 
hamabostalditik aurrera. 1937Ko otsailaren 1. hamabostaldian kabo gisa. Martxoaren 2. 
hamabostaldian MAOC-2 Gipuzkoan borrokan teniente gisa azaltzen da (28.023 zkia.) Maiatzean, 
berriz, sargento gisa 1. konpainian. Zeanuriko (Bizkaia) frontean zegoela zauritu egin zuten eta 
Basurtoko ospitalean hil zen 1937/05/08an. Bilboko Vista Alegre hilerrian hilobiratua.  
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URTXEGIA OTEGI, JOSE 
ANTONIO 

Andoainen jaioa 1905/10/02an eta Aginagan bizi. 1941/06/12an atxilotu zuten Ondarretan 
gartzelaratuz eta 1941/06/24 aske utzi zuten.  

URDANPILLETA ARREGI, 
DIONISIO 

1895/01/14an jaioa Usurbilen, Markosenean bizi. Ezkongabea, nazionalista eta Andatzan borrokan 
1936/08/25etik aurrera (J.C. Beloki buru) Usurbilgo Gerra komisaldegiko 1º eskuadrako milizianoa.  

URROZ FERNANDEZ, 
RIKARDO 

Donostian jaioa, bertako CNT-ko milizietako kide, 18 urte 1936ean. Bakunin Batailoiko 2. konpainiako 
milizianoa eta zauritua Aginagan 1936/09/[14/15]ean.  Ondoren, Capitan Casero 52. Batailoiko kabua.  

VALLEJO, MATIAS Bilboko zutabeko milizianoa Usurbilgo frontean.  

VALLES, EUGENIO Bilboko Guardia Zibila. Usurbilgo frontean zauritua 1936/09/07an. 

VAZQUEZ, ANGEL Abanto Zierbenako dinamitarien zutabeko milizianoa Usurbilgo frontean  

VEGUILLAS, TEODORO Bilboko Matilla zutabeko Zugaztietako dinamitarietako milizianoa Usurbilgo frontean.  

VERDUGO SAEZ, MARIANO UHP Batailoiko Asarta konpainiako milizianoa. 1936/09/13ko gaupartean zauritua izan zen Andatzako 
magaleko parapeto batean. Altzolako hospitalera eramana izan zen eta alta jaso zuen bizkaiko 
hospitaleren batean 1936/10/20ean. 

VIDAL CABRERO, FROILAN UGT eta PCEra afiliatuta. Irailaren 1etik 16ra arte Deustuko Unibertsitateko 1º konpainiako ofizialordea 
(PS-UGTko 4. Batailoia bezala ere ikusia) Usurbilgo frontean borrokan. Bilboko zutabeko sargentua 
Usurbilgo frontean. Esteban Salsamendi batailoian burrukan. Santandergo erretiradan desagertua Sub-
ofizial kargua zuelarik. 1937/08/26ean  

VILCHEZ QUERO, ANTONIO 1906/11/17an jaioa Granadan, Etxebeste kaleko “Casa Patri”-n bizitakoa. Ezkondua, afiliaziorik gabea 
eta komitearen zerbitzutara txofer eta miliziano gisa 1936/09/01etik aurrera (E. Etxezar buru). 

VILLANUEVA, LEOKADIO Deustuko Unibertsitateko "Comunicaciones y Maudillo Jambrina”-ko milizianoa. Irailaren 9an, Blas 
Eguskiza (Usurbilgo frontean zauritua) milizianoa artatu eta Donostiako Gurutze Gorrira eraman zuen. 

VILLAR, JUAN Bilboko “Guardia de Asalto” ko kidea. Usurbilgo frontean zauritua 1936/09/08an. 

YAGUEZ, BERISTAIN, 
KOXME 

Durangon jaioa, ezkongabea, EAJko kidea. Zubietan irakasle eta baita kontable izandakoa ere. Usurbilgo 
Luistarren kongregazioko idazkaria izan zen. 32 urte zituela fusilatua Orion 1936/10/10ean Llamas 
komandantearen aginduz. 

ZALDUA IRIBAR, JOSE 
FRANCISCO 

Usurbilen jaioa, Altzan bizitakoa (Donostia).  Altzako Fronte Popularreko milizianoa zen Altzako 
konpainia gorriko 4. eskuadra, 2. talde, 2. sekzioan miliziano gisa. MAOC-1 Larrañaga Batailoiko kidea 
urrian eta 33 urte zituela, 1937ko ekainean, Artxandan borrokan hildakoa. Ezkondua zegoen eta lau 
seme-alaba txiki zituen. 

ZAPIRAIN IRIBAR, 
ANTONIO 

1913/10/27an jaioa Madrilen, Lartxandieta-Usurbilen bizitakoa. Ezkongabea, nazionalista (STV) eta 
Andatzan borrokan 1936/08/25etik aurrera (J.C. Beloki buru) Usurbilgo Gerra komisaldegiko 1º 
eskuadra milizianoa 

ZARAUZ ETXABE, JOSE 
MARTIN 

Usurbilen, Troia baserrian jaioa 1918/08/20an. Kolpisten aldean Nafarroako Siziliako 3. Bataloia, 2. 
Konpainian, soldadu zegoela, Villarrealeko (Castellon de la Plana) frentean hil zen 1938/06/30ean. 
Usurbilgo hilerrian hobiratua. Familiak dionaren arabera, etxera joatekoa omen zen eta arbol baten 
azpian familiari gutun bat idazten ari zela, hegazkin batek tirokatu omen eta bertan zerraldo geratu 
zen.  

ZATARAIN GOIA, FELIX Usurbilen jaioa 1897/03/08an. Apaiza. Bere anaia Ambrosiorekin eta haren familiarekin alde egin zuen 
kolpistek Gipuzkoa okupatu zutenean. Urteak egin zituen errefuxiatua Pauen (Frantzia). 

ZATARAIN GOIA, JOSE 
AMBROSIO 

Usurbilen jaioa 1881/04/05ean. EAJ-ko militantea. Gerra garaian exiliatu egin zen emaztea, bi seme-
alaba eta anaia apaiza Felixekin eta urte asko eman zituen Pauen (Frantzia). Ondareak kendu zizkioten 
(Usurbil, Altza, Billabona…) eta urteetara berreskuratu zituen. Txokoalde auzoan zuen Torre etxea 
frankismo hasieran Auxilio Socialekoek erabili zuten urteetan nesken zentroa bezala 

ZATARAIN IBAÑEZ, JOSE 
XABIER 

Faxistek Donostia okupatu zutenenean, bere aita Ambrosiorekin erbesteratu zen Frantziara (Pau-era). 
Hemeretzi urte zituen eta ikaslea zen. 

ZUBELDIA BENGOETXEA, 
JOSE 

Usurbilen jaioa, 1909ko deialdikoa, ezkongabea CNT-ko kidea. Euzko Gudarosteko Ingeniarien 1º 
batailoian soldadu gisa. Faxisten esku geratu zen eta trukatua izan zen 1938/11/24ean aske geratu 
zelarik.  Saint Cyprien eta Bram-go internamendu zelaietan egon zen 1939/04/12ra arte.  

ZUBELDIA BENGOETXEA 
MARIA [Kruza] 

Aginaga, 1895/12/05. Agustin Gonzalez Martin-ekin (Venialbo-Zamora) ezkondua zegoen eta,  gerra 
hasi zenean,  Sestaon (Bizkaia) bizi ziren bere seme-alabekin. Senarra CNT-ko militantea zen.Kolpistek 
Bilbo hartu zutenean, bere hiru alabak (Josefa -Aginagan jaioa-, Julia eta Francisca) ‘Habana’ 
itsasontzian bidali zituzten SESB-era 1937/06/13an, horrela Gerrako Umeak bilakatuz. Bera ere, seme 
gazteenarekin -Sandalio- erbesteratu egin zen. Biak ‘Jacobus’ itsasontzian iritsi ziren Saint Nazaire-ra 
(Frantzia) 1937/8/1ean. Gerora Euskal Herrira bueltatu zen eta Sestaon zendu zen 1958/03/15ea 

ZUBELDIA IZETA, JOSE 
MANUEL 

Usurbilen jaioa, 1909/01/19an. Urdaiaga-San Estebango Oa baserriko semea. 1936an, kolpe militarra 
jazo zenean, soldadutza egina zuen jada baina kolpistek mobilizatu egin zuten. Desertatu eta 
nazionalistekin joan zen Errepublikaren alde borrokatzera. Larriki zauritua suertatu zen 

ZUBELDIA IZETA, JOSE 
RAMON 

Usurbilen jaioa 1911/03/22an.  Urdaiaga-San Estebango Oa baserriko semea. 1936an, kolpe militarra 
jazo zenean, Burgosen zegoen soldadutza egite eta kolpistekin borrokatzera eraman zuten segituan. 
Hiru urtez ibili zen lehen lerroan, besteak beste, Santanderren, Teruelen, Lleidan eta Ebroko batailan. 
Zauritua ere izan zen horietako batean. 

ZUBIA ARKAI[D-Z], 1916/08/15ean jaioa. EAE-ANVko 1º batailoiko milizianoa, 1937/03/27an izena emana, 96.279 Euzko 
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MARIANO Gudarosteko zenbakiarekin. Geroago, San Ignacio Tertzioko 1º konpainian izena eman zuen 
1938/04/12an. 

ZUBIMENDI ELUSTONDO, 
RAMON 

Zumaian jaioa 1916/03/20an eta Usurbilen bizitakoa. Ezkongabea, nazionalista eta Andatzan borrokan 
1936/09/02tik aurrera (J.C. Beloki buru) 

ZUBIMENDI ELUSTONDO, 
SABINO 

1911/02/19an jaioa Zumaian, Errota-Berrin bizitakoa. Ezkongabea, nazionalista eta ofizina lanetan 
1936/08/25etik aurrera. Usurbilgo Gerra Komiteko kidea izan zen ere. 

ZUBIÑAS AIZPURUA, 
FERNANDO 

Euzko Gudarosteko eta Loiolako komandantziako burua, Usurbilgo frontean buru gisa aritutakoa, 
Irailaren lehen hamabostaldian. 18. Batailoiko kapitaina izandakoa geroago.  

ZUBIRIA URRUZMENDI, 
ROMANA 

Aginagan jaioa 1891/03/04an. 32 urterekin Eusebio Larzabal Orandegui añorgatarrarekin ezkondu zen 
1923/11/22an. Orduan Donostiara joan zen bizitzera. Hiru seme-alaba izan zituen, horietako bat 
haurtxo zela hil zen istripuz. 
1936ko udan, Loiola auzoan bizi zirelarik, bera etxean ez zegoela, senarraren bila joan ziren. Seme 
zaharrena etxean aurkitu zuen eta Eusebio eraman zutela jakindakoan, bera bila joan zen. Geroztik biak 
desagertu ziren. 1936/09/26an fusilatu zituzten bera eta bere senarra Donostian. 

ZUBITUR SALSAMENDI, 
JUAN 

Zubietako Goiaran baserrikoa. Fusilatzeko puntuan zutela Paulino Uzkudunek salbatu zuen. ‘Irubideko 
gainera ekarri zuten atxilotuta, beste batzuekin batera, “sozialista” zela leporatuta. Fusilatzailekotan 
zutela, Paulino Uzkudunek ezagutu eta honek salbatu omen zion. Falangistei hurrengoa esaten: “este 
es amigo, dejadle marchar” eta Juani: “aldeintzak hemendik segituan!” Honela salbatu omen zuen 
bizia. 

ZULOAGA LIZASO, PEDRO Usurbilen jaioa 1915/03/07an. Kolpisten Regimiento de Artilleria de Montañako 2. Batailoian soldadu 
zebilela, zauritu zuten eta Gasteizko Seminarioko erietxean hil zen 1936/12/15ean. 1937ko urtarrilaren 
18an Usurbilen hileta egin ondoren, bertan hobiratu zuten.  

ZUMETA BERASATEGI, 
BALBINO 

1908/03/09an jaioa Usurbilen. 1937/06/04ean izena emana Goitia Kapitainak. Radio Requete de 
Campañan mobilizatua. 
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KRONOLOGIA 

1936 

07/17 Estatu Kolpe saiakera. Bi urte, 8 hilabete eta 15 egun iraungo zuen gudaren 

hasiera. Francisco Salsamendi Urkia Usurbilgo alkate zen momentu hartan. 

07/28 Donostiako Loiolako koartelak errepublikarren esku. 

08/01 Jaime Erdabide Etxaniz Donostiako borroketan hildakoa. 

08/05 Jose Aburruza Otegi Andatzako “borroka-zelaian” hil 390 

08/11 Jose Maria Alzibar Gorostola Itziarko parrokoa anarkistek fusilatua Orio eta 

Usurbil arteko mugan 

08/15 Emiliano Lopez Alonso Lasarteko frontean zauritua, Usurbilgo erietxean 

artaturiko lehenengo borrokalaria 

08/25 Usurbilgo Gerra Komisaldegia, MIlizien Koartela eta Gipuzkoako Gerra 

Komisaldegiko Negociado de Movilizacion abian 

08/27 Usurbilgo Milizien Koarteletik Belkoainera 36 miliziano bideratu  

08/30 Frente Popular aldizkarian Kandido Saseta komandanteari elkarrizketa Andatzan. 

Osasun Komisaldegiaren dekretu-agindua, frontean hildakoen gorpuak ezin direla 

mugitu eta bertan lurperatzeko. 

09/03 Jose Luis Iribar Illarramendi Hernaniko Santa Barbarako Gotorlekuan 

borroketan zauritua. 

09/04 Kolpistak Irun okupatu eta Frantziarekin muga itxi egin zen. 

09/05 Usurbilgo fronteko borroken hasiera eta honekin, egondako zauritu eta 

hildakoen lehen mediku-txostena 

Hildakoak: Santiago Arrizabalaga Aranburu, Francisco Maria Lesmes Odriozola, 

Markos Olasagasti, Luis Portugal Alonso. 

 
390 Familiak dio, milizietan guardia egiten ari zela, kamioi batek harrapatu zuela 
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Zaurituak: Justo Aranguren Zendoia, Nikasio Arin Laskarai, Juan Artola del Puerto, 

Antonio Astigarraga, Esteban Elizondo Arozena, Luis Fernandez, Emeterio Gambrina, 

Maximo Gonzalez Ayala, Joxe Mari Illarramendi Odriozola, Joxe Lete, Abel Martin, 

Martzelino Miranda, Felix Mujika Irastorza, Lorenzo Muxika Uranga, Hilario Retenaga 

Bengoa, Ramon Santa Kruz, Kandido Saseta Etxeberria eta Joxe Mari Fernandez 

Lekuona 

09/06 Usurbilgo borrokak prentsan lehen aldiz (FP / Euzkadi) - Usurbilgo mediku-

txostena 

Zaurituak: Gilermo Albiztegi Arriaran, Jose Godinez Avecilla, Kosme Muguruza Lizaso 

Hildakoak: Jose Saez Asarta 

09/07 Kolpisten aurkako kontraeraso bortitza errepublikarrek 

Hildakoak: Cecilio Gomez Alvarez391  eta Jose Ortiz Gonzalez Usurbilgo fronteko 

buruzagiak eta Gerardo Rodriguez campos eta Manuel Murgia Gochi392 milizianoak. 

Zaurituak: Pedro Bastida, Bernardino Cabrero Madaria, Ignacio Mari Errazkin, 

Santiago Garcia, Diego Garitazelaia Rekondo, Francisco Gascon, Ramon Gonzalez 

Gomez, Juan Iturbe, Martin Landa, Lucio Lopez, Braulio Losa, Juan Meranza, Jesus 

Montoya, Antonio Peña, Nemesio Sobrado Garcia eta Eugenio Valles 

Gerardo Lopez de Ipiña usurbildarra Eibargo frontean zauritua. 

Bilbotik dokumentu batek adierazten du eskuzko 200 granada bideratzen direla 

Usurbilgo Frontera.  

09/08 Usurbilgo mediku-txostena: 

Hildakoak: Jose Banemandia, Pablo Garin Mutiloa, Gerardo Gonzalez 

Zaurituak: Toribio Alvarez Garcia, Bernardo Beunza Morillo, Juan Joxe Mujika Sistiaga, 

Eusebio Salegi Arregi eta Juan Villar 

09/09 Cecilio Gomezen hilobiratzea (La Gaceta del Norten) 

 
391 Nahiz eta Usurbilgo fronteko burua izan, Lasarteko sektore batean hilda jaso zuten 
392 Donostiako Ospitalean hil zen. 
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Hildakoak: Blas Eguskiza Pellicer 

Zaurituak: Jose Azkargorta Laborda 

09/10 Constantino Campos Ranero Usurbilgo frontean Hildakoa 

Zaurituak: Juan Laguna Arakistain, Angel Totorika Uriakereka 

09/11 Baltasar Gomez Usurbilgo Gerra Komisaldegira mobilizatuta 

Zaurituak: Esteban Irizar Oregi 

09/12 Jose Fernandez Rodriguez hegazkinek jaurtiriko metrailaz zauritua Andatzako 

frontean, baita Francisco Illarramendi Zubeldia, Anastasio Jentxea, Alejandro 

Mendibil eta Vicente Navarro Indurain ere. 

Cesareo Martinez Magallon eta Fernando Ortiz Diaz Usurbilgo frontean erahilak 

Jose Garcia Aldaya San Estebango frontean larriki zauritua, ezin izan zuten ebakuatu. 

09/13 Hildakoak: Federiko Manterola Martiarena Usurbilgo frontean.  

Zaurituak: Federiko Alonso Castañedo eta Mariano Verdugo Saez Usurbilgo frontean 

 Jose Barrenetxea Azpeitia Hernaniko udaltzaina tiroz hila Sarobe etxean. 

 Kolpistek Donostia okupatu 

09/14 Ricardo Urroz Fernandez Aginagako frontean zauritua 

09/15 Javier Altamira Lasa Usurbilgo frontean hila 

09/16 Juan Kruz Beloki Aizpurua Donostian atxilotua eta Ondarretako kartzelara 

eramana 

09/18 USURBIL kolpistek okupatu  

09/20 Pedro Marco Gantxegi Andatzako frontean zauritua 

09/21 Kolpistek osaturiko lehen Udalbatza, Jose Antonio Maioz Manzisidor alkate zela 

09/26 Romana Zubiria Urruzmendi usurbildarra Donostian fusilatu zuten. Bere senar 

Eusebio Larzabal Orandegi ere bai 
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10/01 Bautista Aginaga Otegi fusilatua Oikia-Zumaian. 

Euzkadiko Autonomia Estatutua onartu zen estatuko gorteetan. 

10/03 Joxe Mari Furundarena Begiristain fusilatua Tolosan. 

 Jose Heredero Pinela fusilatua Irubiden. 

10/07 Euzko Jaurlaritzaren osaketa Gernikan 

10/XX Regino Arrozpide Usabiaga eta beste zenbait usurbildar (Patxi eta Eustakio 

Aizpurua Alkorta anaiak tartean) atxilotuak Lasarteko koartelean.  

 Juana Izagirre Aldabalderi ilea moztu zioten kolpistek 

Usurbildar ugari Asturiasera borrokan (nagusiki MAOC batailoietan) 

 Inaxio Arruti Avilesgo frontean hil zuten 

10/10 Patxi Aizpurua Alkorta eta Koxme Yaguez Beristain fusilatuak Orion 

10/17 Juan Arruti Iparragirre Asturiasgo frontean zauritu zuten 

10/20 Santos Gratal Capistros San Claudioko (Asturias) frontean erahil zuten. 

10/22 Bixenta Altuna Larrarte erbesteratua Euskaditik Saint Nazairera 

10/26 Blas Basilio Ugarte Salsamendi Oviedoko frontean hil zuten 

 

11/02 Joxe Galarmendi Balerdi fusilatua Zizurkilen. 

11/19 Federiko Lasa Urdanpilleta, Julio Mujika Salsamendi eta Migel Olazabal Uranga 

Guardia zibilek atxilotu eta Tolosako kartzelara eramanak. 

11/20 Luziano Goenaga Uranga Guardia zibilek atxilotu eta Tolosako kartzelara 

eramana. 

 

12/01 Eusebio Illarramendi Furundarena Ubideako frontean hil zuten 
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12/04 Felipe Navascues Fernandez Ubideako frontean zauritua. 

12/15 Pedro Zuloaga Lizaso faxistekin borrokan zebilela zauritua izan ostean, 

Gasteizko ospitalean hila. 

12/24 Juan Kruz Beloki Aizpurua Ezkabako Gotorlekura lekualdatua Ondarretako 

kartzelatik 

 

1937 

01/09 Gertrudis Urkia Sagardia eta Pilar Zubia irakasleak kargugabetu eta  Pedro 

Aranburu Murgoitia aguazila eta Demetrio Torregarai Urdanpilleta hobiratzaileei lana 

eta soldata kendu 

02/XX Eugenia Arruti Salsamendi Probintziako telefono enpresako langilea zena 

zigortu zuten. 

 

03/15 Domingo Gorriti Garitazelaia profugo izendatu zuen Usurbilgo udalbatza 

kolpistak 

03/21 Angela Murgia Villaran Bermeotik irten zen Olerongo (Frantzia) irlara Gerrako 

Haur gisa 

 

04/02 Julian Gregorio Bengoetxea Istillart zauritua izan zen Gorbeako frontean 

04/04 Ramon Galarmendi Aizkorreta hildakoa Otxandioko frontean 

Valeriano Galarmendi Aizkorreta metrailatua txofer lanetan Otxandioko frontean 

Migel Sagasta Isasmendi Otxandioko frontean zauritua. 

Luziano Arriaga Arrillaga Otxandioko frontean atxilotua izan zen 

04/17 Blas Añorga Mendizabal  Erreketeen Oriamendi Tertzioan inskribatzen da. 
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05/08 Migel Uranga Armendariz Basurtoko ospitalean hil, frontean jasotako zaurien 

ondorioz. 

 

06/04 Balbino Zumeta Berasategi  Erreketeen Kanpainan inskribatzen da. 

06/09 Jose Lorenzo Victor Gomendio Eizagirre kolpistekin borrokan hila Caceresen. 

06/13-18 Jose Francisco Zaldua Iribar Artxandako borroketan hil 

06/13 Habana baporean irten zen Maria Josefa Gonzalez Zubeldia SESBera Gerrako 

Haur gisa 

Venanzio Aizpurua Estala kolpisten alde Peña Lemonako borrokan hildakoa  

06/14 Nikasio Luis Soroa Berrotaran kolpistekin Peña Lemonan hila. 

06/16 Juan Bautista Aranburu Lertxundi Santa Cruz de Besanan (Kantabria) 

errefuxiatua 

06/18 Kasimiro Aginaga Begiristain Artxandako borroketan hildakoa 

06/19 Bilbo kolpisten esku geratu zen. 

06/29 Antonio Larramendi Galdona kolpistekin borrokan zela Sopuertan hila. 

 

07/06 Ebaristo Lizaso Salsamendi Bruneten (Madrid) kolpistekin borrokan hila. 

07/17 Gloria Josefa Barandiaran Larzabal, Ines Barandiaran Larzabal, Maria Luz 

Madariaga Bilbao eta Petra Montero Gonzalez Frantziako Saint Nazairera 

erbesteratuak. 

 

08/24 Santoñako Ituna393, Eusko Gudarostea desegitea ekarriko zuena. 

08/26 Jose Altolagirre Camarero Santanderren atxilotua eta Bilboko espetxe 

probintzialera eramana. 

 
393 Ituna gisa ezaguna da, baina baita ere Santoñako errendizioa edo traizioa bezala ezaguna. 
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08/27 [Jose] Antonio Aranburu Sagarzazu atxilotua Reinosan (Kantabrian) eta 

Ondarretara lekualdatua 

08/31 Jose Maria Izagirre Loyarte kolpistekin borrokan zela Trujillon (Caceres) hila 

 

10/12 Felipe Ayerbe Zurutuza Ezkabako Gotorlekura lekualdatua Bilboko kartzela 

probintzialetik. 

10/21 Iparraldeko frontearen erortzea, El Muselgo posizioa (Asturias) kolpisten esku 

geratzean. 

 Francisco Mujika Amigorena atxilo hartu zuten Asturiasen eta Escolapioseko 

eraikinera (Bilbo) eramana 

Santos Mujika Irastorza eta Manuel Goenaga Illarramendi atxilo hartu zituzten 

Xixondik Frantziara ihesi zihoan barku batean. 

10/23 Benito Berasaluze Olano Asturiasen atxilotua, frontea erortzearekin batera. 

10/27 Benito Berasaluze Olano Valdenocedako (Burgos) kartzelara eramana. 

 

12/01 Bixente Larramendi Galdona Aranda de Dueroko (Burgos) konzentrazio 

esparruan hila. 

12/08 Justo Arana Ormazabal Kolpistekin borrokan hila Teruelen 

12/30 Antonio Astiazaran Etxabe Kolpistekin borrokan hila Teruelen 

 

1938 

04/12 Mariano Zubia Arcaid  Erreketeen San Inazio Tertzioan inskribatzen da. 

 

05/22 Ezkabako ihesa, Felipe Ayerbe Zurutuza eta Juan Kruz Beloki Aizpurua 

gotorlekuan bertan zirelarik 
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06/11 Pedro Goikoetxea Arrieta faxisten alde Iglesuela del Cid-en (Castellon) borrokan 

hil 

06/30 - 07/01 Jose Martin Zarauz Etxabe kolpistekin Castellonen borrokan hil 

 

07/25 Domingo Salsamendi Arruti Ebroko batailan hila 

 

08/06 Eugenio Gomendio Eizagirre Duesotik (Santoña) pasa eta gero, Puerto de Santa 

Mariako kartzelara lekualdatua 

 

09/28 Luziano Goenaga Uranga Kolpistekin borrokan zela Caudiel-en (Castellon) 

frontean hila 

 

11/09 Santos Mujika Irastorza Escolapiosetik Ondarretako kartzelara lekualdatua. 

11/24 Jose Zubeldia Bengoetxea trukatua izan zen preso kolpistekin. 

 

1939 

01/20 Dionisio Agirrezabal Agirrezarobe Veracruzen (Mexikon) erbesteratu 

01/23 Jose Ramon Izaguirre Malkorra faxistekin Kataluniako frontean borrokan hila. 

 

02/10 Ignacio Sagardia Izagirre kolpisten alde borrokan Zaragozako Ospitale 

Militarrean hil. 

 

04/01 36KO GERRAREN AMAIERA. 
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04/02 Ramon Errasti Esnaola Bargasen (Toledo) hil polborin baten leherketan. 

04/12 Saint Cyprienen (Frantzia) egon ostean, Jose Zubeldia Bengoetxea Bram-eko 

Internamendu Zelaitik aske atera  

04/26 Migel Sagasta Isasmendi Gurseko Internamendu Zelaietik Ilbarritzera (Bidarte) 

lekualdatua 

 

05/25 Inaxio Rodriguez Zubeldia Pézenasen (Frantzia) erbesteratua 

 

06/04 Argeles-sur-mer eta Gurseko Internamendu zelaietan egon ostean, Inaxio 

Intxausti Azurza, aske 

 

07/14 Jose Fagoaga Barberan Gurs-eko Internamendu zelaietik Ilbarritzera (Bidarte) 

lekualdatua 

 

1940 

03/26 Francisco Mujika Amigorena Escolapiosetik Ondarretako kartzelara lekualdatua 

 

05/09 Gregorio Iribarren Sarasua Escolapioseko (Bilbo) kartzelatik Ondarretakora 

lekualdatua. 

 

1941 

06/12 Jose Antonio Urtxegia Otegi atxilotu eta Ondarretara eramana. 

 

08/21 Maria Azurmendi Iturriotz atxilotua eta Ondarretako kartzelara eramana. 
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09/02 Joxe Goenaga Gorriti, Jose Migel Irastorza Elgarrista eta Jesusa Segurola 

Zubeldia atxilotuak Irubideko erromerian, ikurriñaren koloreko hiru zintak gainean 

eramateagatik. 

 

1942 

02/16 Demetrio Aizpurua Illarramendi, Angel Aliri Añorga, Patxi Iparragirre Arruti, 

Manuel Sagardia Manterola atxilotuak eta Donostiko kartzelara eramanak. 

02/24 Francisco Mujika Amigorenak 250 pzta.ko isuna jaso zuen erantzunkizun 

politikoengatik 

 

04/21 Santos Mujika Irastorza Miranda de Ebroko Konzentrazio Esparruan 

gartzelaratua. 

 

09/16 Juan Kruz Beloki Aizpurua Ezkabako Gotorlekutik Burgosko kartzelara 

lekualdatua 

 

1943 

10/25 Bernarda Aranburu Arrillaga Figuereseko kartzelatik Ondarretara lekualdatua 

 

1944 

10/11 Juan Kruz Beloki Aizpurua bigarren aldiz atxilotua Ondarretako kartzelan. 
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