
Gerra aurreko irakasleak*

Xabier Amuriza

Ga u rko eskolan eta unibertsitatean dabizan gazteek ez ei dabe
Espainiako Er ret Akademiaren guztiz gogoko historiarik ikasten,
Zaratek dinoenez. Ge u re askoren gogokoa be ez hainbatean, barriro
ikasteko tormentutik pasatu behar bagendu. Historia behin bizi iza-
tea ez ete da nahikoa karga, atzera barriro liburuetan jasan behar iza-
teko? Karlomagno, Alexandro Haundia, Felipe II, Ro o s e ve l t ,
Napoleon, Ponpeio, Franco, Anibal, Ro b e s p i e r re, Cro m we l l ,
C a n ovas, Espart e ro, Ko n s t a n t i n o... Ez a g u t zen dozuez, ezta? Ba, nik
ez.  Ga u rko unibertsitariek seguruenik badakie izenok ord e n a t ze n ,
daten arabera, baina zer aldatzen dau izen baten ezagupena ondoan
zenbaki bat ipinteak? 1753, 537, 1492, 1831, 102, 1936?... Az k e n
baten, zifra batzuren ordenea aldatzeak zer argitzen deutso ize n
baten nortasunari, ganera zo r i o n ez antxina hila bera? Ord e n a t ze n
asmatuta be, ikasleak danak iladan ikusten ditu, plano berean. “T xo !
Baina Franco ataraik, ba, ze r rendatik!”. “Po n p e i o ren laguna zala-
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ko?”. “Po n p e i o ren laguna zelan izango dok, ba?”. “Karlomagnore n
kontrarioa?”. “Ahori! Sasoia izan dok!”. Ze rtako hasiko naz neure
b u ruan be plano bardintsuan dagozenak inoren buruan sailkatze n .
Izan be, norbere jaiotza aurrea dana da antxinatea edo existentzia
m a rtzianoa. Franco izan ezik! Hau ondino batzuk buruan ez ez i k ,
n a r ruan be badaroagu. Ga u rko unibertsitariai ezin deutsegu hori
eskatu. Gu re omenduoi bai. Eu s k e reak eta horren barruan geure eus-
kalkiak batzen gaituen honetan eta irakaskuntzea gai hautatua
dogun jardunaldiotan, gure gomutearen horman inspektore handi bi
dagoz gailen: Francisco Franco Bahamonde eta José Antonio Pr i m o
de Ribera. Maisu-maistrak aldatuko ziran, gelak, eskolak, mailak
igongo genduzan, baina horreik biok hantxe egozan beti katedre a re n
goialdean, denpora amaibakoaren subjektu. Ikasle gazteok! Ir a k a s l e
gazte ikastaroz beteok! Honei hiru emakumeoi, zeuena baizen  adin
f re s k o - f reskoan, berrogei urteko diktadurea etorri jaken ganera.
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Honeintzat Franco ez da ze r rendako bat gehiago, bizitze a ren zatirik
handiena erabagi dauena baino. Eu s k e re a rentzat eta gure eskolea-
rentzat, frankismoa ez da historiaren orri inprimatu bat, narru a n
d a roagun marka bat baino, eta nondik zehar gatozen edo goaze n
g o g o r a t zeko, Mendebalde Alkarteak aurten lau irakasle andrazko
omendu gura izan ditu, gazte-gazteak zirala, gerratik eta hondame-
netik bizirik urten ebenak. 

Irune Torrontegi Oleaga. Bilboko Elkano kalean jaio zan eta ber-
tan bizi da. Karrerea amaitu ondoren gainditu zituan oposaketak
Francok baliobakotu eutsozan. Gero, zorionez, inspektora katalan
batek barriro onartuak izatea lortu eban. Gerran, ebakuazinoan,
Iparraldera jo eban umezain eta andereño, Donibane Garazin pare
bat urte eginez. Koru bateko abeslaria eta bakarlaria zala, behin Jose
Antonio Agirre entzule egon ei zan eta ostean etorri eta esan ei eu-
tson: “Hori da abotsa daukazuna!”. Irunek orain esaten dau: “Ai
berba hareik paper batean idazteko eskatu izan baneutso!”.
Iparraldean frantsesa ikasi eta bueltan  frantseseko eskola partikula-
rrak emoten bizimodua ataraten eban. Gero Julita Berrojalbizek
Elkanon bertan eukan ikastolan hasi zan eta, han urte batzuk eginda,
Etxebarriko eskola publikoan. Hemen euskeraz emoten ei eban,
(sasoi haretan!), ez dauka gogoan zenbat ordu, baina mordoa. Lau bat
urtean beragaz ibilitako mutil-laguna hil egin jakon eta harrezkero
neska jarraitzea erabagi eban.

Miren Arana Arieta-Araunabeiña Elorrion jaio zan, 1915eko
abuztuaren 14an. 1936an oposaketak atara barri harrapatu eban
gerreak. Euskal Gobernuaren menpeko eskolan Plentzian hartu eban
destinoa. Ebakuazinoa etorri zanean, bere eskolako beste irakasle
lagun bigaz Iparraldera jo eban, umeen zaintzaile eta irakasle.
Donibane Garazin urte bi eta lau hilabete egin ebazan. Itzuli zanean,
Antonio Salbidegoitiagaz ezkondu eta zazpi seme-alaba izan ebazan.
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Ez zan maistratzan barriro sartu, Franco hil ostean, Espainiako gober-
nu sozialisteak gerrako kaltetuei buruzko lege bat atara arte. Miren
Aranak, lege haren onurarik jasoko baeban, 65 urtegaz pare bat urte
maistratzan egin behar izan ebazan. 

Karmen Mendiguren Abaunza . Zamudion jaio zan 1913ko
m a i a t z a ren 5ean eta bertan bizi da, ezkonge, bere neba Ju a n
Julianegaz. Karrerea Bilbon eginda, Lezaman, dagoeneko gerreak
urtenda, praktikak egiten ziharduala, Euskal Gobernuak boluntario-
ak eskatu ebazan eta Karmen han joan zan Ingalaterrara, umeen ardu-
radun. Lehenengo kanpamentuetan hilabete batzuk eginda, Leeds’ en
emon eban denpora gehien. Guztira urte bi  eta erdi. Gerrostean 60.
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urtean hasi zan maistratzan  barriro Etxebarrin. Gero Errigoitiko
Olabarrin zazpi urte eginda, azkenean bere jaioterri Zamudion buru-
tu eban bere behargintza publikoa. 

Mi ren Natxitube G a m e t xo g o i k o e t x ea. El a n t xoben jaio zan
1906ko uztailaren 23an. Larogeta hamabost urte ganean laster, beraz.
Orain Gamizen bizi da bere lobeagaz. Gerraurrean, karrerea 23 bikai-
nez amaiturik eta gero aldundiaren “auzo-eskolak” sarerako oposake-
tetan plazea atarata, Zamudioko Geldoetan sei urte egin ebazan.
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Orduan, ez bide, ez argi, kostako neskatila hain gazte batentzat ez zan
gozoa izango halako basamortuan galduta aurkitzea. Eskerrak gazte-
tan lo ondo egiten dana! Behin bere azpian txarria hil eta maistrea ez
ei zan enteratu. Errepublikan kurutzea eskolatik kentzeko agindua
negarrez bete ei eban, umeai aurretik mosu bana emon eraginda.
Berak dana euskeraz irakasten eban, nahizta erderea asignatura legez
emon. Gero Zeberiora aldatu zan eta hantxe harrapatu eban gerreak.
Gerra ostean, sarritan eskatu arren, ez eutsoen plazarik inon emon,
“separatistea” izatearren. Zeozertan beharta, Neguriko Basterratarren
etxean sartu zan umezain edo “seño”. “Señorita”.  Etxe haretan urte
piloa egin eban. Ge r r a u r rean Mi ren eta beste bere ahizta bi
Sabinetxean ibilten ziran, euskeran, kulturan, politikan. Lauaxetaren
izena entzungo zenduen, ezta? Ba, Mirenek hantxe  ezagutu eban
Lauaxeta eta badirudi apur bat zertu be egin zirala alkarregaz.
Lauaxetak behin esan ei eutson: “Zu eta ni ondo konponduko gara”.
Gero Lauaxeta gizajoa badakizue zelan afusilatu eben eta Mirenek
“beti gazte” gelditzea erabagi eban. Gaur arte. 

Zorionez, Lauaxetaren lana bizi da, Francok estrangulatzeko aha-
legin guztiak egin ebazan euskerea indarbarritzen doala esan leiteke,
gure euskalkiari be birlorea bajatorkola dirudi, eta ez dago dudarik
lehen aitatu dodazen izen historiko horrein inperioei gailen eutsiko
deutsela gure hizkuntzeak eta gure kultureak, lau emakumeokan
omentzen doguzan irakasle euskaltzale guztien testigantzeari eske-
rrak.
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