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1937ko apirilaren 28an, George Steer kazetariak egun bat lehenago idatzi zuen kronika 
argitaratu zen The Times egunkarian; justu gaur 81 urte: “Gernika, euskaldunen hiririk 
zaharrena eta haien kultur tradizioaren muina, erabat suntsitu zuten atzo arratsaldean 
matxinatuen hegazkinek” zihoen. Geroztik, sarraskiaren kontakizuna bihurtu du historiak, 
hari esker –besteak beste– ezagutu zirelako munduan barrena Gernikaren bonbardaketaren 
gertaerak, ondorioak eta erantzuleen jokabidea.

 

Sare Gernika-Lumok, iazko lanari jarraituz, herri-memoriaren lanketan murgiltzeko 
asmoarekin bere ekarpena burutu nahi du. Kasu honetan, “81 urte espetxez espetxe” 
ekimenarekin: 1937ko apirilaren 26az geroztik –bederen– presondegiz presondegi 
barreiaturiko anatomia bati abiapuntua eman zieten Gernikako kartzelak (edo atxilotze 
guneak) oroimen ibilbide baten bitartez lotuz. Izan ere, gaurko Josefinak, institutua edo 
eskola zaharrak, adibidez, espetxeak izan ziren orduan. Eta han gertatutakoa, gure herriko 
historiaren parte da.

Tamalez, gure oroimen ibilbide honekin ohartuko gara orduko eta gaurko espetxeen 
errealitateak ez direla hain ezberdinak: bizi-baldintzak, gaixotasunak eta testuinguruak 
blaituriko erradiografiak bizirik dirauelako.

    

Ezagutzeko eskubidea eta ardura dugu, espetxeak oroimenean baino egon ez daitezen. 
Gernikarrontzat espetxeen errealitatea amaitu beharreko erronka delako!
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1938ko maiatzean iritsi ziren lehen langile-
presoak herriko hondakinak kentzeko 
lanak egitera. Pasealekuko Eskola Publiko 
Nazionaletan eman zitzaien aterpea, eta 
eurek atondu behar izan zuten euren 
bizilekua ekainean zehar. Udalak arazoak 
izan zituen Atxilotuen Bulegoarekin, ez 
baitzegoen ados euren betebeharrak 
asetzeko gastuak ordaintzearekin; izan ere, 
ez zuen behar adina baliabide ekonomiko. 
Azkenean, Estatuak 1,65 pezeta eta Udalak 
25 zentimo ordainduko zutela adostu 
zuten. Kaltzada Egoitzak prestatzen eta 
ematen zuen jana. Hala ere, barnetegia 
desegokia zelako eta jende kopuru handi 
hura hartzeko gaitasun ezagatik, leku 
egokiago batera lekualdatzeko gestioak 
hasi ziren. Aukeratutako lekua Agustinoen 
ikastetxea izan zen, non osasungarritasun 
txarra zegoen bertan finkatutako Espetxe 
Ospitaleko saneamenduaren egoera 
txarragatik.

1938ko abenduan Eskualde Suntsituak 
erakundeko zuzendari orokorra Gernika-
Lumora etorri zen preso gehiago hartzeko 
lokalak eskatzera. Agustinoen ikastetxea 
eskaini zitzaion, espetxe-ospitale moduan 
egokitua zegoena ordurako. Ondo iruditu 
zitzaion, mila preso ekarri nahi baitzituen 
herrira; baina ez zuen ulertzen zer dela 
eta zegoen herri suntsitu batean tamaina 
horretako eraikina (ospitalea), eta kendu 
egingo zutela ziurtatu zuen, bere lekuan 
hondakinen garbiketa eta herriaren 
berreraikitze-lanak egiteko beharrezkoak 
ziren presoentzako aterpea jartzeko. Hala 
ere, presoak hara eramateko erabakiak 
arazoak eta desadostasunak sortu zituen 
herri, lurralde eta nazio mailako hierarkia 
ezberdinen artean. Preso guztiak Agustinoen 
ikastetxera eramanda konpondu zuten 
arazoa, eta, horrela, aldi berean Espetxe 
Ospitale eta Langileen Batailoiko presoen 
kartzela gisa jardun zuen eraikinak. 

1. Gernika-Lumoko 
eskola publikoak. 
Iturria: Gernikako 
Bonbardeaketari 
buruzko Dokumentazio 
Zentrua. Gernikako 
Bakearen Museoa 
Fundazioa.
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ATXILOTXE 

GUNEAK



Data horietan, 1938ko azkenetan, ezarri da gatibuen kontzentrazio-esparru baten eraikitze-
proiektuaren data, Gernika-Lumoko Udalaren agirietan aurkitutakoaren arabera. Proiektuak Arabietan 
(gaur egun Andia SaL enpresa eta Repsol gasolindegia dauden lekuan, Kanpantxurako bidearen 
ondoan, Eroskiren aurrean) kontzentrazio-esparru bat eraikitzean zetzan. Ez dira ezagunak proiektua 
bertan behera geratu izanaren arrazoiak, exekuzio-proiektua oso aurreratua zegoan arren.

Preso politikoak hartu ziren Gernikako beste leku bat Josefinen 
komentua izan zen, Mestika auzoan, Errigoitiko bidearen ondoan 
zegoena. Mistoa izan zen kartzela hau eta preso arruntak ere jaso 
zituen. 1940-1942 bitartean jardun zuen giltzapetze-zentro gisara.

PRESOEN BIZI BALDINTZAK
Espetxeko bizimoduari buruz jasotako lekukotza guztiek diote 
ohikoak zirela gosea, jende-pilaketa, higiene-falta, gaixotasunak, 
tratu txarrak eta bidegabekeriak. Zaintza Polizia Armatuaren eta 
espetxeko funtzionarioen esku zegoen. Badago 1944tik aurrera 
indar militarrak aipatzen dituen lekukotzaren bat ere.

Presoek segurtasun eta higiene-baldintza negargarrietan eraman zituzten aurrera herriaren 
berreraikitze-lanak. Buzo urdinak edo kolore argiko uniformeak erabili zituzten laneko arropa 
modura, eta egurrezko eskalapoi batzuk oinetakotzat. Gutxieneko garbitasuna bermatzeko mangera 
batekin garbitu edo dutxatzen ziren Agustinoetako patioan, beti ere taldeka. 

Erregimen frankistak, zigorra arintzearren lan egitera behartuz esklabo bihurtutako presoen errealitate 
salagarri hura estaltzeko, ordain ekonomiko bat ezarri zuen; bi pezetako dirusaria zuen oinarri, baina 
1,50 pezeta presoaren beraren mantenurako kentzen zitzaizkion, eta, beraz, 0,50 pezeta soilik jasotzen 
zituen presoak lan egindako egun bakoitzeko. Elizatik legalki ezkonduta egonez gero, 4 pezetako jornala 
jasotzen zuten, beti ere emaztea egoera ekonomiko zailean bazen. Pezeta bat gehiago jasotzen zuten 
hamabost urtetik beherako seme-alaba bakoitzeko, beti ere herriko batez besteko jornala gainditzen 
ez zen bitartean. Presoa lanbideren bateko profesionala zenean dirusaria handitu egiten zen.

Zigorra betetzen zihoazen neurrian, preso politikoak askatasuna irabazten joan ziren. Oso askatasun 
mugatua, ordea, zaintzapeko askatasun-erregimen baldintzatura pasatzen baitziren; baina euren 
jatorrizko herritik erbesteratua egotearen baldintza astungarriarekin gehienentzat, etxera itzultzea 
ezinezko bihurtzen ziena.

Etxera itzultzeko ezintasunagatik, eurak eta euren familiak bizi ahal izateko eta Gernika-Lumoren 
berreraikitze lanetarako langile faltagatik euretako askok Eskualde Suntsituentzat lanean jarraitu zuen.

“Presoek 
segurtasun eta 
higiene-baldintza 
negargarrietan 
eraman zituzten 
aurrera herriaren 
berreraikitze-lanak.”



Espetxe garrantzitsuena eraikin horretan egon 
zen kokatua, lehenago Agustinoen ikastetxea 
izandakoan. Garai hartan herri-erdigunetik 
urrun zegoen, eta oso urrun auzuneetatik 
(Saraspe, Lurgorri eta Errenteriako auzotik, 
orduan Ajangiz zena).

Agustinoen eraikinak, 1894an egindako 
eraikin zabala, hiru solairukoa, barnealdeko 

patio handiekin, kapera zabal batek 
banaturiko bi parte desberdinduekin, 
“Cia. Amorebieta-Gernika-Pedernales” 
delakoaren trenbidearen alboan kokatua, 
jende-multzo handiak hartzeko ezaugarriak 
betetzen zituen. Izan ere, bere sorreratik 
1932ra arte Bigarren Hezkuntzako ikastetxea 
izan zen, fraide agustindarrek kudeatua. 
Hala ere, handia izan arren, ikasgelak, logela 

1945ean, Eskualde Suntsituek Gernika-Lumoren berreraikitze lanak amaituta, langile-presoak 
beste leku batzuetara eraman zituzten. Aurretik libre gelditutako eta obretan lanean jarraitu zuten 
presoei alde egin edo herrian geratzeko erabakia hartzeko unea heldu zitzaien. Gehienek alde egin 
zuten, baina batzuk Gernika-Lumon lan egiten eta bizitzen geratu ziren.

Baina itxarondako askatasuna ez zen erabatekoa izan. Gerra zibila amaitu eta urte luzez Guardia 
Zibilaren kuartelera joan behar izaten zuten domekaro. 60ko hamarkadan ere jarraitu zuen praktika 
honek, kasu hartan hilabetero.

2. Lehengo Agustinoen 
Ikastetxea (gaur 
eguneko Gernika-
Lumoko Institutoa).
Iturria: Gernikako 
Bonbardeaketari 
buruzko Dokumentazio 
Zentrua. Gernikako 
Bakearen Museoa 
Fundazioa.
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kolektiboak, lorategiak eta kirol-instalakuntzak eduki arren, espazio horiek ez ziren aski izan preso 
gaixoen multzo handi hura aterpetzeko. Azken horiek trenez iristen ziren eta geraleku bat ezarri zuten 
bertan, gaixo horiek oso egoera penagarrian iristen baitziren eta, horrela,  Gernika-Lumoko biztanleei 
itxurakeria-arazo hori ezkutatzen baitzitzaien. Beste batzuk kamioietan iristen ziren aldian-aldian.

Gerrako Presoentzako Espetxe Ospitale Militar hura 1938ko 
udaberrian hasi zen lanean Asturias, Santander, Bilbo, eta 
Burgosko kontzentrazio-esparruetako preso eriekin eta 
gaixoekin. Haiei Belchite, Teruel, Brunete, eta Ebroko gudutik 
(1938ko uztailetik urrira) zetozenak batu zitzaizkien. Esparruaren 
edukiera 600 pertsonakoa zen, baina alde handiz gainditu zen 
zifra hori. Gatibuak lurrean jarri zituzten; osasun-langile gutxi 
zegoen eta artatze-lanak herritarrek egiten zituzten. Zaintza-
lanak Guardia Zibilaren eta gernikar zibilek osatutako Segunda 
Linea izenekoaren esku zeuden, baita pazienteen mantenua ere, 
zeintzuen gastuak Udaletxeko Ogasun Bulegoaren gain zeuden.

Preso haiek leku desegokian zeuden aterpetuak tuberkulosia, sukar tifoideak, meningitisa, edo tifus 
exantematikoa bezalako izurriteei aurre egiteko; infekzioen aurrean babesik gabe; elikadura egokirik 
gabe. Ospitaleratuak beste kartzela eta ospitale batzuetako baztertuak, kutsatzaileak eta terminalak 
ziren. Han ospitaleratutakoen gorputz gosetiek Zalloko hilerrian amaituko zen bidea hasten zuten 
bertan, gehienetan patologia kutsakorrengatik. Ospitale militarra izan zen 21 hilabeteetan, 1938ko 
ekainetik 1940ko maiatzera, 265 preso hil ziren bertan. Azkeneko ikerketen arabera gehiago izan 
daitezke.

Behin zenduta, presoaren gorpua egurrezko kutxa baten barruan sartzen zen eta udalaren zaborra 
batzeko organ uzten zen, zeinetan udal hilerrira eramaten baitzen, herritarren aurrean gertakari haiek 
ezkutatu asmoz. Heriotzaren jakinarazpena, legea betetze aldera, hildakoaren jatorrizko herrian egiten 
zen, beti ere herri hura “liberatua” izan bazen. Era horretara, hildakoen senideetako askok ez zuten 
inoiz jakin zer gertatu zitzaien beren hurkoei, euren herria errepublikar legediaren pean zegoelako.

Izandako heriotza-kopuru handiagatik batetik, eta herriko agintariek herria berreraikitzeko zuten 
gogoagatik bestetik, Gerrako Presoentzako Ospitale Militarra 1940ko maiatzean itxi zuten eta bertako 
preso gaixoak beste leku batzuetara sakabanatu zituzten (Sukarrietara, Zornotzara, Bilbora, etab). 
1940ko azkenetara espetxe-kolonia bat ezarri zen leku hartan, non langileen batailoi batek Gernika-
Lumoren berreraikuntza gauzatu baitzuen Eskualde Suntsituen gidaritzapean. 1946. urtera arte egon 
ziren Agustinoetan.

Azken 40 urtetan 29 euskal preso politiko hil dira espetxean: tuberkulosia, hiesa, bihotzekoak, auto-

“Behin zenduta, 
presoaren gorpua 
egurrezko kutxa 
baten sartzen 
zen eta udalaren 
zaborra batzeko 
organ uzten zen.”



lesioak, minbiziak eta abar direla eta. Gaixotasun sendaezinak dituzten presoak 12 dira 2018an: Txus 
Martin, Josetxo Arizkuren, Jose Ramon Lopez Abetxuko, Gari Arruarte, Iñaki Etxebarria, Aitzol Gogorza, 
Mikel Arrieta, Ibon Iparragirre (Arrasateko ospitalean dago egun), Ibon Fernandez Iradi, Jagoba Codó, 
Joseba Borde eta Manu Azkarate. 

Beste 10 preso daude, publiko egin nahi ez badute ere, zerrenda zital honetan egon daitezkeenak. 
Gaixotasun kronikoak, endekapenezkoak eta sendaezinak dituzte, eta, espetxean mantenduta, haien 
gaixotasunek, baldintza onetan artatu ez eta dagokion tratamendurik ez jasotzeaz gain, areagotzeko 
arrisku nabaria dute.

Bonbardaketaren suntsiketak 271 etxe 
hartu zituen: %71 guztiz suntsitu ziren, %7k 
kalte handiak izan zituen eta beste %22k 
kalte arinak. %1 baino ez zen geratu osorik. 
Ofizialki hamabi milioi pezetakoak izan ziren 
kalte ekonomikoak.
 
Eraikuntza bolumen hori guztia gauzatzeko 
Gernika-Lumon ez zegoen eskulana 
behar izan zen. Gernikako biztanleria 
gerra zibilaren eraginez (kanpainan eta 

bonbardaketan hildakoak, atzerriratuak, 
presoak, erbesteratuak) eta gerraosteko 
bizi-baldintza gogor eta ankerrengatik 3.381 
biztanlera urritu zen 1940rako, 1936an 
izandakoen ia erdira. 1939rarte, gerrako 
arrazoiengatik eta gerra amaitzean kinto 
jakin batzuk berriz mobilizatu zirela (alde 
errepublikarreko 1936tik 1941erakoak) 
kontuan izanik, gizonezko langileak gutxi 
ziren, eta ehunka emakumerekin batera 
egiten zuten lan herriko lantegietan. Gauzak 

3. Preso talde bat. 
Tartean, Gandarias, 
Erezuma, Moreno eta 
Isunza gernikarrak. 
Iturria: Gernikazarra.

3. 
MARIMETA



horrela, herriko agintari frankistek errazen zetorkiena erabili zuten herriaren berreraikuntzarako: preso 
politikoen lan-indar merkea.

Preso hauek Espainian ugariak ziren kartzeletatik eta kontzentrazio-esparruetatik zetozen 
(Burgos, Oviedo, Astorga, León, Coruña, Huelva, Yeserías, Padul, Zaragoza, Miranda Ebro, Santutxuko 
Tabakalera, etab) Lanaren Bidezko Zigor Arintzearen Legean babestu ziren, zeinaren bidez egun bat 
libratzen baitzuten bi laneguneko. Langileen Batailoiak sortu zirenean, presoetako askok nahiago izan 
zuen haietan izena eman kartzeletako edo kontzentrazio-esparruetako gatibutzatik libratzeko eta 
zigorra arintzeko.

Lan-indar merke hura Gernika-Lumon egon zen urteetan, Eskualde Suntsituak erakundeak erabili 
zituen preso politikoek eraiki zituzten Artekaleko errenta altuko etxeak, Eriabarreneko lorategi berrien 
bidea, Don Tello kaleko galtzada-harriak eta Oiz menditik ekarritako uraren azpiegitura.

Hamarkadetan indarrean dagoen gatazka politikoa konponbidean jartzeko gehiengo soziala dago, 
egun, gure herrian. Zaila izan daitekeen arren, bidea egiten ari gara, oztopoak oztopo. Jendarte 
zibilaren parte-hartze aktiboa funtsezkoa bihurtzen ari da; Ipar Euskal Herrira begiratzea baino ez dago 
pentsaezina zirudiena egia bihurtzeko gaitasuna badagoela ikusteko. Pentsaera anitz eta zabalenak 
oinarrizko osagai komunetan ados jartzea, lanketa pedagogikoa egitea bai estatuarekin eta bere 
jendartearekin eta, batez ere, bakegintzan urrats erabakigarriak emateko artisau bilakatu dira, eta 
poztekoa da.

Orain arteko emaitza garrantzitsua eta historikoa bada ere, ez 
dira horretan geratu eta lanean jarraitzen dute egindako bidea 
bukaeraraino hel dadin. Zentzu horretan, Foro Sozialak bakea 
indartzeko IV. Foroan argitaratutako hainbat ondorio gureak 
egiten ditugu, iparrorratza bihur daitezkeelako: 

“Nazio Batuek onartutako “Estandar Integratuen” arabera, 
“gatazka armatuekin lotutako bake prozesu guztietan bada 
etapa bat zeinean borrokalariek armak uzten dituzten eta 
bizitza zibilean integratzen diren”. Etapa konplexu horri DDR 
esaten zaio (Armagabetzea, Desmobilizazioa eta Gizarteratzea) 
eta bake prozesu guztietan bete behar da.

Estandar horien arabera, DDR deritzon etapa bakea eraikitzeko estrategia zabalago baten barnean 
kokatu behar da. Egonkortasuna lortzeko eta bakea eraikitzeko ezinbestekoak diren osagaietako 
bat da. Oinarrizko beste elementu batzuk honako hauek dira: dagokion herrialdeko herritarrak 
ordezkatzen dituzten indarren arteko akordio politikoak, segurtasun sistemen eta arlo horretako 

“Herriko agintari 
frankistek errazen 
zetorkiena erabili 
zuten herriaren 
berreraikuntzarako: 
preso politikoen 
lan-indar merkea.”



 ETXANIZ ORTUÑEZ, Jose Angel eta. PALACIO SANCHEZ, Vicente del. 
“Presos politicos: mano de obra barata. El Hospital Penitenciario y el Batallón 
de Trabajadores durante la reconstrucción de Gernika-Lumo (1938-1945). 
Congreso Los campos de concentración y el mundo penitenciario en 
España durante la guerra civil y el franquismokoa. Bartzelona 2002. I Tomoa, 
109-128 orrialdeak. 
 
 ETXANIZ ORTUÑEZ, Jose Angel eta PALACIO SANCHEZ, Vicente del. 
“Morir en Gernika-Lumo: el hospital militar penitenciario” Gernika-Lumo 
2003, 122 zenbakia, Aldaba. 
 
 Gernikazarra (1989) Gernika: Berreraiketaren argazkiak. Gernika-Lumo. 
84 orri.  
 
 Argazkiak Gernikako Bonbardeaketari buruzko Dokumentazio 
Zentrua. Gernikako Bakearen Museoa Fundazioak helarazita daude. 

legediaren erreformak, eta gatazkaren biktimei egia, justizia, erreparazioa eta 
ez errepikatzeko bermea ziurtatu behar dizkien prozesu osoa”.

Estatu espainiarrak, behintzat, ez du inongo borondaterik aurkeztu horrelako 
konponbide prozesu batean ekarpen positiboa egiteko. Euskal jendartean, 
ordea, indar anitzak sentitzen dira bake-agertokiaren eraikuntzan pausu 
sendoak emateko. Berauen artikulazio sozial, politiko eta instituzionala 
ezinbestekoa da urratsak ematen jarraitzeko, eta, bide horretan, oinarrizkoa 
da euskal preso eta iheslarien egoera soluzioaren parte bihurtzea. 81 urte 
espetxez espetxe eginda, ibilbidea amaitu beharra dagoelako. 

Orain, denak eta hemen.
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