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75 urte bete dira tropa faxistak Zizurkilen sartu ziren 1936ko Amabirjinaren 

bigarren hartatik, genozidio frankistari hasiera eman zion egunetik: fusila-

menduak, erailketak, atxiloketak, bortxaketak, zigorrak… 

Gerra Zibileko eta frankismoko gertakizun historikoetara begira jarri beharra 

dago. Gerra galdu eta ondorioz isiltasunera kondenatuak izan ziren haien historia 

baztertua, ahaztua gelditu dena, askotan galduta edo galzorian egon daitekeena, 

berreskuratu behar da.  

Zalantzarik ez dago gerra eta gerra ondorengo urte haiek beldur handiko garaiak 

izan zirela esateko.  Zoritxarrez, maizegi, beldur horren irtenbidea isiltasuna izan 

da eta, horregatik, gai hauei buruzko jakin mina galarazia eta debekatua egon da 

gure etxeetako sukaldeetan. Baina urte gehiegi pasatu dira isilik jarraitzeko.   

 
Giza eskubideen urraketa larriaren biktima izan zirenei errekonozimendu 

publikoa eta morala eman behar zaie. Garaituen oroimena berreskuratu behar 

da eta oroimen historikoa errekuperatzea ez da inoren aurka aritzea. Izan ere, 

gertatu dena jakiteak gertatutakoaren errepikapena ekidin lezake. 

Hari horretan bultzatu eta prestatu ditu Zizurkilgo Hernandorena Kultur Taldeak 

hurrengo egunetan gauzatu nahi ditugun ekimenak.  Izan ere, Euskal Herriak eta 

Zizurkilek Gerra Zibilean eta Diktaduran errepresioa eta indarkeria jasan 

zutenekin duen zorra kitatzeko garaia iritsi dela uste dugu. Egia berreskuratzeko 

eta isiltasuna hausteko. Egia, justizia eta erreparazioa.  

 

Hernandorena Kultur Taldea 
2011ko azaroan 
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ZIZURKILGO  UDALA 

 

75 urte bete dira aurten altxamendu 
frankista gertatu zenetik. Duela 75 
urte tropek Zizurkil hartu zuten. 
Errepublikak zekarren demokraziaren 
eta haize berrien kontrako erasoa 
izan zen, gerra lehertu eta urte 
askotako iluntasuna ekarri zuena. 
Iluntasuna bereziki, gerrak eta 
garaileek ezarritako errepresioak 
kolpatu zituen familientzat, besteak 
beste, bost zizurkildar fusilatuen 
senideentzat.  

Zizurkilgo Udalak, erakunde 
adierazpen honen bidez, aitortza egin 
nahi die faxistek fusilatu zituzten 
herritarrei, eta euren bidez,  gerra 
eta errepresioa pairatu zuten 
zizurkildar guztiei.  Elias Konstantzio 
Mendizabal, Juan Almortza, Gabino 
Barroso, Joxe Kruz Zuriarrain eta Juan 
Kruz Iribarrenen memoria aldarrikatu 
nahi dugu, faxistek hil zituzten 
demokrazia defendatzeagatik. 
Oroimena aldarrikatu nahi dugu, ez 
ahaztea, berriz ez gertatzeko bermea 
delako.  

Bide honetan,  Udalak herritarrei dei 
egiten die oroimen eta aitortza 
ekitaldiekin bat egin dezaten. 

 

 

Han transcurrido 75 años desde el 
alzamiento franquista. Hace 75 años las 
tropas tomaron Zizurkil. Aquella fue una 
agresión contra la democracia y contra 
los aires nuevos que traía consigo la 
república. Estalló la guerra y trajo con 
ella una penumbra que se prolongó 
durante años y que fue especialmente 
intensa para las familias que se vieron 
afectadas directamente por la guerra y la 
represión que aplicaron los vencedores, 
entre las cuales se hallan los familiares 
de los cinco fusilados zizurkildarras. 

El Ayuntamiento de Zizurkil, mediante 
esta declaración institucional, quiere 
mostrar  su reconocimiento a los vecinos 
fusilados, así como a todos y todas las 
zizurkildarras que fueron víctimas de la 
represión.  Queremos reivindicar la 
memoria de Elias Konstantzio 
Mendizabal, Juan Almortza, Gabino 
Barroso, Jose Kruz Zuriarrain y Juan Kruz 
Iribarren, asesinados por las tropas 
faxistas por defender la democracia. 
Consideramos que defender la memoria 
y no olvidar es el mejor modo de 
garantizar que hechos como los 
acaecidos no vuelvan a repetirse. 

Por todo ello, el consistorio de Zizurkil 
pide a todos los vecinos y todas las 
vecinas que se unan a los actos de 
memoria y reconocimiento que se van a 
celebrar. 
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OROIMEN HISTORIKOAREN  ALDE 

ZIZURKIL ETA GERRA ZIBILA 

 

 

Oroimen historikoa kontzeptu berria da. Iraganarekin konektatzeko egiten dugun 
ahalegin bat bezala ulertu behar da, benetan gertatutakoa argitu eta bizipen 
haiek jasan zituzten pertsonak begirunez hartzen ahaleginduz, kasu askotan 
indarrez eta odolaren poderioz, ahaztu arazitako istorioak izan baitira. 
 
Horretarako, Gerra Zibileko eta frankismoko gertakizun historikoetara begira 
jarri beharra dago. Eta hori da, hain zuzen ere, hurrengo orrialdeetan aurkituko 
duzunaren zergatia.  
 
Hernandorena Kultur Taldearen iritziz, lerro hauek irakurtzeak, Errepublikako eta 

Gerra Zibileko garai haietan gertatutakoa hobeto ulertzen, egia berreskuratzen 

eta isiltasuna hausten lagunduko digu. 
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Urte zailak ziren Espainiako erregearentzat I93O.aren ingurukoak. Estatua 

demokratizatzeko eskabidea oihu bihurtua zen. Alfontso XIII.ak ez zuen babes 

politikorik lortzen eta errege borboia hauteskunde munizipaletarako deia egin 

beharrean aurkitu zen. Emaitzak ezbaian jarri zuen monarkiaren sistema. 

1931ko apirilaren 12ko hauteskunde haietan 

estatuko hiririk garrantzitsuenetan alderdi 

errepublikar eta sozialistak garaile atera 

zirenez, Alfontso XIII.ak  koroa utzi eta Italiako 

bidea hartu zuen. Horrela, 1931ko apirilaren 

14 hartan Espainiako II. Errepublika 

aldarrikatu zen. Oso entzuna izan zen 

Eibarren kasua, lehena izan baitzen bandera 

errepublikanoa zabaltzen udaletxeko 

balkoian. Errepublikaren aldarrikapen horrek sekulako itxaropena zabaldu zuen 

gizartean, Euskal Herrian zein Estatu osoan. 

Hauteskunde berriak egin ziren laster eta 

ezker errepublikanoak eta langileriak irabazi 

zituen. Alderdi errepublikano ezkertiar 

moderatuek osatu zuten gobernu berria 

langile eta nekazarien aldeko aldaketa 

handiak egiten ahalegindu zen, gizarte 

tradizionala modernizatu nahian. Kultura eta 

irakaskuntza zabaldu ziren, osasun publikoa 

indartu… Baina aldaketa-asmo horiek nahi 

baino askoz mantsoago gauzatzen ari ziren. 

Bestalde, 1932an Kataluniak bere autonomia-

estatua lortu zuen, Hego Euskal Herriak ez 

bezala. 

Errepublikak gizartea aldatu eta 

modernizatu nahi izan zuen. 

 

II Errepublikak itxaropena eragin 

zuen Estatuko gizarte zabalean. 
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Euskal gizartea hiru multzotan lerrokatu zen:  

 Ezkertiarrak, erradikalagoak batzuk, 

moderatuagoak besteak, justizia 

sozialari eta langileriaren egoerari 

erreparatzen ziotenak: errepubli-

karrak, komunistak, sozialistak, 

anarkistak eta, neurri batean, ANV 

alderdia: abertzalea eta euskalduna 

baina ezkertiarra bera ere. 

 Eskuindarrak, karlistak eta 

monarkikoak bereziki. Aldaketa 

sozialen aurka, kristau erlijioa eta 

morala zituzten ikurtzat. 

 Euzko Alderdi Jeltzalea: kontserbadorea eta katolikoa, euskaltzaletasuna 

errebindikatzen zuen. Kultura eta politika oso ondo uztartzen jakin zuen.  

Zizurkilen, gainontzeko herrietan 

bezala, pentsaera desberdineko jendea 

izango zen. Ez dirudi alderdiek 

egoitzarik zituztenik herrian eta 

Villabona inguruan ibiliko ziren ziur 

asko. Errepublikarrak Arregineko etxean 

topo egiten omen zuten eta nahiko 

ondo antolatuta zeudela ematen du. 

Abertzaleen kasuan berriz, duela gutxi 

arte Behar Zana elkartea zegoen 

horretan bertan kokatzen zen batzokia. 

Karlistek Barbe ferreteriaren gainean 

elkartzen omen ziren. Baina, oro har, 

Zizurkil herri baketsua zela dirudi, 

alderdiak izanda ere, eta herritarrek 

tratu nahiko ona zutela elkarren artean.  

 
Asturiasen lehertu zen iraultza ezkertiarra 

1934ko urrian. Zapalketa basatia jasan 
zuen Franco eta Legioaren eskutik. 
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1933ko azaroan Euskal Estatutuaren aldeko 

bozketa egin zen Euskal Herriko udalerri 

guztietan. Zizurkilen 603 hautesle zeuden eta 

horietatik 563k alde bozkatu zuten eta 13k, 

aldiz, aurka. 

Espainian hauteskunde berriak egin ziren 

1933ko urte horretan bertan eta, ezkerra 

zatitua aurkeztu zelarik, CEDA alderdi 

eskuindarrak irabazi zituen. Gobernu berriak 

aurrekoak ezarritako giza-eskubide eta 

erreforma aurrerakoi asko deuseztatu zituen, 

indarrean zegoen nekazal erreforma bereziki.  

Herri xehean amorrua eta etsipena gailendu ziren eta, giro horretan, 1934an 

iraultza ezkertiarra lehertu zen Asturiasen. Gobernuak Legioa Afrikatik ekarri eta 

oso gogor zapaldu zuen matxinada.  

Azkenean, beste hauteskundeak deitu ziren 1936ko otsailerako (lehen itzulian) 

eta martxorako (bigarrenean). Aspaldi ez bezala, alderdi ezkertiarrak bilduta, 

baita anarkista beraiek ere, aurkeztu ziren bozketara: Fronte Popularra. Oso 

kanpaina nahasia eta gogor baten ondoren, ezkerrak boto-kopuru txikiaz 

hauteskundeak irabazi zituen. Zizurkilen EAJ atera zen garaile martxoko bigarren 

itzulian: Pikabea (EAJ) 236 / Lasarte (EAJ) 235 / Irujo (EAJ) 235 / Irazusta 

(EAJ) 233 / Ansó (F.P.) 71 / Apraiz (F.P.) 70 / Amilibia (F.P.) 64 / Larrañaga 

(F.P.) 61 

Hurrengo hilabeteak oso nahasiak izan ziren bi aldeentzat. Manifestazio 

istilutsuak, atxiloketak, hilketak… Aitzakia hori erabiliko zuten Sanjurjo, Mola eta 

Franco jeneralek prestatzen ari ziren estatu-kolpea justifikatzeko. Denbora 

zeraman Mola Errepublikaren gobernu legalaren aurkako matxinada prestatzen, 

baita alemaniar eta italiarrekin ere. Estatu-kolpea 1936ko uztailaren 18an hasi 

zen eta militar eskuindarrek laster batean kontrolatu zituzten otsaileko 

hauteskundeetan eskuinak irabazi zituen lurraldeak. Baina besteetan ez ziren 

espero bezain erraz gailendu eta Errepublikaren aldeko jarrerari eutsi zioten: 

Madril, Bartzelona eta Katalunia, Valentzia… eta Gipuzkoa eta Bizkaia. 
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Matxinadak oihartzun handia 

izan zuen nazio artean. Baina 

Alemaniako naziak eta 

Italiako faxistak 

erreboltariekin bat egin eta 

armaz hornitu zituzten 

bitartean, aliatuek (EEBB, 

Frantzia, Britainia Handia…) 

matxinada Espainia barneko 

arazotzat hartu zuten eta 

neutral geratu ziren.  

Altxamenduaren buru zen 

Mola jeneralak (Zuzendari 

deitua) borrokak azkar amaituko zirela uste zuen, (¡Esto se acaba! Lo que más 

durará son diez días, zioten) baina Gerra Zibila bi urtez luzatu zen Euskal Herrian, 

1936 eta 1937an. Gure inguruko herrietan laster sumatu ziren liskarrak. Izan ere, 

militar matxinoz osatutako hiru zutabe abiatuak ziren Iruñetik Tolosa aldera, hiru 

ibilbidetan banatuz, Etxegarate, Lizarrusti eta Azpirotz eta ¡Viva Cristo Rey! eta 

¡Navarra contra Rusia! oihukatuz.  Tolosa 1936ko abuztuaren 11n okupatu zuten 

nazionalek, hegazkinen 

eraso etengabeen artean, 

Cayuela jeneral frankistak 

hiritarren erresistentzia 

handia zapuztu eta gero. 

Behin Tolosa konkistatu 

ostean, militar matxinoek 

helburu garrantzitsua 

zuten: Oria bailaran aurre 

egin eta Andoainera 

iristea. Errepublikarrek 

atzera egin beharrean 

aurkitu ziren eta defentsa-lerro berria Buruntza - Santa Barbara – Oriamendi - 

Santiagomendi ardatzean oinarritu zen. 

 

 
Gogor borrokatu zuten Euzko Gudariak  

fronte guztietan, etxea defendatuz. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:GCE_frente_en_jul_1936.svg


Zizurkilgo Oroimen Historikoa  - 1936 / 2011 – 6. orr 

 

Hurrengo egunetan gertaera aipagarria izan genuen Zizurkilen: frankistei 

herrirako sarrera galarazteko, abuztuaren 14an Zubimusu zubiari, Villabona 

aldeko begian, hiru zulo egin zizkioten harginek. Horietan dinamita sartuz, 

abertzaleek zubiaren begia leherrarazi zuten. Antzeko ahalegina egin zuten 

Adunako zubian, alferrik ordea. 

Egun gutxi barru, hilaren 16an hasi ziren Zizurkilen inguruko ekintza militarrak. 

Latorre jeneral frankistaren kamioi blindatuak Tolosatik atera eta errepide 

nazionaletik Andoaingo sarreraraino iritsi ziren baina, tiroketak zirela eta, gelditu 

egin behar izan zuten. Bitartean, Cayuela jeneralak Oriaren ezker aldetik egin 

zuen aurrera, erdi lehertuta geratu zen Zubimusu zubian zehar eta Zizurkil, 

Aduna eta Sorabillara iritsi zen. Horrela, Amabirjinaren bigarrenean, 1936ko 

abuztuaren 16an, Zizurkilen sartu ziren militar frankistak.  

 

Frankistei bidea oztopatu nahian, Zubimusun leherkariak jartzeko zuloak egin zitzaten agindu 

zien Diputazioak bere harginei. Leherketa abuztuaren 14ko goizeko 2etan gertatu zen. 
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Okupazioko lehen egun 

haietan apenas izan zenik 

bonbardaketarik Zizurkilgo 

inguruan. Baina bortizke-

riarik ankerrenak bere 

aurpegirik gordinena eraku-

tsi zuen: errepresaliatuak 

eta, bereziki, fusilatuak. Bost 

izan ziren heriotza-zigorra 

jasan zuten zizurkildarrak: 

Gabino Barroso Minguez, 

Joxe Krutz Zuriarrain Mujika, Elias Konstantzio Mendizabal Bengoetxea, Juan 

Almorza Etxaide eta Juan Krutz Iribarren Ezkioga. Bosten bekatua, errepublikano 

izatea. Errepresaliatu batzuek ihes egitea lortu zuten. Beste asko, gerran 

frankisten bandoan parte hartzera behartu zituzten. 

Aipatzekoa da frankistek ezberdin jokatu ohi 

zutela emakume nahiz gizonekin. 

Errepublika defendatzen zuten gizon asko 

eta asko fusilatu bazituzten, ez zuten gauza 

bera egiten emakumeekin. Garaile 

frankistek, Errepublikaren alde agertu ziren 

emakumeen umilazioa bilatu nahi zuten 

bereziki, zigor fisikoa bera baino. Askotan, 

ilea sustraitik moztu eta errizino-olioa 

edatera behartzen zituzten, gero herrian 

zehar bueltaka ibiltzera derrigortuz. Are eta 

gehiago, hainbatetan Espainiako bandera 

jartzen zieten bizkarrean eta, ¡Viva España! 

oihuka arazi. Ez ziren gutxi izan Villabonan 

bertan ere zigor hori jasan behar izan zuten 

emakumeak.  

Emakumeek rol handia jokatu zuten Gerra Zibilean. 

 
Jose Antonio Agirre Lekube 

(1904 – 1960) 
lehen lehendakaria izan zen. 
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Gerrak, bitartean, aurrera 

jarraitzen zuen. 1936ko 

irailaren 13an Donostia erori 

zen armada frankistaren 

eskuetan. Urrian, Euskal 

Autonomi Estatutua lortu eta 

Jose Antonio Agirrek lehen 

lehendakaritzari zin egin zion 

Gernikan, haritz zaharraren 

magalean.  

Hilabeteetan gerra ez atzera eta ez aurrera geratu zen Gipuzkoa eta Bizkaia 

arteko mugako lurraldetan. Baina 1937ko apirilaren 26an Luftwaffek (nazien 

“Kondor legioa”) eta Aviazionek (italiar faxisten hegazkinak), 

Francoren babespean beti, Gernika bonbardatu zuten lau orduz, jende zibilaren 

artean sarraskia eta hiriaren suntsipena eraginez. Bonbardaketa Pablo 

Picassoren gerraren aurkako margolan 

famatuaren gaia izan zen. Gernikan 

gertatutakoak Durangoko bonbardaketan 

izana zuen aurrekaria bi egun aurretik. 

Baina lehen bonbardaketa Otxandiok jasan 

zuen, matxinada hasi eta lau egunetara, 

uztailaren 22an. Han 70 herritar hil 

zituzten. 

Azkenik, 1937ko ekainean Bilbo erori zen. 

Horrek Errepublikarentzako funtsezko 

kaltea ekarri zuen, gerra frankisten aldera 

desorekatuz erabat.  

Laster, abuztuaren 25 eta 26an, EAJren 

batailoi batzuk eta Euzko Mendigoizale 

Batza-koak armak utzi eta amore ematea erabaki zuten, behin Euskadi galduta ez 

zutelako gerrarekin jarraitu nahi kanpoan. 

 
Gernika, Errepublikako Gobernuaren enkarguz 

Picassok margotutakoa (3,5 m x 7,8 m).  

 

 
Franco eta Hitler, Hendaiako geltokian 

(1940.02.12). 
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Horrela, gerra-frontetik 

atera eta Santoñan elkartu 

ziren. Bertan italiarren 

tropen aurrean porrota 

negoziatzen saiatu omen 

ziren: Santoñako Hitzarme-

na izenez ezagutzen denak 

euskal agintari politikoen 

atzerriratzea, euskal biztan-

leriarekiko jazarpenik eza, 

euskal gudarien bizitza 

errespetatzea... jasotzen 

zuen. Behin armak utzita, ordea, adostutako baldintza horiek ez ziren bete. 

EAJrentzako ikaragarrizko porrota izan zen Santoñakoa eta bere agintari politiko 

eta militar asko El Dueso penalean atxilotuta gelditu ziren. 

Aldiz, euskal miliziano ezkertiarrek, behin Santander galduta, Asturiasen ekin 

zioten borrokari. Beste euskaldun batzuk, berriz, itsasontziz Frantziara iristea 

lortu zuten eta geroztik Kataluniara joan ziren, Errepublikaren alde gerran 

jarraituz.  

Behin ekintza militarrak 

amaituta, goitik behera 

aldatu ziren herrietako 

ohiturak, Zizurkilgoak 

barne. Lehen ikurrinak 

zabaltzen ziren tokietan, 

espainiar banderak jarri 

arazi zituzten, hasi 

udaletxetik eta etxee-

tako balkoi eta 

leihoetaraino. Beharko 

jarri. Beste aldaketa nabaria salbokonduktoena izan zen. Udaletxean sinatu 

beharrekoa, erabat derrigorrezko bihurtu zen herritik ateratzeko. 

 
Andazarrateko erietxeak tuberkulosiak jotakoak 

jasotzen zituen. 

 
Errepublikaren alde agertu zirenen fusilamenduak  

nonahi gertatu ziren Euskal Herrian. 
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Miseria eta kalamidatea nonahi, sufrimendua nagusi etxe gehienetan. Hildakoak, 

gosea… eta beldurra. 

Bai, gerrak berarekin ekarri zuen ondorio larrietako bat gosetea izan zen. 

Generoa falta zen, kale-etxeetan gehienbat. Artoa zela, patata zela, babarruna 

zela… errazago moldatu ziren Zizurkilgo baserrietan. Eta gero, errazionamendu 

kartila edo liburuxkarena dugu. Izan ere, familiako kide kopuruaren arabera, 

errazionamendu liburuxka bana izaten zen etxe guztietan. Horrela, senide 

kopuruaren arabera, familia bakoitzari erosketarako kopuru zehatz bat egokitzen 

zitzaion, olioa zela, azukrea, tabakoa… Olioaren kasuan, adibidez, senide 

bakoitzarentzako olio litro 

laurden bat izaten omen zen 

hilabeterako. Ondorioz, 

estraperloak ere gora egin 

zuen inguruko herrietan eta 

Zizurkilen, elikagaiena 

hasieran, jantziena ere 

geroago. Izan ere, lanbide 

horretan aritzen zirenek beti 

izaten zuten nori saldu eta 

hainbatek diru asko egin 

zuen estraperloarekin garai 

hartan.  

Miseria horrek guztiak herritarren osasunean eragina izan zuen. Besteak beste, 

bularreko gaixotasuna, tuberkulosia etorri zen. Gainera, gerratik mutil asko itzuli 

zen Euskal Herrira gaixotuta eta tuberkulosia oso kutsakorra zen. Gaitzak 

harrapatzen zituen gaixoak Andazarrateko erietxera eramaten zituzten. 

Espainiako Gerra Zibila 1939ko apirilaren 1en amaitu arren, Francok bere 

aurkarien kontrako kanpaina basatiarekin jarraitu zuen. 

Iturri fidagarrien arabera, erregimen frankistak 8.000 euskaldun erail zituen 

bortizki eta 55.500 atxilotu, horietatik 11.700 espetxealdi luzekoak. Teodoro 

Hernandorenak bezala, beste 70.000 euskaldunek erbesteko bidea hartu behar 

izan zuten, haurrak herena. Eta milaka zigortu langile-batailoietan! 

 
Frankisten errepresioak euskaldun asko etxea utzi eta  

ihes egitera behartu zuen, atzerrira askotan. 
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Frankisten errepresioa ez zen exekuzioetara eta 

heriotza-zigorretara mugatu. Eratu zen gizarte 

berrian galtzaileak bizitza politiko, kultural, 

intelektual eta sozialetik kanpo geratu behar 

izan zuten. Eta, nola ez!, euskara bihurtu zen 

etsairik nagusiena. 

Errepresioa esparru ekonomikora ere zabaldu 

zen eta, horrela, errepublikano edo abertzale 

galtzaile askoren ondasunak xahutzeaz gain, 

korrupzioa, ustelkeria, gizarte frankistaren jaun 

eta jabe bilakatu zen.  

Zizurkilgo udalak berak ere, eta espresuki Gobernadore Militarrak kanpotik 

ekarri eta gure herriko alkate izendatu zuen Jose Meliton Legarrak lagundu zien 

frankistei galtzaileen ondasunak xahutzen, 1936ko urriaren 18ko udal-aktak 

dioenez: "El objeto de esta reunión es cumplimentar órdenes de la Comandancia 

Militar de la villa de Tolosa: hacer una relación detallada de todos los individuos 

vecinos de esta villa que en su día votaron a los partidos tanto al Nacionalistas 

Vascos como al llamado Frente Popular". 

Frankismoa, errepresioan oinarritutako erregimen politiko gisa, Francoren 

heriotzarekin amaitu zen, ez nolanahi ordea. Gogora dezagun Francok, 1975eko 

azaroaren 20an hil aurretik, hartu zuen azkenetako erabakia: irailaren 27an Juan 

Paredes Manot (Txiki), Anjel Otaegi eta FRAPeko Jose Luis Sanchez, Ramon 

Garcia eta Humberto Baena fusilatzea agindu zuen. Horrek Euskal Herrian, 

Espainiar Estatuan eta atzerrian protesta eta gaitzeste ugari eragin zuen. 

 

 

 

 

Gehiago jakiteko: 
 
 Lumane. Atzoko Amasa eta VIllabona. Larramendi Bazkuna, 2006 

 Gerra Zibila andoaindarren begietatik. Xabier Lasa. Larramendi B., 1994 

 Memoriaren izenak. Mikel Errazkin. Tolosaldea Historia bilduma, 2011 

 Nueve meses de guerra en el Norte. Coronel J.M. Martinez Bande. Madrid, 1980 

 Los crímenes de Franco en Euskal Herria. Iñaki Egaña. Txalaparta, 2000 

 Espainiako Gerra Zibila Euskal Herrian. I. Chueca / L. Fernandez. Egunkaria, 1997 
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ELIAS KONSTANTZIO 
MENDIZABAL BENGOECHEA 

 
Adunibar baserrian jaio zen 1911. Beraz, 25 
urte zituen errepublikano izateagatik 
fusilatu zutenean. 
 
Gurasoak Pedro Manuel eta Manuela Inaxi, 
Elias Konstantzio baserriko seme zaharrena 
zen. Papelerako ofizioa herriko kartero-
lanarekin uztartzen zuen. 
 
1936ko irailaren 29an bi Guardia Zibil eta 
errekete bat hurbildu zitzaien Adunibarrera 
Elias Konstantzio atxilotzeko aginduarekin.  

 
Atxiloketaren lekuko ama Manuela Inaxi, (zortzi seme-alaben alarguna) eta 
arreba Jesusa izan ziren. Haiei tokatu zitzaion etxekoa lotuta nola eraman 
zuten ikustea. Une latz horretan, amak, bihotza jota, konortea galdu zuen. 
 
Tolosako presondegira eraman zuten lehenik. Gero, azaroaren 13an, 
Donostiako Ondarretako espetxe beldurgarrira. Hori jakitean, laster asko 
gerturatu ziren senideak etxekoari bisita egitera, baina espero ez zuten 
entzuna jaso zuten: “ha sido liberado entre el 14 y el 15”. 
 
Handik aurreko guztia jakinkizun dago. Agiriren batek Oiartzunen fusilatu 
zutela badio, beste iturrien arabera azaroaren 15ean, beste 15 lagunekin 
batera Beran fusilatu zutela jasotzen da. 
 
Ama, beti ama, Zizurkilen inguruan hildakoren bat agertzen zen bakoitzeko 
bertara gerturatzen  zen, gorpua bere semearena ote zen kezkatuta. 
 
Bat edo beste izan, gauza da senideek ez zutela Elias Konstantzioren berri 
gehiago izan. Gainera, aita Pedro Manuel bera ere kartero izanagatik 
alargunari tokatzen zitzaion pentsioa ukatu zioten. 
 

 
Elias Konstantzio Mendizabal, 

soldadutza-garaian. 
 

ZIZURKILGO FUSILATUAK 
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GABINO 
BARROSO 
MINGUEZ 

 
Errepublikano izateagatik 
fusilatua, Jauregi edo Villa 
Juanito deitzen den etxean 
bizi zen. 
 
Barroso familia berez 
Valladolid probintziatik, Pe-
ñafiel herritik zehazki, eto-
rria zen.  Itxura denez, gure 
inguruko    igeltsutegietatik 

ateratako karea garraiatzen aritzen ziren mando eta gurdien bidez. 
Villabonako Presentacion Ugalderekin ezkondu zen eta hiru seme-alaba 
izan zituen: Kandido, Maria Pilar eta Joxe Krutz.  
 
Lanbidez aldatzeko izan zuen aukeraz baliatuta, aitaginarreba hil zenean, 
haren egitekoa hartu zuen: Umezurztegiko, Casa Cuna-ko sereno. Lan 
horretan harrapatu zuen gerrak. Gabino, ordea, ez omen zen gehiegi 
beldurtu bere buruagatik: “yo no he hecho nada” esaten omen zuen. 
 
Baina errepublikanoa izaki, Umezurztegian bertan gorde zen badaezpada. 
Moja batek, ordea, Gabino agintari frankisten aurrean salatu zuen. 
Berehala atxilotu eta Tolosako presondegian sartu zuten 1936ko irailaren 
29an. Gero, azaroaren 13an, Guardia Zibilaren esku geratu eta Donostiako 
Ondarretako presondegi ankerrera eraman zuten. 
 
Agiri ofizialetan “fallecido en la guerra” jarri bazuten ere, senideek jakin 
zutenez, Beran fusilatu zuten 1936 azaroaren 15ean, Adunibarreko 
herritarrarekin batera ziur asko. 
 
Presentacion alargunak, hiru semeak hartu eta Bartzelonara joan zen, 
anaia Joxeren (pilotaria) etxera. Handik Manresara alde egiten zuen eta, 
azkenik, Frantziara. 
 

 
Elias Konstantzio Mendizabal, 

soldadutza-garaian 
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JOXE KRUTZ ZURIARRAIN MUJIKA 

Iruran jaiotakoa berez, urte asko eman zituen Zubimusu-zar etxean 

bizitzen. Portu papertegiko langilea eta errepublikanoa. Frantziska (Paka) 

Arratibelekin ezkondu eta hiru alaba izan zituen: Maria Manuela, Maria 

Eulalia eta Izaskun. 
 

Senarra gerran, Paka emaztea artean erori gabe zirauen Donostiara joan 

zen, “Hospital de Sangre” delakora, bertan zaurituta zegoen senitartekoren 

bat bisitatu asmoz. 1936ko abuztuaren 13a zen. Frankisten bonbardaketa 

suertatu zen une horretan bertan eta leherketa batek bete-betean 

harrapatu zituen ama-alabak. 15 eta 13 urteko bi alaba larriki zauritu ziren 

metrailaz: bi egun barru zendu ziren. Hirugarrena, Izaskun, bi urteko alaba 

gazteena, besoetatik atera zitzaion bonbaren eztandagatik. Leherketa 

horrek osasun-arazoak eragin zizkion Izaskuni bizitza guztirako.  
 

Agiri ofizial batetan 1936an hil zela dio. Baina badirudi Bizkaia aldean 

gerran zela, Joxe Krutzek zauriak jasan zituela eta erietxe batera eraman 

zutela. Gaixoetxea frankisten eskutan erori zenean,  erregimenaren aldeko 

norbaitek ezagutu eta salatu zuen. Behin atxilotuta, 1937ko data 

zehaztugabe batean fusilatu zuten. 
 

Handik aurrera nahiko lan izan zuen Pakak bizimodua ateratzeko. Etxeko 

errenta ordaindu ezinik ere kale gorrira bidaltzen saiatu ziren. “No 

queremos trato con gentuza“ edo “lo tienes que pasar mal, lo tienes que 

pagar” bezalakoak entzutea tokatu zitzaion maiz. 
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JUAN  

ALMORZA  ETXAIDE 
 
Teodosiok eta Jesusak 
sei seme-alaba izan 
zituzten, argazkian 
agertzen  direnak.  Juan  

horietatik 5.a izan zen. 1897ko abenduaren 27an jaiotakoa, 
familiarekin bizi zen Teodosioenean. Errepublikarra eta, lanbidez, 
arotza, ezkondua zen baina ez zuen seme-alabarik izan.  
 

1936ko abuztuaren 18an atxilotu zuten Eibarren, arotz-lanetan 
zebilela, eta Tolosako presondegira eraman. Han izan zuten preso 
urte bereko urriaren 5a arte. Egun horretan Komandantziara eraman 
zuten, ostera egun berean espetxera itzultzeko. Biharamunean 
berriro atera eta falangisten esku utzi zuten. Egun horretan bertan 
fusilatu zuten Tolosan, 38 urte zituela. 
 

Bitxikeria moduan, esan, Juan hil eta gero, bere nortasuna zerabilen 
beste norbait desagertu zela Asturiasen 1937an. 
 

JUAN KRUTZ IRIBARREN EZKIOGA 
 
Villabonakoa berez, Aurrera ostatuan jarria zuen bere bizilekua. Egia esan, 
ezer gutxi dakigu Juani buruz. 
 

Juan Bautista eta Agustinaren semea, gainontzeko zizurkildarren garaitsu 
berean atxilotu zuten. Errepublikanoa hau ere, Tolosan fusilatu zuten 
1936ko urriaren 1ean. “Pasado por las armas. Murió el día de ayer”, zioen 
haren heriotza-agiriak.  
 

Tolosako kanposantuan lurperatu zuten. 
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POR LA RECUPERACIÓN DE LA MEMORIA HISTÓRICA. 

ZIZURKIL Y LA GUERRA CIVIL. 
Comienza la década de los 30 con la proclamación de la II República española el 

14 de Abril de 1931, después de las elecciones municipales, forzando de paso la 

dimisión del rey borbón. Todo ello genera una gran ilusión y esperanza en la 

sociedad vasca, así como en el resto del Estado. Parecía comenzar una nueva era 

El nuevo gobierno creado a continuación cuenta con mayoría de partidos 

republicanos y de izquierda, que pretenden iniciar un proceso significativo de 

mejora de las condiciones de obreros y campesinos. Pero las cosas no van a ser 

tan sencillas. Por otra parte mientras Catalunya consigue su Estatuto en 1932, no 

es así el caso del País Vasco, que tendrá que esperar hasta 1936 en plena guerra. 

La sociedad vasca se posicionó en tres grandes grupos políticos:  

 La izquierda (radicales y moderados): republicanos, socialistas, 
anarquistas, comunistas y ANV, nacionalista éste último. 

 La derecha: carlistas y monárquicos.                                                                                      

 PNV: conservador y católico.                                          
No poseemos datos sobre la existencia de sedes de algún partido o sindicato en 
Zizurkil, lo que nos lleva a suponer que utilizarían las existentes en Amasa-
Villabona, que sí nos constan. Aquí parece que no hubieron grandes tensiones.                                                          

En noviembre del 1933 se celebró en todos los ayuntamientos de Euskal Herria 

Sur una votación sobre el Estatuto Vasco. Éstos fueron sus resultados en Zizurkil: 

votantes, 603; a favor, 563; en contra, 13. 

En España mientras tanto, en las elecciones de 1933, la derecha, CEDA, resulta 

ganadora. Nuevas tensiones. Fruto de ellas, la huelga revolucionaria de Asturias 

de 1934, sofocada trágicamente con la intervención del ejército y la legión. 

En las elecciones de 1936, sin embargo, resultará vencedor el Frente Popular 

(partidos de izquierda y sindicatos). En Zizurkil fue el PNV el que triunfaría, con 

diferencia, en la segunda vuelta de las elecciones, en marzo del 36. La situación 

se volvió muy confusa y tensa en los siguientes meses. La violencia será así la 

excusa perfecta para  la  rebelión  contra  la  República,  que  venían  preparando 

desde tiempo atrás militares como Mola, Sanjurjo y Franco. Estalla el complot el  
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18 de Julio. Comienza la guerra, que durará tres largos años. Una guerra con 

apoyo exterior desigual, porque así como las naciones “democráticas” 

permanecieron neutrales, los sublevados contaron desde el principio con la 

ayuda de la Alemania nazi y de la Italia fascista; ayuda, que al final resultaría 

decisiva. 
 

La guerra se alargó durante dos largos años en nuestro entorno. Las tropas 

sublevadas en Navarra, al mando de Mola, prepararon rápidamente la invasión 

de Gipuzkoa, para cerrar la frontera de Irún y entrar en Donostia. Tolosa cae el 

11 de Agosto del 36, después de superar una fuerte, pero desigual resistencia.  
 

Con vía libre, los franquistas se dirigieron hacia Andoain. En su camino, Villabona 

y Zizurkil, a donde llegan el 16. Antes, dinamiteros republicanos volaron el 

puente de Zubimusu (en la madrugada del 14), para obstaculizar el paso de las 

tropas fascistas.   
 

Desde los primeros días muestran los facinerosos su verdadera cara represiva: 

detenciones y ejecuciones, sin juicio previo la mayoría de ellas. Cinco fueron los 

zizulkildarras fusilados: Gabino Barroso Minguez, Joxe Krutz Zuriarrain Mujika, 

Elias Konstantzio Mendizabal Bengoetxea, Juan Almorza Etxaide y Juan Kruz 

Iribarren Ezkioga. Este último, natural de Villabona pero residente en la pensión 

de Aurrera. Su único pecado: defender la República. Muchos lograron huir. A 

otros, se les dio la opción de morir o incorporarse a las filas rebeldes.   
 

La represión sobre las mujeres se ejerció con saña: a todas aquellas que 

defendían esa República, que les había comenzado a reconocer su dignidad, se 

las castigó con cárcel, y a otras muchas de ellas, después de cortarles el pelo al 

rape y purgarlas con aceite de ricino, las hacían desfilar por las calles, como 

afrenta y escarmiento. 
 

La guerra, mientras tanto, continuó. El 13 de septiembre los fascistas entran en 

Donostia. En octubre se aprueba en Madrid el Estatuto vasco. El frente se 

estabiliza en la frontera entre Gipuzkoa y Bizkaia. Pero los bombardeos 

criminales sobre la población civil de Otxandio, Durango y Gernika, llevados a 

cabo por la legión Cóndor nazi, a las órdenes de Mola, siembran el pánico y el 

terror. Todo ello junto, con la falta de aprovisionamiento militar,  provocan  el 

hundimiento del “cinturón de hierro” y la caída de Bilbao en junio de 1937. 
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Comienza la retirada hacia Cantabria, donde se produjo la división entre los 

resistentes. Así, mientras los nacionalistas negocian con los italianos en Santoña 

una salida digna, que luego resultaría un fiasco y un desastre, terminando la 

mayoría de ellos en la cárcel de El Dueso, los republicanos se repliegan hasta 

Asturias, para continuar allí la resistencia o pasar al frente de Catalunya, hasta 

terminar la contienda.  
 

Una vez perdida la guerra llegó el miedo, el terror, las represalias. Franco trató 

desde el principio de erradicar cualquier atisbo republicano o nacionalista. 

Banderas, costumbres, la represión sobre el euskara, salvoconductos...  Para 

muestra, un botón: en el acta municipal de Zizurkil del 18 de octubre del 36 el 

alcalde J. Melitón Legarra, impuesto por el Gobernador militar, firmó lo 

siguiente: "El objeto de esta reunión es cumplimentar órdenes de la 

Comandancia Militar de la villa de Tolosa: hacer una relación detallada de todos 

los individuos vecinos de esta villa que en su día votaron a los partidos tanto al 

Nacionalistas Vascos como al llamado Frente Popular". 
 

Según fuentes fidedignas, serían 8.000 los asesinados vascos por las tropas 

franquistas, más de 55.000 los encarcelados, de los cuales 11.700 de larga 

duración. 70.000 exiliados, siendo una tercera parte menores de edad. Además, 

obligaron a miles de presos a ingresar en los Batallones de Trabajo.  Las 

consecuencias en cuanto a la salud fueron desastrosas para la mayoría de los 

vascos: racionamiento, hambre, miseria, calamidad... acarreando todo ello 

graves enfermedades entre los ciudadanos, entre otras la tuberculosis.  
 

Además, la represión no se ciñó exclusivamente al ámbito político y cultural. 

También en el económico tuvo consecuencias desastrosas, con la confiscación de 

todos los bienes de los nacionalistas y republicanos, provocando y manteniendo 

el estraperlo con el racionamiento. La corrupción fue el santo y seña de la nueva 

sociedad franquista. 
 

El dictador Franco falleció el 27 de septiembre de 1975, dos meses antes de 

mandar a la muerte a los miembros de ETA Juan Paredes Manot (Txiki) y Anjel 

Otaegi y a los del FRAP José Luis Sánchez, Ramón García y Humberto Baena. En el 

camino mucho dolor, represión, sinsentidos, angustia, heridas cerradas sin curar, 

silencios... 
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