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“HONDARRIBIAN GERRA ZIBILAREN KONTAKIZUNA”

2016. urtean, Gerra Zibilaren Errelatoaren 
inguruko lanketa bat egin genuen. Bertan, 
duela 80 urteko eguneroko  kontakizuna 
egin zen, Hondarribian Gerra Zibilaren non-
dik norakoak azalduz. Gertakariak, gerta-
tu ziren egunetan zehar, zehaztu ziren bai 
kaleko paneletan eta sare sozialetan egunez 
egun zabalduz.

Herriko memoria eta historia gizarteratzea 
izan da helburu nagusia. Gizarteratzearen 
helburuari jarraitasuna emateko asmoz, 
lanketa honetan urrats berri bat eman dugu, 
kontakizun hauek liburuxka formatoan jaso 
eta zabalduz.
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Uztailak 20

 Atzoko egunez, uztailak 19, altxamendu 

faxista egin zen, lehenik Marokon eta gero 

penintsulan, bertan sartu ondoren. Hondarri-

biko hiriak, hori ikusirik, Fronte Popula-

rreko Batzordeak hartu du bere gain herriko 

botere instituzionala (IR, PSOE, PCE eta EAJ), 

ondorengo neurriak hartuz:

-Greba orokorra.

-Etxeratze-agindua 21:00etatik aurrera.

-Janari, ibilgailu eta armen konfiskatzea 

udatiarrei (Arma Plazan jasoko dira).

-Mugazainen deuseztatzea; zibil armatuek 

izango dute kontrola.

-Hondartzara sartzeko debekua.

-Eskuindarren eta udatiarren atxilotzea, sus-

magarriak direlakoan.

Gerra Zibilaren Errelatoa

Hondarribia, 1936ko uda.
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 Fronte Popularreko batzordeak 
hartutako neurriak jarraitasuna izaten ari 
dira. Gaur, Guadalupeko Gotorlekuko Blanco 
sarjentua herrira jaitsi denean, atxilo 
hartu dute. Ordu gutxitara aske geratu da, 
deklaratu ondoren, eta Grajera kapitainari 
eskatu zaio gotorlekuaren kontrola Fronte 
Popularreko batzordeari ematea. Bestalde, 
bart, tentsio momentuak bizi izan ziren 
Amuteko kaputxinoen konbentuan. Izan ere, 
Pasaia eta Irundik etorri ziren miliziano 

anarkista eta komunistak, “ekintza 
arraroak” gertatzen zirelaren 
abisuarekin. Orduan, batzuek ihes 
egitea erabaki zuten,  batek lortu 
zuelarik helburua. Besteak bitartean, 
Gerra Zibilean zehar Hondarribiko 
hirian izandako lehenengo atxiloak 
izango ziren. EAJren mugimenduei
esker, berehala aske utzi zituzten, 
eta elizan zituzten diru eta material 
hornidura bueltatu
zitzaizkien.

 Gaurkoan, gotorlekutik erantzunik jaso 
ez denez, herriko Defentsa batzordea mugiarazi 
du Grajera kapitainak, eta Perez zinegotzi 
sozialista eta hainbat laguntzaile igo dira 
Guadalupera. Bertan galdekatu egin dute 
kapitaina, eta gotorlekuaren gaineko ardura 
bere gain jarraituko duela esan duenean, 
atxilotu egin dute “Desakatu” egitea egotzita. 
Ondoren, Perezen agindupean 140 milizianok 
hartu dute gotorlekuaren kontrola.

Miliziano taldea Guadalupeko go torlekuko parape toan
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Uztailak 23

 Udaletxeko udalbatza aretoa 
atxiloz betetzen ari da. Horregatik, 
alternatiba gisa Guadalupeko gotorle-
kua erabiltzea pentsatu da, eta erabaki 
da behin-behineko kontrola Defentsa 
komiteak izatea. Bestetik, lehenen-
go milizianoak irten dira Irun eta 
Donostiarantz, Bigarren Errepublika 
defendatzeko asmoarekin, gehienak 
gazteak eta herritarrak dira (Zutabe 
Mistoak).

 Gaur, Jaizkibelgo gailurra defendat-
zeko asmoarekin, EAJ-k 30 bat boluntario 
bidali ditu mendirantz. Bestalde, herrian 
bertan, Fronte Popularrak adierazi du udale-
txeko bulegoan aurkeztu behar duela hiritar 
orok, erregistroa betetzeko asmoekin. Bitar-
tean, Loiolako kanoikadak entzuten direla-
rik, Donostia eta Irundik miliziano taldeak 
iritsi dira herrira, bertako segurtasuna eta 
kontrola bermatzeko asmoarekin. 

Uztailak 26

Uztailak 25

 Gaurko egunez, ofizialki, Fronte Popu-

larraren esku geratu da Guadalupeko Gotorle-

kua, azkenean. Santillan artilleriako kapitai-

na izango da hemendik aurrera Gotorlekuaren 

buru, eta lehenengo neurriak hartu ditu: Kos-

tako kanoiak bakarrik geratuko dira defentsa-

rako Guadalupen, beste artilleria-pieza guztiak 

Irungo defentsarako erabiliko baitira. Kanoi 

horiek Amute auzoan kokatu dira, Mirandaenea 

baserriaren alboan. Behin Gotorlekuaren kon-

trola ziurtatuta, Udaletxeko udalbatza aretoa 

husten hasiko dira gaur arratsaldetik aurrera. 

Bestalde, itsasaldetik amerikar bandera zuen 

ontzi bat iritsi da portura, Frantziako eta 

haien enbaxadarako banderak zeramatzalarik.

 Gotorlekuko buru ohia zen Grajera ka-
pitaina Irungo erietxera eraman dute, gaixotu 
egin delarik. Azken egun hauetan, komunika-
zio arazoak daude, telefono sarea, telegrafoak 
eta postak ez baitaude martxan, eta diru fi-
sikoaren eskasia dago (Hondarribian ez baita-
go bankurik). Bitartean, Udaletxeko udalbat-
za aretoan atxilo zeuden lehenengo presoak 
iristen hasi dira Guadalupera. Horietako asko 
Zarautzen eta Hondarribian zeuden udatiarrak 
eta eskuindarrak dira.
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Uztailak 27

 Fronte Popularrak Gerra Komisaria Mi-
rentxu kasinoan ezarri du, eta hiritar guztiek 
bertatik pasa beharko dute norbanakoaren fi-
txa betetzeko (adina, sexua, lanbidea eta afi-
liazio politikoa). Bestetik, hainbat enpresari 
atxilotu dituzte, eskuindarrekin harremanak 
izan ostean. Fronte Popularreko batzordeak 
EAJrekiko konfiantza eza adierazi du, es-
kuindar nazionalismoak edozein unetan saldu 
dezakeelako Errepublika. Horregatik, komiteak 
miliziano boluntario guztiak deitu ditu uda-
letxera, bertan ahalik eta munizio gehien pi-
latzeko.

Uztailak 28

 Gaurkoan ez da atxiloke-
tarik egon eta komunikazio sa-
reak berrezarri egin dira, gi-
roa lasaitu den seinale. Fronte 
Popularreko batzordeak, bestal-
de, Osasun, Garraio eta Ordena 
Publikoaren Komisariak osatu 
ditu, eta ekintza horietarako 
Kontxa eta Mouriskot hotelak 
erabiliko ditu egoitza gisa.Udale txea. Fronte Popularreko Ba tzordearen 

egoi tza .
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Uztailak 29

 Gaurko eguna, altxamendu faxista eman 
zenetik egun lasaiena izan da. Hondarribiko 
hirian ez da berri garrantzitsurik izan, ez 
atxiloketa ez neurri berririk, kanpotik dato-
rren informazioa jasotzea besterik ez. 

Uztailak 30

 Uztailaren 20 eta 21 egunetan gertatu-

riko ekintzen ondorioz, EAJ Fronte Popularre-

ko batzordetik at geratu da, katolizismoaren 

defentsan dabilelako. Abuztuaren 1ean egin-

go dugu haren kontakizuna. Bestetik, Irundik 

deia egin dute, tropa faxistak Bidasoa baila-

rara hurbiltzen ari direlako.

Uztailak 31

 Uztailaren azken egunean, 
udaletxeko udalbatza aretoan zeu-
den hainbat atxilo aske utzi di-
tuzte, erregistrotik pasatu ondoren, 
ez dugu informazio berririk jaso. 
Bestalde, mendialdean emandako bi-
txikeria bat dugu aipagai, Guada-
lupeko ermitan esbastikak agertu 
direlarik marraztuta. 
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Abuztuak 1

 Azken berrien arabera, badirudi Beor-
legik bere baliabide guztiak Irungo borrokan 
jarriko dituela. Artilleria laguntza ere jaso 
du Ortiz de Zarate zutabearen eskutik. Herrian 
bitartean, alerta-egoera da nagusi, atxiloke-
tak jarraitzen dituztelarik, bai eta udatiar 
asko galdekatuak izan ere.

Abuztuak 2

Abuztuak 3

Abuztuak 4

 Gaurko egunez Mirentxu kasinora joateko 

deia zabaldu du herriko komiteak militar, 

militar-ohi eta armadun pertsona oro miliziano 

gisa inskribatzeko faxismoaren aurka. Bestalde, 

Fronte Popularraren prentsari esker, kanpoko 

albiste gehiago iritsi zaizkigu Hondarribira. 

Hasteko, lehenengo internazionalistak iristen 

hasi dira Espainiara, errepublikaren defentsan 

bizitza emateko prest. Bestetik, jakin dugu 

Beorlegi koronela Endarlatsako inguruetan 

dabilela Bidasoako erasoaldia prestatzen, 

Mola jeneralaren agindupean eta karlisten 

tertzioekin ongi hornituta.

 Abuztuaren 3a, astelehena, atseden eguna 

izango du Prentsak eta albiste garrantzitsu-

rik egon ez denez, bihartik aurrera jarraituko 

dugu informazio gehiago eskaintzen.

 Guadalupeko Gotorlekuko atxi-
loek bertako kantinan dute “arran-
txoa” gaurtik aurrera, eta haien fa-
miliek bidalitako gehigarriak jaso 
ditzakete, presoen baldintzak onak 
diren seinale. Bestalde, berriz ere 
Nafarroako erreketeen eskutik, ur 
hornidura eten dute Hondarribian 
zein Irunen, mehatxu modu gisa.
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Abuztuak 5

Abuztuak 6

 Aste honetan ere, nazionalistekin egon-

dako arazoak tentsioak areagotu ditu batzor-

dearen barnean. Fronte Popularreko kideek eta 

batez ere, anarkistek eta komunistek salatu 

dute nazionalistek ez dutela Hondarribiko 

erabakietan parte hartzen, ez eta laguntza as-

korik eskaintzen ere, nahiz eta Errepublika-

ren alde agertu diren. Hori dela eta, batzor-

deko kide batzuk udaletxeko udalbatza aretoan 

giltzaperatu dituzte, nazionalistak gehienbat, 

eta Stavisky ezkertiarra kalabozora eraman 

dute. Bitartean, San Martzial eta Guadalupeko 

kanoiek ez dute etenik faxisten aurka erasot-

zeko.

 Gipuzkoako Fronte Popularreko batzor-

deko hainbat kide etorri dira hirira, atzo 

gertaturiko “errebolta” lasaitzera. Horietako 

erreboltari bat atxilo eraman dute Guadalu-

pera, eta bitartean, batzordearen jarraitasuna 

bermatzeko Donostiako batzordeko kide batzuk 

hirian finkatuko dira hurrengo egunetan. Be-

rriz ere, karlistek eten egin dute argiztatzea 

egun osoan zehar, eta gauean itzuli da, baina 

tarteka.
 

Abuztuak 7

Abuztuak 8

 Bidasoa ibaiaren bestaldetik datoz 
albisteak. Dirudienez, tren blindatu bat 
omen dago Hendaiako tren estazioan, muga 
pasatzeko zain; orduan interbentzio eza 
nagusitzen da, nahiz eta jakin faxistak 
laguntza jasotzen ari direla Alemania 
eta Italiatik. 
 

 Gaurkoan Irundik dator larrialdi deia! 

Beorlegiren tropa faxistak Endarlatsako in-

guruetara hurbiltzen ari dira, Frantziarekin 

kontaktua mozteko asmotan eta errepublika iso-

latzeko asmoarekin, horrela ez baitute Frant-

ziarekin kontakturik izango. Bitartean, Honda-

rribian atxilotze-faseak martxan jarraitzen du 

eta udatiar gehiago iristen ari dira Guadalu-

pera.  
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Abuztuak 9

Abuztuak 10

 Egun lasaia gaurkoa Bidasoako zonal-

dean, nahiz eta arratsalde partean abisua 

pasa diguten etxeetan geratzeko, karlistak 

omen baitzeuden inguruko mendietan, nahiz eta 

azkenean ez den horrela izan. Bestalde, Donos-

tiatik heldu da deia, faxistei aurre egiteko 

ordua iritsi dela, edozein mementotan has dai-

tezke eta erasotzen. 

 Gaurko egunez, duela 9 urte amaitu zela 

Espainia eta Marokon arteko gudua, badiru-

di penintsulan, eta batez ere Euskal Herrian, 

beste bat hastear dagoela. Oraingoan gure 

bailara protagonista izango da. Irungo bat-

zordeak deia egin du, eta Pagogaina eta En-

darlatsa inguruetako lubaki eta XIX. mendeko 

gotorlekuak erabili ditu, lerro defentsibo bat 

eratzeko helburuarekin.  
 

Abuztuak 11

 Jaizkibel mendia bustitzen duen Kantauri 

itsasotik datoz berriak gaurkoan. Pare bat 

gerra-itsasontzi begiztatu dira Pasaiako 

badiatik gertu, Cervera eta España korazatuak, 

hain zuzen ere. Itsasontzi horiek, nazionalen 

aldeko jarrera agertu dute, beraz, baliteke 

erasoaren hasiera hemendik gutxira izatea. 

Bestetik, Guadalupeko gotorlekuko Zaindaria 

izan zen Grajera eraila izan da Irunen.
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Abuztuak 12

 Gaurko egunez hasi dira Cervera eta España 

korazatuak Irun bonbardatzen, Erlaitz eta Pagogai-

na alegia, bertako guda hasi den seinale. Ondorioz, 

Hondarribiko Fronte Popularreko batzordea Guada-

lupeko gotorlekura igo da Florencio Iracheta irun-

dar sozialista buru zutelarik. Bertan presoei eska-

tu diete Mola jeneralari eskutitzak idazteko, itsas 

bonbardaketa geldi dezan, argudiatuz hori gertatu 

ezean bonbardaketaren biktima bakoitzeko bost preso 

erailko dituztela. Bestetik, Guadalupeko gotorlekuko 

Zaindaria izan zen Grajera eraila izan da Irunen.

Abuztuak 13

Abuztuak 14

Abuztuak 15

 Atzoko egunez hasi zen Irungo gudua, 

eta Erlaitz eta Pagogaina eraso zituzten. Ho-

nelaxe entzun zen irratian: “… Irun esnatu 

egin da! Mendelun barrikadak egin dira! Uda-

letxea lurrez beteriko zakuz estalia ageri da! 

Ibilgailu eta jendearen mugimenduak urduri-

tasuna eta tentsioa agerian uzten ditu! …“. 

Ahal den heinean gure laguntzaren beharra 

dute Irungo adiskideek: batez ere borrokarako 

jendea eta erizainak dira beharrezkoak, zau-

ritu asko izango baitira eta miliziano asko 

beharrezkoak izango baitira hurrengo egune-

tan. 

 Goiza lasai antzean joan bada ere, 
Mirentxu kasinoa lurrezko zakuz ba-
bestua esnatu da, faxisten eraso baten 
beldur. Arratsaldean, ordea, atxiloketa 
aipagarri bat eman omen da, Cesar Jalon 
ministro ohiarena, hain zuzen ere . Bi-
tartean, Irundik datozkigu berri itxaro-
pentsuak, faxistak garaituak izaten ari 
baitira.

 Gaur, hilak 15, itzalaldi elektrikoa jazo da 

Guadalupeko Gotorlekuan, karlistek argi-horni-

dura eten dute eta, berriz ere. Horren ondorioz, 

gotorlekuan kandelak erabiltzen hasi dira ar-

gitasuna lortzeko asmoz. Bitartean, Endarlatsako 

zubia dinamitatua izan zen arren, faxistek hain-

bat lekutatik hautsi dute defentsa lerroa, eta 

atzeratze estrategikoa burutu dute errepublikar 

tropek.

Irungo bonbardake ta, ar tilleria nazionalak
eragindakoa
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Abuztuak 16

Abuztuak 17

 Udaletxeko aretoa husteko asmoarekin, azken 
atxilotuak lekualdatu dituzte. Hemendik aurrera, 
protokoloa jarraituz, gizonezkoak Guadalupeko go-
torlekuan egongo dira atxilo, eta emakumezkoak 
Muñoz jeneralaren etxean giltzaperatuko dituzte 
(Hotel Obispo). Astebete tinko eta gogor eutsi ondo-
ren, Endarlatsa eta Pagogaina faxisten esku geratu 
dira, eta hala lehenengo defentsa lerroa ezerezean 
geratu da. Bitartean, Hondarribiko Fronte Popu-

larreko batzordeko hainbat kidek Irungo defentsa 
batzordean parte hartu dute bigarren defentsa le-
rroa osatzeko, eta plangintza zuzentzen, besteak bes-
te Errandonea, Larrañaga eta Usabiaga komunistak 
aritu dira.  

HASI DA ERASOA!

 Goizean goiz ekin diote bonbardaketari Cer-

vera eta España gerraontziek; lehenengo helburuak 

San Marcos eta Urgull mendia izan dira. Arratsal-

dean ostera, faxistak Guadalupeko gotorlekua era-

sotzen saiatu dira, 305mm-ko kanoiak baliatuz, baina 

errepublikar tropek gogor babestu dute herria eta 

gotorlekua Ordoñez kanoiekin erantzunez, eta horre-

la, distantzia nabarmen bateraino urrundu dituzte 

korazatu nazionalak. Defentsa gogorra egin dutenez, 

ezin izan dute gotorlekua eraso, gertu ibili dira 

ordea, Guadalupeko zelaigunean jo baitu faxisten 

kanoikada batek! Bestalde, Irungo erasoa hasi ze-

netik, argirik gabe jarraitzen du herriak eta ezin 

ditugu kanpoko albisteak jaso. 
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Abuztuak 19

Abuztuak 20

 Gaurko egunez bonbardaketak eten dira, 

eta ez Hondarribian eta ez Irunen ez da 

erasorik izan. Bitartean, Beorlegi hasia 

da Irungo azken erasoaldi prestatzen, he-

rria hartzeko asmoz. Baina Irungo defent-

sa batzordea bildu egin zen atzoko egunez, 

eta gaurkoz hasi dira lehenengo mugimenduak 

egiten defentsa lerroa eratzeko: Elaitzako 

gaztelutik Zubeltzu eta San Martzial ton-

torretik, Puntzaraino. Tropa ezkertiarrak, 

berriz borrokarako prestatu dira, munizio 

eta arma eskasia dagoen arren; Hendaian eta 

Baionan pare bat “azukre” kargamentu zain 

daudelark muga pasatzeko.

 Atzoko egunean bezalaxe, Hondarri-
bian ez dugu berri nabarmenik, bai ordea 

gure auzokideen lurraldean, Irunen, hain 

zuzen ere. Defentsa batzordeak jakinara-
zi duenez, borroka krudelak gertatzen ari 

dira Zubeltzu eta Elaizako inguruetan, eta 

egunean zehar hainbatetan aldatu da eskuz 

posizioa. Baina azkeneko berrien arabera, 

errepublikarrek jende eta armamentu eska-
sia izanagatik ere tinko eutsi diote gauera 

arte, atzeratze estrategikoa burutu duten 

arte, San Martzial eta Puntza amaieraraino, 

gune horiek defendatzeko helburuarekin. Bi 

kokapen horiek Frantziarekin muga egiten 

Abuztuak 18

 Egun on, Hondarribia! Ba al dago zer 
edo zer hoberik bonbardaketa goiztiar bat 
baino gure tropak alertan jartzeko? Bada... 
08:22etan ekin dio Cervera gerraontziak gure 
aurka “zartakoak” emateari, zehazki Higer 
lurmuturretik 8.7 kilometrotara. Ondorioz, ge-
rra komisarioak agindu du Higer lurmuturre-
tik gertu artilleria pieza bat kokatzeko, its-
asontziak urrun mantendu daitezen., Eguerdira 
arte, beste hiru aldiz ekin dio erasoari na-
zionalen korazatuak, baina ez dute jaurtike-
tekin asmatu eta Donostiarantz urrundu dira! 
Artilleria soberan badaukate ere, punteria eta 
gure indar eta gogoa falta zaizkie madarikatu 
horiei. Guadalupeko Ama Birjinaren estatua 
parrokiara jaitsi dute bonbardaketatik babes-
tuz eta aldi berean, ermitaren alboan zegoen 
gurutze handia eraitsi dute, itsasontzientzat 
erreferentzia gisa erabiltzen baitzuten.

(*“azukre” e tike ta zerama ten armez be teriko bagoiei 
egi ten dio erreferentzia. Errepublikarentza t zi-
ren arma hauek ez ziren sekula iri tsi, blokea tu ta 
gera tu bai tziren.)



A
bu

ztu
a

Abuztuak 21

 Albiste itxaropentsuak datozkigu Do-
nostiatik!! Bi mila miliziano inguru datoz 
Bidasoa bailara defendatzeko asmoz, nahiz eta 
armamentu eskasia dagoen haien artean ere. 
Faxisten aldetik ordea, dakigunez, hiru mila 
gizonek baino gehiagok osatzen dute arma-
da erasotzailea. Gainera, artilleria hobearen 
eta abiazioaren jabe dira Beorlegik gida-
turiko nazionalak. Beraz, aurreko asteetan 
bezala, edozein mementotan espero dute gure 
tropa ahaltsuek faxisten erasoa!

dute, eta espero da hurrengo egunetan na-
zioarteko laguntza iristea, Baionan dauden 
“azukre” kargamentuak, hain zuzen ere.

Me trailadorea ekinean Irungo frontean
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Abuztuak 22 Abuztuak 23

 Bonbardaketek ez daukate etenik! Gaur 

goizean berriz ekin dio erasoari Cervera 

gerraontziak! Gure tropek erantzun egin dute 

Guadalupeko gotorlekutik, baina ez da nahikoa 

izan korazatuan inpaktu egiteko. Horren 

ondorioz, berriz ere 12:10etik 12:50ak arte 38 

kanoikada bidali dizkigu itsasontzi faxistak, 

eragin nabarmenik sortu gabe. Bitartean, 

Jesus Larrañaga komunistaren gidaritzapean 

dagoen Gerra Komisariak erabaki du duela 

pare bat egun gertatutako itsas bonbardaketen 

ondorioz, epaiketa sumarisimoa egingo zaiela 

hainbat preso ezaguni, kasurako Hondarribian 

atxilo dauden Honorio Maurari, Joakin 

Beunzari eta Alvaro Padillari. Tartean dago 

Alvaro Figueroa y Torres ere, Romanonesko 

kondea eta Espainiako presidentea izandakoa.

 Gaurko egunez ere, “zartakoak” bidali 

dizkigute faxistek! Cerverak bere lanean 

jarraitzen du eta 13:18ean hasi du gaurko erasoa 

Guadalupeko gotorlekuaren aurka: 24 jaurtiketa 

egin dituzte. Pasaiako badiaren paretik eraso 

du gaurkoan Cervera gerraontziak, eta jakin 

dugunez, harriturik geratu dira bertan kokaturik 

zeuden gure tropak, izan ere, Errepublikako 

bandera zeraman korazatu faxistak, nahiz eta 

nazionalen alde agertu den tripulazioa. Beraz, 

kontuz ibiltzeko abisua zabaldu dute, itsasontzi 

edota tropa multzoak gure banderekin ager 

daitezke, nahiz eta trikimailua izan, guri 

ziria sartzeko asmoarekin. 
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Abuztuak 24

 Hirugarren egunez etenik gabe jarraitu 

du Cervera gerraontziaren erasoaldiak Guadalu-

peko gotorlekuaren aurka. Gaurkoan, 16:12an hasi 

dira eta bi ordu luzez jarraitu dute “pepinazoak” 

botatzen. Gotorlekutik bi jaurtiketa egin dira, 

eta dirudienez batek itsasontzia jo du. Bestetik, 

herenegun aipatutako epaitegi sumarisimoaren 

inguruan, Romanonesko kondea aske geratu da, 

eta hartarako, baldintza gisa ezarri da itsas 

bonbardaketak etetea. Ikusiko dugu bihartik au-

rrera zer jazotzen den. Amaitzeko, eta aurreko 

astean bezala, abiazioak egindako bonbardaketak 

ari da jasaten Irungo hiria.

Abuztuak 25

 Bonbardaketa berri bat eman da Irunen. 

Egoera larria da biktima eta kalte materialei 

erreparatzen badiogu. Bitartean, hainbat preso 

berriren izenak iritsi zaizkigu erredakziora, 

hala nola Meliton Manzanasena Irungo herrian 

JAPeko militante eta erreferentea denarena. 

Bestalde, Fronte Popularraren eskuzabaltasuna 

adierazteko, atxilo bati gaur arratsaldean 

ordu bateko baimena eman zaio bere amona bi-

sitatzeko, Francisco Montenegro presoari, hain 

zuzen ere. 

Abuztuak 26

 Gaur, Irungo batailari dagokionez, 

Beorlegik hurrengo erasoaldia bidali du 

San Martzial eta Puntza hartzeko asmoz, 

baina erresistentzia gogorraren ostean, at-
zera egin behar izan du!! Bestalde, gaur 

hasi dira justizia egiten Guadalupeko Go-
torlekuan bonbardaketa dela eta hil diren 

biktimen ondorioz. Antonio Escales JAPeko 

lider probintziala eta Mariano Alfaro CE-
DAko militante irundarra izan dira lehen 

erailak, lehenagotik Irungo Osasun Publi-
koko batzordeak hala dekretatu baitu. Iru-
nera garraiatuak izan dira eta epaiaren 

ondoren hiriko hilerrira eraman dira, eta 
bertan erail dira. 
Bitartean, lehenengo irundarrak hasi dira 
Hondarribira ailegatzen, herria defen-
datzeko eta babesteko asmoz; beste batzuek 
Frantziarako bidea hartu dute, beldurraren 
poderioz.

 ( *J.AP.: Juntas de Acción Popular.
*C.E.D.A: Confederación Espanola de Derechas 
Au tónomas)
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Abuztuak 28

Abuztuak 27

 Gaurko egunez lehenengo familiak hasi 

dira Hondarribia uzten eta Frantziarantz Bi-

dasoa ibaia gurutzatzen, faxisten gertutasuna 

ikusirik. Hori ekiditeko, Fronte Popularreko 

batzordeak deia egin du gure Hondarribia de-

fendatu beharrean gaudela esanez, faxistak 

iristen badira, amaituko baitira gure aska-

tasuna eta errepublika! Bestetik, Puntzan eta 

San Martzialen tinko jarraitzen dute gure 

tropek Beorlegiren erasoei aurre egiten.

 Gaur, hilak 27, Irungo ospitaleak hustu 

dituzte eta, zauritu asko Hondarribira lekual-

datuak izan dira, Nafar kolonietara, besteak 

beste. Atzoko erasoaldia saiakera ezerezean 

gelditu ostean, gaurkoan ere erasoari ekin 

diote Los Arcoseko zutabeek, baina Beorlegiren 

tropek porrota besterik ez dute sufritu!! 25 

hildako eta 75 larriki zauritu dira; bitar-

tean, gure tropek tinko jarraitzen dute, nahiz 

eta egoera okertzen hasia den.

Hendaian: Emakume, haur e ta agureek 
osa turiko zu tabeak Irun e ta ingurue ta tik Zubi 
Internazionala guru tza tzen, Gendarmeria 
frantsesaren babespean .
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Abuztuak 29

Abuztuak 30 Gaurko egunean Hondarribian ez 
da gerra-gertakizun nabarmenik izan, 
Mendeluko ebakuazioa eta Guadalupeko 
gotorlekuan jazotakoa izan ezik. Bertan, 
Irungo erasoaren gertutasuna ikusirik, 
Fronte Popularreko kideak tentsioa na-
baritzen hasiak dira, eta Urnieta eta 
Azpeititik etorritako EAJko naziona-
listak bakea ezartzen saiatu dira. Bi-
tartean, Irundik berri itxaropentsuak 
datoz, Beorlegik atzeratzea burutu bai-
tu, egin duen erasoaldia saiakerak eze-
rezean geratu ostean. Gure tropek tinko 
eta gogor eusten diote eta ahal duten 
heinean, atxiloak egiten saiatzen dira, 
informazio baliagarria lortzeko asmoz.

Laguntza!!!

 Laguntza beharra dauka Irunek!!! Beor-

legik taktika aldaketa jorratu du eta artille-

ria eta abiazioa baliatuz Irun bonbardatzen 

ari da gau eta egun! Ez dute metrorik ere 

irabazi baina izua zabaldu dute Irungo herri-

tarren artean, eta askok Frantziarako bidea 

hartu dute. George Steer gerra kazetariaren 

arabera, bi mila pertsonatik gora pasa dute 

muga, eta beste batzuk Hondarribirantz zuzen-

du dira, bertan arrisku eremutik at egoteko.
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Abuztuak 31

 Abuztuko azken egun honetan, tent-

sio-egoera ugari ari dira bizitzen Bidasoako 

bailaran. Lehenik, matxinatuek mehatxu egin 

dute Irunek amore ematen ez badu, hiri guztia 

bonbardatuko dutela, nahiz eta zibilak heriot-

zara bidali. Hori dela eta, Fronte Popularrak 

jakinarazi du bonbardaketak berriz ere ema-

ten badira, kaltetuenak eskuindarren familiak 

eta presoak izango direla. Gauzak hala, Gua-

dalupeko gotorlekuan kokatzen dute begirada 

faxistek, bertan baitituzte 200 presotik gora, 

orain nazionalistek defendatuak. 

Irailak 1

Irailak 2

 Irailaren lehenengo egunean, faxisten 

mehatxua bete egin da eta hiria bonbardatu 

dute goi eta behe, horietako bonba batek Irungo 

Centro Republicano eraikina suntsitu duelarik. 

Bitartean, frontean, oso gogor ari dira mili-

zianoak borrokatzen Beorlegiren tropen aurka, 

eta kontra-erasoaldi batzuei esker, hainbat 

eremu berreskuratu dituzte. 20 hildakotik gora 

izan dira faxisten tropen artean, gure tropek 

tinko eutsi dioten bitartean! Bianditzen es-

ku-hartzea lortu dute baina ez dira gehiago 

pasako! Bitartean, Larrañaga agintari komu-

nistak Tolosan eta Andoainen Kandido Sasetak 

antolatutako defentsa-sistemaren antzeko bat 

sortzea planteatu du, Jaizkibelgo dorre eta 

muinoak erabiltzea, alegia.

 Gaurko egunez ez dugu berri onik 

Hondarribian. Hasteko, hiria gainezka egitear 

dago, Irundar familia asko gugana etorri 

baitira babes bila. Bestetik, bonbardaketa berri 

baten ondorioz hainbat hildako eta zauritu 

egon dira, eta gure tropen eskuzabaltasuna 

amaitutzat eman da. Hori dela eta lau preso 

erailak izan dira erasoaren erantzule gisa 

Faxis ten lehenengo pa truilak hasi dira Irungo 
auzo ezberdinak mia tzen. Ber takoak kanpora ir-
tenarazten di tuzte erregis tra tzeko.
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Irailak 3

Irailak 4

 Irunek ezin izan du gehiago! Hiria 
ebakuazio plan baten bidez hustu egin da, 
eta ez da bertan inor geratzen. Bitar-
tean, Hondarribian tentsio eta beldurrez 
ari da jendea bertako albisteak entzuten. 
Baina goiza hastearekin batera, hegazkin 
faxista batek, pare bat bonba leherra-
razi ditu, bata Mirandaeneako bateriatik 
gertu (Gurutze Gorriko ospitaletik ger-
tu) eta bestea Peñon hotelaren inguruan. 
Arratsaldean bigarren pasaldi bat jo-
rratu dute eta oraingoan, Guadalupe izan 
du helburu, eta horrez gain Mirandaenea 
inguruan zebilen erizain bat erail dute 
metraila dela medio. Guadalupen, behint-
zat, gauzak argi dituzte: Irun erori de-
larik haiek ere gotorlekuaren kontrola 
utzi egingo dute.

dira, itxaropen handirik gabe. Ebakuazioaren 

ostean, hainbat gertakari tamalgarri jazo dira 

gotorlekuan. Irun eta Errenteriako hainbat 

milizianok haien gain hartu dute Guadalupe, 

berrehun presotik gora zeudelarik bertan. CN-

Tko anarkistek justizia egin dute, ospea zu-

ten zazpi preso fusilatuz bertan, besteak beste 

Honorio Maura komediagile eta politikaria, 

Joaquin Beunza diputatu tradizionalista, Jose 

Javier Barcaiztegui Llobregateko kondea, An-

tonio Elosegi (Elosegui txapelen jabea) edota 

Maximo Saez, eta bizirik geratu direnen ar-

tean beldurra piztu da. Baina gaua gainean 

zegoenean, Roussell “miliziano” izenez ezaguna 

egin den batek ziegako giltzak presoei eman 

 Gotorlekua ebakuatua izan da gaur 
eguerdian. Gehienek Donostiarantz jo dute, 
eta azkeneko milizianoak Frantziara pasa 
dira Higerren paretik. Bitartean, herrian 
bertan familia ugarik erbestera jotzea 
erabaki dute, eta Frantziarantz abiatu 

Irungo hilerrian, gotorlekutik atera ondoren. 

Bitartean, Irungo borroka odoltsuak amaierara 

iristen ari dira, eta San Martzial tontorra 

eta Behobia askatasunaren eta eskubideen alde 

bizia eman duten milizianoen odolez bustita 

daude. Hori dela eta, Guadalupeko gotorlekuan 

Fronte Popularra presondegia uztekotan da 

Donostiarantz atzera egiteko, bertan faxismoari 

beste porrot bat eragiteko asmoarekin.

Renovacion Espanolako dipu ta tua. Calvo So telok sor-
turiko Bloque Nacional koalizio ultraeskuindarraren 
sina tzailee tako ba t izan zen. Bere azken hi tzak 
hauexek izan ziren: “Por tura sar tzean hondora tzen 
den i tsasontzi ba t naiz”.



I
ra

ila

Irailak 5

Irailak 6

 Gaurkoan, atzo bezala, hainbat 
presok ihes egin dute, eta atzoko 150 bat 
presoekin elkartu eta herrirantz jo dute. 
Dakigunez, dozena bat atxilo geratzen 
dira besterik gotorlekuan. Azken pre-
so horiek gotorlekuaren ebakuazioaren 
akta idatzi eta sinatu dute, milizianoek 
hala eskaturik. Azken ukitu gisa, Fronte 
Popularreko kide batek, kanoikada bat 
jaurti du herriaren aurka, parrokiako 
dorrea helburu zuelarik, baina arti-
lleriaren gabezia erakutsiz, “zartakoa” 
Iruneraino iritsi da. Bitartean, Irun 
Beorlegiren tropek hartu dute, eta sute 
ikaragarri bat ikusten da hemendik. 

 Gaur, hilak 6, egun tamalgarria da Hon-

darribiko hiriarentzat. Guadalupeko gotorle-

kua galtzearekin bertan zeuden azken milizia-

noak erail dituzte. Faxistak iritsi direnean 

5-6 miliziano erresistentzia gogorrarekin 

eta atxiloen ihesa ahalbidetu du. Jakin dugu-

nez, atxilotuta zeuden gehienak kanpora atera 

dira eta Hondarribirantz datoz jakinda hirian 

jende gehiena ebakuatua izan dela.

Santillan kapi taina, Guadalupeko go torlekua bere 
agindue tara izan zuena, Hendaian erbes tera tua, 
Bidasoa ibaia zeharka tu os tean.
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borrokatu dira, baina garaituak izan dira, eta 

ondoren fusilatu egin dituzte. Gorpuak ez dira 

aurkitu; normalean bide bazterretan uzten dituzte, 

baina oraingo honetan. esan digutenaren arabera, 

inguruko baserritarrek ez dituzte aurkitu. Bi-

tartean, Hondarribia faxisten esku geratu da eta 

gotorlekuko presoek eta Beorlegiren tropek hartu 

dute indarrean hiri maitatua, blindatuen lagunt-

zarekin. Ondorioz, errepublikazaleek eta hainbat 

milizianok Bidasoa ibaiaren bokalea gurutzatu 

dute faxisten eskuetan geratu baino lehen, eta 

hala erbesteratuak izan dira. Beste batzuek ordea, 

aurreko egunetan bezala, Jaizkibelgo bidea balia-

tu dute Donostiara iristeko, bertan faxistei tinko 

eusteko. Gehienak, ordea, Hendaian erbesteratu 

dira,. Azken momentuan, Guadalupen atxilo zeu-

den eskuindarrek udaletxea, Gerra Komisaria eta 

hainbat eraikin arpilatu dituzte, kaletik “Arriba 

España” leloak oihukatzen dutelarik faxista eta 

erreketeen ingurutik pasatzean.

Eskerrik asko aste hauetan zehar irakurri gai-

tuzuen orori. Informatzen jarraituko dugu! Bo-

rrokak ez du etenik!

GORA ERREPUBLIKA!! 

Faxis tak, Fronte Popularreko kideek i tsasora bo ta-
tako au tomobilen ondoan para tu ta .
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