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Bortxazko lanak frankismo garaian: 
langile-batailoien aztarnak 
Oarsoaldean
Izar Alkuaz

M
emoria historikoaren berreskurapenari 

bideratutako lanek erregimen frankista-

ren eskutik gauzatutako errepresioaren 

alderdi ezberdinak mahai gaineratu dituzte azken 

hamarkadetan. Memoriatik ezabatutako erailketa 

masibo eta bereizi gabekoak, zanpaketa politiko, 

ekonomiko zein ideologikoa, generoaren arabe-

rako indarkeria, bazterketa soziala eta era guztie-

tako irain zein umilazioak azaleratu ziren modu 

horretan. Ibilbide luzeegia izan da orain artekoa, 

trabaz eta oztopoz josita eta, gaur egun ere, 

amaitu gabekoa.

1936ko Alt xat ze militarrarekin batera, bazter 

guztietara zabaldu zen kolpisten indarkeria gerra 

garaiko zein gerra osteko errepresio gordinaren 

adierazle izan zen. Erregimen errepresiboa izan zen 

nagusiki frankistena; militarren oldart zea eta horren 

ondoriozko gerra basatia, baita erregimenaren 

ezarpena eta sendot zea ere, terrorearen hedapen 

sistematikoan oinarrit zen bait ziren. Alt xatutakoek 

makineria errepresiboa lehen egunetatik garatu 

zuten eta garaitua fisikoki deuseztat zeaz gain, 

at zealdea edo erretagoardia garbit zeko helburua 

azalt zen zuten.

Langile Batailoietako zigortuak irmo udalet xe aurrean. Errenteria.

Iturria: Kut xateka. Kut xa Fundazioa (Creative Commons. “CC BY-NC-ND-3.0-ES 2013/ KUTXATEKA).
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Frankisten errepresioaren adierazpide ezber-

dinen artean, bort xazko lanen sistema daukagu 

erregimen horren ankerkeriaren adierazle. Orain 

dela gut xi arte ezezaguna eta isilarazita, nolabai-

teko garrant zia bereganat zen du azken urteo-

tan Bort xazko Lanen gaiak. Gaur egun, bort xazko 

lanetara zigortutakoen senitartekoek borrokan 

dihardute erakundeen errekonozimendu ofiziala 

lort zearren, zanpatutakoen memoria berrerai-

kit zearren. Milaka herritar zigortu zituzten sistema 

honen pean. Modu berean, oso ugariak eta mota 

askotarikoak bort xazko lanetara zigortutakoek 

egindako lanak, arlo militar zein zibilean. Langile 

batailoietan antolaturik, bort xazko lanen aztarnak 

aurki daitezke Hego Euskal Herri osoko geografi an 

sakabanaturik eta hainbat ingurutan horien pre-

sent zia bereziki esangurat sua izan zen. Gipuzkoari 

dagokionez, Pirinioetako mendilerroari jarraiki, 

Lezo, Pasaia, Errenteria eta Oiart zun inguruan 

finkatutako batailoiek gunerik garrant zit suena 

osatu zuten. Bertan, mugaren gotort ze lanei eta 

mendiko errepide militarren irekierari ekin zioten 

milaka lagunek.

Bort xazko lanak armadak eta Estatuak kudea-

tutako zigor politiko gisa uler daitezke, eta, beraz, 

sistema bera eta horren helburuak errepresio frankis-

taren osotasunaren baitan ulertu behar dira. Gerra-

ren, bort xakeriaren eta errepresioaren bilakaera 

aint zat hart zea ezinbestekoa da bort xazko lanen sis-

tema bera ulertu ahal izateko, baita horren sorrera 

eta garapena kokat zeko ere. Modu berean, sistema 

horren helburuak, funt zionamendua, logika oroko-

rra eta bilakaera ulert zeko.

Gerraren bilakaerarekin batera eta gerra bera-

ren gorabeherei loturik joan zen garat zen frankisten 

sistema errepresiboa. Frankistek hasieratik edozein 

motatako disident zia edo aurkakotasuna desage-

rrarazteko helburu argia izanik ere, errepresioak ez 

zion erant zun aldez aurretik adostutako prozedura 

zehat z bati. Hala ere, oldartutakoen zapalkunt zak 

Langile batailoia Herriko plazan Errenteriako Udalaren aurrean, bataloiko bandera bedeinkatzeko ekitaldian. 1939. urtea.
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helburu hirukoit za azalt zen zuen lehen unetatik. 

Lehenik eta behin, aurkari politikoak akabat zea 

zuen helburu nagusi. Bestetik, alt xamenduaren alde 

jarri nahi zituen ordura arte jarrera garbirik hartu 

ez zutenak; baita izuaren bitartez geldiarazi ere 

errepublikaren aldekoak, erresistent zia saihesteko. 

Modu berean, errepresioak aurpegi ugari azaldu 

zituen, era zabal eta zuzenean pairatu zuten giza 

talde edo kolektibo ezberdinen araberakoa eta 

neurrikoa. Beraz, bi norabidetan oinarrituko zen 

frankisten errepresioa aurrerant zean. Aipatutako 

sistema errepresiboa hiru neurri ezberdinen bate-

rat zean oinarrit zen zen: erailketa masiboak, era-

bilera zein bazterketa ekonomikoa eta zanpaketa 

ideologikoa, alegia.

Frankistek preso hart zen zituztenekin mar t xan 

jarri zen bort xazko lanen sistema. At xilotutako 

zibilak, bero-beroan exekutatutakoak alde batera 

ut zita, kart zeletara eraman zituzten; bat zuek egun 

bat zuen buruan askatasuna berreskura zezaketen, 

konfiant zazko norbaiten aldeko informeak jasoz 

gero. Gainont zekoei, delituaren arabera epaituak 

izanik, zegokien zigorra ezarri zit zaien, heriot za 

zigorra kasurik larrienetan, baina baita urte askotako 

edo bizi osorako kart zela zigorrak eta erbesterat zea 

ere. At xilotutako gudari eta milizianoen kasuen 

prozedura ezberdina izan zen. Hasiera batean 

harrapatutako gehienak fusilatuak izaten ziren. 

Gerora, ordea, bestelako egitasmoa azaldu zuten 

mat xinatuek: kont zentrazio esparruetatik abiatuta, 

bort xazko lanen sistemaren bitartez, at xilotuen lan 

indarra erabili zuten frankistent zat onuragarriak 

izango ziren jarduera ekonomikoetan. Aurretik, 

gerra garaia bitartean, helburu militarren onura-

rako lagunt za lanetan erabiliak izan ziren, askotan 

gerra frontean bertan, lubakiak egiteko lanetan eta 

abarrekoetan.

Gerrako presoen kopuruaren ugarit zeak 

egoera berria sortu zuen, eta ondorioz errepre-

sioa gauzat zeko modu ezberdinen bilakaera etorri 

zen eta horri loturik, bort xazko lanen erabileraren 

sistematizazioa eta etengabeko hazkundea. Era 

horretan, etekin politiko eta ekonomiko izuga-

rrien iturburu gisa gauzatu zen, helburu belikoeta-

rako lagunt za izanik ere, eta, azkenik, zanpaketa 

ideologikoa ezart zeko tresna garrant zit su bezain 

eraginkorra bilakatu zen. 1937. urteko lehen hila-

beteak inflexio une izan ziren, estatu-kolpe gisa 

planteatutako alt xamendua gerra luze baten 

moduan eratu zenean. Hasierako helburua eraldatu 

egin zen estatu-kolpe bateko errepresio motatik 

gerra-errepresiorako jauzia egin zenean, bort xazko 

lanen antolaketa legala ekarriz. Hala burokratizatu-

tako jarduera errepresiboari hasiera eman zit zaion. 

Bort xazko lanen ezarpena hilketa masiboen eta 

sarraskien politika ordezkat zera zetorren. Beste 

gauza askoren artean, ezinbestekoa izango zelako 

gatibuen lan indarra, La Nueva España deitu izan 

zuten horren eraikunt zarako.

Espet xe eta kont zentrazio esparruak izan 

ziren bort xazko lanetara zigortutakoen ibilbide 

luzearen abiapuntua. Bertan presoen sailkapenari 

ekin zioten, lau kategoriatan banat zen zituzten. 

“A” edo afectos zirelakoak, mugimendu frankis-

tarekiko leialt zat hart zen zituztenak, libre uzten 

zituzten erregimenarekiko leialtasuna frogat zen 

zutenean. “B” zirelakoak, errepublikar armadan 

boluntario gisa aritutakoak dauzkagu; kargu milita-

rrik edota indar errepublikarrei lotutako ardura poli-

tiko edo gizarte mailako erant zukizunik gabekoak 

izaten ziren. “C” moduan sailkatutakoak, ordea, 

armada errepublikarreko kargu militarrak, fronte 

popularrari lotutako alderdi eta erakundeetako 

buruzagi politiko edota sindikalak, eta ideia erre-

publikano, abert zale edo ezkertiarren aldeko edo-

zein motatako ekimenak egin zituztenak ere izaten 

ziren. Mat xinadarako lagunt zaile moduan epaitu 

eta zigortu zituzten, auxilio a la rebelión delako 

delituaren akusaziopean. “D” moduan sailkatu-

takoak, azkenik, delitu arruntak zirela eta at xilotu-

takoak ziren.

“A” moduan sailkatutakoen artean baziren 

zalant zazkoak zirenak. Hau da, beren leialtasuna 

erabat frogatu ezinean zeudenak, “A-d” edo “A” 

dudosos zirelakoak. “B” moduan sailkatutakoekin 

bateratuz, Desafecto izenarekin identifi katu zituz-

ten. “C” moduan sailkatutakoekin batera kont zen-

trazio esparruetan mantendu zituzten denboraldi 

mugatu batez. Delitu zehat z baten akusaziopean 

at xilotutakoak, “C” moduan sailkatutakoak, 

auzitegi militarretan epaituak izateko eta, delitu 

zehat zik leporat zen ez zit zaien presoak, gerran 

zehar preso hartutakoak, gatibuak, langile batai-

loietara bidaliak izateko.

Bort xazko lanetan zigor estrajudizialaren 

bidetik gauzatuko zena nagusitu zen, “A-d” eta 

“B” moduan sailkatutako gatibuei aplikatuko 
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zit zaiena alegia. Langile Batailoiak, Batallones de 

Trabajadores direlakoak osatu zituzten, zigortu 

kopuru gehiena bilduz. Behar eta helburu milita-

rrei erant zuten zioten lanei heldu zieten, baita, 

modu esangurat suan, azpiegituren sarearen berre-

raikunt zarako ezinbestekoak ziren lanei ere. Haien 

kontrako deliturik gabekoak izanik ere, erregime-

nak ez zituen aske ikusi nahi eta modu krudel eta 

iraingarrian zigortu zituen, luzera joko zuten mota 

ezberdinetako bort xazko lanetara behartuz. Izan 

ere, behin gerra bukatuta ere, sistemari jarraikor-

tasuna eman zit zaion. Soldadu Langileen Diziplina 

Batailoiak, Batallones Disciplinarios de Soldados 

Trabajadores izeneko batailoi berriak eratu zituzten, 

oraingoan soldaduska adinean ziren gazteei bidera-

tuz. Hauek ere erregimenarekiko jarreraren arabera 

sailkatu zituzten. Desafecto moduan izendatu eta 

batailoi berrietara bidali zituzten, horiekin batera 

Errepublikaren alde aurretik soldaduska egin zute-

nak ere. 1942. urtea arte luzatu zen batailoi berrien 

ibilbidea, gut xi bat zuk oraindik ere beste zenbait 

urtetan zehar mantendu bazituzten ere. Batailoi 

hauek bide judizialetik zigortutako gazteak bildu 

zituzten, soldaduska adinean hauek ere bai. Zigor-

tuak edo Penados izenarekin identifi katu zituzten.

Espet xeratutakoen artean, Sistema de Re-

dención de Penas por Trabajo zelakoaren bitar-

tez bideratu zen presoen esplotazio ekonomikoa, 

mili tarizatu eta behartutako lan indar gisa. Zigor-

tuen destakamenduak edo destacamentos de 

penados zirelakoak osatu zituzten eta, Langile Ba-

tailoien ant zera, Inspección de Campos de Con-

centración y Prisioneros delakoaren ardurapekoak 

izan ziren. Delitu larriengatik kondenatuak izan 

ez ziren presoei zuzendutako sistema zen hau. 

Lan egindako egunen trukean zigorra murrizteko 

aukera ematen zit zaion presoari. Arlo zibileko az-

piegitura handiak eta ant zeko lanak egin zituzten. 

Lanak hiru estatu-erakunderen menpe zeuden: 

Servicio Nacional de Regiones Devastadas zelakoa, 

eraikunt za arloko lanez ardurat zen zena; Com-

pañía de Caminos de Hierro del Norte zelakoa, 

burdinbidea ezart zeko lanez; azkenik, Colonias 

Penitenciarias zirelakoak, bort xazko lanak bide 

judizialetik gauzat zeko modalitate ezber dindua 

zutenak. Era berean, enpresa pribatuari loturiko 

hainbat lan egin zituzten, militarizatutako indus-

trietan esate baterako. Ildo berean, lan publi koei 

lotutako Ferrocarriles y Construcciones ABC en-

presa nabarmendu zen.

Langile batailoia Herriko plazan Errenteriako Udalaren aurrean, bataloiko bandera bedeinkatzeko ekitaldian. Argazkiaren erdian 

honakoak agertzen dira: Arocena (tronpeta), Francisco Bilbao (danborra) eta Zulet (tronpeta). 1939. urtea.
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Hego Euskal Herrian, lan indar esklaboaren 

erabilerari dagokionez, 1939-1940 urte bitartekoa 

izan zen unerik gorena. Langile kont zentrazio mai-

larik altuena ere orduan gertatu zen, Gipuzkoa eta 

Nafarroaren kasuan, kopuruak 6.600 eta 13.400tik 

gorakoak dira, hurrenez hurren. Langile batai-

loien lehen urteei dagokienez, ordea, Nafarroan 

eta bereziki Bizkaian jasot zen da bort xazko lanen 

present zia. 1938an Gipuzkoan agertu ziren lehe-

nengo aldiz, Araban oraindik ere ezezagunak izan 

ziren. Herrialde honetan 1941-1942 urteen bitar-

teko garaian bort xazko lanen present zia gero eta 

t xikiagoa izan zen. Ez ordea, Bizkaia eta Gipuzkoan, 

nolabaiteko hazkundea nabarment zen baita zigor-

tuen kopuruaren aldetik. 1943tik aurrera, oro har, 

lan-indar esklaboaren garrant zia apalagoa izan zen 

eta ia-ia desagert zeraino murriztu zen. 

Bort xazko lanak erretagoardiako behar mili-

tarrak aset zera bereziki bideratu bazituzten ere, 

azken urteotako ikerlanak kontuan hartuta, gerra 

eta gerra osteko ekonomian bort xazko lanen era-

gina esangurat sua izan zela pent sa daiteke. Sektore 

ezberdinei loturik azalt zen zaigu gilt zapetuen lana; 

momentuko behar beliko eta ekonomikoen arabera 

egokitutakoa zen. Gut xienez 36.000 gatibu aritu 

ziren esklabo-lanetan Hego Euskal Herrian, 90.000 

inguru Espainiako estatuan bort xazko lanen unerik 

gorenean. Euskal lurraldeei dagokienez, %58 arlo 

militarrari lotutako lanetan aritu zen. Ia gilt zapera-

tuen erdia, 18.000 inguru, Nafarroan aritu ziren eta 

gainont zekoak, Gipuzkoan eta Bizkaian gehienbat, 

herrialde bakoit zean 8.000 inguru. Araban, azke-

nik, 2.000 baino gut xiago izan zirela pent sat zen da.

Bort xazko lanen sistemaren bidez egoki-

tutako lanen artean, errepide militarren irekiera 

eta mugetako gotort ze-lanak dauzkagu. Enple-

gatutako lan-esku esklaboaren kopuruari begira, 

garrant zit suenak dira, horretan aritu bait ziren gati-

buen bi heren inguru. Sektore honetan mendiko 

errepideen irekiera eta bestelako gotort ze-lanak 

ezberdindu daitezke eta bai bat zuek eta bai besteek 

berebiziko garrant zia izan zuten erregimen frankis-

tak bere eragin esparruaren babeserako diseina-

tutako plan estrategiko militarraren garapenean. 

Gaiaren inguruko dokumentazioan zehaztu gabeko 

bestelako lan militarrak aipat zen dira.

Erregimen frankistarent zat onuragarri bezain 

garrant zit suak izan ziren bestelako garraiobide edo 

azpiegiturei lotutako lanak ere, hala nola trenbide 

sarearen eraikunt za eta Sondikako aireportuarena. 

Beste arlo bat zuetako jarduera askotan ere era-

bili zen gatibuen lan-indarra. Horien artean, esan-

gurat suenetarikoak dauzkagu hainbat herritako 

eraikunt za edota berreraikunt za lanak: gerra eta 

bonbardaketek sunt situtako herrien berreraikunt za, 

hirietako azpiegituren berrikunt za, izaera erlijio-

soa edo politikoa zuten monumentuen konpont ze 

edota eraikunt za lanak, eta abar.

Euskal Herriari dagokionez, Gernikaren kasua 

daukagu esangurat suena. Lan mota honek ezin 

hobeto irudikat zen zuen Francok adit zera eman 

nahi izan zuena: Con el trabajo, el pan y la justi-

cia de la Patria, poco a poco van los prisioneros 

reconstruyendo lo que ellos mismos deshicieron 

antes con la dinamita. Oso agerikoa zen agintari 

frankistek zabaldu nahi zuten leloa, gilt zapetuen 

lanari mezu propagandistiko oso argia ema-

ten zit zaion. Era berean, gainont zeko herritarrei 

mehat xua eta kut su pedagogiko argi bezain ikara-

garriaz jant zitako mezua zabalt zen zit zaien. Horrez 

gain, bada bestelako lanen zerrenda luzea, indus-

tria arloa zein meat zarit za eta lan hidraulikoak bar-

nerat zen dituena, besteak beste. Espet xe edota 

kont zentrazio esparruetan bertan beharrezkoak 

ziren eginbeharrak aurrera eramateko presoen 

lana erabili zuten, baita bertako tailerretan, Talleres 

Penitenciarios zirelakoetan, alegia. Bereziki emaku-

meei zuzendutakoak izaten ziren, gainont zeko 

modalitate ezberdinetan bezala, zigorraren zama 

bikoit za azalerat zen zuen. Ondarretan zigor-

tuak izan ziren emakumeen kasua aipa daiteke 

adibidet zat.

Agintari frankistek gotort ze lanei eta men-

diko errepideen irekierari lehentasuna eman zieten. 

Bigarren Mundu Gerra jokoan zen oraindik eta erre-

sistent zia antifrankistak pent satu izan zuen bezala, 

potent zia demokratikoek erregimenaren aurka egin 

zezaketela pent sat zen zuten agintari frankistek. 

Hala, hil ala bizikoa bilakatu zen erregimenarent zat 

ustezko kanpo eraso baten aurreko defent sa ber-

mat zea. Eta, bide batez, barne erresistent ziaren 

indart ze potent zialari bidea ixten zit zaion. Euskal 

Herriari zegokionez, kostaldean zein Pirinio mendie-

tan abiatu ziren gotort ze lanak. Azken gune hau, 

Pirinioetakoa alegia, Estatu mailan garatutako pla-

naren barnean, garrant zi handiko eremut zat hartu 

zen. Gerra bukatu bezain laster Pirinioen gotort zea 
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defent sa estrategiaren arreta-gune nagusietakoa 

bilakatu zen.

1939. eta 1945. urteak bitartean, hainbat 

batailoitan banaturik, 20.000 gatibu inguru aritu 

ziren gotort ze lanetan —errepide militarren irekiera 

barne— Nafarroa eta Gipuzkoako muga lerroan 

zeharreko zenbait herritan finkaturik. Nafarroa 

izan zen gotort ze lanetan gatibu gehien jaso zuen 

lurraldea, Gipuzkoan ere kopurua esangurat sua 

zen. Bizkaian, ordea, batailoi bakarra besterik ez 

da dokumentatu: kostaldeko gotort ze lanetan aritu 

zena, Get xotik Plent ziarainoko kostalde lerroan.

Ildo horretan, Plan de Defensa y Fortifica-

ción de los Pirineos Occidentales delakoak argia 

ikusi zuen. Bertan obretarako egitasmoak defi nitu 

ziren, muga-lerroan zehar gotorleku sare sendoaren 

eraikunt za eta hauek elkarrekin komunikat zeko 

izaera militarreko errepide taktiko eta estrategiko 

ezberdinen irekiera, alegia. 1939. urteko ekain 

aldera hasiera eman zit zaien. Egitura defent siboa 

mugatik ahalik eta gertuen eraiki beharra zegoen, 

erresistent zia eremuak ezarri zituzten gotort ze 

lerroaren aurretik. Gipuzkoan bunkerrez osatutako 

hiru babes gune nagusi ezarri ziren, Gaint xurizketan, 

Arkalen eta Aiako Harrian. Fortificación Vallespin 

izenarekin ezagut zen zen defent sa gunea, men-

debalderagoko puntutik hasita, Jaizkibel mendian 

hain zuzen, Nafarroan barnerat zen zen, Erronkari-

raino muga lerroa jarraituz. Babes gune eta gotor-

leku ezberdinen arteko komunikazioa bermat zeko 

hainbat errepide taktiko eta estrategikoren irekierari 

lehentasuna eman zit zaion. Errepide estrategikoak 

ditugu pisuzkoen, horien helburua armadaren erre-

tagoardiako mugimenduei bidea erraztea bait zen. 

Errepide taktikoek, berriz, armadaren defent sa 

maniobrak egin ahal izateko garraiobide sare lagun-

garria osatu zuten. Lau izan ziren Gipuzkoan aurrera 

eraman beharreko errepideak, estrategikoa bat eta 

gainont zeko hirurak taktikoak.

tik abiatuta Guadalupeko gotorlekuraino 

iristen zen errepide taktikoa. Gaur egun, 

GI-3440 errepidearen sektore bat. Erre-

pide honen eraikunt zak Guadalupe eta 

Gaint xurizketako babesguneak komu-

nikat zeko egitasmoari erant zuten zion.

zituen errepide taktikoa, N-I errepidetik 

Gurut zeraino iristen zena. Arkaleko bidea, 

hain zuzen.

errepide taktikoa, Oiart zundik Irungo 

Ibarla auzora iristen zen Erlait zetik pasata. 

Gaur egun GI-2134 errepidea.

errepide estrategikoa, Ergoiendik Aiako 

Mugako gotort ze lanei lotutako errepideen eskema-mapa eta Langile Batailoien ezarmenduak. Iturria: Euskal Memoria Fundazioa eta 

Gipuzkoako Foru Aldundia. (Creative Commons).
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❷ Gaintxurizketa
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10 Babiloni
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Harrira, eta bertatik, Arit xulegiko tunela 

zeharkatuta, Nafarroan zehar Lesakaraino 

iristen zena. Gaur egun, GI-3420 errepi-

dearen sektore bat; Nafarroan, NA-4000 

errepidea.

Bi atal ezberdindu daitezke defent sa lerroa-

ren eraikunt zan. Hasierako saiakera, intent sitate 

handikoa egindako lanak eta enplegatutako lan-

indar esklaboaren kopuru altuari dagokionez, 

1939ko udatik hasita 1940. urtean zehar luzatu 

zen. Ondorengo urteetan zehar lanek intent sita-

tea galdu bazuten ere, errepide militarren irekie-

rari lotutako lanek aurrera jarraitu zuten. Geldiune 

horren ondoren, 1944an Vallespinen proiektuare-

kin hasitako gotort ze lanei jarraipena eman zit zaien 

bigarren atal batean. Esklabo-lanak 1948. urte 

bitartera luzatu ziren. Gerra garaiko lan-batailoiek, 

Langile Batailoiek alegia, gotort ze lanen lehen ata-

leko obrak egin zituzten. 1940. urtearen erdi aldera 

Soldadu Langileen Diziplina Batailoiek ordezkatu 

zituzten, bort xazko lanen sistemaren berranto-

laketarekin batera. Gotort ze lanen bigarren atalari 

dagokionez, pent sa daiteke 1948. urtera arte man-

tendu ziren batailoiak, SLDB [zigortuak] alegia, ber-

tan arituko zirela. Gaur egun eskura ditugun datuek 

zera diote, Euskal Pirinioetan, Erronkari eta Jaizki-

bel bitartean, 20.521 esklabo gut xienez aritu zirela 

bort xazko lanetan. Estimazioen arabera, hauetatik 

13.143 Nafarroan eta, 7.378 inguru, Gipuzkoan. 

Nafarroaren kasuan ez bezala, Gipuzkoako muga-

ren gotort ze lanei dagokienez, zaila da zehaztea 

zein izan zen batailoi bakoit zak egindako lana. Izan 

ere, oso lurralde t xikian obra asko egin ziren, eta 

ohikoa izaten zen batailoien lekualdat zea. Errepi-

deei dagokienez ere, zuhur ibili beharra dago batai-

loi bakoit za kokatu eta egindako lana zehazteko 

orduan, zenbait kasutan horrelako erreferent zia 

dokumentat zen badira ere. Aiako Harriaren ingu-

rua zein Gaint xurizketa eta Jaizkibelgo inguruak 

izan ziren garrant zi handieneko guneak. Langile 

batailoiak mendiko kanpamentuetan eta inguruko 

herrietan fi nkaturik, Oiart zunen, Errenterian, Lezon 

eta Pasaian hain zuzen ere, aipatutako errepide 

militarrak irekit zeko lanari ekin zioten Francoren 

esklaboek.

Mota ezberdinetako iturriek, zigortutakoen 

lekukotasunek eta herritarren testigant zek alde 

batetik, eta, udal art xibategi eta estatu mailako 

art xiboetako dokumentuak bestetik, bort xazko 

lanen inguruko alderdi ezberdinak ezagut zeko 

aukera eskaint zen dute. Lehenengoek norba-

nakoaren bizipenei helt zen diete. Modu horretan, 

zigortuen bizi eta lan baldint zak defi nit zeko aukera 

ematen dute, besteak beste. Iturri dokumenta-

lek, ordea, bertan lanean ibilitako batailoiak iden-

tifi kat zeko aukera eskaint zen dute, baita batailoi 

bakoit zeko zigortuen kopuru erlatiboak, epeak 

eta kokapen zehat za eta abar. Udal art xiboe-

tan kont serbatutako izen-zerrendek berebiziko 

garrant zia daukate helburu horretan, zigortutakoen 

izen-abizenak argitara aterat zen baitituzte. Lista 

edo Justificante de Revista direlakoak dauzkagu 

eta udalak eta agintari militarren arteko korres-

pondent ziari lotutako dokumentuen artean aurki 

daitezke. Modu berean, 1940. urteko erroldak 

informazio baliagarria eskaini dezake zenbait kasu-

tan. Izan ere, ez dago herri guztietan errepikat zen 

den eredurik eta, beraz, zaila da herri batean topa-

tutako dokumentu edota zerrendak ondoko herrie-

tan modu berean topat zea. Kontuan hart zeko 

modukoa lit zateke orain arteko datuak modu erla-

tiboan ulertu behar direla, zigortutakoen kopuruak 

ere, oraingoz informazio part ziala eskaint zen bai-

tute. Azkenik, Espainiako estatuko at xiboetako 

datuek abiapuntu interesgarria eskaint zen dute, 

zenbait batailoiren kasuan, kokapen ofiziala eta 

zigortuen kopuruari erreferent zia egiten diote eta, 

zenbait kasutan, epeei ere bai.

Orain arteko datuei begira, hemezort zi batai-

loi zehazki kokaturik azalt zen zaizkigu aipatutako 

herrietan; horietako hamahiruren kasuan, mota 

bateko edo besteko izen-zerrendekin. Datu horien 

arabera, zazpi batailoi azalt zen zaizkigu Oiart zunen 

finkaturik; Errenterian, bederat zi. Lezon eta 

Pasaian, azkenik, batailoi bana fi nkat zen dira. Kasu 

guztietan ez dira batailoi guztien izen-zerrendak 

kont serbatu, are gut xiago, konpainia guztietakoak. 

Askotan, hilabete ezberdinetako zerrendak daude 

batailoi edo konpainia bakoit zaren kasuan, hilabe-

tearen arabera kopuruak ezberdinak dira. Bat zue-

tan izen-abizenak errepikat zen dira, besteetan ez 

ordea, eta, askotan, zaila da errepikat zen diren 

jakitea. Beraz, gaur egun maneiat zen diren datuen 

arabera, aipatutako inguruan zigortutakoak, oso-

tara, 8.474-10.153 inguru izan zitezkeela pent sa 

daiteke.

Oiart zungo Udal Art xiboa aberat sena dau-

kagu. Herriko ezarmenduei erreferent zia egi-
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ten die 1940. urteko erroldak. 400 gilt zaperatu 

dokumentat zen ditu San Juan eta General Mola 

kaleetako bi egoit zetan, 48. eta 30. Zenbakie-

tan, hurrenez hurren. Erroldaren kasuan ez da 

ezagut zen bertan kokatuko batailoien zenbakia, 

bai bestelako datu interesgarriak, gainont zeko 

dokumentuen artean aurkit zen diren zerrende-

tan bezalaxe. Bertan, herrian fi nkatutako ia batai-

loi guztien izen-abizenak aurkit zen dira, jatorria, 

adina eta, zenbaitetan, ogibidea ere eransten zaiz-

kie. Horrez gain, erroldan eransten zaio zigortuak 

herrian zeraman denborari buruzkoa, eta, zerren-

detan batailoi bakoit zeko konpainiei buruzkoa. 

Madrilgo Kontu Auzitegiko dokumentuetan aipa-

tutako batailoiak zerrendaturik azalt zen dira, 

bat izan ezik, eta data ezberdinetako zerrendak 

gordet zen dira batailoi askoren kasuan. Horrez 

gain, Arit xulegi, Arkale eta Babilonin kokat zen 

ziren langile batailoient zako barrakoien kanpa-

menduak erreferent ziat zen dira. Errenterian, bi 

batailoien izen-abizenen zerrendak baino ez dira 

kont serbat zen. Zerrenda hauen artean badira 

konpainiaren bat Gaint xurizketan kokat zen duten 

erreferent ziak. 1940. urteko erroldari loturik, 

1942-1943 urteko eranskinetan hainbat zerrenda 

agert zen dira: guztira, 135 bat lagun, 750 lagun 

inguru zalant zazko zerrenda bat kontuan hartuz 

gero. Azkenik, zeharkako dokumentuek bi batai-

loiei erreferent zia egiten diete, 

bat Florentino Loidiri konfi skatu-

tako et xean ezarri zena, bestea 

Biteriko eskoletan ezarritakoa. 

Bestelako dokumentu batean, 

alkateak herrian fi nkatutako lau 

batailoiri erreferent zia egiten dio. 

Azkenik, 1943an, batailoi bat 

dokumentat zen da Yute fabrikan, 

uholdetarako defent sa lanetan 

aritu zena, hain zuzen. Pasaia-

ren kasuan, dokumentat zen 

den batailoiari lotutako hainbat 

zerrenda daude, konpainia eta 

hilabete ezberdinetakoak, izen-

abizenen kopurua baxua lit zateke 

ordea. Zeharkako erreferent ziek 

Cine Ideal edo Moderno zelakoan 

eta Meipi  izeneko lantegian 

kokat zen dute batailoia. Lezoren 

kasuan, azkenik, Udal Art xiboko 

dokumentuen artean ez dago 

langile batailoien inguruko erre-

ferent ziarik, izen-zerrendarik ere ez. Gauza bera, 

erroldari dagokionez. Hut sunea osatuz, ordea, 

herri oparoa daukagu herritarrek jasotako infor-

mazioari esker. Alderdi garrant zit suen artean, 

herria eta batailoietan zigortutakoen arteko 

harreman estua nabarmendu daiteke, batailoien 

present ziak herritarrengan izandako eraginaren 

isla alegia.

Langile batailoietan zigortutakoen eta herri-

tarren lekukotasunei dagokienez, bai bat zuek eta 

bai besteek adierazitakoa bat datozela nabarmendu 

daiteke. Zenbait elementu errepikat zen dira eten-

gabean, hala nola gosea eta goseari aurre egiteko 

estrategiak, hot za eta, orokorrean, mota guztietako 

gabeziak eta bizi-baldint za miserableak alde bate-

tik. Bestetik, lan-jardunaldi luze eta amaigabeak bal-

dint za gogorretan, soldadu-zaindarien tratu t xarrak, 

zigorrak eta irainak, baita azken hauen ustelkeria 

ere. Ez ziren gut xi izan heriot zak zigortuen artean; 

garai hartako ospitale militarretan eta bake epaite-

gietako akta liburuetan dokumentat zen dira.

Oso gut xi dira gure artean gerat zen diren histo-

riaren atal ilun horren lekukoak, gehienak joanak dira 

dagoeneko. Hala ere, ezabatutako memoria berres-

kurat zeko ahalegin xume honen bitartez, haient zat 

guztient zat doa gure errekonozimendurik sentituena.

Langile Batailoietako zigortuak desfi lat zen. Errenteria.
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