
5.771 bonba, 
75 urte, berpizte bat 
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K
anpai hotsagaz batera,
lore koroa utziko dute
instituzioek zein eragi-
leek Zallo hilerriko

Mausoleoan. Urtero legez, 1937.
urteko apirilaren 26 hartan Con-
dor legioak jaurtitako bonbek hil-
dako ehunka lagunak gogoan
izango dituzte Gernikako bonbar-
daketaren urteurrenean. Gerni-
ka-Lumoko Udalak antolatzen
duen ekitaldi horretan parte har-
tzen dute, baita, Eusko Jaurlari-
tzak, Bizkaiko Foru Aldundiak,
herriko zein kanpoko hainbat el-

kartek eta eragilek, Gernikako
ospitale militarrean hildakoen se-
nideek, bonbardaketatik bizirik
atera zirenek, Alemaniako ordez-
kariek edota gernikarrek eurek
be, besteak beste. 
Hain zuzen, Gernikako parro-

kiako abade Iñaki Jauregik eta
Bilboko Gotzain Mario Izeta ger-
nikarrak emongo dute meza. Ho-
rrez gain, bertsoak eskainiko diz-
kiete bonbardaketako biktimei,
baita ohorezko aurreskua be. Na-
gasakiko (Japonia) Deux Mar-
ches bikoteak eta Gaudeamus ko-

ralak ipiniko diete musika hilerri-
ko ekitaldiari.

Autobusa hilerriraino
16:30ean emongo diote hasiera hi-
lerriko ekitaldiari, eta ordezkari
politikoei ez ezik, herritarrei be
bertara joateko gonbitea egiten
die udalak urtero. 
Hara joateko, gainera, autobus

zerbitzua izango da, denen esku-
ra. Foru plazatik aterako da uda-
lak jarritako autobusa, eta hain-
bat bidaia egingo ditu 15:30etik
aurrera.

Duela 75 urte faxistek jaurtitako bonben ondorioz hildako guztiak
gogoan izango dituzte beste urtebetez eguen arratsaldean,
Zallo hilerrian egingo duten ekitaldi instituzionalean.

Kanpaiak eta lorak,
ahanzturan ez jausteko

Bonbardaketan hil zirenen omenezko ohorezko aurreskua. MAITE ORUE BENGOA

Orain 75 urte bonbak zeru-
tik lurrera jausten ziren
moduan landu zuen Nes-

tor Basterretxeak altzairu korte-
na, orain 25 urte. Suaren agonia
izena ipini zion eskulturari, eta
orain 75 urte, apirilaren 26an,
Gernika-Lumon lehenengo bon-
ba jausi zen lekuan ipiniko dute.
Bonbardaketaren urteurrena
dela eta, ahantzi behar ez den ger-
taera hura denboran zehar gogo-
an izateko balioko du altueran 8
metro izango dituen eskulturak.
Don Tello kalean izango du bere
lekua, 1937an Arana kondearen
etxea zegoen lekuan. 
Nestor Basterretxea artista

bermeotarraren lan horrek eraso
faxistaren ondorioz hil zirenen
memoria omentzea izango du hel-
buru. 

50. urteurrenerako
1987. urtean egin zuen Basterre-
txeak Suaren agonia lan eskulto-
rikoa, Gernika-Lumoko bonbar-
daketaren 50. urteurrenerako.
Lan horregaz batera, beste eskul-
tura bat eta 17  margolan egin zi-
tuen, Nestor Basterretxearen Ger-
nika  izenburupean batuz horiek

guztiak. Artistak berak azaldu le-
gez, «Gernika-Lumon jar ziteke-
en eskultura bat aurkeztu nuen
lehenbizi. Lan hori besteak baino
konplexuagoa zen, eta adierazga-
rriagoa». Egindako lanagaz gus-
tura dago bermeotarra, eta pozik
azkenean bere obra horrek bere
lekua izango duelako Gernika-
Lumon. 

Zerutik jausten 
Hondamena, suntsipena adierazi
gura du altzairu kortenarekin
egindako lanak. Goitik beherako
xafla diagonalek zerutik lurrerai-
no eroritako bonben efektua lor-
tu gura dute. Lanaren formak
erasoa irudikatu gura du, bonbak
modu abstraktoan irudikatuz.
«Zerutik jausten diren planoak
dira; horiek Gernikako zoruan
egiten dute eztanda, suarn agi-
noa sortuz», artistak berak azal-
du duen moduan.
8x4,15x2,5 dira Nestor Basterre-

txearen eskultura horren neu-
rriak, hain zuzen, eta barne-ar-
giak be izango ditu, «eskulturak
berak dituen forma espektakula-
rrak nabarmentzeko», hain zu-
zen be. 

1937ko apirilaren 26 hartan Gernika-Lumon
lehenengo bonba jausi zen lekuan ipiniko dute
Nestor Basterretxearen ‘Suaren agonia’ eskultura.

Zerutik lurrera,
bonben antzera  

Eguenean inauguratuko dute Nestor Basterretxearen obra. HITZA
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Alemaniako presidente ohi Ro-
man Herzogek eta Lokarrik har-
tuko dituzte etzi Gernika Sariak.
Zortzigarren sariak emongo ditu
aurten Gernika-Lumoko Udalak,
Lizeo Antzokian etzi egingo du-
ten ekitaldian.  
1994tik 1999. urtera izan zen

Herzog Alemaniako presidente,
eta Baden-Württemberg estatu

federatuko kultura eta kirol mi-
nistroa izandakoa be bada. Zu-
zenbidean lizentziatua, irakasle
eta abokatu be aritu izan da Her-
zog.  
Lokarri, aldiz, duela hamahiru

urte sortu zen, Elkarri izenagaz.
«Erakunde sozial, beregain eta
plural bezala sortua, bakearen
eta Euskal Herriko bizikidetza-
ren eta normalizazioaren alde»
diharduen erakundea da Lokarri,
udalak nabarmendu duenez. Era
berean, indarkeriarik eza bultza-
tzea eta giza eskubideak, inor baz-
tertzen ez duen elkarrizketa,
aniztasuna, alderdien arteko ma-
haia eta printzipio demokratiko-

ak sustatzea du helburu elkarte
horrek. 

25 urteko errekonozimendua
Gernika Sariak banatzeaz gain,
aipamen berezia egingo dio uda-
lak Gernika Gogoratuz Bakearen
Aldeko Aztertegiari, bonbarda-
ketaren 75. urteurrenean. 25 urte
bete dituelako egingo diote aur-
ten errekonozimendua. 
Apirilaren 26ko urteurrena

«berezia» izango dela esan du
Jose Mari Gorroño alkateak; ar-
men eta gerraren aurrean «bake-
aren, elkarbizitzaren eta kultura-
ren aldeko apustua» egingo dute-
lako.

Roman Herzog eta Lokarri,
2012ko Gernika saridunak
Zortzigarren Gernika
Sariak emongo dituzte
aurten, eta aipamen
berezia egingo diote
Gernika Gogoratuzi

Gernika Sarien azken bi edizioak; 2011n –goian–Gernikazarrak eta Gerry
Adamsek hartu zuten saria. 2010ean –behean–, Mayors for Peacek eta
Jose Antonio Agirre lehendakari ohiak. ARGAZKI PRESS/ HITZA

2005

pNazioarte mailako saria.
Michael Kasper (hil ondoren
hartu zuen saria).
Alemania eta Gernika-Lumo
berradiskidetzeko lan egin zuen
berlindarrak. 
pHerri mailako saria.
Juan Gutierrez. Gernika Gogora-
tuzeko sortzailea eta zuzendari
izandakoa. 

2006

pNazioarte mailako saria.
1.000 mujeres y un Premio No-
bel de la Paz 2005. 
pHerri mailako saria. Elkarri el-
kartea. Egindako lanagatik. 

2007

pNazioarte mailako saria.
Adolfo Perez Eskibel. Bakearen
Nobel Sariduna (1980).
pHerri mailako saria. Gernika-
ko bonbardaketaren lekukoak. 

2008

pNazioarte mailako saria. De-
kaha Ibrahim Abdi. Bakearen
Nobel Sari alternatiboa.
pHerri mailako saria. Kandido
Saseta Etxebarria. Eusko Guda-
rosteko burua. 

2009

pNazioarte mailako saria. Pe-

tra Karin Kelly. Gernika-Lumo-
gaz harreman estua zuen bake-
zale alemaniarra. 
pHerri mailako saria. Ahaztuak
1936-1977 elkartea. 

2010

pNazioarte mailako saria. Ma-
yors for peace- Bakearen alde-
ko alkateak.
pHerri mailako saria. Jose An-
tonio Agirre Lekube. 

2011

pNazioarte mailako saria.
Gerry Adams.
pHerri mailako saria. Gernika-
zarra Historia Taldea. 

GGernika Sariak

Bonbardaketaren urteurrenaren
bezperan omenduko dute aurten
George L. Steer kazetari britania-
rra, apirilaren 25ean. Bonbarda-
ketaren barri mundu zabalean
emoteko egin zuen lana aitortu
guran, haren bustoa ipini zuen
Gernika-Lumoko udalak 2006an.
Orduz geroztik, lore eskaintza
egiten dute urtero bonbardaketa-
ren urteurrenean, Barrenkale ba-
rrena kalean dagoen bustoan. 
Gerra korrespontsala zen Geor-

ge L. Steer, eta Gernika-Lumon
zen faxistek bonbardatu zutene-
an. Haren kronika The Times eta

The New York Times egunkarien
azalak hartu zituen, mundu zaba-
lean 1937ko apirilaren 26 hartan
Gernika-Lumon gertatu zenaren
barri emonez. 
Egindako lanaren eskertza ber-

tatik bertara hartu zuen George
L. Sterr kazetariaren semeak,
2006an, bere aitaren bustoaren
aurrean egin zuten omenaldian. 

Komunikabideen betebeharra
Bonbardaketaren 75. urteurrene-
rako, gainera, kazetarien topake-
ta be antolatu dute. Bertoko zein
nazioarteko kazetariak batuko
dira, Lizeo Antzokian, 12:30etik
aurrera. Hain zuzen, gerraz eta
emoten diren eskubide urraketez
ariko dira topaketa horretan, eta
eskubideak urratzen diren kasue-
tan komunikabideek izan behar-
ko luketen betebeharraz eztabai-
datuko dute.  

George L. Steerren lana aitortuko dute, beste urtebetez
Lore eskaintza egin
ostean, gerra sasoian
komunikabideek duten
papera aztertuko dute
hainbat kazetarik

Steerren lana aitortzeko, haren bustoa ipini zuen udalak 2006. urtean.MAITE ORUE BENGOA
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G
aur egun inork gutxik
jartzen du ezbaian
1937ko apirilaren 26ko
16:15etik aurrerako

orduetan gorriz tindatu zutela
Gernika Gasteiztik eta Burgostik
gerturatutako Kondor Legioko
hegazkin frankisten bonbek, me-
trailak eta suak. Errautsetatik
oraindik kea zeriola, baina, sun-
tsitu zuten hiria hartu zuten fran-
kistek, eta sarraskiari buruzko
desinformazioari ekin zioten eu-
ren aldeko kazetari eta publizis-
tek. Lekukoek ziotenaren aurka,
frankistek Gernikako triskantza
gorri-separatistek edota dinami-
tari asturiarrek eragin zutela esa-
ten jarraitu zuten.  

Lekuko batzuek, euskal gober-
nuko eta gizarteko ordezkari na-
gusi batzuk tartean zirela, mun-
du guztiaren aurrean salatu zi-
tuzten bai Gernikako
bonbardaketa eta birrinketa bai
gertakizun horietan gudaroste
alemaniarrek eta frankistek izan
zuten erantzukizuna. Albistea

Europako komunikabide nagu-
sienetan agertu zen, zenbait kaze-
tarik gaiari heldu ziotelako; Geor-
ge Steerrek, besteak beste. Komu-
nikabide askok, alabaina,
informazio okerra eman zuten,
bertsio ofiziala zabalduz.

Bada, zein izan zen gertaerak
izandako oihartzuna? Zer nolako
dimentsioa izan zuen bonbarda-
keta hark nazioartean? Galdera
horiei eta beste askori erantzuna
emateko asmoz, Nazioarteko His-
toria Sinposioa antolatu dute Ba-
kearen Museoak eta Gernikako
Bonbardaketari buruzko Doku-
mentazio Zentroak. Hala, Gerni-
kako bonbardaketa eta bere nazio-
arteko oihartzuna izenburupean,
gertaerak Alemanian, Italian,
Frantzian, AEBetan, Erresuma
Batuan eta beste herrialde ba-
tzuetako politikan eta gizartean
izandako inpaktua eta orain arte
izandako eragina aztertuko dute
hainbat adituk. 

Gaur eta bihar artean Elai-Alai
aretoan egingo duten sinposioan,

Bonbardaketak zenbait herrialdetan izandako oihartzuna aztertuko dute bi egunetan, Bakearen Museoak
antolatutako Nazioarteko Historia Sinposioan; Elai-Alai aretoan izango da sinposioa, gaur eta bihar.

Bonbak, gezurrak eta egiak

1937ko apirilaren 28ko The Times egunkarian argitaratutako berria irakur daiteke eskuinean. BAKEAREN MUSEOA

Bi egunetan zehar, hainbat izan-
go dira sinposioan aztertuko di-
tuzten gaiak.

APIRILAK 24, GAUR

p10:00etatik 10:15era. Aurkez-
pena eta inaugurazioa Jose Ma-
ria Gorroño Etxebarrieta Bakea-
ren Museoa Fundazioko presi-
dente eta Gernika-Lumoko
alkatearen eskutik.
p10:15etik 11:00etara. Walther
Bernecker (Nurembergeko Uni-
bertsitatea). Gernikako bonbar-
daketa. Alemanian izandako
oihartzuna eta garrantzia Es-
painiako 36ko gerratik orain
arte.
p11:00etatik 11:30era. Galde-
rak.
p11:30etik 12:00etara. Kafea.
p12:00etatik 12:30era. Angelo
D’Orsi (Turineko Unibertsita-
tea). Gernika Italian. Gezurretik
eraikuntza sinbolikora.
p12:30etik 13:00etara. Maria
Rosa de Madariaga (hisoriala-
ria). Rifeko gerratik Gernikako
bonbardaketara: isilarazitako
krimen bat.
p13:00etatik 13:30era. Galde-
rak.
p14:00etatik 16:00etara. Baz-
karia.
p16:00etatik 16:45era. Nicho-
las Rankin (kazetaria eta idaz-
lea). Hedatze uhinak: Gernika-
ko bonbardaketak Erresuma

Batuan izandako oihartzuna,
1937-2012.
p16:45etik 17:15era. Galderak.
p17:15etik 17:45era. Xabier Irujo
(Renoko Unibertsitatea). Gerni-
kako bonbardaketak Estatu
Batuetan izandako inpaktua.
p17:45etik 18:00etara. Galde-
rak.
p18:00etatik 18:30era. Vicen-
te del Palacio eta Jose Angel
Etxaniz Txato(Gernikazarrako
kideak, historialariak). Gernika-
ko bonbardaketaren biktimak.
Historian leku bat izateko auke-
ra.
p18:30etik 18:45era. Galderak.
p19:00etatik 20:00etara. Bi-
sita Bakearen Museora.

APIRILAK 25, BIHAR

p10:00etatik 10:45era. Alber-
to Reig Tapia (Tarragonako Ro-
vira e Virgili Unibertsitatea).
Gernikako mitoa: frankismotik
errebisionismora.
p10:45etik 11:15era. Galderak.
p11:15etik 11:45era. Kafea.
p11:45etik 12:15era. Santiago
de Pablo (Euskal Herriko Uni-
bertsitatea). Gernikako bon-
bardaketa zineman: 75 urteko
ikus-entzunezko oroimena.
p12:15etik 12:45era. Jesus
Alonso Carballes (Bordeleko
Unibertsitatea). Gernikako
bonbardaketa eta Frantzian
izandako harrera (1937-2012).

p12:45etik 13:15era. Galderak.
p13:15etik 13:45era. Fiachra
McDonagh, Maria Oianguren
(Gernika Gogoratuz), Dacia Vie-
jo-Rose (Cambridgeko Uniber-
tsitatea). Gernikako paisaia sin-
boliko eta materialaren karto-
grafiak. 
p13:45etik 14:00etara. Galde-
rak.
p14:00etatik 16:00etara. Baz-
karia.
p16:00etatik 16:45era. Olga
Novikova. Gernikako bonbarda-
keta eta SESBen eta errusiar
dispora kontrairaultzailean
izandako eztabaida.
p16:45etik 17:15era. Galderak.
p17:15etik 17:45era. Vicente del
Palacio eta Teo Gandarias (Al-
dabako erredaktoreak). Aldaba
aldizkariaren ekarpenak Gerni-
kako bonbardaketari buruzko
ikerketan.
p17:45etik 18:00etara. Galde-
rak.
p18:00etatik 18:30era. Iratxe
Momoitio eta Ana Teresa Nu-
ñez Monasterio (Bakearen Mu-
seoa Fundazioa eta Gernikako
bonbardaketaren inguruko do-
kumentazio zentroa). Gernika-
ko bonbardaketaren inguruko
azken ikerketak atzerriko artxi-
boetan.
p18:30etik 18:45era. Galderen
tartea.
p18:45etik 19:00etara. Sinpo-
sioaren amaiera ekitaldia.

GNazioarteko sinposioa

Parte hartuko duten elkarteak:
Le Bois du Cazier (Belgika)
Center for Studies of Holocaust
and Releious Minorities
(Norvegia)
Discovery Centre (Kosovo)
Diversity Challenges (Ipar
Irlanda)
Fundaca̧o Aristides de Sousa
Mendes (Portugal)
Fund B92 (Serbia)
Gernikako Bakearen Museoa
Fundazioa (Euskal Herria)
Gernika Gogoratuz bakearen
aldeko aztertegia (Euskal
Herria)
Hadamar Memorial
(Alemania)
Healing Through Remembering
(Ipar Irlanda)
Historical Museum of the City
of Krakow, Schlinder's Factory
(Polonia)
House of Wannsee Conference
(Alemania)
Mu.MA- Instituzione Museu del
Mare e delle Migrazioni (Italia)
International Forum of
Solidarity - Emmaus BIH
(Bosnia-Herzegovina)

Jasenovac Memorial (Kroazia)
Kazerne Dossin - memorial
Museum and Documentation
Centre on Holocaust and
Human Rights (Belgika)
Memorial Democràtic
(Espainiako estatua)
Memorial Musu de l'Exile
(Espainiako estatua)
Museum of Free Derry (Ipar
Irlanda)
Museum of Romani Culture
(Errepublika txekiarra)
Peace School Foundation of
Monte Sole (Italia)
Red Star Line (Belgika)
Research and Documenta-
tion Centre (Bosnia-
Herzegovina)
Srebrenica- Potocari Memorial
Centre & Cemetery (Bosnia-
Herzegovina)
Terezín Memorial (Txekiar
errepublika)
The Workhouse (Erresuma
Batua)
World Solidarity Alliance -
Franco Bettoli (Italia)
Youth Iniative for Human
Rights (Bosnia-Herzegovina)

GKontzienzia guneen bilera
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Nazioarteko Historia Sinposioa
gaur bertan hasiko da. Edukinen
inguruan mintzo da Iratxe Mo-
moitio Bakearen Museoko zuzen-
daria.
Nondik sortu zen historia sinposioa
antolatzeko ideia?
Orain arte urtero saiatu izan gara
kongresuak edo sinposioak anto-
latzen bonbardaketaren ingu-
ruan, baina, beti be, historian oi-
narrituta. Aurten pentsatu ge-
nuen asko hitz egin dela gai eta
pertsonaia batzuei buruz, baina
ez dela bonbardaketak nazioarte-
an izandako oihartzuna hainbes-
te aztertu. Garrantzitsua iruditu
zitzaigun herrialde batzutan
izandako oihartzuna azaltzea
edota, kontrara, leku batzutan
bere egunean ez zuela oihartzu-
nik izan eta orain, memoria histo-
rikoaren gaia dela eta, hasi dela
bonbardaketarena entzuten. 
Zeintzuk herrialde aztertuko ditu-
zue?
Batzuk aztertu behar genituela
argi geneukan, Alemania, Erre-
suma Batua eta Italia, adibidez;
baina, horiez gain, Marokon ger-
tatutakoa be jakin gura genuen;
herrialde horretan jazotakoa
prentsan zabaldu zen ala ez ikusi.
Izan be, marokoarrak Franco la-
guntzen aritu ziren, eta Gernika-
ra sartu ziren. Bestetik, kontuan
izanda ume askok Errusiara alde
egin behar izan zuela, gertaerak
antzinako Sobietar Errepublika
Sozialisten Batasunean zelako
eragina izan zuen ezagutu gura
izan dugu; baita gerora oihartzu-
nik izan duen edo ez. Azken fine-
an, datuak osatzea da helburua.
Hau da, badakigu zer gertatu zen
eta zelan gertatu zen, lekukoen
testigantzak baditugulako; orain,
beste herri batzuk ez bezala, Ger-
nikak zergatik izan zuen nazioar-
teko oihartzuna jakin gura dugu.
Edonork parte har dezake sinposio-
an?
Gaur eta bihar aurkeztuko dira
txostenak, Elai-Alai aretoan, eta
edonor joan daiteke. Doakoa da,
gainera. Dena den, dokumenta-
ziozentroa@gernika-lumo.net
helbidera idatzita jakinaraztea
komeni da, guk gauzak prestatu
ahal izateko. 
Nazioartetik datozen adituez gain,
Gernikazarrako eta Aldabako kideek
be parte hartuko dute. Zergatik?
Garrantzitsua iruditu zitzaigun
Gernikazarra sartzea, bere lanari
balio bat emateko. Izan be, Gerni-
kazarra izan da urte hauetan guz-

tietan gugaz batera eta arinago
gaiaren inguruan lanean egon
dena. Gernika Gogoratuzekin ba-
tera biktimen inguruan egiten ari
diren ikerketa azalduko dute Ger-
nikazarrakoek. Bestetik, Aldaba-
ko kideek Sustrai erreak liburuaz
berba egingo dute, eta baita urte
hauetan guztietan aldizkarian ar-
gitaratu dituzten erreportajeen
inguruan be.
Espainiako estatutik be badator
aditu bat.
Bai. Ezinbestekoa iruditu zitzai-
gun aztertzea bonbardaketaren
gaia zelan landu izan den frankis-
mo garaitik gaur egunera arte.
Izan be, gaur egun zenbait leku-
tan badago korronte errebisionis-
ta bat guztia zalantzan jartzen
duena.
‘Eitb.com’-egaz batera be proiektu
bat daukazue esku artean.
Eguenean, bonbardaketa azaldu-
ko da Twitter bidez, gaur egun
gertatu izan balitz bezala eta be-
deratzi pertsonaia historikoren
tweeten bidez.
Historia sinposioaz gain, Europako
Kontzientzia Guneen batzarra be
Gernika-Lumon izango da.
Laugarrena izango da aurtengoa;
aurrekoak Alemanian, Belgikan
eta Italian egin ditugu. Hainbat
kontzientzia gune daude Euro-
pan, eta hainbat tokitako ordez-
kariak datoz Gernika-Lumora.
Tolerantziaren eta balio demokra-
tikoen kultura sustatuzda gai na-
gusia; baina, horrez gain, gogora-
tzeak zer nolako garrantzia duen
hausnartuko dugu. Zergatik go-

goratu behar den galdetuko dio-
gu geure buruari. Museoan ber-
tan izango da, lan bilera bat dela-
ko. Dena den, gaian aditua den
norbaitek parte hartzeko interes
berezia izanez gero, nigaz harre-
manetan jarri beharko litzateke.
Zergatik gogoratu behar den azter-
tuko duzuela esan duzu. Nola ikus-
ten duzu gaur egungo egoera? Be-
launaldi barriek ba al dakite zehazki
zer gertatu zen?
Jakin badakite zer gertatu zen,
baina transmititzeko modua da
are gehiago landu behar dena;
modu erakargarriago batean, adi-
bidez. Hezkuntza arlotik gaia
modu erakargarrian lantzen aha-
legintzen gara, tailerren bitartez.
Batez be, nerabezaroan egon dai-
teke hutsunea. Bestetik, gogora-
tzea oso ondo dago, baina haus-
narketa be sustatu beharra dago.
Garrantzitsua da jendeak sarras-
ki haren kontzientzia izatea, eta
une honetan bertan munduko he-
rriren batean gauza bera gerta-
tzen ari dela pentsatzea.
Museoaren erakusketa iraunkorrean
tragediari, suntsipenari, itxarope-
nari eta bizitzari buruzko hausnarke-
ta egitera bultzatzen du ikus-entzu-
nezko batek. Zelako inpresioa har-
tzen dute bisitariek?
Begoñaren Etxea museoaren iza-
rra da, atalik preziatuena. Kanpo-
tarrak zein bertokoak izan, denak
ateratzen dira hunkituta Begoña-
ren Etxetik. Hausnarketara bul-
tzatzen du ikus-entzunezkoak.
Gaur egungo gizartean, senti-
menduak erabiltzea izan daiteke

komunikatzeko modurik eragin-
korrenetako bat. Izan be, bizi izan
duzun hori, sentitu izan duzun
hori, beste era batera ikusiko
duzu; eta hori garrantzitsua da.
‘Gerra eta bakea: zuzeneko begira-
dak’ erakusketa duzue orain ikusgai.
Oso erakusketa esanguratsua da.
Argazki politak dauzka, baina,
beharbada, bakea irudikatzen di-
tuzten argazkiak aukeratzerako-
an argazkilariek izan dituzten
arazoak da adierazgarriena. Oso
ohituta gaude gerrara, informa-
zio asko daukagu gerren ingu-
ruan; baina oso informazio gutxi
daukagu barneratuta bakearen
inguruan. Eta, sakontzen hasita,
gure eguneroko bizitza, ehuneko
handi batean, bake momentuez
osatuta dago. Arazoa da une ho-
riek albo batera uzten ditugula,
garrantzitsuak ez bailiran.
Dokumentazio zentroan bonbarda-
ketari buruzko hainbat dokumentu
bildu dituzue urteetan.
Hasieran Espainiako estatuko ar-
txiboetako dokumentazioa bildu
genuen, eta gero hasi ginen beste
herrialde batzuetakoak azter-
tzen: Italia, Frantzia, Vaticanoa,
Alemania, Erresuma Batua,
AEB... Bonbardaketari buruz
ikertu gura duenak ez dauka kan-
pora joan beharrik, hemen dau-
ka-eta guztia. 
Urtero legez, bonbardaketaren ur-
teurrenean doan  bisitatu ahal izan-
go da museoa?
Bai, eta bisita gidatuak izango
dira norbanakoentzat, 12:30ean
eta 17:30ean. 

Iratxe Momoitio qBakearen Museoko zuzendaria

Urteak daramatza Bakearen Museoak bonbardaketa ikertzen, dokumentuak biltzen... Orain,
beste urrats bat eman, eta gertaerak nazioartean izan zuen oihartzuna aztertu gura du.

«Gogoratzea oso ondo dago, baina
hausnarketa be sustatu beharra dago»

MAITE ORUE BENGOA

besteren artean, Nurembergeko
Unibertsitateko Walther Bernec-
kerek, Turineko Unibertsitateko
Angelo D’Orsik, Nicholas Rankin
kazetari eta idazleak eta Bordele-
ko Unibertsitateko Jesus Alonso
Carballesek parte hartuko dute.
Atzerriko esperientziez gain, or-
dea, bertokoak ezagutzeko auke-
ra be emango du sinposioak, Ger-
nikazarra historia taldeko kideek
eta Aldaba aldizkarikoek be bere-
nak azalduko baitituzte.
Europako Kontzientzia Gune-

en 2012ko bilera be Gernika-Lu-
mon egingo dute aurten, Toleran-
tziaren eta balio demokratikoen
kulturak sustatuz lelopean. Bake-
aren Museoak berak antolatu du
hori be, Europako Kontzientzia
Guneen Nazioarteko Koalizioa-
gaz elkarlanean, eta apirilaren

27tik 30era izango da. Hain zuzen,
Belgikako, Norvegiako, Kosovo-
ko, Ipar Irlandako, Portugalgo,
Serviako, Alemaniako, Polonia-
ko, Italiako, Bosnia-Herzegovina-
ko, Kroaziako, Txekiar errepubli-
kako, Erresuma Batuko eta Espa-
niako estatuko adituak elkartuko
dira Bakearen Museoan, Europa-
ko Kontzientzia Guneen 2012ko
bileran.

Kultura eta bakea
Beste alde batetik, Gernika Gogo-
ratuz bakearen aldeko aztertegia
sortu zenetik 25 urte betetzen
dira aurten eta, horren harira,
Kulturaren eta Bakearen Nazio-
arteko XXII. jardunaldiak Memo-
riaren zentzua eta denbora izen-
burupean antolatu dituzte. Hala,
«urruneko eta hurbileko iragana-
rekiko gogoeta esparru bat» za-
balduko du elkarteak apirilaren
26tik 28ra bitartean, «haren gaur-
kotasunak etorkizuna irudika-
tzen duelako». 
Aztertegitik azaldu dutenez,

«bakegintzaren arloan lanean ari
diren hainbat lagunen bisita»
izango dute aurtengo jardunal-
dietan, «berebiziko garrantzia
izan dutenak zentroaren iker-
kuntzaren esparruan». Zehatz
esateko, Juan Gutierrez, Johan
Galtung eta John Paul Lederach
izango dira jardunaldietan, bai-
na, horiez gain, zentroaren ibilbi-
dean lan egin izan duten gizarte,
kultura edota ikerkuntza alorre-
ko hainbat izen ospetsu be batuko
ditu Gernika Gogoratuzek. «Gure
omenaldia egiteko eta eskerrak
emateko unea izango da», diote.
Apirilaren 26an, 27an eta 28an

izango dira jardunaldiak, Elai-
Alai aretoan.

Gernika-Lumon egingo
dute aurten Europako
Kontzientzia Guneen
2012ko batzarra

‘Memoriaren zentzua
eta denbora’ da
Gernika Gogoratuzen
jardunaldien leloa 



Bonbardaketaren 75. urteurrena ›
VI  hitza 2012ko apirilaren 24a, martitzena

Askatasuna, Bakea... Autodeter-
minazioa lelopean antolatu ditu
Gernika 1937-2012 ekimenak aur-
tengo ekitaldiak. Duela 75 urte
Gernikan gertatutakoa «ez gure
herrian ezta munduko beste inon-
go txokotan be barriro gerta ez da-
din, ezinbestekoa da herri zein
norbanakoei dagokien eskubide-
ak bermatuko dituen eskenato-
kiak bilatzea», haien ustez. Egoe-
ra horiek bermatzeko bidean, he-
rriek gura dutena izateko aukera
demokratikoa behar dutela izan
aldarrikatzen dute.
Bonbardaketaren urteurrena anto-
latzeko eta indarrak metatze aldera,
Euskal Herri osoari zuzendutako
deialdia egin zenuten Durangoko
Azokan. Zer nolako erantzuna izan
zuen deialdiak?
Lau bat bilera egin genituen Ger-
nika-Lumon bertan. Durangotik
etorri ziren batzuk, Larrabetzu-
tik... Ekarpenak jaso genituen eta
egitaraua nondik nora joan zite-
keen finkatu genuen. Ondoren,
Gernika Batzordea bera arduratu
da guztiaz.
Hainbat eguneko egitaraua antola-
tu duzue, kultur jardueraz jositakoa. 

Kultur egitarau indartsua da, bai.
La guerra civil en Euskadi, Laua-
xeta, Zerutik sua dator, Ikuska,
Aterpe barik... filmak ikusi ahal
izan dira Zine Klub elkartearen
eskutik; Oldarra balletaren saioa
egon da; Zeruari sua darioperfor-
mancea, Bertso-trama jaialdia...
Gaur bertan Kukai-Tanttakaren
1937 Gogoaren bidezidorretatik
dantza eta antzerki saioa izango
da... Lau mahai-inguru be antola-
tu ditugu.
75. urteurreneko ardatzetako bat
historia, memoria eta transmisioa
dela eta, umeak be grabatu dituzue
aiton-amonek testigantzak konta-
tzen. 
Mikroerrelatoen DVD bat egin
dugu. Baleuko prestatu zen do-
hainik grabatzera, arinago guk
dokumental batean parte hartu
genuela eta, eskertza modura.
Ikastetxe guztiekin jarri ginen
harremanetan eta bakoitzetik 8
urtetik 15 urtera arteko hamabi-
hamabost ikaslek parte hartu zu-
ten grabaketan; danetara, 75 ume
inguru. Ama bat ageri da umea-
gaz azkenean, horrelakorik ez
Gernikan ez beste inon gerta ez

dadin eskatuz. Testigantza ba-
tzuk oso interesgarriak dira. 
Zergatik eman diozue garrantzia
transmisioari?  
Orain arte beti egon gara memo-
ria lekukoen bitartez lantzen.
Baina lekukoak gero eta gutxiago
dira, zoritxarrez. Asko, bestetik,
ez dira testigantza ematera ausar-
tzen. Horregatik, aurten, memo-
riagaz batera, transmisioa landu
nahi izan dugu. Belaunaldi be-
rrientzako be gauza interesgarria
dela uste dugu, euren herriaren
historiaren jabe izan behar direla-
ko. Azken finean, herriaren histo-
ria ezagutzeak eta mantentzeak
norberaren nortasuna eraikitzen
laguntzen du. Konpromiso ho-
rrek lagundu egingo gaitu herri
bat izatearen aldarrikapena egi-
terakoan.
Hari horretatik, Lobak proiektua be-
launaldi berriek sortu eta bultzatu
dute. Zer deritzozu? 
Oso interesgarria da proiektua.
Gernika-Lumon gazte sortzaile
asko dago. Kulturaren arloan
gauza interesgarriak egin dituz-
te, eta aldarrikapen irmoak egite-
ko gai direla erakutsi dute. Ho-

rren aurka egitea zaila da. Arma
gisa kultura eta sorkuntza jar-
tzen baditut, zein jarriko da ho-
rren aurka?
‘Askatasuna, bakea... Autodetermi-
nazioa’ da aurtengo leloa. Zer dela
eta?  
Askatasuna eta bakea izan zen 50.
urteurreneko lema, baina auten,
denboran oso aldenduta dagoen
gertaera izan arren, Nafarroaren
konkistaren V. mendeurrenagaz
lotzen dugu urteurren hau. Izan
be, gertakari biek izan zuten hel-
buru bera; hau da, herri baten iza-
tearen kontrako sarraskiak izan
ziren biak. Horrek indar gehiago
hartzen du ikusirik gaur egungo
kontestu globalean estatuek bai-
no pisu handiagoa daukatela
merkatuek. Estaturik gabeko na-
zioen eskubideak aldarrikatzen
ditugu. Hori da, hain justu, ezarri
genuen bigarren ardatza: eraba-
kitzeko eskubidea.
Eta gai horren inguruko mahai-ingu-
rua egingo duzue bihar.
Hori da. 19:00etan izango da, Li-
zeo Antzokian, eta Kataluniako,
Eskoziako, Flandriako eta Euskal
Herriko ordezkariek parte hartu-

ko dute. Eta horrekin lotuta dago
joan den zapatuan Jai Alai fron-
toian egindako ekitaldia be. Nafa-
rroako konkistan gertatu bezala,
herri hau suntsitzen saiatu ziren
bonbardaketan, baina errautse-
tatik berpiztu ginen. Hori adiera-
zi gura izan zuen zapatuko Hemen
gaude ekitaldiak: ez dutela herri
honen gogoa suntsitzerik lortu.

Euskal Herrian zabaldu den ziklo po-
litiko barria aintzat hartuta, etorki-
zuna litzateke hirugarren ardatza,
ezta?  
Bizi dugun testuingurua ikusita,
etorkizunera proiektatzea zen
helburua; hain sistema anker
ekonomizista edo materialista
honetan, etorkizunean Euskal
Herria zela ikusten dugun azter-
tzea eta hausnarketa egitea. Sis-
tema hankaz gora jartzea zaila
izango da, baina, gutxienez, hor
aurrean egon behar dugu, kritika
eginez.
Memoriaren ekitaldia be egin zenu-
ten domekan.
Bonbardaketatutako Bizkaiko
herrietako elkarte batzuetako or-
dezkariak izan ziren, eta oroigarri
bana eman genien. Izan be, aur-
ten Gernikakhitza ari gara erabil-
tzen, herri horiek guztiak be ger-
nikatuak izan baitziren, eta ain-
tzatespen bat egin gura izan
genien. Bestetik, Ahaztuak elkar-
teak zenbait brigadista omendu
zituen, Euskal PEN Klubak na-
zioarte mailan jasotako poemeta-
ko batzuk irakurri zituen eta Edi-
be Sahin Dersim herri kurduko
alkateak 1937ko genozidioa izan
zuen hizpide.
Kandelen manifestazioak itxiko du
egitaraua.
Bai, beti bezala bonbardaketaren
urteurrenean bertan egingo
dugu. Hori baino lehen, dena den,
karakterizazio berezia emango
zaio sirenak jotzen ari direneko
uneari, Kultura Batzordearen bi-
tartez. Gernika bonbardatua izan
zen orduan, 15:45ak aldera, herri-
tarrok lau minutuko isil eta gel-
diunea egitea proposatzen dute.
Hiru bilgune aukeratu dituzte ho-
rretarako: Eria, Errenteriako zu-
bia eta San Kristobal plaza. 
Denak be, ekitaldi parte hartzaile-
ak...
Hasieratik saiatu gara urtemuga
herritarra eta parte hartzailea
egiten. Lip-dub herrikoia, ikaste-
txeekin egindako jarduerak, he-
rri antzerkia... Jende asko dago
nahasita, ume, gazte zein heldu.
Denetarikoak, gainera. Hausnar-
ketarako tartea eman dugu ma-
hai-inguruen bitartez, baina, ho-
rrez gain, hainbat kultur jardue-
ra prestatu ditugu. 

Sabin Ibazeta qGernika Batzordeko kidea

Lehena, oraina eta geroa aintzat hartuta, egitarau zabala dakar Gernika Batzordeak; 
parte hartzea sustatu gura izan du ekitaldietan, 75. urtemuga herritarra izan dadin;
memoriari, transmisioari eta etorkizun libreari bideak zabaltzea dira helburuak.

«Historia ezagutzeak norberaren
nortasuna eraikitzen laguntzen du»

ARGAZKI PRESS

Nafarroako konkista eta
bonbardaketa, biak dira
herri baten izatearen
kontrako sarraskiak»
SABIN IBAZETA
Gernika Batzordeko kidea

‘‘
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Bonbardaketa sufritu duten
beste herri askoren errea-
litatea eta memoria gorde

guran, Gernika eta Gernikak
oroimenean izeneko ekitaldia
egin zuen Gernika 1937-2012 eki-
menak domekan. Gernikak bizi
izan zuena beste hamaika herrik
be sufritu dutela eta sufritzen ari
direla nabarmendu dute. Gerni-
ka 1937-2012 ekimeneko kide Sa-
bin Ibazetaren hitzetan, «Gerni-
ka, zoritxarrez, behin eta berriz

erraustu digute, herri asko baiti-
ra gernikatuak, erraustuak, za-
palduak…». Hari horretatik, Ger-
nika-Lumon bertan omenaldia
egin zieten bonbardatutako gai-
nontzeko Bizkaiko herriei. Ohol-
tza gainera igonda, oroigarri
bana jaso zuten Otxandioko, Mar-
kina-Xemeingo, Mungiako, Du-
rangoko, Bilboko, Gautegiz Arte-
agako, Turtziozko, Munitibar-Ar-
batzegi-Gerrikaizko, Zeberioko,
Galdakaoko, Berangoko, Apata-

monasterioko, Elorrioko, Getxo,
Abadiñoko, Atxondoko, Erandio-
ko, Larrabetzuko, Ugaoko, Alon-
sotegiko, Sestaoko, Zornotzako,
Santurtziko, Arratzuko, Errigoi-
tiko, Leioako, Portugaleteko, Za-
ratamoko eta Zeanuriko ordezka-
riek.
Gogoratzearen garrantzia izan

zuten hizpide ekitaldian. Ibaze-
tak esan zuenez, «ahazteko zale-
tasuna duten horien ilusioa eu-
rek egindako krudelkeria gogora

Bonbardatutako Bizkaiko herriei omenaldia egin die Gernika 1937-2012k,
Gernika behin eta barriro erraustu dutela eta errausten ari direla nabarmenduz.

Hamaika Gernikak 

Bonbardatutako Bizkaiko herrietako ordezkariak. Oroigarri bana jaso zuten domekan. MAITE ORUE BENGOA

E
uskal Herriaren izaerari
zein iraganari buruzko
hausnarketa sustatzea,
etorkizunari begira jarri

ahal izateko. Hori zuen helburu
zapatu arratsaldean Jai Alai fron-
toian ikusi ahal izan zen Hemen
gaude ikuskizunak. Musika eta
antzezlana uztartuz eta bonbar-
daketaz haratago, historiari begi-
ratua egin zioten Rafa Ruedak,
Gotzon Barandiaranek eta Kuku-
biltxo antzerki taldeak.
Saio ikusgarri baten bitartez,

autodeterminazioa eskubidea
baino gehiago obligazioa dela al-
darrikatu zuten, denen eginbeha-
rra eta ardura. «Arduradunak eta
aktiboak izan behar gara… Libre
izateko eskubidea obligazioa da».
Hartara, euskal nazioa «egitera»
deitu zituzten frontoian bilduta-
ko 1.000 ikusleak, «egiten duguna
izango garelako».
Ugariak izan ziren Gotzon Ba-

randiaranek egokitutako antzez-
lanaren bitartez ikusleei helara-

zitako mezuak, eta euskaldunon
hizkuntza be ezin zitekeen aipatu
barik geratu, Aberriaren mugak
abestiak dioena bere eginez:
«Euskara zabalduaz lau haizeta-
ra zabalago egiten gara».
Lau pertsonaia izan zituen an-

tzezlanak. Protagonista zalantza
ugari dauzkan euskalduna izan
zen, eta beste laurak haren kon-
tzientzia, euskaldun sentitzeko
dudak areagotuz edo gutxituz.
Rafa Ruedak eta bere taldeak,
bestetik, Txomin Artolaren, Be-
nito Lertxundiren eta Ken Zazpi-
ren lanak interpretatu zituzten,
agertoki gainean ziren lau antzez-
leen lana borobilduz.

Bizirik iraun duen herria
Ikuskizuna amaitzerakoan Ger-
nika 1937-2012 ekimeneko Sabin
Ibazetak hartu zuen hitza. Haren
esanetan, «isiltasunera behartu»
zuten Gernika 1937ko apirilaren
26an, baina Gernikak eta, oro har,
Euskal Herriak, bizirik irauten

jakin dutela ekarri zuen gogora
Ibazetak. «Garrasia hor dago, iku-
si zaldia; aldarria hor dago, ikusi
eskua zabalik; kantua hor dago,
ikusi txoria». Euskaldun izateaz
«harro» dagoela gaineratu zuen
Ibazetak.
Eguneko ekitaldirik garrantzi-

tsuena izan arren, Hemen gaude
ikuskizuna ez zen zapatuko baka-
rra izan. Goizean goiz igarri zite-
keen festa giroa herriko kaleetan.
Kale animazioaz gain, eguerdian
lip-dub erraldoi bat grabatu zu-
ten herri erdian, hainbat talde-
ren, norbanakoren eta eragileren
parte hartzeagaz. Eguerdian, bes-
talde, herri bazkari batean bildu
ziren 600 lagun inguru, Merkatu
plazan.
Kontzertuekin bukatu zuten

zapatuko egitaraua. Hain zuzen,
Deskontrol, Memoria de pez, Sar-
kor, Deslai, Bullets of Misery, Ber-
tan Bera eta Tximeleta taldeen
kontzertuak izan ziren Paseale-
kuan.

‘Hemen gaude’ ikuskizunaren bitartez, libre izatea eskubidea baino
gehiago obligazioa dela aldarrikatu du Gernika 1937-2012 ekimenak,
«arduradunak eta aktiboak» izatera deituz herritarrak.

Autodeterminazioa,
«obligazioa»

Hemen gaude ikuskizuna. Lau antzezleak ageri dira irudian. MAITE ORUE BENGOA

Lip-dubaren grabazioaren une bat, Merkurio inguruan. MAITE ORUE BENGOA

ez ekartzea da, baina magiarik
eta etorkizunik gabeko fantasma
hutsak dira. Finean, ahanztura
fantasmaz betetako simulakro
handi bat besterik ez baita. Inork
ezin baitu ahaztu».
Duela 75 urte Gernika erraustu

zuten bonben helburua Euskal
Herriaren ukazioa izan zela gai-
neratu zuen Ibazetak. Alabaina,
koloretako txoriak «Euskal He-
rriaren existentziaren, bere aitor-
tzaren eta etorkizunaren aldeko
mezua» aldarrikatzen duela na-
barmendu zuen. 
Egungo testuinguru

politikoa be izan
zuen hizpide, sortu
diren «baldintzak
indartu, egonkor-
tu eta optimiza-
tu» behar direla
esanez, «herrien
erabakitzeko eskubi-
deak agenda politikoan
zentralitatea» irabaz dezaten.
Bide horretan, duela 75 urte beza-
la, «bakarrik ez» daudela esan
zuen Ibazetak, Ahaztuak elkarte-
ko Martxelo Alvarezi hitza ema-
nez. Azken horrek omenaldi txi-
kia egin zien borrokalariei eta
biktimei, eta, esan zuenez, «aska-
tasunaren sugarra, faxismoaren
aurka borrokatzeko sugarra, bizi-
rik dago oraindik».
Euskal PEN klubak be ez zuen

hutsik egin ekitaldira. Urtzi Urru-

tikoetxea mintzatu zen haren ize-
nean, zenbait poema irakurriz.
Halaber, Urrutikoetxeak berak
eman zien berba herri kurduko
ordezkariei. Edibe Sahin Dersim
hiri kurduko alkateak 1937ko ge-
nozidioa eta gaur egungo egoera
azaldu zituen Foru plazan bildu-
takoen aurrean, eta historia erre-
pika ez dadin borrokatu beharra
dagoela gogoratu zuen. BDP al-
derdiko Eyyup Doru europarla-
mentariak, bere aldetik, «Euskal
Herria bezala, herri kurdua be au-

todeterminazioa eskatzen»
ari dela esan zuen.
Gaur egun bizi duten
egoerari aipamen
eginez eta interes
ekonomikoak bes-
te eskubideei gai-
lentzen zaizkiela
esanez, Europa zeri

begira dagoen galdetu
zuen Doruk. «Turkia de-

mokraziaren eredu dela esaten
dute, baina zein demokraziare-
na? Kartzelen demokraziarena?
Hilketen demokraziarena? Erre-
presioaren demokraziarena? Ko-
lonialismoaren demokraziare-
na». Bada, «demokrazia hori baz-
tertzen» dutela esan zuen,
«Euskal Herriak bezala herri kur-
duak nola eta norekin bizi gura
duen erabakitzeko eskubidea»
izan behar duelako, «autodeter-
minaziorako eskubidea» duelako.
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U
rtero-urtero, Franco-
ren aginduz hegazkin
faxistek Gernika-
Lumo bonbardatu zu-

tela, ehunka lagun erail zituztela,
beste hainbat zauritu zituztela
eta herria suntsitu zutela gogora-
tzeko ekitaldiak antolatzen dituz-
te apirilaren 26an. Urteurren bo-
robila da aurtengoa, 75 urte bete-
ko direlako gertaera ilun
hartatik. Herri eragileak zein ins-
tituzioak 1937ko apirilaren 26a go-
gora ekartzeko ekimenei begira
daude, beste behin. Baina, orain-
goan, herriko gazteek be presente
egon gura dute: bonbardatuak
izan zirenen lobak dira. 

Plataforma sortu dute, memo-
ria historikoa eta sormena lotze-
ko. Disziplina artistikoen bidez,
«parte hartze aktiboa» izan gura

dute, bonbardaketa gogoratzeko
jardueretan dagokien inplikazioa
eskainiz. 

Hala, hainbat disziplina artisti-
ko batzen dituen ekitaldi bat pres-
tatu  dute lobek Gernikako bon-
bardaketaren 75. urteurrenerako.
Euren belaunaldia bonbardake-
tagaz lotzen duen harreman afek-
tiboa landu gura dute gazteek,
«ideiak eta kontzeptuak azaltze-
ko, memoria aldarrikatzeko, sala-
tzeko, lekukotasuna transmiti-
tzeko eta diskurtso barriak erai-
kitzeko». 

Memoria transmititu
1937ko apirilaren 26ko sarraskia
pairatu zutenen oinordekoak
dira eta, gerora begira, duela 75
urte gertatutakoaren lekuko izan
gura dute. Horregatik, historia

oroimenerako dagokien erantzu-
kizuna hartuko dutela adierazi
dute Lobak plataforman parte
hartzen duten gernikar gazteek,
«ondorengo belaunaldietan bizi-
rik iraun dezan». 

Era berean, eta gernikarren-
tzat bereziki hain garrantzitsua
den egun hori abiapuntutzat har-
tuta, bonbardaketaren inguruko
diskurtso barriak lantzeko amoa
be agertu du Lobak plataformak,
kultura sorkuntzaren bitartez.
«Gure aiton-amonek euren bizi-
penak eta jakintzak helarazi diz-
kiguten moduan, gu, lobak, testi-
gantza horien oinordeko garen
ikuspegitik, Gernikako bonbar-
daketaren memoria transmiti-
tzen ahaleginduko gara, gerora
be bizirik mantendu dadin», azal-
du dute. 

Bonbardaketa bizi zutenen lobek dagokien lekua eskatu dute; hala,
urteurren ekitaldietan belaunaldi barriek duten «presentzia urriari»
amaiera emoteko, kultura sorkuntzarako plataforma sortu dute. 

Bonbardatuen lobak,
historiaren geroa

‘Lobak’ ekimenaren aurkezpena, Astrako bunkerrean. ENDIKA URLEZAGA

APIRILAREN 27AN

Hainbat proiektu ipini dituzte
martxan Lobek, eta horietako
zenbait Lizeo Antzokian eraku-
tsiko dituzte bariku honetan,
20:30ean. Musika, dantza, iku-
sentzunezkoak edota antzerkia
uztartuko dituzte 75. urteurren
honetako ekitaldian.  35-40 la-
gun batuko dira, eta guztira, 12
espektakulu aurkeztuko dituz-
te. Sarrera 4 eurokoa izango da.
pRock Elkartea. Hainbat talde-
tako jendeak parte hartuko du,

eta eurek sortutako pieza bat
joko dute, denen artean. 
pPaul Omaetxebarria, Mikel
Elgezabal eta Jon Anakabe .
Umeentzako seaska kanta kon-
posatu dute. Gernika-Lumo
bonbardatzen duten unea kan-
tatuko dute, ume baten begie-
tatik. Fikzio hori adieraziko duen
bideoa be proiektatuko dute. 
pGarazi Arana.Laburmetraia
aurkeztuko du Lizeoan, gerra
nazioarteko ikuspuntutik kon-
tatuz. 
pAudience. Mikel Laboaren

Gernikaabestiaren bertsioa
egin eta bideoa grabatu dute. 
pAmaia Jauregizar. Poesia
errezitatuko du, zuzenean. 
pNaia Mandaluniz eta Mikel
Elgezabal. Musika klasikoko
pieza bat sortu dute. Flauta eta
biolontxeloagaz, pieza hori joko
dute barikuan. 
pZiomara Ormaetxea. Dantza
garaikidearen bitartez, berak
sortutako koreografia eszenifi-
katuko du Lizeo Antzokian,
El_Txefaren pieza batekin la-
gunduta. 

G ‘Lobak’. Ikuskizuna

pAntzerki laburra. Bi minutu
inguruko antzezlana be eszeni-
fikatuko dute lobek,Danel Lau-
zirikak espreski sortutako gidoi
laburrari jarraituz. 
pTooth. Taldeak lantzen duen
musika estiloari jarraituz, bari-
kuko ikuskizunerako prestatu-
tako abestia joko dute. 
pUsoa Perez. Pianoagaz jotze-
ko pieza konposatu du. Berau
jotzen duen bitartean, argazki
eta objektu zaharrekin egin
duen puzzlearen proiekzioa iku-
si ahal izango da, atzekaldean. 

pRuben Garatea, Jaione, Mikel
Elgezabal.
Enrique Morenteren abesti bat
aukeratu eta Lobakproiektura-
ko moldatu dute. 
pLilibertso. Bertsoak baliatuz,
ikuskizunean trantsizioak egite-
ko lana izango dute lilibertsoko-
ek.  
Era berean, Gernika-Lumoko

amuma-aititen ahotik egingo
dituzte ikuskizunean parte har-
tuko duten artisten aurkezpena,
aurretiz egindako grabazioaren
bitartez. 
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Proiektuaren baitan, graffitiak be egin zituzten. LOBAK

‘Loben’ erretratuak egiten ari dira; 250 dituzte dagoeneko. LOBAK

Astrako bunkerrean grabatu dute Audiencekoek bideoklipa. LOBAK

Modu naturalean sortu
zena, eta aurrera begi-
ra bere bide naturalari

jarraituko diona. Bonbardaketa-
ren 75. urteurrenean ipini dute
martxan Lobak proiektua, baina
ez 75. urteurrenerako bakarrik. 

Modu naturalean , lagunarte-
an, sortu zen egitasmoa da lobe-
na. Deialdia egin zuten, eta hain-
bat gazte agertu ziren Lizeo An-
tzokian egin zuten lehenengo
bilerara.

Proeiktuen proiektua abian
zen, eta proiektu horretatik hain-
bat proiektu atera dira. Horietako
zenbait barikuan ikusi ahalko di-
raa, Lizeo antzokian. Loben
proiektuak dira, baina ez loben
proiektu guztiak, ezta loba guz-
tien proiektuak. Bonbardatuen
lobak direnei zein ez direnei, eki-
taldira joateko deialdia egin dute. 

Gazteen lana islatzeko
Gernika-Lumoko bonbardaketa-
ren gertakari historikoa oinarri
hartuta, gazteek egiten duten
dena batu gura du Lobak proiek-
tuak. Edozein taldek, elkartek
edo norbanakok bere planeta-
mendua egin eta proiektua buru-
tu dezake, nork bere kabuz eta
bere erara. 

Lanek, proiektuek, egitasmo-
ek... ez dute egun edo momentu
konkretu bati lotuta egon behar.

Loben proiektuak ez dira Gerni-
ka-Lumoko bonbardaketaren ur-
teurrenerako; edo ez urteurrene-
tarako soilik. Hala, ekimen des-
zentralizatua dela diote
ekimenaren bultzatzaileek. «Dis-
kurtso bat dago, eta nork bere la-
nagaz lantzen du diskurtso hori».  

Azken batean, herriko gazteek
egiten dutena islatzea da Lobak

proiektuaren helburua, «sortzen
duten guztia batzea, kultur sor-
kuntzagaz lotute egon edo ez 

Horregatik, Lobak egitasmoa
komunikazio proiektu bat be ba-
dela diote, ekimenek jarraipena
eta presentzia izan dezaten; «ze-
lan edo halan, ikusarazi egiten du
gazteak bonbardaketaren ingu-
ruen egiten ari direna». 

Gernikako bonbardaketaren gertakari historikoa oinarri hartuta, gazteek egin
edo sortzen duten guztia batu gura du aurten sortu den ‘Lobak’. proiektuak.

...Ez ahanztea delako kontua 

‘Lobak’, Lizeo Antzokian egindako batzarretako batean. LOBAK

LOBAK ERRETRATUETAN

pHibai Agorria, Nerea Andres
eta Amaia Badiola. Bonbarda-
ketaren loben erretratu doku-
mentala egin gura dute. Horre-
tarako, Gernika-Lumoko kalee-
tan ipini dituzte. «Urte
batzutara erre-
tratu horiek balo-
rea izango dute».
Hain zuzen, 16
eta 35 urte bitar-
teko lobak gura
dituzte erretrata-
tu. Argazki guz-
tiak publikatzea
da asmoa, baina
zein euskarritan
egingo duten
erabaki barik
dute oraindik.
Gainera, dato-
rren barikuan argazkiak erakus-
ten jartzeko asmoa dute, zeoze-
lan. 250 lobaren erretratuak di-
tuzte dagoeneko. 
pAmaia Badiola eta Ariane
Ensunza. Aurrera begira aur-
keztuko duten ikusentzunezko
produkzioa prestatzen ari dira.
pHibai Muniozguren eta Hodei
Ensunza. Bonbardaketaren ar-

gazkiak batuta, hiru dimentsio-
tako pieza digitala prestatuko
dute; hori be, gerora aurkezteko. 
pDanel Lauzirika eta Iñaki
Basterretxea. Antzerkira mol-
datzeko fikziozko gidoia presta-
tzen ari dira. Hain zuzen, 1937ko
apirilaren 26 hartan Gernika-

Lumo bonbardatu izan ez balu-
te gaur egungo Gernika zelakoa
izango litzatekeen kontatu gura
dute, beraien ikuspuntutik. 
pNerea Andres. Gernikako hor-
mak erretratatuko ditu, hain zu-
zen, bonbardaketan suntsitu ez
eta oraindik zutik dirauten hor-
mak ikusi ahalko dira Andresen
lanean. 

pOier Plaza, Nerea Andres,
Amaia Badiola, Zigor Etxeba-
rria, Dani Asua eta Maite Urru-
txua. Ikusentzunezko lan taldea
osotzen du seikoteak. Batetik,
Lobakproiektuaren prozesua
grabatzen ari da lan taldea,  do-
kumentatuta gera dadin. Beste

alde batetik,
gaur egungo
Gernika-Lu-
moren  erre-
tratu bat egin
gura dute,
«gero gazteen
artean gerta-
kari historikoa-
ren inguruan
hausnarketa
bultzatu as-
moz. Ez ho-
rrenbeste ira-
ganari begira,

gertatu zena zergatik edo zerta-
rako gogoratu behar den bai-
no». Materiala batuta, doku-
mentala egin gura dute, eta
udazkenean aurkeztu gura
dute. 
Proiekturik aurkeztu ez arren,

laguntza eta sostengua emon
duten guztien lana be eskertu
gura dute Lobek.

GLoben beste proiektu batzuk



B
onbardaketaren bikti-
ma izan zirenei izen-abi-
zenak ipintzearen beha-
rra ikusi dute Gernika-

zarra Historia Taldeak eta
Gernika Gogoratuz Bakearen Al-
deko Aztertegiak. Horiek guztiak
biktima legez aitortzea ezinbeste-
koa deritzote, eta herritarren la-
guntza eskatu dute horretarako.
2010. urtean hasi ziren bi elkar-

teak proiektu horretan elkarlane-
an, elkarte bien indarrak batzea
eta proiektuaren alde egitea ko-
menigarria ikusi zutelako. Bon-
bardaketako biktimen zerrendak
asko dira, eta desberdinak; iker-
ketak be badaude, baina Gernika-
Lumoko bonbardaketan zenbat
lagun hil ziren zehatz-mehatz ja-
kin gura dute bi elkarteek; zenba-
ki zehatza lortuko ez dutela jakin
badakiten arren, errealitatera
ahalik eta gehien hurbiltzea ga-
rrantzitsua dela diote. 
Gernika-Lumoko, inguruko he-

rrietako, Basurtuko ospitaleko...
erregistroetara jo dute ikerketa-
ren lehenbiziko faseetan; baina
erregistro horietan agertzen ez
diren askoz biktima gehiago badi-
rela diote bi elkarteek. Hori dela
eta, proiektuaren barri emotea
erabaki zuten Gernikazarrak eta
Gernika Gogoratuzek, hiruga-
rren eta azken fasea zabalduz. 

Herritarren laguntza
Lan horretan, herritarren lagun-
tza eskatu dute bi elkarte horiek,
«bertan hilik, zauriturik edota de-
sagerturik gertatu ziren familiar-
tekoen edo ezagunen datuak
emateko», azaldu dutenez. Izan
be, ikerketa horrek «egia histori-

koa argitzea eta 36ko gerrako bik-
timen aitorpena egitea ahalbide-
tuko» duela azaldu dute proiek-
tuaren bultzatzaileek. 
Hala, Gernika-Lumoko bon-

bardaketan hildako edo zauritu-
tako norbaiten barri duenak Ger-
nika Gogoratuz elkarteak Gerni-
ka-Lumon duen bulegora jo
dezake –Artekalea 1, 1–, edo 94 625
35 58 telefonora deitu. Bi posta
elektroniko be badituzte, herrita-
rren eskura: alkatetza@gernika-
lumo.neteta gernika@gernikago-
goratuz.org.

Hildakoak eta desagertuak
Proiektuaren idea zabaldu zute-
nean eta herritarrei euren testi-
gantzak emoteko aukera emon
zietenean oso ondo hartu zutela
azaldu du Gernika Gogoratuz el-
karteko Maria Oiangurenek. Bu-
legora jende askok jo duela esan
du, gehienak hildakoen edo desa-
gertutakoen familiakoek edo la-
gunak. «Euren hurbilekoren bat
bonbardaketan desagertu zela
esateko etorri dira, bazekitela gu-
txi gorabehera non desagertu zen
baina bere garaian ez zutela jakin
nora jo horren barri emoteko».
Hildako moduan erregistratu
egon ez arren, horiek be kontuan
izateko eskatu izan diete. «Guk
izenak hartu ditugu, eta ea erre-
gistratuta zeuden kontrastatu».  
Beste batzuk, aldiz, jakin baze-

kiten euren familiakoak bonbar-
daketan hildakoak legez erregis-
tratuta zeudela, «baina, halanda
be, guri jakinaraztera etorri izan
dira. Era berean, horiek esanda-
koagatik, egin dugun lana esker-
tzera be etorri dira gugana».

Oiangurenek azaldu duenez,
modu batera edo bestera, Gerni-
kazarrak eta Gernika Gogoratu-
zek alkarregaz egin duten ikerke-
tak biktimen izenak hartzea ahal-
bidetuko du, «errekonozimendu
bat emon ahal izateko eta kapitu-
lu hori zelanbait zarratzeko». Ze-
lanbait dino Oiangurenek, «inoiz
ez baitugu jakingo zehatz-mehatz
zenbat hildako eta desagertu
egon ziren Gernika-Lumo bon-
bardatu zutenean»; baina dituz-
ten datuekin argitasuna emon
gura diote egia historikoari. «His-
torian halakoak gertatzen dire-
nan zifrekin jolastu egiten dute
askotan, interesen arabera, eta jo-
las horretan biktimen garrantzia
galdu egiten da, ez dira kontuan

hartzen». Horregatik dio Gernika
Gogoratuzeko kideak ikertzea ga-
rrantzitsua dela, «ez bakarrik bik-
timak zeintzuk ziren jakiteko,
baizik eta, biktimen eta bonbar-
daketaren erabilgarritasuna
modu ez-duin batean ez egiteko.
Hildakoak eta desagertuak dire-
nak dira, errekonozimendu bat
behar dute eta biktima bakoitzak
gogoratu eta erakutsi behar diz-
kigu biktima guztien izenak, bai-
ta anonimoak diren horienak be». 
Aurten amaitutzat emon gura

duten ikerketak, bestalde, haus-
nartzeko aukera be emon behar
duela uste du Oiangurenek; «hau
da, pertsona guztien bizitzak bere
balioa duela eta hori garrantzi-
tsua dela. Eta balio hori uniber-

tsala egitea da garrantzitsuena,
balio nominalean bakarrik ez ge-
ratzea». 
Biktimak izendatu egin behar

direla argi dute ikerketaren egile-
ek, «errealitatea izendatu egin be-
har delako, biktima guztiek izen
bat izan dutelako; baina anoni-
moak direnak be gogoan izan be-
har ditugu, izen-abizenak dituz-
ten biktima horien bitartez. Ho-
rregatik diot Gernikako
bonbardaketan hil zirenak edo
beste biktima batzuek biktima
bakoitzaren balioa zein den gogo-
ratu behar digutela, balio uniber-
tsala zein den, biktima horretatik
kanpo dagoen balio hori». Egia
historiko hori aztertzeko eta argi-
tzeko sasoia izan badelako. 

36ko gerra garaiko erregistroetan aurkitu dutena
osotu gura dute Gernikazarra Historia Taldeak
eta Gernika Gogoratuz Bakearen Aldeko
Aztertegiak, biktimen zerrenda osotuz. 

Bonben
biktimak
aitortu guran

Gizon bat Gernika suntsituan, faxistek herria bonbardatu ostean.  HITZA

Gernika Gogoratuzek eta
Gernikazarrak egindako
zerrenda horretan 153 la-

gun ageri dira, eta Sustrai Erreak
izeneko liburuan batu dituzte.
«Hori da zerrenda ia definitiboa». 
Aurrerantzean emongo dituz-

ten pausoak, ordea, oso bestela-
koak izango dira. Zifra horrek
esan gura duena adierazteko for-
mula egokiena zein litzatekeen
pentsatu gura dute. «Sustrai
Erreak liburua aurkeztu dugu,

eta urte amaierarako bestelako
ekimen bat egin gurako genuke». 
Bitartean, biktimen barri har-

tzen jarraituko dute, «eta behin
jakinda biktimak zeintzuk diren,
izen-abizenak jarrita identifikatu
egin dituztelako, horiei guztiei
biktimaren errekonozimendua
emon gura diegu, modu batera
edo bestera. Eta hori zelan egingo
dugun zehazteko hausnarketa
prozesua zabalduko dugu». 
Biktimen oroimenez izango

den «zerbait definitiboa» gura
dute, baina argi dute izango den
hori zer izango den eta nola egin-
go duten denboraz pentsatu be-
har dutela, «irizpide ezberdinak
kontuan hartzeko». 
Egiten dena egiten dela, bikti-

men omenezko hori jendarteak
biktimekin eurekin identifika-
tzea litzateke helburua. «Horreta-
rako, ikuspuntu ezberdinak batu
gura ditugu, formatua zehazte-
ko».  

Biktimei dagokien errekonozimendua emon gura diete urte amaierarako,
eta hori modu egokienean zelan egin aztertuko dute aurrerantzean.

Merezimendua aitortuz  
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Abascal Gabilondo, Maria
(Elgoibar), 26 urte.
Aldama, Regina, 54 urte.
Aldai Portuondo, Juan (Ea)
78 urte.
Aldekoa Aranburu, Victoriano
(Berriz), 22 urte.
Almeida Elordieta, Clara Maria
(Gernika-Lumo), 71 urte.
Amarika Olaeta, Eduarda.
Amias Kobeaga, Candida
(Ispaster), 76 urte.
Ansuategi Zubirrementeria,
Pablo.
Araluzea Aldai, Francisco
(Argentina), 15 urte.
Arrien Jaio, Catalia (Errigoiti),
18 urte.
Arrien Jaio, Victoria (Errigoiti),
14 urte.
Arrien Monasterio, Cipriano
(Gernika-Lumo), 15 urte.
Arrien Ispizua, Tomas (Ajangiz),
51 urte.
Arrien Gainza, Serapia, 48 urte.
Arrieta Landeras, Jose Maria
(Lumo), 5 urte.
Arrieta, Nicolas.
Arrillaga Irusta, Ladislao
(Elgoibar), 32 urte.
Astelarra, Teodora, 84 urte.
Aurtenetxea Galarza, Tomasa
(Gautegiz Arteaga), 66 urte.
Bachiller Bilbao, Maria Begoña
(Bilbo), 8 urte.
Badiola Basterretxea, Angel
Luis (Gernika-Lumo), 3 urte.
Basabe Ormaetxea, Germana
(Gernika-Lumo), 54 urte.
Bastegieta Basterretxea,
Magdalena Saturnina (Forua),
82 urte.
Basterretxea Albizua, Felipe
(Kortezubi), 49 urte.
Basterretxea, Martina, 35 urte.
Beotegi Bilbao, Juana
(Gautegiz Arteaga), 24 urte.
Bilbao Garai, Antonio
(Errigoiti).
Bilbao Larrabeiti, Agustin.
Bilbao Uriona, Maria Santa
(Muxika) 74 urte.
Bizkarra, Juan.
Butron Bilbao, Pedro (Errigoiti)
19 urte.
Campos, Moises.
Candes Lopez, Aurelia
(Cavada, Santander), 48 urte.
Zendagorta Bidaguren, Maria
Begoña. 
Comadira Gutierrez, Mari
Carmen (Gernika-Lumo) 12
urte.
De la Fuente Vallejo, Victor.
De la Torre Etxabe, Leandra
Ines (Bilbo), 47 urte.
Etxeandia Magunazelaia,
Josefa Antonia (Ajangiz), 84
urte.
Etxebarrieta Urrutia, Pedro
(Errigoiti).
Etxezarreta.
Elkorobarrutia, Telesforo.
Elgezabal, Jose Maria Daniel.
Eraso Amondarain, Jose Luis
(Tolosa), 39 urte.
Fernandez Amunategi, Emilio
(Gernika-Lumo), 25 urte. 

Fierro Agirre, Mari Luz
(Gernika-Lumo), 12 urte.
Gabilondo Larrañaga, Teresa
Isabel (Bergara), 63 urte.
Galarza Garitagoitia, Maria
Lourdes. 
Gandiaga Mallabiabarrena,
Jacinta (Gernika-Lumo), 36
urte.
Garteizgogeaskoa Olabarria,
Mari Angeles (Gernika-Lumo),
25 urte.
Garteizgogeaskoa Olabarria,
Modesta (Gernika-Lumo), 28
urte.
Gimenez Marujan, Miguel
(Villacastin, Segovia), 35 urte.
Goitia Sasuategi, Alfonsa
(Santoña), 56 urte.
Goitisolo Dañobeitia, Fernando,
30 urte.
Gonzalez Rodrigez, Pedro
(Erandio), 29 urte.
Gonzalez Bergonzo, Basilia
(Samaniego), 48 urte.
Gisasola, Santos.
Gulias Miñaur, Agapito (Bilbo),
40 urte.
Gutierrez Pereda, Gonzalo.
Hidalgo Hidalgo, Francisco
(Ayoluengo de Lora, Burgos),
32 urte.
Hilario, Cecilio.
Ibaibarriaga Aurre, Julia
(Murueta), 34 urte.
Ibarguengoitia Uribe, Juan
(Muxika), 42 urte.
Ibarguengoitia Igartua,
Benedicta (Forua), 16 urte.
Ibarguengoitia Uribe, Rufino
(Gernika-Lumo), 35 urte.
Ibarzabal Susunaga, Daniel
(Gernika-Lumo), 42 urte.
Idoiaga Madariaga, Manuel
(Forua), 42 urte.
Iturraldea Zuluaga, Agapita
(Bilbo), 74 urte.
Iturraldea Zuluaga, Maria
(Bilbo), 86 urte.
Iturri Gerekiz, Antonio
(Gautegiz Arteaga), 28 urte.
Iturrino Txopitea, Jacinto
(Lekeitio), 60 urte.
Izurieta, Paula (Errigoiti).
Larrañaga, Felipe.
Larruzea Bastegieta, Mikaela
(Lumo), 56 urte.
Lauzirika Ormaetxea, Angel, 64
urte. 
Learreta Bilbao, Aurelio
(Gernika-Lumo), 38 urte. 
Legarza Gezuraga, Lazaro
(Kortezubi), 34 urte. 
Lejarraga Betanzos, Lazaro
(Kortezubi), 33 urte. 
Lekerika-Urrutia Arriola, Maria
Dominga (Nabarniz), 88 urte.
Lopez Santos, Modesto
(Fresnillo de la Dueñas,
Burgos), 56 urte. 
Martiñan Gonzalez, Carmen
(Puentesco), 8 urte.
Martiñan Gonzalez, Francisco
(Puentesco), 6 urte.
Martitegi Gisasola, Maria Juana
(Munitibar), 52 urte. 
Mintegia Arrospide, Juliana
(Ajangiz), 40 urte. 

GZerrenda

Mugerza Sasieta, Juan. 
Narbaiza Bilbao, Leandro
(Ajangiz). 
Oleaga Mugira, Juliana
(Mungia), 14 urte.
Orbe, Felix, 14 urte. 
Orbe Ibarguengoitia (sic),
Pascuala (Muxika), 70 urte. 
Pedrejon Mate, Evasio
(Torquemada, Palencia), 32
urte.
Pradera Osoro, Josefina (18
urte). 
Rios Santiago, Josefa (Sor),
(Pobladura, Zamora), 32 urte.
Rivera San Jorge, Ines, 34 urte. 
Salegi Larrañaga, Juan
(Gernika-Lumo), 54 urte.
Salegi Irusta, Jose.
Solaegi Larrabeiti, Juan.
Solozabal Garate, Josefina
(Gernika-Lumo), 15 urte.
Solozabal Armaolea, Mauricia
(Munitibar), 26 urte.
Torrezuri Garai, Tomas, 65 urte.
Uberuaga Gastelua, Catalina
(Gernika-Lumo), 82 urte.
Ubillos Arrillaga, Eustaquio
(Gernika-Lumo), 54 años. 
Ubillos Urquiaga, Maria Josefa
(Gernika-Lumo), 62 urte.
Ugalde Urrutia, Hilario
(Errigoiti), 19 urte. 
Unda Ortuzar, Concepcion
(Ajangiz), 81 urte.
Unzueta Eiguren, Lucila (Ea),
66 urte.
Uribe Undabarrena, Florentina
(Muxika), 56 urte.
Uriguen Uriarte, Pedro
(Gernika-Lumo), 30 urte. 
Urionabasterretxea
Zabaljauregi, Diego (Mendata),
66 urte.
Urkidi Laka, Francisca
(Markina), 24 urte.
Zabaleta Urrutia, Victor
(Gernika-Lumo).
Zaldunbide Garabieta, Clara
(Arratzu), 41 urte.
Zugazaartazar Irudiaga, Pedro.
Zuñiga Gomeza, Pantaleon
(Murueta), 47 urte. 

ANONIMOAK

Gernikako bonbardaketan hil
ziren herritarren zerrenda
osotzeko lan horretan, izenik
ezta abizenik ez duten
hildakoen erreferentziak be
badira. Horiek guztiak,
anonimoak izan arren, Gernika-
Lumoko bonbardaketaren
biktimak dira, eta biktimen
izen-abizenekin osotu duten
zerrendara batu dituzte
Gernikazarrak eta Gernika
Gogoratuzek. 
Gizonezkoak dira horietako

batzuk, emakumezkoak beste
batzuk... Inoiz identifikatu ez
dituzten milizianoak be badira
horien artean, baita militarrak
be. 
41 lagun dira guztira izenik ez

duten baina zerrendan
agertzen diren biktimak. 

pIzenburua. Sustrai Erreak 2.
Guernica 1937. 
pEgileak. Aldaba eta Gernika-
zarra Historia Taldea.
pOrrialde kopurua. 416.

GSustrai Erreak 2Gernika-Lumoren bonbar-
daketa «ahanzturan gera
ez dadin». Hori helburu

jarrita, Sustrai Erreak liburuari
jarraipena emon gura izan diote
Aldabak eta Gernikazarra Histo-
ria Taldeak. Hala, Sustrai Erreak
2 Guernica 1937 kaleratu eta aur-
keztu dute, bonbardaketaren 75.
urteurrenaren harira. 

Memoria barik, herri baten his-
toria berreraikitzea ezinezkoa de-
lako, eta historia barik herri ba-
tek ez duelako etorkizunik.Oroi-
mena, historia eta etorkizuna
eskutik helduta doaz, eta trino-
mio horren garrantziari heldu
gura dio 416 orrialde dituen libu-
ruak. 

Gernikazarrak eta Aldabak
1987an kaleratu zuten Sustrai
Erreakliburua, bonbardaketaren
50. urteurrenaren harira, baina li-
burua «hobetuta eta osatuago»
aurkeztu dute aurten. Gernika-
Lumoko Juntetxean emon zuten
ezagutzera lan berria, eta aurkez-
pen horretan Bizkaiko Batzar Na-
gusietako presidente Ana Mada-
riagak be parte hartu zuen. Ha-
ren berbetan, liburua
«amnesiaren kontrako txerto
bat» da. Era berean, beldurrak  fa-
miliak barriro banatu ez ditzan,

Sustraiak ahaztu barik, liburua osotuta kaleratu dute
Gernikako bonbardaketaren 75. urteurrenean. 

Bonben suak itzi
zuen errautsetatik

‘Sustrai Erreak 2’ liburuaren aurkezpena, Juntetxean. IZARO MENDIETA

iragana ondo ezagutu behar dela
esan zuen Madariagak;  zentzu
horretan, liburua oinarrizko tres-
na dela aipatu zuen, Gernika-Lu-
mon gertatu zena hobeto ezagu-
tzeko.

Bonbardaketa bizi izan zute-
nen «testigantzak belaunaldi ba-
rriei helaraztea» izan da Gernika-
zarrako eta Aldabako kideen as-
moa. Liburua kronologikoki
antolatu dute, eta hainbat testi-
gantza eta argazki batu dituzte. 

‹ Bonbardaketaren 75. urteurrena
2012ko apirilaren 24a, martitzena hitza XI
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A
skatasunaren alde, fa-
xismoa borrokatzeko
konpromisoa berretsi-
ko dute hainbat guda-

rik datorren domekan, Gernika-
Lumoko Juntetxean. Orain 76
urte Euskal Gudarostean edo
Errepublikarren milizietan bo-
rrokatzeko hartu zuten konpro-
misoari eutsiko diote gudari ho-
riek. Horretarako, 1936ean sinatu
zuten errekrutatze-orriaren ko-
pia sinatuko dute; barriro be, or-
duan hartu zuten erabakiagaz
bat eginez. 
Domekan Foru plazan Gernika

eta Gernikak oroimeneanegin zu-
ten ekitaldian izan zen Ahaztuak
1936-1977 elkarteko  Martxelo Al-
varez. Herenegun esan zuenez,
«gaur egun be hainbat dira aska-
tasunaren aurkako itzal beltzak;
beraz, prest egon behar gara bo-
rrokatzeko. Ez ditugu ahaztuko

gure askatasunaren alde bere bi-
zitza eta bere malkoak eman zi-
tuztenak». 
12:00etan emongo dute sinadu-

ra, eta 12:30ean manifestazioa
egingo dute, herriko kaleetatik
zehar. Eraso inperialistarik ez
Gernikan ez inon lemapean, Foru
plazatik abiatuko dira. Gernika
gehiagorik egon ez daitezen alda-
rrikatuko dute manifestariek.
«Gernika-Lumoko bonbardaketa
eraso inperialistaren estrategia
izan zen, herri honen eta bere he-
rritarren erabakitze eskubidea-
ren kontrako estrategia».
Gaur egun, ordea, beste herri

batzuk dira bonbardatuak, eta
eraso horiek salatu eta gelditzea-
ren beharra kaleratuko dute
Ahaztuak eta Askapena erakun-
deek domekan: Palestina, Kurdis-
tan, Irak, Afgaanistan edota Si-
ria, besteak beste. 

Milizianoak gogoan
Oroimen ekitaldia egingo dute
manifestazioaren ostean, Faxis-
moaren aurka, atzo , gaur eta beti
lemapean. Ekitaldi horretan oro
har faxismoaren eta Espainiako
frankismoaren kontra borrokatu
ziren guztien oroimena omendu-
ko dute. Hala, borrokalari guzti
haiek ordezkatuz, hiru laguni ai-
pamen berezia egingo diete eki-
taldi horretan. Fritz Teppich ale-
maniar internazionalista da ho-
rietako bat, eta oroigarria
emongo diote haren semeari.
Eusko Gudarostean borrokatu
zen Teppich, Alfredo T. Salutregi
izena hartuta. 
Nino Nanneti be izango dute

gogoan; borrokan zela, Zallan
zauritu zuten internazionalista
italiarra. Felipe Matarranz be
ekarriko dute gogora, beste bie-
kin batera. Miliziano asturiarrak

Irungo borrokan eta Loiolako ko-
artelen aurkako erasoaldian par-
te hartu zuen. Gernika-Lumon
izango da Matarranz, domekan. 
Orain 75 urte hainbat lekutako

borrokalariak etorri ziren, Eus-
kal Herriaren alde eta faxismoa-
ren aurka borrokatzera. Alvare-
zek esan zuenez, «gu gara garai
hartako borrokalarien  seme-ala-
bak, gu gara garai hartako Gerni-
karen sugarra, eta sugarra zutik
eta bizirik dago oraindik».

Kantaldia
Herri bazkaria be antolatu dute
Ahaztuak eta Askapena elkarte-
ek. Ostean, memoria historikoa-
ren ibilbidetxo bat egingo dute
Salvador Amorrek eta Gabriel
Ortegak, musikaren bidez. Horre-
tarako, Rojo cancionero y bande-
ras rotasdiskoaren errepresenta-
zioa egingo dute horiek biek. 

75 urtera, faxismoaren kontra borrokatzeko hartu zuten erabakiari eutsiko diote 36ko gerran Errepublikaren alde egin zuten hainbat
gudarik domekan, Gernika-Lumon; era berean, frankismoaren aurkako herri audientzia egingo dute zapatuan. 

Faxismoa garaitzeko konpromisoari eutsi

Frankismo garaiko krimenen gaineko inpunitatea salatu zuen Ahaztuak 1936-1977 elkarteak 2010ean, bonbardaketaren urteurrenean elkarretaratzea eginez. MAITE ORUE BENGOA

APIRILAREN 28AN

pFrankismoaren
aurkako herri
audientzia.
Lizeo Antzokian.
p11:00etatik 13:00etara.
-Nekane Jurado.
(ekonomialaria).
-Zamorako Apaiz kartzelatuak;
-Aitor Azurki (SOS bebes
robados).
-Testigantzak.
p17:00etatik 19:00etara. 
-Ana Maria Miñarro (psikolo-
goa).
-Miguel Angel Muga (aboka-
tua).
- Testigantzak.
Ostean, epaia; akusazio musi-
kala (Creadores de la memoria
Hip Hop taldea) eta Akusazio
bisuala (Marcos Arroyoren
Ugao zero urtie).

APIRILAREN 29AN

pAtzoko eta gaurko
faxismoaren aurka.
p12:00etan. Gudarien eta mili-
zianoen zin egitea Gernikako
juntetxean. 
p12:30ean. Manifestazioa: Era-
so inperialistarik ez Gernikan ez
inon. 
p13:00etan. Ekitaldia eta ome-
naldia. Faxismoaren aurka atzo,
gaur eta beti.
p14:30ean. Herri bazkaria; on-
doren, kantaldia: Salvador
Amor eta Gabriel Ortega. 

GEgitaraua

Frankismoaren aurkako herri
audientzia egingo dute hilaren
28an, Gernika-Lumoko Lizeo An-
tzokian. Ahaztuak 1936-1977 el-
karteak antolatuta, Francoren
diktaduraren inguruko hausnar-

keta egingo dute hainbat lagu-
nek. Goizean eta arratsaldean,
alor ezberdinetan ari diren bost
hizlari izango dira Lizeo antzo-
kian. Testigantzak be entzun
ahal izango dira herri audientzia
horretan. 
Nekane Jurado ekonomialaria,

Zamorako Apaiz Kartzelatuak
eta SOS Bebes Robados taldeko
Aitor Azurki izango dira goizeko
saioan, zeinek frankismoaren
gaineko bere ikuspuntua eskai-
niz. Hain zuzen, 11:00etatik

13:00etara egingo dute goizeko
saio hori. 
Era berean, frankismoari bu-

ruz batutako testigantzak be en-
tzun ahal izango dira, goizeko
zein arratsaldeko saioan.  

Epaia
Goizeko saioari segida emongo
diote arratsaldean, 17:00etatik
19:00etara. Ana Maria Miñarro
psikologoa eta Miguel Angel
Muga abokatua izango dira arra-
tsaldeko saio horretan frankis-

moari buruzko ikuspuntua azal-
duko dutenak. 
Guztien berbak entzunda, fran-

kismoaren gaineko epaia emongo
dute Ahaztuak elkarteak antola-
tutako ekitaldian parte hartuko
dutenek. 

Musika eta ikusentzunezkoa
Creadores de la Memoria Hip Hop
taldeak ipiniko dio ukitu musika-
la epaiketari, eta Marcos Arroyo-
ren Ugao zero urtie be proiektatu-
ko dute Lizeo Antzokian. 

Frankismoa epaituko dute zapatuan, Lizeoan
Ahaztuak 1936-1977
elkarteak antolatuta,
Francoren diktaduraren
gaineko epaia
ebatziko dute 
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E
zkutuan mantendu izan
denari argia emoteko.
Ilunpean, argiak itzalita
zirela ikusi zuten argia

barikuan Gernika-Lumoko eta
Bizkaiko beste hainbeste udale-
rritako bonbardaketak pairatu
izan zutenen testigantzek.  Gerta-
tu zena ezkutatzea onartu ezin
delako.  
37 udalerrik parte hartu dute

Bizkaiko Foru Aldundiak presta-
tutako dokumentaleak, eta 210
testigantza zuzen baino gehiago
batzen ditu. Zerutik zetorren su
hartatik bizirik atera zirenak
dira.  

Esan nahi eta ezin
Gerrako imajinak, bonben zara-
tak, sua... eta, tartean, biktimak.
«Esan nahia eta ezina»... Bonbar-
daketaren osteko bizipenak eta
sentsazioak dantzarekin, txapa-
lartarekin eta bestelako doinue-
kin uztartzen ditu Zerutik sua da-
tor ikuskizunak. Merkatu plazan
antzeztu zuten bariku gauean,
Gernika-Lumo bonbardatu zute-
la 75 urte beteko diren honetan.  
Esan nahi zutena eta momen-

tuan esan ezin izan zutena konta-
tzeko sasoia delako. Orain 75 urte
pasatu zena barriro gertatu ez da-
din. 

Merkatu plazan bildu ziren
ikusleen txalo zaparrada hartu
zuten ikuskizunean entzundako
testigantza horiek guztiek. Gerta-
era latz haiek
isiltasunetik
argitara atera-
tzeko 75 urte
pasatu dira, eta
adiskidetzeko
beste 75 urte
pasatzen ez uz-
teko eskatu
zuen ekital-
dian aurkezle
lanak egin zi-
tuen Aitzol Zu-
bizarreta kaze-
tari gernika-
rrak. 

Kazetarien
lana aitortuz
Ikuskizunaren
baitan, orain 75
urteko bonbar-
daketen injus-
tizia mundu za-
balean jakin ze-
din lagundu
zuten nazioar-
teko kazeta-
rien lana be es-
kertu zuten ba-
r i k u k o

ekitaldian. Baita haiekin batera
laguntza eskainiz ibili ziren eus-
kal kazetariena be. Horien artean
izen bat nabarmentzearren Este-

pan Urkiaga Lauaxeta aipatu zu-
ten. Eta harek egindakoa nabar-
mendu zuten. «Nazioarteko kaze-
tariei laguntza emon zien, Agirre

lehendakariak es-
katuta. Hori dela
eta, atxilotu egin
zuten Lauaxeta,
heriotz zigorrera
kondenatu eta
Gasteizen fusilatu
zuten, 1937. urte-
an, 32 urte zituela. 
Laukizko oler-

kariak 1931. urte-
an egin zuen Men-
d i g o x a l i a r e n a
olerkiaren letrak
errezitatuz, garai-
ko kazetari guzti
haiei omenaldia
egin gura dien bi-
deoa proiektatu
zuten Zerutik sua
dator ikuskizuna-
ren baitan. 

Gorroto ez,
ahaztu bez
Jende ezaguna bil-
du zen bariku
gauean Gernika-
Lumoko merkatu
plazan. Han ziren,
besteak beste,

Gernika-Lumoko alkate Jose
Mari Gorroño, Bizkaiko Batzar
Nagusietako presidente Ana Ma-
dariaga edota Bizkaiko Ahaldun
Nagusi Jose Luis Bilbao. Bari-
kuan Gernika-Lumon ikusitako
lana «gure seme-alabengan pen-
tsatuta egin» dutela esan zuen
Bilbaok, gertatu zena jakiteko,
eta ahanztu ez dadin. «Gerra gal-
du zutenen oinordekoak gara.
Haiek gerra galdu zuten, baina
askatasuna irabazi».
Hori dela eta, gure memoria

mantentzea eta ez ahanztea justi-
ziazkoa dela aipatu zuen Bizkaiko
Ahaldun Nagusiak, «gorroto ba-
rik, baina gertatu zena ahaztu ba-
rik». 
Eusko Jaurlaritzak izan zuen

lehenengo lehendakaria Jose An-
tonio Agirre Lekuberen esaldi
bat be ekarri zuen gogora Jose
Luis Bilbaok: «Euskal Herriko lu-
rrak konkistatuko dituzte, baina
ez arima». Arrazoia emon zion
Bilbaok Agirreri. «Bera ez dago
gaur hemen hori ikusteko, baina
gu bai». 
1937ko apirilaren 26koa «desas-

tre itzela» izan zela esan zuen  Biz-
kaiko Batzar Nagusietako presi-
dente Ana Madariagak,pertso-
nen kontra jaurtitako bonbak
aipatuz. 
Erantzukizunak eskatu zituen

Gernika-Lumoko alkateak. «Ma-
drilgo Gobernuak gaur egun
oraindik ez du gertatu zena argi-
tu, eta hori da eskatzen dioguna,
egia esateko». Benetako justizia
eta bakea berreskuratzeko giza
eskubideak errespetatu behar di-
relako, Gorroñoren iritziz.  

Orain 75 urte Gernika-Lumon gertatu zenari argia ipini gura izan dio Bizkaiko Foru Aldundiak
bultzatutako ‘Zerutik sua dator’ ikuskizunak; merkatu plazan antzeztu zuten, bariku gauean.

75 urteko isilunea hautsiz

Musika eta dantza bonbardaketa bizi izan zutenen testigantzekin uztartzen ditu ‘Zerutik sua dator’ ikuskizunak. OIHANA CABELLO



GAUR, APIRILAK 24

p20:30. Dantza-antzerkia: Ku-
kai eta Tanttakaren 1937 Gogo-
aren bidezidorretatik. Gidoia:
Mireia Gabilondo; Koreografia:
Jon Maya; Musika: Juan Mari
Beltran. Babeslea: Eusko Jaur-
laritza (Euskadi 2012 Funda-
zioa). Lizeo Antzokian.
pNazioarteko batzarra, gaur eta
bihar, Bakearen Museoak anto-
latuta, Elai-Alai aretoan: Gerni-
kako bonbardaketa eta bere
nazioarteko oihartzuna.

APIRILAK 24-25

pNazioarteko sinposioa:Gerni-
kako bonbardaketa eta bere
nazioarteko oihartzuna.

BIHAR, APIRILAK 25

p12:00etan. George Steer-i
omenaldia. Lora eskaintza ha-
ren omenezko eskulturaren au-
rrean. Bonbardaketaren testi-
gantzak irakurriko dituzte.
p12:30ean. George Steer-i
omenaldia. Nazioarteko eta
bertoko kazetariekin topaketa.
Gerra eta giza eskubideen urra-
keta kasuak salatzeko orduan
komunikabideen betebeharraz
ariko dira. Lizeo Antzokian. Sa-
rrera librea. 
p15:00etan. Nagasakiko bon-
bardaketaren testigantza: To-
yoichi Ihara zinegotzi zenak, Na-
gasakiko bonbardaketa atomi-
kotik bizirik atera zenak, bere
testigantza emango du, Lizeo
Antzokian. Sarrera librea.

p19:00etan. Mahaingurua: Es-
taturik gabeko nazioak eta era-
bakitzeko eskubidea.Antola-
tzailea: Gernika Batzordea. Li-
zeo Antzokian.
p20:00etan. Liburu aurkezpe-
na: 1937. Bizitzak eta bonbak. 
Egileen errezitaldia: Bernardo
Atxaga, Ignacio Martinez de Pi-
son (Literatura  saridunak). 
Entzule guztientzat liburua
opari.  Elai-Alai aretoan. Sarrera
librea.

APIRILAK 26

p10:00etan. EiTBk bonbarda-
ketari buruz egin duen lehenen-
go filmaren aurkezpena: Gerni-
ka bajo las bombas. Lizeon.
p12:00etan. Gernika 1937-
2012: Adierazpena. Foru plazan.
p12:30ean. Bakearen eta Be-
rradiskidetzearen aldeko VIII.
Gernika Sarien banaketa ekital-
dia, Lizeo Antzokian. Roman
Herzog Alemaniako presidente
ohiak eta Lokarrik jasoko dituz-
te sariak. Ostean, kontzertua:
Deux Merche: Maki eta Miyaki
(Nagasaki). Antolatzailea: Ger-
nika-Lumoko Udala. Doan.
p13:00etan. Nestor Basterre-
txea eskultoreak bonbardake-
tan hildakoen omenez eginda-
ko monumentuaren inaugura-
zioa. Basterretxeak berak,
lekukoek, agintariek, dantza-
riek... parte hartuko dute. Don
Tello kalean (Portu kalearen lu-
zapenean). 1937ko apirilaren
26an Gernika-Lumon botatako
lehen bonba erori zen tokiaren
alboan jarriko dute Agonia de

fuegoizeneko lana. Indarkeria-
ren burugabekeria pairatu be-
har izan zutenen gomutari
omenaldia egiteko balioko du,
bonba bat sinbolizatzen du
tonu abstraktuekin, zerutik
erortzen diren eta lurrean ez-
tanda egiten duten plano ba-
tzuen erabileraren bitartez.
p15:45ean. Sirena hotsa Pase-

GDatozen egun, aste eta hileetako egitaraua

alekuan, eta elkarretaratze isi-
lak Erian, Errenterian eta San
Kristobal plazan. Antolatzailea:
Gernika Batzordea. 
p15:45ean. Sirenak eta elizeta-
ko kanpaiak jotzen dauden bi-
tartean, herritarrek bost minu-
tuko isilaldi eta geldi unea egi-
tea proposatu du Kultura
Batzordeak. Hiru bilgune auke-
ratu dituzte: Eria, Errenteriako
zubia eta San Kristobal plaza. 
p16:30ean. Bonbardaketan hil-
dakoen omenezko elizkizuna
eta lore eskaintza, Zallo hile-
rrian. Nagasakiko Deux Mar-
ches bikotea, Gaudeamus kora-
la, dantzariak eta bertsolariak.
Antolatzailea: Udala.
p19:00etan. Herri antzerkia:
Gernika sutan. Gernika-Lumo-
ko elkarte ezberdinek lagundu-
ta. Seber Altube auditorioan
hasiko da. 
p21:00ean. Manifestazio isila,
kandelekin. Antolatzailea: Ger-
nika Batzordea.

APIRILAK 27-28

pKulturaren eta Bakearen Ger-
nika-Lumoko Nazioarteko XXII.
Jardunaldiak. Gaia: Memoriaren
zentzua eta denbora. Hitzal-
diak, eztabaida-mahaiak eta
tailerrak. Antolatzailea: Gernika
Gogoratuz. Elai-Alai aretoan,
goizez eta arratsaldez.
p20:00etan. Eliz kontzertua:
Gaudeamus korala. Zuzenda-
ria: Julia Foruria. Albert Alcaraz-
en Gernikalan aurkeztuko du.
Andra Mari elizan. Doan.
p20:30ean. Ikuskizuna, Gerni-
ka-Lumoko gazteen eskutik:

Lobak proiektua. Diziplina ani-
tzeko jarduerak eta deszentrali-
zatuak: bideoak, argazkiak,
dantzak, poesia... Bonbardake-
taren 75. urteurrenaren inguru-
ko sorkuntza kulturala. Proiektu
honetan, bonbardaketa jasan
zutenen ilobek, eta gazte jende-
ak oro har, parte hartuko dute.
Koordinazioa: Gernika-Lumoko
gazteak. Lizeo Antzokian. Doan.
Aforoa bete arte.

APIRILAK 27-30

pEuropako kontzientzia gune-
en 2012ko bilera: Tolerantziaren
eta Balio Demokratikoen Kultu-
rak Sustatuz. Lan  bilerak. Anto-
latzailea: Bakearen Museoa.
Elai-Alai aretoa.

APIRILAK 28

p11:00etan. Frankismoaren
aurkako audientzia publikoa,
Ahaztuak elkarteak antolatuta,
11:00etan, Lizeo Antzokian.
p13:00etan. Gernika sortu ze-
neko 646. urteurrena. Zapia ja-
rriko diote On Telloren eskultu-
raren eskuan dagoen Uri gutu-
nari. Ostean, ibilaldia uriko
mugetan barrena. Antolatzai-
lea: Gernikazarra historia tal-
dea. Foru plazan.

APIRILAK 28-29

pRugby Up txapelketa: Uri ba-
kezaleak. Alemaniako, Fran-
tziako, Erresuma Batuko, Kata-
luniako eta Euskal Herriko tal-
deak. 35 urtetik gorakoei
zuzendutako txapelketa. 

Bonbardaketaren urteurreneko ekitaldiak ez dira
mugatuko Gernikan jazo zena azaltzera eta gogo-
ratzera, eta horren adibide da Nagasakiko bon-
bardaketa atomikoaren inguruan antolatutako
berbaldia. Bihar bertan, Toyoichi Ihara Japoniako

hiri hartako zinegotziak eta bonbardaketaren le-
kukoak berak bizitakoaren testigantza emango
die ikasleei, Lizeo Antzokian. 15:00etan hasiko da
ekitaldia eta, ikasleez gain, edozein herritarrek
parte har dezake, sarrera librea baita.HITZA

NAGASAKIKO TESTIGANTZA, LIZEON

Irudia q

1937ko maiatzaren 7an uskal Herriko milaka hau-
rrek erbestera ihes egin behar izan zuten. Haien
artetik zazpi aurkezten dituzte Kukai dantza tal-
deak eta Tanttakak gaur bertan 20:30etik aurrera
Lizeo Antzokian taularatuko duten 1937. Gogoa-

ren bidezidorretatik ikuskizunean. Ume haiek
ikusleari erakutsiko diote une garratzak alaitasu-
nez be zipriztindu daitezkeela. Dantza zilbor hes-
tea izanik, Juan Mari Beltranen doinu poetikoak
gogoraraziko die etxeko arnasa gertu dutela.KUKAI

UNE GARRATZAK, DANTZAREN BITARTEZ

Irudia q
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Antolatzailea: Gernikako Basur-
de Zaharrak. Urbietan.

APIRILAK 29

p12:00etan. Askapenak eta
Ahaztuak elkarteak antolatuta,
gudarien eta milizianoen zina,
Juntetxean.
p12:30ean. Askapenak eta
Ahaztuak elkarteak deituta,
manifestazioa, Foru plazatik:
Eraso inperialistarik ez Gerni-
kan ez inon.
p13:00etan. Askapenaren eta
Ahaztuak elkartearen ekitaldia:
Faxismoaren aurka atzo, gaur
eta beti.
p14:30ean. Herri bazkaria, As-
kapenak eta Ahaztuak elkarte-
ak antolatuta. Ondoren, kantal-
dia: Salvador Amor eta Gabriel
Ortega (Rojo cancionero y ban-
deras rotas).
p19:30ean. Urteurreneko kon-
tzertua: Andres de Egiguren or-
kestra (Eibar). Zuzendaria: Pe-
dro Palacin. Babeslea: Eusko
Jaurlaritza (Euskadi 2012 Fun-
dazioa). Lizeo Antzokian. Sarre-
ra doakoa. Aforoa bete arte.
p22:00etan. Urteurreneko
multimedia ikuskizun: Itxarope-
na. Hainbat arlo biltzen ditu:
dantza, proiekzioa,  musika,
light painting-a. Egilea: Inne-
vento. Babeslea: Eusko Jaurlari-
tza (Euskadi 2012 Fundazioa).
20-30 min. Foru plazan.

MAIATZAK 5

p20:00etan. Kontzertua: Ba-
kearen doinuak. Segundo Olae-
ta Musika Eskolako banda eta
Andra Mari korala. Lizeo Antzo-
kian. Sarrera doan. Aforoa bete
arte.

MAIATZAK 10

p20:00etan. Hitzaldi-solasa:
Picassoren Gernika inguruan.
Hizlaria: Javier Barrallo (EHUko
irakaslea). Antolatzailea: Kultur
Etxea. Elai-Alai aretoan.

MAIATZAK 11

p20:30ean. Zinema zikloa: El
cine contra la barbarie. Entierro
del benemerito sacerdote vas-
co Jose Maria de Korta y Uriba-
rren, muerto en el frente de As-
turias(1937, 4 minutu);Sema-
na Santa en Bilbao(1937, 2 min.
eta 16 segundo); Guernika
(1937, 22 min. eta 43 segundo);
Elai-Alai (1938, 22 minutu).

MAIATZAK 16-26

pKameratoia 2012. Ikus-entzu-
nezko rallya. Sari banaketa,
maiatzaren 26an, Elai-Alai are-
toan, 19:00etan. Antolatzailea:
Topagunea. Babeslea: Kultur
Etxea Fundazioa.

MAIATZAK 21

p20:00etan. Agur esateafil-
maren aurre-estreinaldia (Ger-
nikako umeei eskainitako ma-
rrazki bizidunekin egindako do-
kumentala). La Habanaontzia
4.000 euskal umerekin irten ze-
neko 75. urteurrenaren oroitza-
pena. Zuzendaria: Matt Ri-
chards; Produkziogilea-idazlea:

GDatozen egunetako egitaraua

Izaskun Arandia; Proiektu-ahol-
kularitza: Alicia Pozo Gutierrez.
Lizeo Antzokian. Sarrera, gonbi-
dapenekin.

MAIATZAK 26

p12:00etan. Jose de Labauriari
omenaldia. 1937an Gernikako
alkate zenaren bustoaren inau-
gurazioa egingo dute, Don Tello
kaleko plazan. 

UZTAILA

pKids Gernika udako kanpa-
mendua. Bonbardaketa, me-
moria historikoa, Gernika eta ar-
tea lantzeko jarduerak umeekin
eta gazteekin. Antol: Gernika

Gogoratuz, Bakearen Museoa
eta Kultur Etxea. Babeslea: Eus-
ko Jaurlaritza (Euskadi 2012). 

IRAILA

pAlfredo Jaar artistaren Gerni-
kamemoriala. Alfredo Jaar ar-
tista bisualik garrantzitsuena
da gaur egun Amerikan nahiz
munduan. Bere proposamenek
sakondu egiten dute gizartean.
Antolatzailea: Eusko Jaurlaritza
(Euskadi 2012). 

URRIA

pEl cine contra la barbariezine-
ma zikloa. Antolatzaileak: Eus-
kal Filmategia eta Kultur Etxea.
Babeslea: Eusko Jaurlaritza
(Euskadi 2012). Lizeo Antzokian
eta Elai-Alai aretoan. Egunak,
zehazteke.

URRIAK 2, 3 ETA 4

pNazioarteko batzarra: Artea,
memoria eta demokrazia. Pi-
cassoren ‘Gernika’-tik gaur egu-
nera artekoa. Gernika-Lumoko
Elai-Alai aretoan eta Bilbon
izango dira batzarrak. 
Antolatzaileak. Gernika Gogo-
ratuz, Bakearen Museoa, Kultur
Etxea, EHU. Babeslea: Eusko
Jaurlaritza (Euskadi 2012). 

URRIAK 5 ETA 6

pArtearen eta Bakearen Gerni-
kako Nazioarteko Topaketak.
Bakea bizi-jarrera kontua da
eta Artea, berriz, prozesua eta
bitartekoa: Artea eta Bakea bi
bide dira azken batean. Antola-
tzaileak. Gernika Bakearen Mu-
seoa, Kultur Etxea

KULTUR ETXEAN

p‘Jose Labauria jaunari ome-
naldia, Gernikako alkate
1937ko apirilaren 26an’. Atzo
ipini zuten ikusgai eta maiatza-
ren 25era bitartean egongo da
Kultur Etxean. Bonbardaketako
garaian alkate zen Labauria eta
hasiera-hasieratik adierazi zuen

frankistek erre zutela Gernika. 
«Ez, mila aldiz ez, ez zioten mili-
zianoek su eman Gernikako he-
rriari. Kristau baten eta euskal
alkate baten zina onartzeko

prest bazaudete, Jainkoaren
aurrean zin dagit bonbardake-
tari alemanak izan zirela gure
Gernikako herri maitea doilorki
suntsitu ziutenak lurraren aza-
letik desagerrarazi arte», adie-
razi zuen garai hartan Gernikako
alkatea zenak Radio Euzkadin.
p‘Gernika ikuspuntu desber-
dinetatik’. Eduardo Txillida,
Nestor Basterretxea, Vicente
Larrea, Ricardo Ugarte, Miguel
ANgel Lertxundi, Sofia Ganda-
rias, Anita Glesta, Willian Kelly,
Winfried Poschusta, Imro Wei-
ner, Luis Iriondo, Jose Maria Pin-
to... Pintura, eskultura, argazki-
laritza, irudia, ikus-entzunezko-
ak... Uztailean, abuztuan eta
irailean. 

BAKEAREN MUSEOAN

p‘Gerra eta bakea: ikuspuntu
pertsonala’. Hamabost bat he-
rrialdetako ospe handiko 33

erreportari grafikoren ikuspun-
tua, erabateko askatasunaren
premisagaz. Era horretan,
erronka konplexu bati erantzun
diote: beren artxibo marduleta-
tik ateratako irudi bakar batez
adieraztea Gerra eta Bakea
kontzeptuak. Errealitatearen
notario hauen bidaia partikular
bat, gerraren infernuetara eta
bakearen paradisuetara, azken
horiek askoz ere partikularrago-
ak. Babeslea: Eusko Jaurlaritza
(Euskadi 2012 Fundazioa).
Maiatzaren 10era bitartean
ikusgai.

GErakusketak

ELAI-ALAI ARETOAN

p‘Aterpe bila’. Bonbardaketan
aterpe moduan erabili ziren ko-
bei buruzko informazioa. Egile-
ak: ADES espeleologia taldea
eta AGIRI arkeologia elkartea.
Maiatzaren 25era bitartean.

EUSKAL HERRIA MUSEOA

p‘Ortiz de Elgearen Gernika’.
Carmelo Ortiz de Elgea (Aretxa-
baleta, 1944) margolariaren la-
nak. Bonbardaketa inspirazio
iturri hartuta egindako 11 lan
handi eta koloretsu daude ikus-
gai Euskal Herria museoan, uz-
tailaren 8ra bitartean, beren be-
regi bonbardaketaren 75. urteu-
rrenerako egindakoak. Carmelo
Ortiz de Elgearen Gernikades-
berdinek balorazio eta ikuspegi
anitz eskaintzen dituzte. Nork
bere historia du, eta historia
guztiak dira han gertatu zena-

ren zati. Bizirik atera zirenen
oroitzapenen eta historiaren
datuen bitartez askatzen eta
aberasten den gertaera.

HERRIKO KALEETAN

p‘Kids Gernika’. Picassoren
Gernika koadroaren neurri bere-
ko horma-irudiak, munduko
hainbat herrialdetako umeek
eta gazteek eginak. Gernika-Lu-
moko eraikinetako fatxadetan
jarriko dituzte. Bisita gidatuak
izango dira eratutako ibilbidetik.
Antolatzaileak: Gernika Gogo-
ratuz, Bakearen Museoa eta
Kultur Etxea. Babeslea: Eusko
Jaurlaritza (Euskadi 2012).
Ekainetik irailera bitartean.

Bernardo Atxaga, Jose Fernandez de la Sota, Mi-
guel Gonzalez San Martin eta Ignacio Martinez
Pison. Lau izen eta helburu bakarra: 1937ko uda-
berrian euskal jendartearen bizitzak markatu zi-
tuzten gertaera lazgarriak fikzio literariotik azal-
tzea. 1937. Bizitzak eta bonbak(BBK-ko Bizkaiko
gaiak) izenburupean ikusi dute argia lau idazle

horien kontakizunek, eta bihar egingo dute libu-
ruaren aurkezpena Atxagak –irudian, Foru plaza-
ko arkupeetan–eta Martinez de Pisonek,
20:00etan, Elai-Alai aretoan. Gernika-Lumoko
Udalak eta Euskaltzaindiak babestu dute euska-
razko edizioa, eta biharko errezitaldira doazenek
doan jasoko dute ale bana.HITZA

FIKZIOA ERREALITATERA HURBILTZEKO

Irudia q

‹ Bonbardaketaren 75. urteurrena
2012ko apirilaren 24a, martitzena hitza XV



G
ernikako bonbardake-
taren 50. urteurrena
entzutetsua izan zen
Euskal Herrian nahiz

nazioartean, eta baita mugarria
be askorentzat. 1987ko apirilaren
16tik 26ra bitartean, aurrekaririk
ez zuen programa kulturala anto-
latu zuten Udal Batzordeak eta,
batez be, Gernika 37-87 Batzorde-
ak. Milaka eta milaka euskal he-
rritar jaiaren eta aldarrikapena-
ren bueltan batuz, kulturaren eta
memoria historikoaren hiriburu
bilakatu zen frankistek 1937ko as-
telehen odoltsu hartan suntsitu-
tako herria.
Hamar egun horietan ez ezik,

urtean zehar be jarduerak antola-
tu zituen Udal Batzordeak, baina,
jendetsuenak Gernika Batzorde-
ak Bakearen eta Askatasunaren
alde lelopean antolatutakoak
izan ziren. Aste Santua baliatuz
egindako kanpaldi erraldoiak,
antzezlanek, 24 orduko musika
jaialdiak, zinemaldiek, ibilaldiek,
erakusketek, kirol lehiaketek,
kale animazioak, eztabaida politi-

koek... ikur bilakatu zuten Gerni-
kako txoria. 
Bonbardaketaren urtemuga-

ren bezperan egindako antzezpe-
na eta urtemuga bera izan ziren
unerik hunkigarrienak. Gernika-
ko balkoiak ikurrinaz beterik,
adin guztietako jendea kalean...
herri baten sugarra ikus zitekeen
bertaratutakoen begietan. Nazio-
artetik be hainbat ordezkari joan
ziren Gernika-Lumora Bakearen
eta Subiranotasunaren aldeko
Konbentzioan eta Gerra eta Za-
palketaren aurkako Emakumeen
Nazioarteko Epaimahaian parte
hartzera. Herri Batasunak Abe-
rri Eguna Gernika-Lumon ospa-
tu zuen, milaka eta milaka herri-
tar bilduz herrian.
Ikaragarria izan zen herrita-

rrek alderdi horren deialdiari
emandako erantzuna, eta ordura
arte parekorik izan ez zuen alda-
rrikapen eta askatasun giroan
igaro zen apirilaren 18a. 
Apirilaren 19ko Porrusalda

musikala be giro onean ospatzen
ari zen, baina bertan zirenen aur-

ka oldartu zen Ertzaintza, txos-
nen gunera sartuz eta Zaramaren
eta Kortaturen kontzertuak izo-
rratuz. Hainbat izan ziren zauri-
tutakoak, eta tentsioa, amorrua
eta haserrealdia piztu zituen hu-
rrengo egunetan gertaerak Eus-
kal Herrian. 

Urteurren gogoangarria
Aurreikusitakoa baino jende
gehiago batu zen herrian urte
hartan eta, horri zegoen zabor
greba gehituta, arazoak sortu zi-
ren Gernikan. Gainera, Udal Ba-
tzordearen eta Gernika 37-87 Ba-
tzordearen artean be tirabirak
sortu ziren.
Halanda be, arazoak arazo,

Gernika 37-87 kanpaldia eta Mar-
txa eta Borroka, NATOren aurka-
ko kanpainagaz batera, adin, pen-
tsaera, izaera eta sentikortasun
ezberdinetako lagunak bildu zi-
tuzten 80ko hamarkadako hiru
jarduera politiko garrantzitsue-
netarikoak izan ziren. Hori dela
eta, askok oso gogoan dute 37-87
ekimen hura.

80ko hamarkadako jarduerarik jendetsuenetarikoak izan ziren Gernikako
bonbardaketaren 50. urteurrenaren harira antolatutakoak; ehunka
ekitaldi izan ziren orduko hartan herrian.

50. urteurrenean,
kulturaren hiriburu

‘GernikaGernikara’ aldarrikapena ez zen falta izan 50. urteurrenean. ALDABA

Bonbardaketaren 75. urteurrena ›
XVI  hitza 2012ko apirilaren 24a, martitzena

Mikel Laboaren kontzertua; loreen bonbardaketa; aldundiak, jaurlaritzak eta Udaleko Batzordeak egindako ekitaldia; eta herrian ikusi ahal izan ziren ehunka punkietako bat. ALDABA

1987ko hitzordu hark utzitako zenbait irudi ikus daitezke goiko hiru
irudietan; tartean, Ertzaintzak erabilitako gomazko pilotak. ALDABA


