
  

Udalekoek  hartu  zuten  erabakirik  inportanteena  presoak  hartzea  izan  zen. 
Zerrenda bat egin zen, eskuindar eta karlistena, eta zerrendako izen ahalik eta 
gehienak  preso  hartzeko  agindu  zen.  Agintari  errepublikanoek  pregoi  bidez 
abisatu zuten, danboliteroak hala kantatu zuen tan tan tatan tana, ezkutatutakoak 
itzultzeko etxera, inor gordeka harrapatuz gero preso hartuko zutela.

Udatiar eskuindarrak joanda zeuden ordurako, familia eta zerbitzariekin, euren 
palazio zuriak ia hutsik utzita. Inor preso hartzekotan, Don Juan Manuel Garaikoa 
hartu  behar  zuten,  baina  jauntxoa  ez  zen  gerraren  lehenengo  egunetatik  inon 
ageri.  Kalaportuko  beste  karlista  handiak  ere  berdin,  auskalo  nongo  soto  edo 
sabai zulotan ezkutatu ziren, edo txalupa hartu eta ihesean joango ziren itsasoz 
batek daki nora.

Herriko karlista xumeak zeuden eskuragarri eta zerrendan aipatua izan zein ez, 
eskuragarrien  zeudenak harrapatu  eta  herriko  eskolara  eraman zituzten  preso. 
Eskolaren edifizio handiaren erdia espetxe bihurtu zen.

Eskolara itzultzea desilusio handia izan zen guretzat, gerrarik ez balitz bezala 
ematen  genuelako  goiza  eskolan.  Gerra  balitz,  eskolatik  libratzeko  behintzat, 
baina  eskola  hasi  zenetik  akabo.  Esaten  zen  Eibarren  ez  zegoela  eskolarik, 
Eibarren  sistema  sozialistarekin  eskola  kalean  gora  eta  behera  paseatu  eta 
fabrikak  bisitatzea  besterik  ez  zela.  Gu,  ostera,  matematika,  geografia, 
kaligrafiekin gogaitu behar eskolan. Gurago genuen sistema sozialista.
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Moldea / 2,5

  Kodea* ……………        Taldea …………… Zuzentas. / 5

  *Anonimotasuna, eraginik gabe kalifikatzeko GUZTIRA / 10

> Hasteko, kokatu zati hori: aurkeztu obra, nork idatzia den, ezaugarri orokorrak, berezitasunak…  

> Ondoren, zehaztu zatia (zer, nor(tzuk), non, zergatik...), eta hortik abiaturik egizu iruzkina edo 

     komentario orokorra, beti ere obra ezagutzen ez duen irakurle bati azalduko bazenio bezala.

1. Idatzi orri zurian bakarrik. Orrialde honen atzeko aldea zure apunteetarako erabil dezakezu.

2. Helburua –lanean egin duzunari jarraiki–: obraren ezaugarriak aipatzea, alderdi garrantzitsuenak 

azaltzea eta iritzia ematea (balorazioa).
3. Azalpena argia izan dadila, eta kohesionatua, idazlan moldekoa. EZ idatzi zatiak eginez, txosten eran. 
4. Neurria: 300 bat hitz; txukun eta margenak utzita.  Amaitutakoan, jarri hitz kopurua:   ………….



  

Berbaldi  hanpatu  eta  luzea  egin  zuen  hartan,  gerrako  berri  gozoak  eman 
zituen,  egundoko konbateak izan zirelako eta denetan ginelako garaile.  Aparra 
zeriola  hitz  egin  zuen,  eskuaz  arabeskoak  egin  eta  hatz  erakuslea  altxatuz. 
Etsaiaren aipatzean besoa luzatzen zuen.

‘Neuk egingo dut horien bakea!’ esaten zuen. 

Besoa luzatzen zuen, eta beso luzea zuen eta eraztun handi bat hatz nagian.

‘Leba handiko gizona da,’ entzun nuen esaten.

Tradizionalista  omen  zen,  baina  eman  zuen  lehenengo  agindua  kaleen  izen 
zaharrak aldatzekoa izan zen, Avenida Tercio de Lacar deitu zioten Erriberako 
bideari, Calle José Antonio Primo de Rivera deitu zioten Goienkaleri, Calle José 
Calvo Sotelo Barrenkaleri...

Eta  gero  kalez  kale  ibili  ginen  berarekin  segitaldean,  kaleei  izen  berriak 
ezartzen, herri tradizionalistak jasandako irainen ordainez. Gortinatxo more bat 
kendu  eta  erakusten  zituen  kaleen  izen  berriak.  Ez  zaio  galduko  eraztuna, 
gogoratu nuen. Bere zapata beltzek balearen bizkarraren dirdira zuten.

‘Eta Juanmanuel?’ galdetu nion Josemariri ahapeka.

Gerra amaitu gabe zegoen oraindik.  Espainian,  Francisco Franco jenerala, 
jeneralisimo eta gobernuaren buru izendatu zuten.
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