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POLITIKA HEZITZAILEAK
ESPAINIAKO BIGARREN
ERREPUBLIKAN
1.1. ARRAZOIAK ETA AURREKARIAK

Euskadiko probintzien alfabetizazio-prozesua, XX. mendeko lehen hiru hamarkadetan hasi zena, ez zen homogeneoa izan. P.
Dávilak (1995) adierazi du barneko probintziak pixkanaka hazi ziren bitartean, kostaldekoek prozesua bizkortu egin zutela, betiere,
industrializazioak, hazkunde demografikoak, urbanizazioak eta herritarren mugikortasunak eragindako aldaketak zirela eta.
Errepublikako eskolak eta Errepublikako hezkuntza-politikak, batetik, Irakaskuntza Erakunde Askearen (ILE) aurrekariak hartu
zituzten erreferente gisa, eta bestetik, Eskola Berriaren postulatuak, nazioarteko bakearen aldeko Europako korronte pedagogikoa.
Korronte horretan, desberdin hezteko kezka nagusitu zen, betiere, I. Gerrate Mundiala sustatu zuten patroiak errepika ez zitezen
gizaki berri bat lortzeko helburuarekin (Rekalde, 2001).
II. Errepublikaren iritsierarekin, aurrerapen soziala hezkuntza-inbertsio gisa ulertu zen; azken batean, kulturarekin batera, hori
izan zen Estatuaren birsorkuntzaren gakoa. Oso une historiko garrantzitsua izan zen hezkuntzarako eta hezkuntza-politiketarako,
haurraren indibidualtasuna nagusitzea bultzatu zen, eta taldeko elkarlana jarri zen hezkuntza-sistemaren erdigunean. Era berean,
eskubide osoko herritarrak sortzeko, hezkuntza gizarte-geruza guztietara zabaltzeko sinesmen irmoa izan zen. Errepublikako
hezkuntzak eskolan sustatu zituen baliorik garrantzitsuenak hauek izan ziren: Laizismoa, gizarte-berdintasuna, herrialdean errotzea,
hezkidetza, irakaskuntza zientifikoa, irakaskuntza aktiboa, familiekin lankidetzan aritzea eta hezkuntzaren jomuga bakea izatea
(Rekalde, 2001; Egaña, 2014).

1.2. HEZKUNTZA POLITIKAK

Espainiako Bigarren Errepublikaren hezkuntza-politika izan zen 1931ko apirilaren 14tik aurrera ezarritako Erregimenaren faktore
enblematikoenetako bat. XX. mendeko historian lehen mailako irakaskuntzari begira, horri arreta emanez, inoizko ahalegin
handiena egin zen; hain zuzen ere, gizartearen birsorkuntzaren ardatzik sendoena zela aitortu nahi zen eta Estatuko politikaren
kezka nagusietako bat izan zen.
Errepublikaren bost urteetan zehar hiru aldi bereizten dira (1931-36): 1/ Lehen biurtekoa: Erreforma, 2/ Bigarren biurtekoa:
Kontraerreforma erradikal-zedista eta 3/ Fronte Popularra.
Aldi horretan, gerran ere hala izan zen moduan, oso garrantzitsuak izan ziren denbora-tarte oso laburrean izan ziren gobernualdaketa etengabeak. Gobernuaren ezegonkortasuna erakutsi zuten eta hezkuntza mailan berekin ondorio garrantzitsuak izan
zituzten aldaketa politikoak.

Lehen biurtekoa, Erreforma (1931-1933) eta Fronte Popularra (1936)

1931n, Gobernuak berehala martxan jarri nahi zituen hezkuntza-ekimenak atzeratu gabe, marko juridiko gisa balioko zuen
aurretiazko gutun konstituzionalik gabe, XX. mendeko hezkuntzaren historian ezagutzen den herritarrentzako hezkuntza-erreforma
garrantzitsuena gaitu zuen.
Jarraian, proiektuaren arrakasta bermatzeko erabilitako osagarri nagusiak biltzen dira. Aurrerago, horietako bakoitzean sakonduko
dugu:

1 IKASTETXEAK

3 BALIABIDEAK ETA JARDUERAK

2 IRAKASLE IKASKETAK

KOORDINAZIOA ETA ERABAKIAK

32.680 daude
+ 27.151 (proiektuan)

- Maisu-maistrentzako etxea-logelak eraikitzea
- Curriculumaz kanpoko jarduerak
- Eskolarekin lotutako jarduerak
- Eskolen inaugurazioa
- Helburu pedagogikoak
- Liburutegiak

Prestakuntza: Eskola Normalak

- Lehen mailako irakaskuntzaren ikuskapena
- Probintziako eta tokiko batzorde mistoak
- Lehen mailako irakaskuntzaren tokiko kontseiluak

GAIA

DESKRIBAPENA

Erlijioaren irakaskuntzaren
derrigorrezkotasuna kentzea;
hala ere, tolerantzia-espiritua
mantenduz.

Gurasoek erlijioa eskaintzea nahiko balute, kasu horietan, eskaini egingo litzaieke.
Maisuak eta maistrak ez zeuden erlijioa eskaintzera derrigortuta, kontzientziaaskatasunean eragin baitzezaketen. Hala eta guztiz ere, familiei jakinaraztera
derrigortuta zeuden ikastetxeari erlijio-ikasketak eskatzeko eskubidea zutela (Rekalde,
2001). Era berean, erlijio-ikurrak ikastetxean manten zitezkeen gurasoen eta maisumaistren artean adostuz gero. Osterantzean, ikastetxean manten zitezkeen arren,
ikasgelako toki nagusian ezingo ziren jarri, bakoitzaren erlijio-askatasunarekiko
errespetuz.

Elebitasuna arautzea, ez
Kataluniako ikastetxeetan soilik.

Ama-hizkuntzaren defentsaren alde egiten da, kultura-tresna eraginkorra den heinean:
“Ama-hizkuntza errespetatzea, edozein izanda ere, ikaslearen arima errespetatzea
eta maisuaren jarduketari laguntzea da, jarduketa osotasun guztiz betetzen dela
ahalbidetuz” (Colección Legislativa de Instrucción Pública, 1932, 132-134 or.).

Hauek sortu ziren:
- Lehen mailako Irakaskuntzaren
Tokiko eta Probintziako
Kontseiluak
- Eskola-kontseiluak

Antzinako Batzar Probintzialak eta Tokiko Batzarrak, eta Eskola-kontseiluak
ordezkatuta, irakaskuntza bateratzera bideratutako neurriak lortu eta ezartzeko.

“Helburu Pedagogikoen” sorrera

“Kultura orokorra, irakaslearen orientazio modernoa eta herrixketan, herribilduetan
eta lekuetan herritarren hezkuntza zabaltzearen arduradunak, landatarren interes
espiritualei arreta berezia eskainiz” (Colección Legislativa de Instrucción Pública,
1932, 207-211 or.). Hezkuntza geruza sozial guztietara eta Espainiako leku guztietara
iritsaraztea zen helburua.
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Gobernu berriaren lehen dekretuak Estatuan arreta-gabezia handia zuten hezkuntza-gaiei heltzen saiatuko dira. Jarraian daude
laburtuta:

Instrukzio Publikoko Kontseiluaren (ondoren, Kultura Kontseilu Nazionala) osaera berria ere arautu zen, baita lehen mailako
irakaskuntzaren Unibertsitate Kontseiluen eta Eskola babesteko Kontseiluen sorrera ere (Rekalde, 2001).
Administrazio-ordenazio berri honek nolabaiteko autonomia sustatu nahi zuen izaera juridiko propioa zuten erakundeetan, betiere,
Gobernu zentralak zehaztutakoa betetzeko irizpidea soilik nagusitu ez zedin. Horrela, hezkuntza-administrazioaren sekzio bakoitzari
eta horren inguruko eta ekintza-erradioko ekimenei zabaldu zitzaizkien ateak.
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1931ko abenduan onartu zen Konstituzioa. Hezkuntza-gaiei dagokienez, 1812ko Konstituzioarekin harreman estua zuen. Espainian
XIX. mendearen erdi aldera zabaldu zen hezkuntza-orientazio prozesua amaitutzat eman zela hartu behar da aintzat. Hauek izango
dira hezkuntzarekin zerikusia duten artikuluak: 1/ 3. art.: Herrialdearen sekularizazio-prozesua finkatu zuen. Talde politiko guztiak
ez ziren gai horretan ados egon, ez pentsatzeko moduari dagokionez, ez egikaritzeko garaian ere. Funtsean, Elizak bizitza publikoan
zuen nagusitasuna edo nagusitasun gabezia eztabaidagai zen. Eztabaida horren ildotik iritsi zen Gobernuaren lehen krisia. 2/ 26.
art.: Eliza bizitza publikotik errotik kentzea ekarri zuen. Horrek hezkuntzari bete-betean eragin zion. 3/ 48. art.: Eskola bakarraren
edo eskola bateratuaren sistema proposatzen zuen. Tradizionaletik desberdina zen eskolan oinarritzen zen.
Konstituzioaren 26. art. betetzeko, Gobernuak lege berezi bat prestatu nahi izan zuen eta lege horri lotuta egongo ziren erlijioordenak. Elkarrizketa luze eta polemiko baten ostean, Erlijio Konfesioen eta Kongregazioen Legea (1933) onartu zen. Horren bidez,
erlijio-ordenei eta -kongregazioei irakaskuntzan aritzea debekatzen zitzaien, baita zuzenean edo zeharka pertsona sekularren bidez
irakaskuntza-eskolak sortu edo horiei eustea ere (Recalde, 2001).

Eskolak
Eskolak sortzeko beharrak nabarmendu zuen gehien Gobernu Probisionalaren hezkuntza-politika. Gobernu berriak herrialdean
zeuden eskola publiko kopuruaren eta horien kalitatearen inguruko datu-falta sumatu zuen Ministerioan. Hutsune hori betetzeko
azterketa bat egin zen, eta bertan, 32.680 eskolaren existentzia eta horien 27.151ko defizita antzeman zen. Gabezia horrek agerian
utzi zuen ia milioi bat haurren eskolatze-gabezia. Egoera hori hobetze aldera, Ministerioak bost urteko plan bat egin zuen. Horren
bidez, 5 urtetan 27.151 eskola sortu ziren (urteko 5.000 eskola batez beste, lehengo urtean izan ezik, 7.000 eskola sortu baitziren)
(Puelles, 1980).
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Irakasleak
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Estatuak beharrezkotzat jotako ikastetxe kopurua izateaz gain, ikastetxe horietan benetako profesionalak egotea ere beharrezkoa
zen, hau da, pertsona ikasiak eta irakasteko bistako eta aitortutako gaitasuna zutenak. Maisua-maistrak oso eragile garrantzitsuak
izango ziren eskolatzean (Rekalde, 2001).
Eskola zen hezkuntza erregularraren, sistematikoaren eta intentzionalaren organoa. Ez zen irakasteko lekua soilik, baita hezkuntzahelburuak eta espiritu propioa zituen komunitatea ere.
Maisu-maistren lan-, ekonomia- eta kultura-egoera goitik behera hobetu nahi izan zen. Horrek berekin zekarren irakaskuntzalanbidearen duintzea. Eskolak aldatzeko, aurretik, irakasleak eraldatzen lagundu beharra zegoen.
Plazak ugaritu ziren; soldata handitu zen; irakaskuntzara sartzeko modu berri bat ezarri zen; era berean, maisu-maistren hasierako
prestakuntza hurbilago zegoen errealitatearekin eta maisu- eta maistra-lanaren etengabeko perfekzionamenduari bultzada
handiagoa ematearen aldeko apustua egin zen. Ezagutza kultural eta zientifiko sendoak izatea derrigorrezkoa izango zen (Maisuen
defendatzailea, 1934), baita printzipio moral eta zibiko tinkoak ere, gazte sentituta (Rekalde, 2001), etengabeko ikaskuntzara zabalik
eta haurrekin lan egiteko trebeziekin. Ezinbestekoa zen eskola-errealitatearen aurrean behar bezala egokitzea eta erreakzionatzea.
(Maisuen defendatzailea, 1934).
1839tik, lehen mailako irakaskuntzaren prestakuntza profesionala ematen zitzaien ikastetxeak ziren Eskola Normalak, eta Lehen
mailako irakaskuntzaren Ikuskaritza profesionalarekin batera, irakasle-lanaren perfekzionamendua eskaintzen zitzaien organoak
ziren. Ikasketa horien zaharkitzapenari amaiera eman nahi zitzaion eta etorkizuneko irakasleek erdietsi eta garatu beharreko
egitura, antolaketa eta edukiak eskaini behar zitzaizkien. Emakumeen eta gizonezkoen Eskola Normalak bateratu ziren (eskola
mistoak) eta probintziako hiriburu bakoitzean, Lehen mailako Irakaskuntzako Eskola Normalak izenekoak ezarri ziren. Erreformak
irakasleen artean jarrera berri bat eskatzen zuen, eta irakasleak, neurri batean, hezi egin behar ziren (Rekalde, 2001).

Baliabideak eta Jarduerak
Curriculumetik kanpoko jardueren eskaintza sendotu zen, eskolarekin lotutako erakundeak eta eskola ondorengoak sortzea sustatu
zen eta zerbitzu mediku-eskolarraren zerbitzua hobetzeari garrantzia eman zitzaion (Rekalde, 2001):

»» Curriculumetik kanpoko jarduerak eskolako maisu-maistrak berak proposatutako jarduerak ziren, curriculum ofizialean

bilduta egon gabe eskola barneko zeregin gisa izendatuta geratzen ziren hezkuntza-jarduketaren osagarri gisa. Hauek esate
baterako: a/ landarekin zerikusia zuten zereginen ezagutza, zaintza eta landatzea, b/ balio artistiko eta historiko handiko lekuen
ezagutza, baita bertako jendearekin harremana izatea ere, c/ irratia eta zinema erabiltzea, d/ mota desberdinetako eskola-festak
(zuhaitzaren eguna, liburuaren eguna…).

»» Eskolari aitortutako funtzio sozialak eskolarekin lotutako jarduketetan zuen egitekorik argiena. Instrukzio Publikoko Ministerioak

(MIP) diru-laguntzak eskaintzen zizkien erakundeei, betiere, udalekuak, tabernak, arropategiak, eskola-mutualitateak eta urteko
lehiaketak antolatzeko.

»» Eskolen inaugurazioa gertakari garrantzitsua izan ohi zen udalerrirako. Udalerria zenbat eta txikiagoa izan, orduan eta
garrantzitsuagoa.

»» Helburu pedagogikoak: Beharrezkoa eta premiazkoa zen herrian hezkuntza-eraginaren prozedura berriak pentsatzea, betiere,
herriarengana eta Lehen mailako irakaskuntzara gerturatuz, ez idatzitako hitzarekin soilik, baita hitzarekin eta zuzeneko
harremanarekin ere.

»» Liburuen hedapena eta luzapena; izan ere, ez zegoen liburuen irakurketa eta kontsulta irisgarri egingo zuten landako liburutegi
txikirik.

Gehiegizko karga eta irakasle-lanaren desilusioa
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Urte horietan zehar irakaskuntzarekin lotutako elkarte asko sortu ziren. Askorentzat, maisu eta maistra talde osoaren indarra zen
irabazteko bide bakarra. Urte horietan Gobernuaren hezkuntza-politikarekin bat zetozen elkarteak sortu ziren, baina baita horren
aurkakoak ziren beste batzuk ere.
Errepublikaren lehen uneetan zehar, maisu eta maistren espiritu ekintzaileak, borrokalariak eta berritzaileak indarra galdu zuen
hilabeteek aurrera egin ahala. 1935ean, desilusio-egoera nabarmendu zen. Hezkuntza-berrikuntzarekin eta irakasle-lanbidearen
hobekuntzarekin hasi zena, denborak aurrera egin ahala, zereginez eta lanbide-eskakizunez bete zen, eta horiek ekonomikoki ez
ziren ordaintzen (Rekalde, 2001).

1.3. HEZKUNTZA ETA KULTURA EUSKADIN
Jarraian, Bigarren Errepublikako hezkuntza-politiken ezarpenak eragin nabarmena izan zueneko arlo nagusiak nabarmentzen dira:

ESKOLA PATRONATUAREN SORRERA BILBON
Bilbon eskola-patronatua sortu izanak eta hezkuntza arloko legediak Euskadin ekintza hauek gauzatzeko aukera eman zuten,
beste batzuen artean: eskola berriak eraiki ziren eta eskoletan graduazioa handitu zen; curriculumetik kanpoko jarduerak
sustatu ziren; eskolarekin lotutako lanei laguntza...

ESKOLAK ERAIKITZEA
1931 eta 1936 artean, Araban 37 eskola berri ireki ziren, 160 Gipuzkoan eta 431 Bizkaian. Horrela, Euskadin 630 eskola eraiki
zituzten (Rekalde, 2001).

HELBURU PEDAGOGIKOAK
1933 eta 1934 urteen artean, Euskadin hiru Misio pedagogiko izan ziren. Bi Araban eta bat Bizkaian. Gipuzkoan ez zen izan
(Rekalde, 2001). Gainerako daten inguruan ez da daturik topatu.

HIZKUNTZA ETA ERLIJIO GAIA
Euskadin, Eskolaren historia hizkuntzaren historia da; hain zuzen ere, ikastunen pentsamenduaren transmititzailea izatea nahi
zen hizkuntzaren historia. Euskadin, antzeko hizkuntza-egoera zuten beste eskualde batzuekin alderatuta, irakasle-lanbidean
profil desberdina zegoen; beste probintzia batzuetatik etorritako maisuak izan ohi ziren Euskadiko eskoletan lan egiten
zutenak (Dávila, 1993). Ondorioz, tokiko hizkuntza defendatzeko eta transmititzeko deserrotze handia zuten.
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Aurrez aipatu den moduan, Konstituzioaren 26. artikuluak erlijio-ordenei irakastea debekatzen zien. Horrek kolpe gogorra
eragin zuen erlijio-ordenentzako Euskadin; haiek aritu baitziren irakaskuntzan aspalditik, eta neurri handi batean, haien esku
baitzeuden euskara defendatzeko jarduketak (Rekalde, 2001).
Ama-hizkuntzaren defentsak eta erlijio-hezkuntza defendatzeko aldarrikapenak familiaren ardatzari esker jarraitzen zuen
indarrean. Azken finean, Euskadiko eskolaren defentsa eskola kristauaren aldeko defentsa zen; eskola horretan erlijioa ezin
zitzaion inori inposatu, baina guztiek zuten horretarako eskubidea.
Horri beste arazo bat gehitu zitzaion: estatuan erlijio-zentroetatik zetozen 350.000 ikasle, eta 7.000 ikastetxe baino gehiago
izatea.

1.4. GIPUZKOAN HEZKUNTZA POLITIKAK EZARTZEA
XX. mendearen hasieran, Gipuzkoan, analfabetismoa, eskola-uztea eta eskolako asistentzia maila eskasa oso ohikoak ziren, batez
ere landa-inguruetan. Hamarkada horietan, analfabetismo-ehunekoak honako hauek ziren:

URTEA

Gipuzkoa
Populazioa

Proportzioa

1900

90594

% 46,2

1910

92222

% 40,6

1920

90419

% 34,9
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Iturria: Luzuriaga, L. (1926). Analfabetismoa Espainian. Madril: J. Cosano.
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Egoera horrekin kezkatuta zeuden erakundeak eta administrazioak. Hori dela eta, Bigarren Errepublikan, Estatuko Gobernuak
berrikuntza-pedagogikoko prozesuei eta politikei emandako bultzadaz jabetuta, hainbat arlotatik egoera arintzeko neurriak ezarri
ziren.
Ikastetxeen eraikuntza, ikastetxeetan ikasketa maila handitzea, curriculumaz kanpoko jarduerak sustatzea eta irakaskuntza-lana
(irakasleak trebatzea) hobetzea izan ziren gauzatu ziren ekintza zehatz batzuk.
XX. mendean, eskolen titulartasuna aintzat hartzen bada, eskola mota desberdinak zeuden (Garmendia, 2003):
a. Eskola ofizialak: Eskola nazionalak edo publikoak, zuzenean Estatuko irakaskuntza-sistemak eta sistema ofizialak zuzendutakoak
eta mantendutakoak.
b. Ofizialak ez direnak: Eskola pribatuak, eta tokiko erakundeek eta probintziakoek diruz lagundu eta kontrolatutakoak. Horien
artean, hauek adieraz daitezke:
a. Eskola pribatu erlijiosoak: Erlijio-kongregazioek zuzendutakoak, neurri batean udal-funtsen eta eskolako kuoten bidez
mantenduta.
b. Patronatuko Eskolak eta Fundazioak: Partikularrek sortuak, gehienak erlijiosoek zuzenduta eta laguntza partikularrek eta
udalerriak diruz lagunduta.
c. Udal-eskolak edo borondatezko eskolak: Udal-lokaletan kokatuta eta udalerriei esker mantendu zirenak.
d. Landako eskola partikularrak: Baserrietan eta auzuneetako ermitetan kokatuta. Titulaziorik gabeko maisu-maistrak eta
apaizak egon ohi ziren bertan. Udalerrien eta bizilagunen ekarpenen bidez mantentzen ziren.
e. Landako eskola probintzialak: II. Errepublikan Gipuzkoako Foru Aldundiak martxan jarritako eskolak.
Berrezarkuntza-garaian, Gipuzkoan, lehen mailako irakaskuntza udalek administratzen zuten. Haien eskumenekoa zen irakasleak
kontratatzeko erabakia ere. Izendapenaren ostean, maisuari edo maistrari ematen zizkien “baldintzen eskriturak”, eta bertan,
egiteko horren baldintzak ezartzen ziren; esate baterako: ordutegia, egutegia, erlijio-betebeharrak, irakaskuntzako programa eta
abar.
Apaizen egitekoa oso garrantzitsua izan zen; izan ere, eskola asko kristau-doktrina euskaraz emateko beharrarengatik sortu ziren.
Eskola horiek ez zuten herritar guztiei hezkuntza-edukiak sozializatzeko hainbesteko interesik. Hori dela eta, eskola horietako
asko Elizaren jabetzakoak ziren lokaletan ezarri zituzten. Hala ere, baziren eskola batzuk baserrietan eta mikeleteen –erakunde
probintzialaren polizia- eta administrazio-kidegoa– postuetan ere (Garmendia, Murua eta Zabaleta, 2016).
Eskolak oro har, eta landakoak bereziki, oso egoera txarrean zeuden: eraikinak zaharrak ziren, ez zituzten gutxieneko osasun- eta
higiene-neurriak betetzen, eta askok ez zuten material pedagogikorik.

Gipuzkoako Foru Aldundia eta landako irakaskuntza
1919 eta 1936 artean, Bizkaiko Foru Aldundia eskolak eraikitzen hasi zen landako eremuetan eta tradizioz alboratuak izan ziren
meatzaritza- eta industria-auzuneetan (Arrien, 1986), eta horrek inspirazio eta erreferente gisa balio izan zion Gipuzkoako Foru
Aldundiari; izan ere, 1930ean, landa-eremuetan ehun eskola eraikitzeko plana jarri zuen martxan. Bost urteko epean eraikitzea zen
asmoa. Landa-eremutzat hartu zen honako kasu hau: dagokion udalerriko herrigunetik gutxienez kilometro batera zeuden baserriak
eta hamabi familia biltzen zituena. Eskola horien arduradun gisa titulazioa zuten eta euskara menderatzen zuten irakasleak egotea
zen asmoa. (Calvo, 1998).
Foru Aldundia eta udalak izan ziren proiektuaren ardatzak, bizilagunen laguntza eta ekarpenarekin batera. Foru Aldundiak
Gipuzkoako Aurrezki Kutxarekin ere esku hartu zuen. Hain zuzen ere, hura izan zen proiektua ekonomikoki babestearen arduraduna.
Foru Aldundiak Estatuak eskola nazionaletan egiten zuen antzeko lana egin zuen: eraikinen eraikuntzan parte hartuz eta hura
zuzenduz, eskolako materiala eskainiz, irakasleen ordainsariaz arduratuz, jarraibide pedagogikoak markatuz...
Eraiki ziren eskolak Euskadiko landako eraikinen ereduari jarraituz diseinatu ziren, harriz eta leihate handiekin, esperimentazioeremua edo lorategia zuten landa-lanarekin zerikusia zuten jarduketa pedagogikoak egin ahal izateko. Eskola gehienak eraiki
berriak ziren eta bi eredu zeuden: eskola sinpleak eta eskola bikoitzak:

»» Eskola sinpleak: Eskola mistoak ziren. Horietan, neska-mutilek komun berak partekatzen zituzten. Udalerri hauetako eskolak
aipatzekoak dira: Hernani, Lezo, Zumaia, Lazkao, Beasain, Oñati, Getaria, Eibar eta Arrasate.

»» Eskola bikoitzak: bi zati simetriko zituzten eta sexuen arabera bereizitako bi eskolako eredua zen.
Eskola horiek ez zuten maistrarentzako etxerik-logelarik, alokairurako ere ez zen diru kopururik ematen; izan ere, maistra horiek
eskolatik gertu zeuden udalerrietakoak zirela pentsatzen zen (Garmendia, 2016).
Proiektu horrek, gerra zibilaren hasierarekin bertan behera gelditu zen arren, 21 landako eskola eraikitzea lortu zuen (sei bikoitz
eta gainerakoak sinpleak), baita Foru Aldundiaren mende zegoen irakasle euskaldunen multzo bat osatzea ere (Garmendia, 2003).
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1938ko apirilaren 18ko aginduaren bidez, Gipuzkoako landako eskolak Estatuaren mendekoak izatera pasatu ziren eta Eskola
Nazional bihurtu ziren.

Eskola-udalekuak
II. Errepublikan udalekuen antolaketa bultzatu zen eta hori egikaritzeko aurrekontuak ugaritu egin ziren. Nabarmendu beharrekoa
da udalekuen jatorria Suitzan kokatzen dela eta haur txiroei eta osasun-egoera txarrean zeuden haurrei laguntzea izan zuela
helburu. Esperientzia hori beste herrialdeetara ere iritsi zen eta Espainiara M.B. Cossío-ren eskutik eman zen ezagutzera. Hain zuzen
ere, eskoletan asistentzia-faktoreaz gain, faktore pedagogikoa ere txertatu zuen.
1933an honako udaleku hauek zeuden Gipuzkoan, parte-hartzaile kopuru hauekin:
UDALEKU
KOPURUA

Mutikoen
parte-hartzea

Neskatoen
parte-hartzea

Guztira

GIPUZKOA

8

580

580

1160

Guztira (Estatua)

294

15887

14925

30812

Iturria: Espainiako Urtekari Estatistikoa: 1934. Madril, Ministroen Kontseiluko Presidentetza. Institutu Geografikoko,
Katastraleko eta Estatistikako Zuzendaritza Nagusia, 1935.
Gipuzkoan egin ziren udaleku guztiak mistoak izan ziren, MIPek zuzenean lagundu zituen diruz eta Lehen Irakaskuntzako
Zuzendaritza Nagusiak antolatu zituen; kasu batzuetan, antolaketa eta garapena beste erakunde batzuen esku utz zezaketen,
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betiere, ikasleen parte-hartze handiena sustatzeko.
Hauek izan ziren eskola-udalekuak egiteko MIPek diruz lagundu zituen udalerriak:

Udalerria

Alkatea

Zenbatekoa

MIPen aldizkaria

Eibar

Alejandro Tellería Estala

3000

1932/07/12 (1)

Donostia

Fernando Sasiain

3000

1933/06/01 (2)

Eibar

Alejandro Tellería Estala

5000

1933/08/17

3000

1934/06/19

Donostia

Iturria: MIP eta BB.AA-ko aldizkaria
Lehen biurtekoan, Lore-Toki finka, Alfonso XIII.a monarka ohiaren jabetzakoa, Donostiako Udalari laga zitzaion eskola-udalekuak
egiteko (Rekalde, 2001).

Liburutegien sorrera
Garai horretan ia ez zen eskola-liburutegirik. Hori dela eta, liburutegien sorrera bultzatu zen. 1931ko abuztuaren 7ko dekretuaren
babesean, zehaztu zen lehen hezkuntzako eskola orok aretoko eta maileguko irakurketako liburutegi publiko bat izan behar zuela.
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Liburutegien sorrera sustatu zuten erakundeen artean, Misio Pedagogikoen Patronatua zegoen. Misioak Dekretu bidez sortu ziren
(1931ko maiatzak 29) eta sarreran adierazten zen helburua honako hau zela: “jendeari, ahal dela landako udalerrietan bizi direnei,
aurrerapena eta bertan parte hartzeko bitartekoak eskaintzea, beren estimulu moraletan eta aurrerapen unibertsalaren adibideetan.
Horrela, Espainiako herri guztiek, aldenduta egon arren, egun hiriguneek dituzten abantailetan eta gozamenetan parte hartzeko
modua izango dute.” (Misio Pedagogikoen Patronatua, 1934, 153. or.)
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1934an, Misio Pedagogikoen Patronatuari esker, 13 liburutegi sortu ziren Gipuzkoako udalerri hauetan: (Hondarribia, Irun (2
liburutegi), Lazkao, Pasai Antxo (2 liburutegi), Pasai San Pedro (2 liburutegi), San Pelaio, Donostia (2 liburutegi), Tolosa eta Urnieta
(Misio Pedagogikoen Patronatua, 1934).

Estatuak sortutako edo Estatuak diruz lagundutako eskola-eraikuntzak, 1931tik
1936ra, Gipuzkoan
Estatuak zuzenean sortuak eskola unitarioak
=ikasgela bakarreko eskolak, mistoak eta
eskolaurrekoak sortzeko.
Oro har, eskola unitario baten sorrerarekin,
lehendik zegoen mistoa unitario izatera
pasatu zen sortu zenaren kontrako sexurako.

Estatuak zuzenean sortua eskola
graduatuak = graduetan egituratutako
eskolak; ikasgela independenteetan garatu
beharrekoak sortzeko.

URTEA

31

32

33

34

35

36

31

32

33

34

35

36

GIPUZKOA

18

6

7

5

2

3

7

36

18

13

10

2

Estatuak
udalerriei
emandako
diru-laguntzak

16 unitario.
20 gradu.
1 eskolaurreko

Jatorrizko iturria: MIP eta BB.AA-ko aldizkaria eta La Gaceta eta Itziar Rekalde Rodriguez-en egokitzapena (Rekalde,1999).
Datuek erakusten duten moduan, Estatuak eta udalerriek eskola-eraikuntzekin lotutako zifrak ugaritu zituzten. Argi geratzen da
Gipuzkoako haurren eskolatzearekin lotutako kezka handia zegoela.

Testuliburuak euskaraz 1937ra arte
1918an, Oñatin, Eusko Ikaskuntza sortu zen, sinesmen nazionalista sendoekin. Elkartearen Irakaskuntza Sekzioak euskal eskola
aldarrikatzen zuen. Hori dela eta, testuak euskaraz sortu eta argitaratzea bultzatu zuen. Alabaina, hasitako jarduera etenda gelditu
zen Primo de Riveraren diktadurarekin eta 1931n suspertu zen berriro.
Nabarmendu beharrekoa da Isaac López Mendizabal-ek, Gipuzkoako jurista eta EAJko politikariak, egindako lana, irakaskuntzari
lotuta eta Tolosako inprentan familiako tradizio editorialarekin. Isaacek ahalegin handia egin zuen liburuak eta testuak euskaraz
mantendu eta egunera zitezen. Editorialaren katalogoan daude testu adierazgarrienak, gai ugari bilduz: silabarioak, irakurketaliburuak, aritmetika, geografia, historia, elkarrizketa-eskuliburuak, kristau-ikasbidea eta abar. Horiek 1935. urtera arte topa
zitezkeen, berrargitalpenekin.
Testuek aldaketa ekarri zuten tipologiaren aurkezpenean. Testu modernoez ari gara, zuzenduta dauden irakaskuntza mailetara
egokituta, irudiekin, mapekin, kolorea erabilita eta beste berrikuntza tipografiko batzuk. Trazu sinpleko eta modernoko marrazkiak
zantzu tradizionalekin konbinatzen dituen ikonografia da. Ezaugarri horiek bistakoagoak dira batez ere irakurketa-liburuetan eta
argitalpenetan 1920tik aurrera (Umearen Laguna, Xabiertxo, Martin Txilibitu…) (Dávila, 2004).
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Errepublikako euskal eskolek pedagogorik berritzaileenetako bat izan zuten, Julene Azpeitia (Zumaia, 1888). Hain zuzen ere, 1932an,
“Irakurri maite” argitaratu zuen; testu irudiduna zen, euskaraz eta gaztelaniaz, eta “Osasuna, merketza ta yanaritzaz”; bertan,
merke erosita eta ondo janda osasuna hobetzeko hainbat aholku biltzen dira. Gipuzkoako Foru Aldundiak 1933an “Nekezaritzako
irakuraldiak” ere argitaratu zuen, “mendii-aldeko ikastolaentzat” neskei eta mutilei zuzenduta. Bertan, ikasleei hainbat aholku
ematen zitzaien landa eta abeltzaintza emankor bihurtzeko (Dávila, 2004).
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HEZKUNTZA POLITIKAK
FRANKISMOAN
2.1. OINARRI IDEOLOGIKOAK ETA ERREPRESIOA

Erregimen frankistaren ezarpenak (1939-75), gerrate zibila (1936-39) ekarri zuen porrot egindako Estatu kolpearen emaitza gisa,
haustura eragin zuen Espainiako bizitzaren arlo guztietan, baita aurreko hamarkadetan egindako aurrerapenen etena ere.
Espainiako nazionalismoa, bokazio inperiala, autoritarismoa, korporatibismoa, antikomunismoa, antiliberalismoa, katolizismoa
eta klerikalismoa (Giménez, 2015) lagungarriak izan ziren diktadura militar totalitarioarentzat. Diktadura hark “demokrazia
organikotzat” jo zuen bere sistema, demokrazia parlamentarioarekin kontrajarrita, diktadorearen ustez borroka alderdikoia
Estatuak aurrera egiteko ez-eragingarria baitzen. Frankismoaren lehentasunetako bat erregimenarekin aliatutako gizartea lortzea
izan zen; hori dela eta, aurkakoak erantzukizuneko postuetatik aldentzea izan zen lehen mailako helburua.
Erregimenak nazioaren existentzia intenporala eta horren antzinako esentzia eta esentzia iraunkorrak (hizkuntza, kultura, historia,
erlijioa eta arraza) zalantzan jartzen zituen adierazpen eta ideologia oro jazartzen eta erreprimitzen zuen. Diktaduraren lehen bi
hamarkadetan gaztelania ez zen beste hizkuntzen (katalana, galegoa, asturiera, euskara...) erabilera debekatu eta jazarri zuen. Era
berean, banderak eta gainerako ikur nazionalistak debekatu ziren, “Espainiako nazioarenak” izan ezik, eredu frankistei jarraiki.
Zentralismo politikoak eta administratiboak, salbuespen gisa, Nafarroari eta Arabari (Michonneau eta Núñez-Seixas, 2014) tratu
bereizia ematea baimendu zuen, gerran karlistek Francori eskainitako babesaren truke.

2.2. NAZIONALKATOLIZISMOA ETA EMAKUMEA
Bigarren Errepublikan, bost urteko tartean, emakumeek hainbat belaunalditako bidea egin zuen. Demokrazia parlamentarioko
legedi aurreratuak aitortza egin zien, baina diktadurak araudia bertan behera utzi zuen eta aurrerapenak okerrera egin zuen.
Legedi-aldaketa garrantzitsuenek zuzenean emakumeei eragin zien eta haien zereginak etxeko bizitzara mugatu ziren.
Gobernuak, bere oinarri ideologikoetan oinarrituta, erakunde sozial bat behar zuen. Bertan, gizon eta emakumeen funtzio bereizia
eta banandua ondo zehaztutako jarraibide sozial eta kulturaletara egokitu behar zen. Elizak eta Falangeak diktaduran zehar iraun
zuen emakume-eredu bat sortu zuten (González, 2009). Egilearen arabera, bi erakundeek Espainiako gizartearen balio tradizionalei
heldu zien berriro eta nazionalkatolizismoaren postulatuak proiektatu zituzten hezkuntzan. Haurrak zirenetik, emakumeak etxeko
trilogiarako hezten ziren. Hau da, bizitza pribatuan esklusibotasunera konfinatzen zituzten: ezkontza, etxea eta amatasuna. Azken
horrek eta espeziea iraunarazteak adierazten zuten emakumeen «helburu gorena», helmuga eta jarraibide kulturaletan aitortutako
autoerrealizazio-modu bakarra.

Proiektu politikoarekin bat etorriz eremu maskulinoak eta femeninoak aurrez ezartzeko lehentasunari arreta emanez,
emakumeek lortu zituzten eskubide zibikoak ezabatu zituen diktadurak. 1936ko uztailetik, Errepublikako legedia (sexuen
arteko berdintasun juridikoa sustatzen zuena) bertan behera gelditu zen eta legedia diskriminatorioa ezarri zen 1889ko Kode
Zibila berrezarriz. Gertaera horrek emakumeen ezintasun zibila, senarrarekiko mendekotasuna eta errespetu-obligazioa ekarri
zituen. Emakumeen autonomiari uko egiten zion emakume-eredua sortu zen, etxe barrura mugatzen zena, “norbere burua
ukatzeko eta mendekotasunerako gaitasun naturala” baitzuen (González, 2009). Ildo horretatik, egileak adierazten du 1938an
«ezkondutako emakumeak liberatu egin zirela» etxetik kanpo lan egin behar izatetik eta amat asunari lehentasuna eman
zitzaion. Gainera, ezkontza zibila eta dibortzioa baliogabetu ziren (1938) eta Kode Penalean sartu ziren adulterio, ohaidetza
eta abortu delituak. «Moral katolikoaren» araberako ohiturak ezarri ziren eta emakumeak aitaren tutoretzapean geratu ziren
ezkondu arte eta senarraren tutoretzara igaro arte.
Frankismoan zehar derrigorrezko amatasunaren diskurtsoa sendotu zen. Hori dela eta, txartzat jotzen zen etxetik kanpo
emakumeek lan egitea. Erregimen-politika pronatalista izan zen (Ruiz, 2007). Abortua (1941eko Abortuaren Legea) eta
antisorgailuen erabilera zigortzen zituen; familia sustatzen zuen, jaiotako seme-alaba kopuruarengatik edo familia ugariarengatik
sariak ematen zituen; diru-laguntza familiarra ordaintzen zuen (1938), baita familiako kargen plus bat ere. Hori gizonek jasotzen
zuten, beren sarrera ekonomikoen osagarri gisa; izan ere, emakumeek ez zituzten laguntzak zuzenean jasotzen. Janzteko
moduarekin lotuta, emakumeek emakume-arropa xumea eraman behar zuten, mahuka luzeak, eskoterik gabe, gona zabalak
eta baxuak (Preston, 2000).

2.3. HEZKUNTZA POLITIKAK GENEROAREKIN LOTUTA
Politika kultural eta hezkuntza-politika frankistak Bigarren Errepublikako berrikuntza pedagogikoa bertan behera utzi zuen.
Hezkuntza Ministerio Nazionalak hezkuntza-sistema bertan behera utzi zuen (laizismoa, baterako hezkuntza, etxeko hizkuntzak),
eta printzipio erlijiosoetan, moraletan eta patriotikoetan oinarritutako jarraibidea zehaztu zuen (Puelles, 1999).

Esan dugun moduan, irakaskuntza Gobernuaren nahiak lortzeko tresna izan zen, eta horretarako, gazteentzako kanpamenduak,
aterpetxeak, kirol arloko monopolioak, jolaserako jarduerak, katedra ibiltariak, etxe-eskolak eta abar sortu zituzten. Espainiako
kultura goresten zuten denek.
Diktadurak legezkotuta eta «Estatu berrirako» emakume erabilgarriaren ereduari erantzunez, hezkuntzaren helburua
«emakumea oso emakume egitea zen, gizonaren babesa, familiaren arima, gizarterako euskarria izan dadin» (Reina, 1939, 23.
or.).
Ordena politikoak eta hezkuntza-ordenak zehaztu zituzten gizonen eta emakumeen bideak, rolak bereiziz eta sexu bati eta
besteari jokabide estereotipatuak esleituz. Frankismoko eraikuntza ideologikoak, elizaren babes handiarekin, emakumeen
mendekotasuneko mekanismo tradizionalak eguneratu eta birformulatu zituen. Ideia hori hezkuntza-zentro guztietan hedatu
zen, beste batzuen artean, ikasgai zehatz batzuen derrigorrezkotasunaren bidez, esate baterako: Etxerako Irakaskuntzak gazte
guztientzat, eta horiez arduratzen zen Falangearen Sección Femenina (González, 2009).
1945eko Lehen Hezkuntzako Legeak sexuen bereizketa, curriculum bereizia, eta sei eta hamabi urte artean eskola derrigorrezkoa
izatea agindu zuen. Neskentzako hezkuntzak ikasketa akademikoak biltzen zituen, eta horren bidez, etxean beren rola hobeto
egiteko sustatzen zituzten.
Esfera pribatuak emakumeen gogo profesionalak mugatzen zituen. Hala ere, maistra-lanbidea gomendatzen zitzaien,
eredu femeninoak maistren prestakuntzari eragiten baitzion eta, horrenbestez, eskoletan ere islatzen baitzuten. Ideologia
tradizionalistan eta katolikoan oinarritutako Irakasle Eskolek emazte, ama eta etxe-antolatzailearen idealari, bizitza erlijiosoari,
moralari eta patriotikoari erantzuten zieten ezagutzak eskaintzen zituzten. Maistren curriculuma eskoletan neskentzako
ezarritakoarekin bat zetorren.

2.4. HEZKUNTZA ETA ERREPRESIOA EUSKADIN
Erregimenaren errepresioa gogor aplikatu zitzaien irakasleei “Instrukzio Publikoko Batzorde Garbitzaileen” jarduketaren bidez
(Masanés, 2006). Euskadin, Irakaskuntzaren garbiketa, hasiera batean, Valladolideko Unibertsitatearen (horren mugaketan
zeuden euskal probintziak) eta Zaragozakoaren esku egon zen. Azken horrek zituen Nafarroarekiko konpetentziak. Irakaskuntzako
funtzionarioei enplegua kendu zitzaien. 20 eguneko epean, Valladolideko errektoreari zuzendutako eskaria bete behar izan zen.
Bertan, xehetasun guztiak zehazten ziren: filiazio politikotik hasi, eta 1936ko uztailetik egindako jarduketara arte. Ortodoxia
katoliko zorrotzetik aldentzen zen jokabide oro zentsuratu ohi zen eta funtzionarioentzako kargu larria izan ohi zen.
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Altxamendu militarraren lehen unetik, argi zegoen eskola zela belaunaldi berriak doktrinatzeko bitarteko egokiena (Fernández,
1984). Nazionalkatolizismoaren ideia hezkuntza-zentro guztietara hedatu zen eta liburutegiak eta funtzionarioak garbitu ziren.
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1936eko azarotik aurrera, Estatuko Batzorde Teknikoaren Kultura eta Irakaskuntza Batzordeak hartu zuren garbiketaren ardura eta
agindu beharreko prozedurak eta zigorrak ezarri zituen. Une horretatik aurrera, unibertsitateak garbiketa-eragileak izateari utzi
zioten, eta Bigarren eta Lehen Hezkuntzaren kasuan, C eta D Batzordeak (hurrenez hurren) hasi ziren horretan (Barruso, 2007).
Euskadin irakaskuntzaren garbiketaren emaitza:

Probintzia

Zigortutako maisuak
eta maistrak

Araba

% 7,6

Gipuzkoa

% 27

Bizkaia

% 30

Iturria: Barruso, P. (2007)
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Irakaskuntzaren jarduketa berrikusten zen, eta ondoren, kidegoan jarraitzea baimentzen zen, edo zigorra aplikatzen zitzaion.
Maisu-maistrek frogatu behar izaten zuten ez zirela komunistak, anarkistak, separatistak eta antinazional-existentzialistak izan.
Karrerako funtzionario asko beste eskola batzuetara bidali zituzten, behartuta, berez zerbitzua ematen zuten tokietatik urrun edo
beste probintzia batzuetan. Beste zenbait irakaskuntzatik baztertu zituzten aldi baterako edo behin betiko, eta beste batzuek
erbestera ihes egitea erabaki zuten, errepresalien beldur. Azken kasu horretan, haiek ordezkatzeko, beste lekuetatik etorritako
maisu-maistrak bidaltzen ziren, Extremaduratik edo Gaztelatik etorritakoak, esaterako. Horrela, erregimenak Kataluniako, Galiziako
edo Euskadiko haurren hezkuntzan “deserrotze kulturala” izatea bermatuko zuen. Hutsik geratzen ziren irakasleen plazak “bando
nazionalaren” borrokalari ohiek (ahal zela) betetzen zituzten. Horiek ideologikoki erregimenarekin oso identifikatuta zeuden, baina
ez zuten prestakuntza-akademiko egokirik.
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Eskoletan, irakaskuntzako materialek zentsura pasatu behar izaten zuten erregimenaren aurkakotzat har zitezkeen edukiak
saihesteko. Testuliburuek Mugimenduaren printzipioekiko fidelak izan behar zuten. Hori dela eta, debekatuta zeuden Europako
korronte zientifikoekin eta pedagogikoekin zerikusia zuten arloak (Sensat, 1978). Era berean, ikasleen (nesken eta mutilen)
hezkidetza ere debekatu zen, erregimenaren printzipio erlijiosoen eta moralen kontrakotzat hartzen baitzen. Neskek eta mutilek,
sei urtetatik aurrera, eskoletara bereizita joan behar zuten, eta horrela mantendu zen 1970eko Hezkuntzaren Lege Orokorra onartu
zen arte.

2.5. HEZKUNTZA FRANKISTA GIPUZKOAN
Estatu-kolpearen hasieran, 1936an, matxinatutako tropek berehala hartu zuten mendean Araba, Errepublikaren aldekoek ia aurre
egin gabe. Gipuzkoan, ordea, II. Errepublika defendatzen aritu ziren, harik eta probintzia 1936ko urrian bereganatu zuten arte.
Tropa frankistak sartu eta lehen asteetan, zuzenean, bertan behera geratu zen II. Errepublikak eskola berria eta eraldatzailea
sortzeko ekin zion proiektua; hartan, ikasleak baitziren erdigunea. Era horretan, hezkuntza inposatu berri zen erregimenaren
kontrol-tresna bilakatu zen, beste batzuekin batera. Elizak aurreko mendeetan izandako zeregin garrantzitsua berreskuratu zuen,
baita irakaskuntza ere, beraz. Eta Estatuak izaera konfesionala berrezarri zuen.
Hartara, 1938ko apirilaren 18an emandako aginduaren bitartez, Gipuzkoako landa-eskolak Estatuaren menpera igaro ziren, eta
eskola nazional bihurtu. Haurrek garai horretan bizitako eskolaren ezaugarri nagusia zera izan zen, nahiak eragoztea eta itxaropenak
sekula ez betetzea. Bat-batean, eskola zigortzaile bilakatu zen, isiltasunaren menpeko. Ageri ziren kultura-erreferentziak, gainera,
Gipuzkoako gizartearentzat identifikatzen zailak ziren (Dávila, 2004).
Legezko gobernua erori ondoren, Gipuzkoako lehen gobernadoreak, José María Arellanok, gainera zetorkien garbiketaren berri
eman zuen: “Era guztietako eskola publikoen liburutegiak bereziki miatuko dira, eta atera egingo da erlijio eta moral kristauaren
printzipio onetatik aldentzen den lan oro, edo aberri bakarra eta zatiezinarekiko kultua ikasleen artean pizten edo akuilatzen ez
duen lan oro. Agindu hau urratzen bada, lehen hezkuntzako irakasle eta ikuskariak izango dira erantzule” (Egaña, 2014).
Hasieran, irakasleen garbiketa propio eratutako Irakaskuntza Batzordeak egin zuen. Geroago, 1939tik aurrera, gobernu frankistak
erantzukizun politikoen legea sortu zuen xede horrekin. Irakasleena sufrimendu handiena jasan zuten kolektiboetako bat izan zen,
erregimen berriarekiko atxikimendua frogatu behar izan zuten eta. Maisu-maistrak baztertzeko edo berriz onartzeko eskumena
zuten biltzarrek, eta matxinada frankistari buru egin ziotenak zigortu zitzaketen, gutxien ideologizatuta zeudenak beldurtu, eta
erregimenaren aldekoak saritu. Kolpea babestu zutenek ardura handiko karguak lortu zituzten. Errepublikari leial azaldu zirenak,
aldiz, tinko zigortu zituzten (Egaña, 2014).

Irakaskuntza Gipuzkoako landa-eremuan, lehen frankismoan zehar.
Aldundiaren hezkuntza-jardueraren zatirik handiena gelditu egin zen; besteak beste, Kontzertu Ekonomikoa 1937ko ekainean
indargabetu zelako. Landa-eskolak sortzeko proiektu orokorrari dagokionez, falta ziren 79 eskolen eraikuntza eten ez ezik, eginda
zeuden 21 eskolak Estatuaren eskuetara pasatu ziren (Calvo, 1998).
Hortaz, irakaskuntzaren arazoak bere horretan jarraitu zuen landa-eremuan: umeek distantzia handiak egin behar zituzten eskolara
joateko eta, gainera, irakasleek ez zekiten euskaraz, haietako asko kanpokoak zirelako eta jatorrizko probintziatik ateraz zigortu
zituztelako.
Gipuzkoako Foru Aldundiak landa-eskolak eraikitzeko plana berpiztu nahi izan zuen, eta euskararen erabilera bideratu eta erraztu
irakaskuntzan. Hartara, proposamena bidali zion Hezkuntza Ministerioari 1942an. Helburu hori erdiesteko, zer irakasle izendatzen
ziren kontrolatu beharra zegoen, eta Ministerioak eta Aldundiak hau adostu zuten: haurren heziketa apaizen esku uztea.
Irakasleen kontua konponduta, Aldundiak eskolak eraikiko zituela erabaki zen, Estatuak emango zuen dirulaguntza erabiliz. Ez zen
halakorik gertatu, aitzitik. Ziur asko, hitzarmenak porrot egin zuen Ministerioak diferentzial eta espezifiko zeritzelako proposamen
horiei, eta Estatuak, berriz, zentralismo unitarioa defendatzen zuen (Calvo, 1998).
Jarduketa publikorik ez zegoenez gero, Gipuzkoako gizartearen ekimenez arindu nahi izan zen egoera. Gehienetan, auzoetako
ekimenak izan ziren, herriko apaizak lagunduta. Elgetako Goimendi auzoko kideek eskola eraikitzea finantzatu zuten 1943an,
adibidez. Orobat, Endoiako herritarrak bildu ziren eta lokal bat prestatzea eta nork bere udalari (Deba eta Zestoa) dirulaguntzak
eskatzea erabaki zuten. Hala, eskola 1938ko urrian zabaldu zuten, ikasleen familiek, parrokiak eta herri horiek finantzatuta.
Auzokoen eta elizaren arteko lankidetza are nabariagoa izan zen Mendiola auzoan (Eskoriatza). Aldundiak hamar mila pezetako
laguntza eman zien 1949an, eskola apaiz-etxean instalatzeko. Irakaskuntza parrokoak berak bideratu zuen.

Azkenik, beste ekimen mota bat ere egon zen, nahiz eta ez den ezagutzen denboran zehar iraun al zuen edo kasu bakar bat izan ote
zen. Zehazki, Ramón Peñak 1937an sortutako eskola klandestinoa da, Aiako Olaskoaga-Egia auzoko baserri batean (Calvo, 1998).
Ekimen hori bideratu zuen 1937an kargutik kendu ostean, bere ideia politikoengatik.

Garbiketaren mekanika Gipuzkoako irakaskuntzan
Pedro Barrusoren (2005) arabera, garbiketaren emaitza antzeko samarra izan zen Lehen Hezkuntzan eta Bigarren Hezkuntzan,
ikuspegi kuantitatibotik soilik begiratuta.

GARBIKETAREN
EMAITZA Gipuzkoan

LEHEN HEZKUNTZA

BIGARREN HEZKUNTZA

Berretsita

% 70,70

% 73,58

Gaitasunik gabe utzita

0

% 5,66

Zigortuta

% 14,46

% 5,66

Kargua utzita

% 14,68

% 15,06

Zenduta

%3

datu ezezaguna.

% 0,9

Datuak ikusirik, eta beste probintzia batzuekin alderatuta, Lehen Hezkuntzan, garbiketaren zifrak Asturiasen, Bartzelonan eta
Gironan bakarrik izan ziren handiagoak. Hortaz, Gipuzkoako garbiketa-prozesua zorrotz-zorrotza izan zen, dezente iraun zuen eta
hezitzaileen laurdena baino gehiago zerbitzutik baztertu zen edo zigortu egin zuten (Barruso, 2005).
Bestalde, Gipuzkoako garbiketa-prozesuak ñabardura jakin batzuk ere izan zituen, beste prozesu batzuen aldean. Lehena da irakasle
gutxi fusilatu zituztela: Arrasateko Ángel Iturmendi irakaslea Asturiasen fusilatu zuten 1938an, bertan atxilotu ondoren; Zaldibiako
Miguel Irastorza Echeverría, Errenterian bizi zena; Donostiako Daniel Garrido Jiménez; Durangoko Cosme Yagüe Beristain, Usurbilen
bizi zena; eta Eibarko Trino Aguirre Gómez (Egaña, 2014). Bigarren ñabardura zera da: garbiketaren helburua euskal nazionalismoa
eskoletatik erauztea izan zen, Lehen Hezkuntzan bederen (Barruso, 2005). Biltzar Teknikoaren Kultura eta Irakaskuntza Batzordeak
1936ko abenduaren 7an egindako gutunean ikusten da hori. Gutunari jarraituz, lekualdatu egin behar ziren “euskal alderdi
nazionalistetan, katalanetan, nafarretan, galegoetan eta abarretan kide izandako” irakasleak, “nahiz eta profesionalki eta moralki
hutsik gabeak izan”. Ezkerreko maisu-maistrak kidegotik baztertu egin zituzten, besterik gabe (Barruso, 2005).
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Beste kasu batzuetan, apaizaren ekimenez sortu ziren eskolak. Esate baterako, halaxe gertatu zen Elosiaga auzoan, Azpeitian,
1940an, elizako ardura zeukan apaizarekin.
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Praktikan, irakasleen jokabide politikoak, profesionalak eta pertsonalak epaitu egin ziren Gipuzkoako garbiketan. Zenbaitetan
txostenak kontraesankorrak ziren arren, funtsezko iritzi zieten irakasleen zoria erabakitzeko. Halaber, parrokietako kleroaren
informazioa erabakigarria izan zen txostenetan. Horrez gain, beste kargurik ere egozten bazitzaien, irakasleen zori profesionala
kinka larrian egon zitekeen (Barruso, 2005).
Garbiketa-prozesuaren ondoren, irakasleak Gipuzkoako Aldizkarian agertzen ziren. Maitane Ostolazak egindako ikerlanaren
arabera, Garbiketa Batzordeak aurkeztutako kontrako txosten gehienak (irizpide politikoei begira) alkateen iritziak erabiliz prestatu
ziren, baita apaizen eta aita familiakoen iritziak erabiliz ere, ondoren. Alde erlijiosoari begira, parrokoek egin zituzten kontrako
txostenak, eta moralarekin lotutakoak ere bai. Aitak izan ziren, baina, maisu-maistren desbideratze profesionala agerian ipintzen
bizienak (Egaña, 2014).
Garbiketa-prozesuak bi egoera konplexu eragin zituen: Batetik, kanpoko irakasleak era masiboan heldu ziren, eta ikasle gehienen
ama-hizkuntzaren arrastorik ez zeukaten. Eta bestetik, bertako irakasleek, nahiz eta hizkuntza jakin, erabiltzeari utzi zioten agintari
frankistek eskatuta. Euskara ikasgeletan ez erabiltzeko, euskal eraztunaren metodoa baliatu zen, beste neurri batzuen artean.
Zalantzazkoa zen pedagogikoki, baina oso eraginkorra, antza. Zehatz-mehatz, eraztuna jartzen zitzaion eskolan euskara hitz egitera
ausartzen zen edozein ikasleri. Eraztuna zeramanak euskaraz mintzatzen zen hurrengo ikaskideari pasatzen zion, eta horrela behin
eta berriro, eguna amaitu arte: “eskola bukaeran -egunean bitan- eraztuna zegokion zorigaiztokoa gogor zigortzen zuten” (Murua,
2009).
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Beheko taulan, Hezkuntza Ministerio nazionalaren garbiketa-espedienteen behin betiko ebazpenak jaso dira:
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Ebazpenak

Gipuzkoa

Kargua/eskubideak berrestea

337
(% 74,72)

Baztertzea / Gaitasunik gabe erabat uztea /
Eskubide guztiak galtzea

51
(% 11,31)

Lanik edo gaitasunik gabe uztea aldi baterako

23
(% 5,10)

Herriz aldatzea

56
(% 12,42)

Zuzendaritza-karguetarako gaitasunik gabe uztea

4
(% 0,89)

Beste batzuk

-

Espediente guztiak

451

Iturria: Morente, F. (2001), iturri ugaritatik abiatuta.

Ikastolak Gipuzkoan
Frankismoan zehar, klandestinitatean, jende mordoak zubiak eraiki zituen Errepublikako eskola-esperientzien eta ikastolen
mugimenduaren sorreraren artean, hirurogeiko hamarkadatik aurrera. Gipuzkoan bertan sortu ziren etxe-eskolak. Hainbat egileren
arabera, ikastolen mugimendua Elbira Zipitriak sortu zuen. Gerra zibilaren aurretik, maistra ziharduen Donostian, Muñoaren
eskolan, eta Emakume Abertzale Batza erakundean militante ibili zen. Beste emakume batzuekin batera, eskolak sortu zituen etxe
partikularretan, ezkutuan, eta Gipuzkoako beste herri batzuetara hedatu zen ekimena.
Hirurogeiko hamarkadaren lehen erdian, ikastolak hamar herri ingurutan sortu ziren; Gipuzkoan, 88 herritan ere zabaldu ziren.
Geroago, hirurogeita hamarreko hamarkadan zehar, herrien % 65ean ere ikastola bat zegoen, gutxienez (Garmendia, Murua,
Zabaleta, 2016).

2.6. GIPUZKOAN GARBIKETAREN ONDORIOAK JASAN ZITUZTEN
MAISU-MAISTREN ZERRENDA
Jarraian, frankismoan zehar Gipuzkoan egotzitako maisu-maistren zerrenda jaso da.

Izena

Udalerria

Aguirre Gómez, Trino

Eibar

Aizpurua Astigarraga, Juana

Donostia

Alcantara, José

Hondarribia

Alonso Zubigaray, María Nieves

Donostia

Altolaguirre Zapiain, Guillermina

Soraluze

Alue Herranz, Antonio

Soraluze

Álvarez Arcaya, Abundio

Zumarraga

Álvarez Hernáez, Luis

Itsaso

Álvaro Carcar, Sinforosa

Oiartzun

Angulo Hernández,Federico

Donostia

Arana Iraola, Iciar

Donostia

Aranzadi Elcoro, Jesusa

Irun

Arigita Mezquiriz, Pablo

Donostia

Arrizabalaga Gorrochategui, Pablo

Tolosa

Auzmendi Barandiarán, Francisco

Errenteria

Ayo Arambalza, Manuela

Abaltzisketa

Azpiroz Yoldi, Miguel

Donostia

Aztiazarain, Martina

Donostia

Balbás, Isabel

Arrasate

Baños, Catalina

Errezil

Barbé, José

Lasarte

Barrutia Sanz, Genaro

Pasaia

Beato, Constanza

Leaburu

Begil Gutierrez, Cándido

Donostia

Bermejo Fraile, Asunción

Donostia

Bilbotúa Valenciaga, Adolfo

Donostia

Bizcarrondo Olaciregui, Ana

Errenteria

Cajal Ripa, María

Donostia

Campo Aguinaga, Valentina

Irun

Campos, José

Orio

Carretero Ródenas, Juan

Deba

Cebollino, María Jesús

Donostia

Chapero Aduriz, Angela

Altza

Cuesta García, Felisa

Donostia

Cuevas Escribano, Bautista

Billabona

Del Val, Martiniana

Elgoibar

Díaz de Cerio, Félix

Gatzaga

Díaz, Luisa

Donostia

Díez Ortiz de Zárate, Tomás

Donostia
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Gipuzkoan garbitutako eta zigortutako maisuak eta maistrak (1936-1942).
Iturria: Pedro Barruso Barés.

15

ERREPUBLIKAKO HEZKUNTZAREN GARRANTZIA DEMOKRAZIA ERAIKITZEA SUSTATZEKO TRESNA GISA

16

Echabe Yaben, Flora

Donostia

Echániz Arruti, José Miguel

Hondarribia

Echenique, María

Arrasate

Echeverría Echegaray, María C.

Arrasate

Egocheaga, Cecilia

Eskoriatza

Eguilleor Pellejero, Miguel

Donostia

Eizaguirre Fernández, Ramón Aniceto

Albiztur

Elorza Campos, Mateo

Aretxabaleta

Erquicia Arregui, Teresa

Donostia

Erviti Ortíz, Teresa

Donostia

Escobar Rodríguez, Isaac

Hondarribia

Escobar Vallejo, Ismael

Donostia

Esteban Blanco, Ángel

Donostia

Esteban Carcedo, Julia

Zumarraga

Ezcurdia Irizar, Jacinto

Ormaiztegi

Ezcurdia Irizar, José

Ormaiztegi

Fernández Gallo, Ricardo

Lezo

Ferrer Zamora, Angel

Zizurkil

Frutos Dumaynieu, Teresa

Donostia

Gabarain, Ana

Donostia

Gainza Meque, Catalina

Donostia

Galarza Zulueta, Nieves

Donostia

García Chueca, Domingo

Beasain

García Michelena, Catalina

Arrasate

García Zapico, José

Beasain

Garín Gurruchaga, Concepción.

Tolosa

Garín, Concepción

Donostia

Garrido Jiménez, Daniel

Donostia

Gascón, Santiago

Donostia

Gómez Gómez, Timoteo

Donostia

Gómez, Rita

Orio

Gomis Danés, Vicente

Donostia

González Gómez, Pedro J.

Elgoibar

González Saéz, José

Antzuola

González, Severiano

Donostia

Goñi Latasa, Isaac

Lezo

Graner Molero, José

Donostia

Gregrorio Vadillo, Gergorio

Arama

Guezala Sagarzazu, María

Lezo

Gutierrez Tovar, María Luisa

Eskoriatza

Hidalgo Ortega, Pedro

Bergara

Ibáñez Mateo, José

Zumaia

Imaz Zunzunegui, Juan

Zizurkil

Inchausti, Juan María

Ormaiztegi

Irastorza, Miguel

Errenteria

Irazábal, Hilaria

Elgoibar

Irisarri González, Andrés

Donostia

Iruretagoyena García, Juan

Donostia

Iruretagoyena, Juana

Ormaiztegi

Donostia

Iturmendi Busto, Angel

Oñati

Izarra Ijalba, Rogelia

Arrasate

Jiménez Labrada, Julián

Eibar

Larrinoa, Milagros

Orio

Lasa Múgica, Milagros

Donostia

Laspiur Goñi, Lucía

Donostia

Laspiur Goñi, Petra

Eskoriatza

Lázaro Pérez, Martina

Donostia

Lecuona Lasarte, José

Donostia

Llopis, Adelaida

Elgoibar

Llorente Escudero, Milagros

Donostia

López Armentia, Agapito

Elgoibar

López Corcuera, Angel

Berastegi

López de Goicoechea, Rosa

Irun

López Gauna, Ismael

Donostia

López Molinero, Félix

Amezketa

Magdalena, María Felisa

Eibar

Marculeta Barbería, Fermina

Donostia

Marqués Martínez, Noemi

Donostia

Martínez Gil, Fernando

Donostia

Martínez, Resurrección

Hernani

Mendaza Iracheta, Cecilia

Irun

Mercán Carerera, Mercedes

Donostia

Miangolarra Gorostiaga, Augusto

Donostia

Miangolarra, Carmen

Donostia

Moreno González, Juan Isaias

Irun

Mouvellán García, Rufino

Urretxu

Muguruza Echeverría, Juan

Ormaiztegi

Munilla, Ramiro

Eibar

Najera Leiba, Alfredo

Beasain

Nausía Biurrun, Higinio María

Irun

Navarro Azofra, Ángel

Soraluze

Navas Galindo, Ángel

Donostia

Olano de la Cavada, María Luisa

Tolosa

Olasagasti Saseta, María Teresa

Errenteria

Ortíz de Anda, Arturo

Arrasate

Ortíz, Tomás

Tolosa

Otaegui Errazquin, Carmen

Eibar

Ovejero, Dolores

Donostia

Palacio, Hermógenes

Pasaia

Peñín Balbas, Augusto

Arrasate

Pérez Calvo, Luis

Zarautz

Pérez Ganzarain, Delfina

Oiartzun

Pérez Rodríguez, Darío

Donostia

Pérez Sierra, Mariano

Irun

Pérez, Luis A.

Zarautz

Polina, Salvador

Donostia
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Isasa Gaubeca, Juliana
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Ramírez Veras, Coronación

Arrasate

Recarte, María

Donostia

Recondo López, Teresa

Irun

Rivas Nogueria, Manuel

Eskoriatza

Rodríguez Bayer, Ernesto

Aia

Rodríguez Sáenz, Marino

Donostia

Rodríguez, Feliciano

Eibar

Ruiz Fernández; Ignacio

Aduna

Ruiz Ichaso, Ramón

Orio

Sáez Miera, Manuel

Zestoa

Saldívar Egaña, Aurora

Donostia

Salvatierra, Micaela

Donostia

San Martín, Erasmo

Donostia

San Pedro, María Casilda

Irun

Santiago Izquierdo, Victoria

Alkiza

Sarasola Zubeldia, Ildefonsa

Eibar

Saseta Lázaro, Ambrosio

Hondarribia

Saurín Barrera, Teresa

Donostia

Serra, Guillermo

Elgoibar

Sierra, Tomás

Mutriku

Sobrino de la Pinta, Pedro

Legazpia

Sobrino Doctor, Ramona

Azpeitia

Susunaga, Angel

Arrasate

Tobalina de Lucas, Fernando

Donostia

Tolosa Donostia, Ignacio

Andoain

Torregaray Gurruchaga, Francisca

Probintziako diputazioa

Uranga, Concepción

Donostia

Uranga, Julia

Eibar

Urresiti Iriondo, María

Azpeitia

Valdellou Palacios, Ponciano

Zarautz

Vallejo Gállego, Ana

Hondarribia

Velamorán García, Jerónimo

Hernani

Vidaurreta, Damiána

Alegi

Vieda Martínez, Jacinto

Lazkao

Villafría, Angelita

Donostia

Vitoria Errasti, Francisco

Arrasate

Yagüez, Cosme

Usurbil

Zubillaga, María

Donostia

Zunzunegui, Juan José

Zizurkil

Donostiako Irakasle Eskolako irakasleak, 1936-37 ikasturtetik 1976-1977 ikasturtera artekoak. Izendapendun irakasleak, irakasle
bereziak, albokoak, laguntzaileak, bitartekoak eta kategoriarik gabekoak ere aipatzen dira.
Iturria: Hilario Murua Cartón.
Izena

Irakasgaia

Acevedo, Clara

Gramatika

Gramatika

Marrazketa

Aguirreche, Miguel

Paidologia

Alberich, Domingo

Pedagogia

Auricenea, Esther

Prestakuntza politikoa

Bares, Mari Luz

Frantsesa

Barón, Margarita

Heziketa fisikoa

Bengoa, Margarita

Espainiarra

Bernad, Arturo

Geografia

Bernad, José

Fisika-Kimika

Bernad, Pablo

Zientziak

Bianchi, Concepción

Geografia eta Historia

Cantín, Rosa María

Frantsesa

Carbonell, Josefina

Marrazketa

Cobreros, Vicente

Filosofia eta Psikologia

De Gregorio, Nieves

Frantsesa

De la Puente, Pedro

Heziketa fisikoa

De Pablo, Pedro

Pedagogia

Esteban, Fernando

Fisika

Galdós, Carmen

Kaligrafia

García, Donaciana

Marrazketa

García, Juan Francisco

Matematika

García, Tomás

Erlijioa

Garmendia, José María

Pedagogia

Gastesi, Natividad

Erlijioa

Goenaga, Juan José

Eskulanak

Gómez, Pilar

Eskulanak

Gorrochategui, Concepción

Letrak

Guevara, María Luisa

Pedagogia

Hernández, Pedro
Iboleón, Carmen

Heziketa fisikoa

Iraola, José Juan

Natura Zientziak

Iztueta, Ignacio

Erlijioa

Jáuregui, Dolores

Musika

Jerez, María

Matematika

Jiménez, Luis

Medikua

Jimeno, Felisa

Geografia eta Historia

Jordá, Enrique

Hizkuntza

Jorge, Mario

Letrak

Juliá, Carmen
Laburu, Elvira

Historia Naturala

Lafaja, Luis María

Prestakuntza politikoa-soziala

León, Victoria

Eskulanak

León, Victorina

Etxeko lanak

López, Ángel
López, Juan

Erlijioa

López, Manuel

Heziketa fisikoa

López, Margarita

Pedagogia

López, Pilar

Prestakuntza politikoa

López, Ricardo

Metodologia, Zientzia fisiko-kimikoak

Lópiz, Pedro

Pedagogia

Manso, Alfonso

Prestakuntza politikoa
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Cuberta, Juan
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Marín, María Teresa
Martín, Bernardo

Heziketa fisikoa

Martínez, Fernando

Fisika-Kimika

Matías, Godofredo

Heziketa fisikoa

Mena, Aurora

Musika

Mendiola, Rufino

Frantsesa

Miner, Luis

Erlijioa

Mohedano, José

Heziketa fisikoa

Moreno, Felisa

Etxeko lanak

Múgica, Francisca

Zientziak

Navascués, Carmen

Heziketa fisikoa

Navaz, José María

Paidologia eta Eskola Antolakuntza

Niño, Lorenzo
Núñez, Juan

Marrazketa

Palacio, Eduardo

Frantsesa

Pardo, Elisa

Matematika

Paz, MaríaVictoria
Peón, Rita

Marrazketa

Pérez, Augusto

Heziketa fisikoa
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Pérez, Carmen
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Petrirena, Pilar

Prestakuntza politikoa

Rais, Pilar

Frantsesa

Rey, Juan

Fisika-Kimika

Rivas, María

Historia

Ruiz, Purificación

Frantsesa

Sáez, Dolores

Heziketa fisikoa

San Millán, María Dolores

Natura Zientziak

Santiago, Carmen

Heziketa fisikoa

Sanz, Federico

Heziketa fisikoa

Sanz, Inés

Matematika

Tellechea, Vicente

Filosofia

Tirapu, Teresa

Ingelesa

Torés, María Victoria

Etxeko lanak

Torre, María

Hizkuntza eta Literatura

Tuduri, Teresa

Zientziak

Urcola, Miguel

Filosofia

Urdiroz, María Nieves
Uribarri, Miguel
Uribesalgo, Juan

Erlijioa

Urraca, Ángel
Vázquez, Gemma

Prestakuntza politikoa

Vilches, África

Ordena eta klasearen ikuskatzailea

Villa, María Rosario

Antolakuntza

Yarza, Francisco

Erlijioa

Zabalgogeascoa, María

Musika
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ELKARRIZKETA
ERDI-EGITURATUAK
Atal honetan, ahozko istorioak erabili dira ikerketa-teknika gisa. Elkarrizketa erdi-egituratuak egin zaizkie adinekoei eta, haietan,
emakumeen eta euskararen egoerarekin lotuta izandako bizipenak kontatu dizkigute.
Elkarrizketatu diren adinekoak hautatze aldera, profil bereizgarri eta jakin bat bilatu da, aztertu beharreko unibertso soziokulturala
kontuan izanda. Zehatz-mehatz, 65 urtetik gorakoak izan dira, gerraosteko (lehen frankismoa) bizipenak gogoratzen dituztenak
eta azaldu nahi izan dituztenak, Gipuzkoako hezkuntzaren harira (emakumeak eta euskara). Era berean, elkarrizketa egin zaio
frankismoan zehar irakasle jardun zuen pertsona baten senide bati.
Ikerlanaren atal honetan, elkarrizketa erdi-egituratua izan da oinarrizko tresna. Elkarrizketak ez dira formalak izan eta solasaldietan
mamitu dira; eskema bat erabili da gida moduan. Elkarrizketa erdi-egituratuak elkarrizketa egituratuen eta libreen konbinazioa dira.
Horrelakoetan, elkarrizketatzaileak estrategia mistoa baliatzen du. Batetik, galdera irekiak egiten dizkie elkarrizketatuei; halakoetan,
pertsonalizatzen eta inprobisatzen da. Eta bestetik, aldez aurretik zehaztutako galdera batzuei jarraitzen die, gai garrantzitsuetan
sakontzeko asmoz. Elkarrizketa horiek osoenak direla uste da, beste bi elkarrizketa moten gabeziei erantzuten dielako.
Elkarrizketak solasaldi irekiak izan dira, galdera argi eta motibagarriekin. Elkarrizketatu bakoitzaren etxetik gertu egin dira, aldez
aurretik eguna eta ordua hitzartuta. Ez nekatzeko, ez dute 60 minutu baino gehiago iraun, eta baimen informatua idatziz eman
zitzaien.

3.1. GIPUZKOAKO ERREALITATEA EZAGUTZEN: HIRU
ELKARRIZKETA

Toki jakin bateko errealitatea zehatz-mehatz ezagutu ahal izateko, auzo berean bizi diren pertsonekin harremanetan jartzea erabaki
da. Hirurek zuzeneko harremana dute auzokoen elkartearekin, eta Bakeola haren bitartez hurreratu zaie, hain zuzen ere. Elkarrizketen
bitartez bildutako informazioaren harira, aipatzekoa da parte-hartzaileek ez zekitela nor izango ziren gainerako elkarrizketatuak.

Informatzaile giltzarrien izenen zerrenda
Zk.

Tokia

Profila

Izen-abizenak

Generoa

Jaiotze-urtea

1

Bentak (Irun)

Errepresaliatutako maisu
baten semea

Juanjo Navaridas Barasoain
(Francisco Navaridas
Garcíaren semea)

Gizona

1934 (86 urte)

2

Bentak (Irun)

Eskola frankista bateko
ikaslea

Pepita Lacost Arozena

Emakumea

1931 (89 urte)

3

Bentak (Irun)

Eskola frankista bateko
ikaslea

Julián Arruabarrena
Mendizabal

Gizona

1936 (84 urte)

3.2. ELKARRIZKETETAN BILDUTAKO INFORMAZIO
GARRANTZITSUA
Errepresaliatutako maisu baten semea
Galdera: Errepublikaren garaian, aita non ibili zen lanean?

“Samaniegokoa zen (Araba). Ama Iruñekoa zen eta ezkondu egin ziren. Biak irakasle zebiltzan han ”.

“Ni harekin bizi izan nintzen irakasle-etxe guztietan eta harekin joaten nintzen eskoletara. Beste ikasle bat izan nintzen. Aita
trebea zen marrazten, eta gogoan dut mural handi bat egin zuela ikasgelan, Espainiako maparekin. Hainbat objektu ere marraztu
zituen, tokiak errazago gogoratzeko. Ona zen ipuinak kontatzen. Antzezlanak entseatzen genituen eskolan, gero auzoan egiteko.
(…) Ez zuen errieta egiten, ez zuen sekula jotzen. Kanabera luze bat zerabilen zintzo jokatzen ez zutenei ohartarazteko, baina
ez zuen min ematen. Esan didate irakasle askok makila batekin edo erregela batekin jotzen zietela ikasleek hatz-mamietan. (...)
Auzoan, harreman ona zuen bizilagunekin, laguntzea gustatzen zitzaion. (...) Auzoko neska-mutilak batzen jakin izan zuen, baita
beste toki batzuetatik zetozenak ere ”.
Galderak. Non zegoen gerra hasi zenean? Ba al dakizu zer pasatu zitzaien hari eta bere familiari gerra
zibilean? Errepresioa pairatu al zuen Errepublika garaian maisu ibili izanagatik?

“Iruñean zeuden gerra piztu zenean. Militarren mugimendu handia ikusten zen kalean. Nik urtebete neukan. Nire beste sei
anai-arrebak -ni baino zaharragoak denak- izebaren ardurapean zeuden. Aitak etxe bat hitzartuta zuen Iruñeko sarreran, baina
ez zioten utzi. (...) Bere ideiengatik zigortu zuten, errepublikazalea baitzen nahiz eta erlijiosoa izan. Tituluak kendu zizkioten eta,
amarekin batera, Erratzura bidali zuten (Nafarroa). Zazpi urtez bizi izan ginen han. Gau asko esna eman zituen, eraso egingo
ote zioten beldurrez, Errepublikaren aldeko ideiengatik. Eskasia handia pairatu zuten han, nahiz eta bi soldata (txiki) zituzten,
zorionez. (...) Iruñera joaten ginen ahal genuen guztietan. Familia osoa aitaren ideiengatik zigortu zuten: anai-arrebek Iruñean
geratu behar izan zuten izebarekin ”.
Galdera: Ba al dakizu nolakoa zen frankismoaren garaian lan egin zuen eskola?

“Gurasoak toki askotan egon ziren aita Bentetara etorri aurretik: Erratzun, Mugairin, Sakanan eta Alfozean, Zaragozan. Gorriak
ikusi zituzten eta beste norabait bidaltzeko eskatzen zuten, egoera hobetze aldera. Nik 13 urte nituenean, aita Bentetara etorri
zen arreba eta biokin. Ama Alfozean geratu zen beste bost urtez, harentzako lanposturik ez zegoelako hemen. Aita jazartzen
zuten eta adi-adi ibili behar zuen. Irunen fitxatuta zeukaten kuartelean, baina ez zioten inoiz ezer egin. Markarekin jarraitzen
zuen... Zerbaiterako aukera baliatu nahi zuenean, bere istorioa gogora ekartzen zioten. Hemen lasaiago bizitzen hasi zen
azkenean. (...) Heldu ginenean, eskola ez zegoen erabiltzeko moduan, eta aitak, arrebak eta hirurok prestatu behar izan genuen
klaseak ematen hasi baino lehen. Gogoan dut Cara al sol irakasten zigula baina ez gintuela kantatzera behartzen; kanpoko
norbait etortzen zenean besterik ez ”.
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Galderak. Kontatu al zizun zer irakasgai ematen zituen ikasgelan? Edo... Nork finkatzen zituen orduko
hezkuntzan jarraitzen ziren gidalerro pedagogikoak? Liburuak, materialak eta abar al zituzten? Nolakoa
uste duzu izan zela maisu gisa? (Adjektiboak: zorrotza, pazientea, konprometitua, ilusionatua, gogorra...)
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Galdera: Berdin hezten al zituzten neskak eta mutilak? Hezkuntza desberdina al zen? Zertan?

Bost urte geroago, amak lanpostua lortu zuen eskolan eta gurekin bizitzera etorri zen. Gela honetan, ama lau urtetik 14ra arteko
neskekin egoten zen. Bi taldetan zeuden: txikiak eta nagusiak. Pareko gelan adin-tarte bereko mutilak geunden aitarekin; bi
taldetan geu ere. (...) Jolastokian marra bat zegoen lurrean, mutilak eta neskak banantzeko. Ezin ginen nahasi. (...) Ez dut arazo
handirik gogoratzen; oro har, marra errespetatzen genuen”.
Galdera: Kontatu al zizun frankismoan zehar irakasle ibilitako ikasgeletan euskaraz hitz egiten ote
zen?

“Euskara jazarri egiten zuten. Ez zen hitz egiten. Euskaraz hitz egiteagatik zigortzen zituzten haurrak, debekatuta zegoen eta...
Ikastolak klandestinitatean hasi ziren”.
Galderak. Zure iritziz, behar bezainbeste ezagutzen al da ikastetxeetan, auzoan-eta gertatu zena?
Beharrezkoa al da gogoratzea ala hobe liteke ahaztea?

“Gure historia jakin behar dugu. Egia ezagutu behar da. Gerrak ez ziren zertan gertatu. Jende asko bere ideiengatik zigortu zuten
(...), egia jakin behar da eremu guztietan”.

Eskola frankista bateko ikasleak (gizona eta emakumea)
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Galdera: Diktadura frankista bete-betean jaio zinen zu. Nolakoa zen bizimodua orduan?
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“Ni txiki-txikia nintzen. Uste dut urtebete egin nuela Alfonso XIII. erregeak alde egin zuenean. Ez zen batere erosoa. Euskaraz egitea
debekatu ziguten. Aurrerago alemanak ikusten genituen hemendik pasatzen, eta bonbardaketak. Topoaren zubian babesten ginen”.
-Ikaslea, emakumea“Nire gurasoak baserritarrak ziren. Aita gerrara eraman zuten eta Artxandan hil zuten, ama alargun geratuz. Handik hamar urtera
ama beste alargun batekin ezkondu zen”.
-Ikaslea, gizonaGaldera: Gerran gertatutakoaz hitz egiten al zen zure familian? Tabua al zen ala argi eta garbi hitz
egiten zen?

“Ez askorik. Aita atxilotu eta espetxera eraman zuten. Ama ere bai. Aita arraunlaria zen Donostian eta entrenatzera joan zen
greba egun batean. Osaba batek ez kezkatzeko esan zion, edonork eramango zuela Donostiara. UGTko batek gelditu zuen.
Horregatik espetxeratu zuten. Amari leporatu zioten ‘Irun erre dezatela!’ oihu egin zigula balkoitik”.
-Ikaslea, emakumea“Ama auzoko gasolindegia eramaten hasi zen. Ondoan guardia zibilaren garita zegoen. Bizitza gogorra, zaila zen oso. Gizonmutilak gerrarako edadea zutenak hara joaten ziren. Auzoan emakumeak geratzen ziren seme-alabekin… Gero gosea etorri
zen… Amak egun guztia gasolindegian ematen zuen”.
-Ikaslea, gizonaGaldera: Eskola garaia nolakoa zen jakin nahi dugu. Orduko zer oroitzapen dituzu?

“Cara al sol eskolako atean abestea gogoratzen dut, gaurkoa bezain egun hotzetan. Maisuak irakatsi beharrekoa irakasten zuen.
Gero mojen El Pilar ikastetxera eraman ninduten, Irunera”.
-Ikaslea, emakumea-

Galdera: Zer sentimendu gogoratzen dituzu?

“Batzuk atseginak, beste batzuk ez hainbeste. Lagunekin jolasean ibiltzen nintzenean auzoan, hara-hona... Ez dut garai hartako
oroitzapen txarrik. Txantxak Halloween egunean... Kalabazak jartzen genituen bidean. Gogoan dut nolako izuak hartu ninduen
Donostian: errusiar demonioei buruzko propaganda egiten zuten; izu-laborriak jota uzten gintuzten. Beldurrak irten nintzen behin
eskailerara eta ama bila etorri zitzaidan; tentsioan bizi ginen seinale. Irungo espetxea udaletxearen azpian zegoen. Hara joaten
nintzen aitari bisita egitera. Izeba bati esker salbatu zen... Ama handik gutxira sartu zuten. Labur egon zen, hilabete inguru,
herriko beste emakume ugarirekin batera”.
-Ikaslea, emakumea“Pozik, garai hartako oroitzapenak onak dira, ni zintzoa nintzen, obediente, etxean horrela erakutsia”.
-Ikaslea, gizonaGaldera: Nola jokatzen zuten zuekin maisu-maistrek ikasgelan?

“Irunen oso emakume dinamiko eta indartsua zebilen; ez zuen ezer arrarorik irakasten. Ez dakit katolikoa ote zen... Donostiakoa
garaian garaikoa zen, frankista... Mojen eskola ere ez zegoen politizatuta. Eskolan parrokiaren jaialdi txikiak egiten ziren. Herri
osoak parte hartzen zuen”.
-Ikaslea, emakumea“Kaleko mutil koskorrek gosea zuten eta zelaietatik artoa lapurtu egiten zuten, gosearengatik. Irakasleak kastigatu egiten zituen:
jo, erregelarekin jo… Gogor samarra zen maisua. Eskolan bertan bizi zen. Gero etorri zen Navaridas, jatorra zen eta haien semeak
lagunak zituen... zoragarria. Familia zoragarria zen. Pamplonakoak ziren… (…) La Salleko maisuak zorrotzak ziren: Klasera berandu
iristen zirenak (urrutitik zihoazenek 10 minutuko preferentzia zuten) lau liburu jarri eskuetan eta ordubete zigortuak izaten ziren”.
-Ikaslea, gizona-

“Ohitura kontua zen... Lanetik itzultzen nintzen aitarekin batera eta etxean hau entzuten zen: ‘Gizonak heldu dira’. Mutilak eta
neskak bereizita egon ginen etapa guztietan. Ezin ginen haiekin egon eta ezin genuen hitz egin. Orduko ideiengatik... Katekesia
egiten genuen, baina ez eskolan bertan; apaizen bat etortzen zen. Irungo parrokiara eraman gintuzten katekesia egitera. Gero
ofiziala-edo Donostian egin genuen. (…) Etxean badut libururen bat oraindik. Ikastolan nire seme-alabek ere erabili zuten bat
da... (...) Neska guztiak ikasgelan egoten ginen; txikienak bankuan, eta geroago idazmahaira pasatzen ginen, koskortzean.
Klasean ikasten genuen gramatika, geografia, historia... Mutilei bezala irakasten ziguten hori. Astean behin, joskintzako gauzak
irakasten zizkiguten neskoi; guretzat atseden-eguna zen. Ez ziguten sukaldean egiten irakatsi. Hori Sección Femeninaren barruan
irakatsi ziguten (emakumeek zerbitzu militarra egin behar zuten denboraldi bat). Sukaldaritzako eta joskintzako eskolak ematen
zizkiguten, musika entzuten genuen (labur-labur)... Harago iristen ez ziren gauzatxoak. Gogaikarri samarra zen ordu luzeak eman
behar genituelako. Gizarte-lana egitea egokitu zitzaidan: Urnietako eskolako umeei jaten ematea. Egun batean haiekin ilaran joan
behar izan nuen Francori harrera egitera. Soldadutza nahi zuenak egiten zuen, baina hobe zen egitea; bestela, Donostiako Mota
gaztelura eramaten zituzten barneko soldadutza egitera”.
-Ikaslea, emakumea“Neskak eta mutilak bananduta geunden. Neskak gela batean zeuden eta mutilak bestean... Errekreora ere ordu ezberdinetan
ateratzen ginen ez nahasteko. Leihoak itxi eta tapatu egiten zituzten ez ikusteko. La Sallen mutilak bakarrik ginen eta El
Pilarren neskak zeuden. (…) Klasean arrosarioa errezitatzen genuen. Ez dut gogoratzen Cara al sol abesten genuenik. Eskolan
Enciclopedia liburua genuen eta hor zegoen dena. La Sallen, aldiz, liburu gehiago erabiltzen genuen”.
-Ikaslea, gizona-
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Galdera: Eskolan, berdin hezten al zituzten neskak eta mutilak? Hezkuntza desberdina al zen? Zertan?
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Galdera: Euskara jende askoren ama-hizkuntza zen. Eskolan izan zinen bitartean, zer gertatu zen
euskaldunekin?

“Ikasgelan eta jolastokian ez zen euskara entzuten. Nire familian euskaraz egiteari utzi zioten, debekatuta zegoelako. Donostian
eskola klandestinoak ematen ziren. Maistra batzuek larrua jokatzen zuten umeak Urgull mendira eramateko. Gurasoek ez
ninduten haiekin eraman badaezpada ere; beldurrak zeuden. Nik nahi izango nukeen. (...) Aitona-amonek euskaraz egiten
zidaten. Eskolan zigortu egiten gintuzten euskaraz hitz eginez gero. Ez dut gogoratzen nolako zigorrak ziren, baina hitz egitea
debekatzen zutela oroitzen dut. Moja batzuk gehiago tematzen ziren beste batzuk baino: ‘Hable usted en cristiano’”.
-Ikaslea, emakumea“Euskara: ezin zen hitz egin .. kastigatu egiten zuten. Euskaraz gutxi egiten zen. Kaletar gehienak erdaldunak ziren, kaleko umeek
ez zekiten euskaraz… Guk etxean dena euskaraz egiten genuen. Eskolan erdaraz ikasten genuen. Ez zuten uzten euskaraz egiten:
baserritarrek euskaraz egiten zutenean ‘hablad en castellano’ esaten zuen maisuak segituan”.
-Ikaslea, gizonaGaldera: Zure iritziz, behar bezainbeste ezagutzen al da ikastetxeetan, auzoan-eta gertatu zena?

“Denak beldurrez geunden, baina denok bagenekien”.
-Ikaslea, emakumea“Aldi bat izan zen eta orain beste bat da. Hura ezin da ahaztu, baina orain tokatzen dena bizi behar da,
aldatzen joan dena hori bizitzen jakin…”.
-Ikaslea, gizona-
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Galdera: Beharrezkoa al da gogoratzea ala hobe liteke ahaztea?
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“Egoeraren arabera... Biak. Jakitea interesgarria da beti. Gero bakoitzak ikusi behar du horri heldu edo pasatzen uztea”.
-Ikaslea, emak2umea“Gogoratzea gauzak mugitzeko baldin bada, ez da ona izaten…”.
-Ikaslea, gizona-
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Oinarri
ideologikoak

Balioak

Hezkuntzaoinarriak

Errepublikako eskola

Frankismoko eskola

1931-1936 (bost urte)

1939-1975 (hogeita hamasei urte)

• Irakaskuntza Erakunde Librea (ILE).
• Eskola Berria (Europako korronte pedagogikoa).

• Nazioa denborarik at existitzen da eta esentziak
antzinakoak eta iraunkorrak dira: hizkuntza, kultura, historia, erlijioa eta arraza.
• Nazionalkatolizismoa, eta emakumeen zereginak
etxeko misio gorenera mugatzea: ezkontza, etxea
eta amatasuna.

• Laizismoa, gizarte-berdintasuna, herrialdean
errotzea, tokian tokiko hizkuntzak errespetatzea,
hezkidetza, irakaskuntza zientifikoa, irakaskuntza aktiboa, familiekin lankidetzan jardutea eta
hezkuntzaren jomuga bakea izatea.
• Demokrazia parlamentarioa

• Espainiar nazionalismoa, inperialismoa, autoritarismoa, korporatibismoa, antikomunismoa,
antiliberalismoa, katolizismoa, klerikalismoa eta
militarismoa
• Demokrazia organikoa, antierrepublikazaletasuna

• Ez dago Lehen Hezkuntzan halako arreta ipini den
beste unerik XX. mendearen historian zehar. Izan
• Obedientzia eta zigorra.
ere, gizartea birsortzeko euskarririk sendoena zela
• Gaztelania ez ziren gainerako hizkuntzak debekaaitortu zen.
tu eta jazarri ziren: katalana, galegoa, asturiera,
• Banakotasuna (neska-mutilena) eta talde-lana
euskara...
hezkuntza-sistemaren erdi-erdian jarri ziren.
• Elizak eta Falangeak emakume-eredu jakin bat
• Hezkuntza gizarte-maila guztietara hedatzeko
sortu zuten, eta diktaduran zehar
uste osoa zegoen, eta landa-eremuetako irakaskuntza nabarmendu zen.

Errepublikako eskola

Frankismoko eskola

Aldia

1931-1936 (bost urte)

1939-1975 (hogeita hamasei urte)

Ikuspegiak eta
praktikak

• Administrazio-antolamendu deszentralizatua.
• Eliza bizimodu publikotik atera zen.
• Erlijioa irakasteko derrigortasuna tolerantziaz
ezabatu zen.
• Elebitasuna arautu zen.
• Bost urteko plana: 27.000 eskola bost urtean
eraikitzea.
• Laguntzak eta dirulaguntzak eskolak sortzeko eta
jarduera pedagogikoetan eta eskolatik kanpokoetan parte hartzeko.

Irakasleak

• Instrukzio publikoko garbiketa-batzordeak
• Maisu-maistren lan-, ekonomia- eta kultura-egoe• Karrerako funtzionario asko beste eskola batzuera goitik behera hobetu nahi izan zen.
tara bidali zituzten, behartuta, berez zerbitzua
• Emakumezkoen eta gizonezkoen eskola normalek
ematen zuten tokietatik urrun edo beste probat egin zuten (prestakuntza-zentroak), taldeak
bintzia batzuetan. Beste zenbait irakaskuntzatik
mistoak izateko.
baztertu zituzten aldi baterako edo behin betiko,
• Maisu-maistrek kultura- eta zientzia-ezagutza
eta beste batzuek erbestera ihes egitea erabaki
sendoa eduki behar zuten, eta printzipio moral
zuten, errepresalien beldur.
eta zibiko irmoak. Espiritu gaztea behar zuten,
• Irakasle-eskolak sexuaren arabera bereizita zeuetengabe ikastera irekita, eta haurrekin lan egiden.
teko gaitasunak eskatzen zitzaizkien. Funtsezkoa
• Esfera pribatuak emakumeen gogo profesionalak
zen eskolako errealitatera moldatzea eta egokiro
mugatzen zituen. Hala ere, maistra lanbidea goerreakzionatzea.
mendatzen zitzaien, eredu femeninoak maistren
• Tokian tokiko hizkuntzak ezagutzeko aukera eman
prestakuntzari eragiten baitzion eta, horrenbestez,
zitzaien.
eskoletan ere islatzen baitzuten.

Pedagogia

• Eskola sinple mistoak bultzatu ziren; haietan,
neska-mutilek komun berak erabiltzen zituzten.
• Curriculumetik kanpoko jardueren eskaintza
zabala zegoen (ingurumenaren ezagutza, askotariko eskola-jaiak...), baita eskolarekin lotutakoak
(udaleku mistoak, urteko lehiaketak...) eta eskola
ondokoak ere (liburuen dibulgazioa, liburutegiak
sortzea...).
• Misio pedagogikoak.

• Sexuaren araberako bereizketa.
• Gazteentzako kanpamentuak, aterpetxeak, kirolaren monopolioak, jolaserako jarduerak, katedra
ibiltariak, etxe-eskolak... Espainiako kultura goresten zuten denek.
• Falangearen Sección Femenina erakundea: emakume gazte guztiek irakasgai espezifikoak egin
behar zituzten; adibidez, etxerako irakaspenak.
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• Zentralismoa politikan eta administrazioan.
• Estatu konfesionala: Eliza eta parrokiak nagusi.
• Erregimenaren aurka zeudenak ardurak zekartzaten lanpostuetatik kentzea lehen mailako
helburua izan zen (jazarpena eta errepresioa).
• Garbiketa liburutegietan, eta garbiketa funtzionarioen artean.
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ELKARRIZKETEN SINTESIA
Hondamena ekarri zuen gerraren ondorioak
“Ni txiki-txikia nintzen. Uste dut urtebete egin nuela Alfonso XIII. erregeak alde egin zuenean. Ez zen batere erosoa. Euskaraz egitea
debekatu ziguten. Aurrerago alemanak ikusten genituen hemendik pasatzen, eta bonbardaketak. Topoaren zubian babesten ginen”.
“Aita atxilotu eta espetxera eraman zuten. Ama ere bai. Aita arraunlaria zen Donostian eta entrenatzera joan zen greba egun batean.
Osaba batek ez kezkatzeko esan zion, edonork eramango zuela Donostiara. UGTko batek gelditu zuen. Horregatik espetxeratu
zuten. Amari leporatu zioten ‘Irun erre dezatela!’ oihu egin zigula balkoitik”.
-Ikaslea, emakumea“Nire gurasoak baserritarrak ziren. Aita gerrara eraman zuten eta Artxandan hil zuten, ama alargun geratuz. Handik hamar urtera
ama beste alargun batekin ezkondu zen”.
“Ama auzoko gasolindegia eramaten hasi zen. Ondoan guardia zibilaren garita zegoen. Bizitza gogorra, zaila zen oso. Gizon-mutilak
gerrarako edadea zutenak hara joaten ziren. Auzoan emakumeak geratzen ziren seme-alabekin… Gero gosea etorri zen…”.
-Ikaslea, gizona-

Garbiketa eta errepresio frankistak
Maisua (elkarrizketatu baten aita) eta emaztea irakasle zebiltzan Iruñean, gerra zibila piztu zenean. Beste kasu askotan bezala,
erregimenak bere postulatuen aurkakotzat jo zuen eta, hartara, tituluak kendu zizkioten eta hiriburutik urruti zegoen eskola batera
bidali zituzten bera eta emaztea, ordura arte hiriburuan arituak ziren eta. Gerraosteko eskasiaren ondorioz, bikoteak beste lantoki
batzuk bilatu zituen, baina haietan ere ez zuten bizimodu samurra izan.
Sexuaren araberako bereizketa frankismoan zehar
Hiru elkarrizketetan ikusi da sexuaren araberako bereizketa egiten zela Bigarren Hezkuntzako Bentetako eta Irungo ikastetxeetan,
gainerakoetan bezalaxe. Eskolaren kasuan, bi taldeak esparru bakar baten zeuden, bi ikasgelatan banatuta. Jolastokian ere bereizita
zeuden. Kasuetako batean, marra bat zegoen lurrean, eta bestean, talde bakoitzak bere jolas-ordua zuen.

Euskaraz egiteko debekua frankismoan zehar
“Euskara jazarri egiten zuten. Ez zen hitz egiten. Euskaraz hitz egiteagatik zigortzen zituzten haurrak, debekatuta zegoen eta...
Ikastolak klandestinitatean hasi ziren”.
-Garbiketa pairatu zuen maisu baten semea-

“Euskara: ezin zen hitz egin .. kastigatu egiten zuten. Euskaraz gutxi egiten zen. Kaletar gehienak erdaldunak ziren, kaleko umeek
ez zekiten euskaraz… Guk etxean dena euskaraz egiten genuen. Eskolan erdaraz ikasten genuen. Ez zuten uzten euskaraz egiten:
baserritarrek euskaraz egiten zutenean ‘hablad en castellano’ esaten zuen maisuak segituan”.
-Ikaslea, gizona-

Gidalerro pedagogikoak frankismoan eta Errepublikan zehar
“Neska guztiak ikasgelan egoten ginen; txikienak bankuan, eta geroago idazmahaira pasatzen ginen, koskortzean. Klasean
ikasten genuen gramatika, geografia, historia... Mutilei bezala irakasten ziguten hori. Astean behin, joskintzako gauzak irakasten
zizkiguten neskoi; guretzat atseden-eguna zen. Ez ziguten sukaldean egiten irakatsi. Hori Sección Femeninaren barruan irakatsi
ziguten (emakumeek zerbitzu militarra egin behar zuten denboraldi bat). Sukaldaritzako eta joskintzako eskolak ematen zizkiguten,
musika entzuten genuen (labur-labur)... Harago iristen ez ziren gauzatxoak”.
-Ikaslea, emakumea“Kaleko mutil koskorrek gosea zuten eta zelaietatik artoa lapurtu egiten zuten, gosearengatik. Irakasleak kastigatu egiten zituen:
jo, erregelarekin jo… Gogor samarra zen maisua. Eskolan bertan bizi zen. Gero etorri zen Navaridas, jatorra zen eta haien semeak
lagunak zituen... zoragarria. Familia zoragarria zen. Pamplonakoak ziren… (…) La Salleko maisuak zorrotzak ziren: Klasera berandu
iristen zirenak (urrutitik zihoazenek 10 minutuko preferentzia zuten) lau liburu jarri eskuetan eta ordubete zigortuak izaten ziren”.
-Ikaslea, gizonaSemeak eta ikasleetako batek emandako informazioa ikusita, garbiketa jasan zuen maisuak bidean zehar oztopo ekonomiko eta
politiko ugari topatu zituen: bere ideiengatik jazarri zuten, urrutiko eskoletara bidali zuten behartuta eta borondatez, bolada luzeak
bikotekidearengandik urruti egon, gabezia ekonomikoak pairatu zituen... Hala eta guztiz ere, ez zen aski izan haren helburutik
aldentzeko: bere balio eta printzipio errepublikazaleekin bat zetozen arreta eta heziketa ematea ikasleei. Semearen eta ikaslearen
arabera, eduki didaktikoak ematen eta ikasleak errespetuz tratatzen tematu zen lanean jardun zuen denbora guztian zehar.
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“Ikasgelan eta jolastokian ez zen euskara entzuten. Nire familian euskaraz egiteari utzi zioten, debekatuta zegoelako. Donostian
eskola klandestinoak ematen ziren. (...) Aitona-amonek euskaraz egiten zidaten. Eskolan zigortu egiten gintuzten euskaraz hitz
eginez gero. Ez dut gogoratzen nolako zigorrak ziren, baina hitz egitea debekatzen zutela oroitzen dut. Moja batzuk gehiago
tematzen ziren beste batzuk baino: ‘Hable usted en cristiano’”.
-Ikaslea, emakumea-
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AMAIERAKO ONDORIOAK
»» II. Errepublika ezohiko garaia izan zen Estatuko hezkuntzaren historian. Hasieratik bertatik, Errepublikako gobernua ohartu zen
hezkuntza zeinen garrantzitsua den demokrazia eraikitzeko.

»» Maisu-maistrak Estatuko langile funtzionario garrantzitsuenak zirela ulertu zen. Hezkuntza bazter, herri eta hiri guztietara
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hedatzeko lan eskerga haiei egokitu zitzaien, eta teoria modernoak ere txertatu zituzten, ikasle bakoitzaren premiei erantzuten
zietenak. Eskoletako lanaz gain, herrialdearen garapen demokratikoari zuzenean lagundu zioten beste jarduera asko ere egin
zituzten; adibidez, helduak trebatzeko proiektuak, misio pedagogikoak, alfabetatzea, liburutegiak eta partaidetza politiko eta
sindikala.
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»» Lana zaila eta nekeza izan zen. Errepublikak analfabetismo masiboa hartu zuen oinordetzan, ez zegoen behar adina eskola,
maisu-maistren soldatak kaskarrak ziren, eta legeria kaotikoa zen. Lehen aurrerapausoetako bat 1931ko abenduaren 9an
onartutako Konstituzioa izan zen. Hartan, Errepublikako hezkuntzan jarraitu beharreko gidalerroak jaso ziren:

• Berdintasunean oinarritzen den eskola bakarra edo bateratuaren ereduari jarraitu behar zitzaion. Apustu irmoa egin zen
eskola publiko, nahitaezko, doako eta bakarraren alde. Hartara, klasearen, lurraldearen, sexuaren eta abarren ondoriozko
desberdintasunak desagertuko zirela ziurtatu behar zuen.
• Laikoa izan behar zuen. Erlijioa norberaren kontu bat zela ulertzen zen, eremu pribatukoa eta ez publikokoa.
• Metodologia aktiboa erabili behar zen, gorputza eta burua lantzen zituena. Ikasle bakoitza bere ikaskuntzaren protagonista
zen.
• Katedra-askatasuna ziurtatu behar zuen hezkuntza-maila guztietan. Heziketaren helburua giza elkartasuna zen. Lehiaren
ordez, elkarlana gailendu behar zen, eta herritarren trebakuntzak eta gizarte-eraldaketak lotuta egon behar zuten.
• Gizarte- eta natura-ingurunean eduki behar zituen sustraiak. Beraz, eskualde eta nazionalitate bakoitzaren hizkuntzaeskubideak aitortu behar ziren.

»» Lehen frankismoan inposatutako hezkuntza-politiken xedea, ordea, nortasun ideologiko nazionalkatolikoa taxutzea izan zen.
»» Kargua kendu zieten Gipuzkoako maisu-maistrak identifikatu dira.
»» Bi garai historikoen hezkuntza-politikak alderatu dira eta, azterketa horretan, arreta bi alderditan ipini da: generoan eta
hizkuntzan. Gure kasuan, euskara izan da.

»» Azterketa konparatiboa aberasteko, ahozko istorioak erabili dira; hau da, ahoz adierazitako lekukotzak. Lagungarriak izan dira

politika publikoak nola aldatu ziren ulertzeko eta, zehazki, emakumeen bizitzan nolako eragina izan zuten ulertzeko. Era berean,
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ERANSKINAK
I Eranskina:

								
Errepresaliatutako maisuaren semeari egindako elkarrizketaren
gidoia
SARRERAKO GALDERAK
1. Non jaio zen zure ahaidea (aita)? Nolakoa zen bere familia? Zer egiten zuten bere gurasoek?
2. Zure ahaideak kontatu al zizun nolakoa izan zen bere haurtzaroa? Oroitzapenik?
3. Ikasteko aukerarik izan al zuen? Maisu izateko ikasketa berezirik burutu al zuen?

Bere maisu lana errepublika garaian:
4. Non aritu zen lehenengo aldiz? (ze udalerritan?, ze eskolatan?)
5. Nolakoa ote zen eskola? (Ikasle kopurua? Nolakoa zen espazio fisikoa?...)
6. Ba al dakizu nork ordaintzen zizkion ordain sariak? (diputazioa, udala, estatua…)?

8. Maisu bezala nolako izan zen? (adjetiboak… zorrotza, pazientzia handikoa, konprometitua, ilusio handikoa, gogorra…)
9. Euskaraz hitz egiten al zen maisu aritutako zonaldean? Erantzuna baiezkoa izatekotan… Zer nolako tratamendua ematen
zitzaion?
10. Garai horretako oroitzapenik kontatu al zizun? Zoriontsua izan zela uste al duzu?

Bere maisu lana frankismo garaian:
11. Gudak non harrapatu zuen? Ba la dakizu zer ote gertatu zitzaion berari eta bere familiari guda zibilean? Nola eragin zuen
bere herrian?
12. Ba al dakizu espedienterik ireki ote zioten? Erantzuna baiezkoa izatekotan… Ba al dakizu zer jartzen zuen txostenean?
13. Nolabaiteko errepresiorik sufritu al zuen errepublika garaian maisu lanetan aritu izanagatik?
14. Ba al dakizu nolakoa zen eskola? (Zenbat ikasle? Espazio fisikoa?...)
15. Ba al dakizu zein ikasgai mota lantzen zuten klasean? Edo Nork markatzen zituen garai hartan hezkuntzan ezartzen ziren
jarraibide pedagogikoak? Libururik erabiltzen ote zuten, materialak, etb…
16. Zentsurarik al zegoen?
17. Neskak eta mutilak berdin hezten al ziren? Hezkuntza ezberdina al zen? Zer zentzutan?
18. Euskaraz hitz egiten al zen maisu aritutako zonaldean frankismo garaian?
19. Alderik ikusten al duzu garai bateko eta bestearen hezkuntzaren artean?

IXTEKO GALDERAK
20. Hezkuntza mailan, hobera ala okerrera egin dugula uste duzu? Ala hasierako puntu berean aurkitzen al gara oraindik ere?
21. Zure ustez, gertatutakoaren historia nahiko ezagutzen al da ikastetxeetan zein auzoetan?
22. Zer uste duzu izan daitekeela beharrezkoagoa, gertakizunak gogoratzea ala ahaztea?
Elkarrizketaren amaieran gaude… Ba al da zerbait gehitu nahi duzuna?
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7. Ba al dakizu zein ikasgai mota lantzen zuten klasean? Edo Nork markatzen zituen garai hartan hezkuntzan ezartzen ziren
jarraibide pedagogikoak? Libururik erabiltzen ote zuten, materialak, etb…
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II Eranskina: 								

Frankismo garaiko ikasleei (gizona eta emakumea) egindako
elkarrizketaren gidoia
SARRERARAKO GALDERAK
1. Non jaio zinen? Nolakoa zen zure familia? Zer egiten zuten zure gurasoek?
2. Zu frankismo garaian jaio zinen…Nolakoa zen bizitza garai hartan?
3. Zure familian hitz egiten al zen gerran gertatutakoaz? Gai tabua zen ala argi ta garbi hitz egiten zen?

Arlo zehatz batean zentratuko gara, irakaskuntzan:
4. Zein adinetara arte ikasi ahal izan zenuen?
5. Zure eskola garaia ezagutu nahi dugu. Zer oroitzapen dituzu urte haietaz?
6. Zeintzuk dira gogoratzen dituzun sentimenduak?
7. Nolakoak ziren maisuak /maistrak gelan?
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8. Ikusten al duzu alderik gaur egungo garaiarekin?
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Gaiari buruzko galderak
9. Zuek mutilak zineten, jasotzen zenuten heziketa nesken
antzekoa al zen? Hezkuntza ezberdina al zen? 		
Kontuan izateko:
- Arauak
- Ikasgaiak
- Maisuak eta maistrak
- Tratua
- Sexu bakoitzari egokitutako rolak eta funtzioak
10. Zein uste duzu zela hezkuntza mota horren helburua?
11. Zuek Euskaldunak zineten, Zer gertatu ote zen
euskararekin zure eskolatze garaian? 			
Kontuan izateko:
- Zigorrak
- Arauak
- Ikasgaiak
- Maisuak eta maistrak
- Tratua
- Rolak eta funtzioak
12. Zein uste duzu zela hezkuntza mota horren helburua?
13. Lortu zela uste al duzu?

9. Como chicas ¿Os educaban igual que a los chicos?
¿La educación era diferente? ¿En qué sentido?		
A tener en cuenta:
- Normas
- Asignaturas
- Maestras y maestros
- Trato
- Roles y funciones de casa sexo
10. ¿Para qué crees que se educaba de esa manera?
¿Cuál crees que era el objetivo?
11. Como castellano-parlantes ¿Oías euskera en la escuela
o en el aula? A tener en cuenta:
- Castigos
- Normas
- Asignaturas
- Maestras y maestros
- Trato
- Roles y funciones
12. ¿Para qué crees que se educaba de esa manera?
¿Cuál crees que era el objetivo?
13. ¿Crees que se consiguió?

IXTEKO GALDERAK
14. Nahi al zenuen beste moduren batean izatea? Nola?
15. Zure ustez, ondo ezagutzen al da gertatutakoaren historia (ikastetxeetan, auzoan)?
16. Gertaera horiek gogoratu behar dira edo hobe da ahaztea?
Elkarrizketaren amaierara iristen ari gara… Beste zerbait gehitu nahi duzu amaitu aurretik?
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