
Azken hamarkadan ugariak izan dira Guda Zibila eta haren biktimak aitzakia hartuta
argitaratu diren lan musikalak. Urteetan ahanzturan izan diren �galtzaileei� oraindik aitorpena
zor bazaie ere, Barricadako Enrique Villarealek (�El Drogas�) dioen bezala �omenaldia guk gure

buruei egingo diegu, gertatutakoa ezagututakoan gure kriterioa osatzen dugunean�. 
Urte haietan gertatutakoa kontatzeko etorri dira sorkuntza hauek, 
eskolan eman ez dizkiguten historia klaseak entzuleari emateko.

Musika
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ARMA BAT GEHIAGO, horixe bihurtzen da
musika gerretan. Etsaiaren balak buru gai-
netik dantzan igarotzen direnean, solda-
duak dantzan jartzeko ez, motibatzeko
arma boteretsua da. Hala izan da, eta gisa
berean jarraitzen du gaur egun ere. Irakeko
gerr(et)an Johnny ikusi dugu telebistaz
heavy metala entzun bitartean �pepinoak�
jaurtitzen; eta ikusi, baita ere, 1936ko Guda

Zibileko argazkietan, lubakiaren eta adiski-
deen fusilen babesean, trikitilariak euskal
gudariak animatzen.

Trikitilari-gudarien argazkiok, izan
ziren Joseba Tapia Agur Intxorta maite,
1936-37 gudako kantuak (Gaztelupeko
Hotsak, 2001) diskoa egitera bultzatu
zutenak. Garai hartako guda kantak bil-
tzen eta ikertzen aritu ostean argitaratuta-

Akordeak ahaztu(arazi)tako
oroimenari

Lander Muñagorri
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Joseba Tapiaren
Agur Intxorta maite
diskoko azalean 
argitaratu zen 
beheko argazkia:
gudariak lubakian,
soinu txikia lagun.
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protesta-kantaren garaitik gaur arte.
�Frankismoak utzi dizkigun ondorengo-
tza batzuk oraindik hor daude, erregea-
rengandik hasita. Eta nik hori guztia
ikusi, eta ezetz diot. Horregatik historia
hasieratik k(o)antatu nahi dut�. Balen-
tziak bere abestietan frankismoko bikti-
mak aldarrikatzeaz gain, �euren ideiak
errebindikatzen ditut, borrokatu zuten
guztiarengatik abesten dut�. 30 urte
daramatza Francoren biktimak gogora
ekartzen, baina ez du diskorik grabatu.
Herriz herri jardun du bere mezua
zabaltzen.

Helmuga berbera
Musikari bakoitzak bere bidea egin du;
denak iritsi dira, ordea, helmuga bere-
ra. Baina zergatik eman da orain loral-
di hau? Gaiak interesa dauka, Fermin
Balentziak eta Drogas-ek onar tzen
duten bezala, baina zergatik berebiziko
interes hori garai hauetan eta ez lehe-
nago?

2004. urtean Espainiako Gobernua
Memoria Historikoaren Lege Egitas-
moarekin hasi zen bueltaka, zeresan
eta kritika ugari jaso duena. �Gure
ustez, alderdi sozialista lege horrekin
hasi zen popularrengandik banantze-
ko eta eurak desgastatzeko asmoare-
kin. Ez zuten marketin politikotik
harago begiratu� dio Ahaztuak elkar-
teko bozeramaile Martxelo Alvare-
zek. Balentziaren hitzetan �sendatu
gabe, zauria garbitu nahi izan zuten�.

Era batera edo bestera, Guda Zibilaren
eta �galtzaileen� inguruan mintzatzen
hasi ziren hedabideak, eta gaia eztabaida
publikoaren plazara irten da. �Urte haie-
tan gertatu zenaren inguruko interesa
bultzatzen duen ekimen oro ongietorria
izango da beti� dio Drogas-ek. �Memoria
Historikoaren Legea hankamotz geratzen
baita, baina elkarte memorialisten ekitaldi
eta erribindikazioak ugaritzea ekarri du,
gutxienez�.

Balentziaren irudiko �orain arte gaiaz
hitz egin ez bada, izan da �galtzaileak� ixilik
egon direlako�. Alvarezek dioenez �musi-
kan gainontzeko esparruetan bezala, orain
hasi da, batez ere, gai horri buruz mintza-

tzen�. Baina 1936ko gerraz
badauzkagu Euskal Herrian argi-
taratu ziren liburu ugari. Adibi-
dez, Navarra 1936, de la esperanza
al terror (Altaffaylla, 1986) edota
Espainiako Gerra Zibila Euskal
Herrian (J. Chueca, L. Fernandez,
Egunkaria, 1997).

ko lana izan zen, ordura arte plazara-
tu eta egungo gizarteari transmititu
gabeak. �Gezurra badirudi ere, azken
gerratik ez da Eusko Gudariak kanta
besterik iritsi�, zioen diskoa aurkez-
ten jardun zuen garaian. Mugarria
jar ri  zuen Tapiak, ostera Euskal
Herriko panorama musikalean hain-
bat taldek hartu baitute gai bera dis-
koak eta abestiak sortzeko. Lehenago-
tik ger rari  buruzko lanik egon
bazegoen arren, azken urte hauetan
nabarmena izan da gorakada. 1936ko
gudak, eta guda osteko errepresio
frankistak zeresana �eta zer kantatua�
ematen baitu oraindik ere.

2000ko hamarkadan zehar Guda
Zibileko �galtzaileen� inguruan lan
ugari plazaratu dira. Horien artean aipa
genitzake esaterako, Bide Ertzean-en
Non dira (Gaztelupeko Hotsak, 2006),
Barricadaren La tierra está sorda (Dro,
2009) edota Ahaztuak 1936-1977
elkarteak argitaratutako hiru bildumak:
Oroitzapenerako kantak � Canciones para la
memoria I, II, III (2007, 2008, 2009).

Abiapuntu ezberdinak
Loraldi moduko bat gertatzen ari dela
esan daiteke, hortaz. Pixkanaka, eta gel-
ditu gabe zabaltzen ari den lore-begia.
�Ezjakintasun handia zegoen gaiaren
inguruan, bereziki gure belaunaldikoen
artean� azaldu du Imanol Ubeda Bide
Ertzean taldeko kideak. Eta ezjakintasu-
nari jakinmina gehitzen bazaio, sormena
dator; eta kanta berriak.

Hala gertatu da behinik behin Bide
Ertzeanen eta Barricadaren kasuan. Etxean
garai hartako desagertuak dauzkate tolosa-
rrek, eta haien nondik norakoak jakin
nahiak bultzatu zituen Guda Zibilaren gaia
aztertzen hastera. �Liburuetan piztu zitzai-
gun jakinmina, eta konturatu orduko
barruan pilatzen zitzaizkigun galderentzat
erantzun bila genbiltzan� dio Ubedak.

Barricada talde iruindarrak berriz, La tie-
rra está sorda diskoaren liburuxkan onartzen
du lan hori egiterakoan �gaiaz geneukan
ezjakintasuna onartzetik� hasi zirela. Orain
askoz gehiago dakite; diskoaren liburuxka
esku artean hartzea besterik ez dago. Doku-
mentazio zabala bildu ostean,
gerrari buruzko kezka sortzeko
atximurra izan nahi du disko-
liburuak Drogas-en hitzetan.

Bestelakoa da Fermin Balen-
tzia abeslariaren kasua. Nafar
hau 1970. hamarkada hasieratik
ari da gai hauei buruz kantuan,

1936ko gerraren memoria musikan

�Ezjakintasun handia zegoen
36ko gerraren inguruan, bereziki

gure belaunaldikoen artean�
IMANOL UBEDA

Goitik behera, Bide
Ertzeanen Non dira?,
Barricadaren 
La tierra está sorda
eta Ahaztuak 
elkarteak 
kaleraturiko 
Oroitzapenerako 
kantak-en hirugarren
bilduma.
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Beraz, Memoria Historikoaren Lege hark
gizartean zeresana sortu bazuen ere, horrek
ez du esan nahi ezinbestekoa
izan denik loraldi berri hau ger-
tatzeko. Joseba Tapiaren diskoa
hiru urte lehenago argitaratu
zen, eta hona ekarri ditugun gai-
nontzeko adibideek ere ez dute
egitasmo hura oinarrian, inon-
dik inora ere.

Arrazoiak arrazoi, egia dena
da Guda Zibilaren inguruan kantutegi berria

sortu dela. �Olatu honek korapilo asko aska-
tu ditu� Ubedaren hitzetan. Gure herrian bizi

izan dugun azken gerrako bikti-
mak ez dira oraindik ahaztu, eta
ez dira ahaztuko abeslari batzuen
ekimenari esker. Fermin Balen-
tziak dioen bezala, �nik Alto de
Loiti kanta abesten jarraituko dut
jendeak jakin dezan hura zer izan
zen, eta zer izatera iritsi zitekeen�.
Kantaren hitzak dioen bezala,

�zuen historia jarraituko dugu�... n

AHAZTUAK ELKARTEA LAN ESKERGA
egiten ari  da 36ko bikt imen
memoria berreskuratzen. Kal-
tea konpontzeko, egia bilatzeko
eta justizia lortzeko egiten dute
lan. Garai hartako pertsonen
testigantza biltzeaz gain, musi-
ka alorrean ere jardun azpima-
rragarria egin dute. Lan horren
adierazgarri, argitaratu dituzten
hiru kanta-bi ldumak, doinu
zahar eta garaikideekin osatu
dituzten diskoak.

�Musikaren baitan gauza asko
berreskuratzeko zegoela iruditu zitzaigun, erresistentzia
antifaxista eta Errepublika garaian sormen handia egon
baitzen literatura, musika eta beste hainbat esparrutan.
Berreskuratu beharreko zerbait izateaz gain, esperientzia
haiek transmititzeko musika tresna egokia izan zitekeela
ere iruditu zitzaigun� azaldu du Alvarezek.

Ildo horri jarraituz, musikak duen funtzio pedagogi-
koa nabarmendu du Ahaztuak elkarteko bozeramai-
leak. �Musika belaunaldi berrietara errazago iristen da,
eta arrastoaren atzetik jar dezake bat baino gehiago�.

Plazaratutako hiru bildumetan era guztietako
musikariek hartu dute parte. Espainiar estatuko sor-

tzai leek �Gente del  Pueblo
andaluziarrek, Nuberu asturia-
rrek edo Aura Kuby kantabria-
rrak besteak beste�, eta noski,
baita euskaldunek ere. Elkar-
teak kanta zaharrak berreskura-
tzen lan egin badu ere, sorkun-
tza berr iek leku nabarmena
daukate diskoetan, batzuetan
bereziki diskorako eginak. Adi-
bidez, Jon Maia Karidadeko
Bentarekin bere aitonaren oroi-
menez kantuan entzun dezake-
gu, Amaia Zubiria Maria Rive-

rorekin batera, Petti  Imanol zenaren kanta bat
interprtetatzen edota Mikel Urdangarin gaztelaniaz
abesten. Hasiera batean Ahaztuak elkarteko kideek
bilduma bakar bat argitaratzea pentsatua baldin
bazeukaten ere, gerora bi gehiago etorri dira, eta
Martxelok aurreratu digunez, laugarrena ere laster
iritsiko da.

Bakarlariak, rocka, popa, rapa eta beste hainbat
musika estilo elkartu dira lan hauetan, entzulego ahalik
eta zabalenarengana iristea helburu. Kasu honetan
garrantzitsua ez baita musika estiloa, kanten hitzetan
esaten den guztia baizik.

Kantak berreskuratzen, transmisioa sustatzeko

Martxelo Alvarez, Ahaztuak elkarteko kidea.

�Frankismoaren biktimen ideiak
errebindikatzen ditut,

borrokatu zuten guztiarengatik
abesten dut�

FERMIN BALENTZIA


