
Parte zara Servini epaileak Argentinan frankis-
moaren krimenak ikertzeko zabaldu zuen kerei-
lan. Zer diozu bertan?
Eta zer esango dut, bada! Ikusi nuena, egin
zidatena, sufritu nuena! Kereilan esaten denez,
Francoren altxamenduaren errepresaliatua
naiz, eta, finean, horrexen testimonioa ematen
dut. Besterik ez. Kolpe militarraren bezpera-
koak kontatuz hasten naiz. Ondo gogoan dut
egun hura. 17 urte nituen eta Erandioko jaie-
tan ginen lagunok, Astrabuduan, berbenan.
Erromerian ginen, baina festak ez zuen luze
iraun, Errepublikaren Erasoko Guardia azaldu
zelako. Bat-batean azaldu ziren, eta dantzaldia
bertan behera uzteko agindu zuten. Francoren
matxinadaren bezpera zen: Afrikan militarrak
altxatu egin zirela esan ziguten. Handik bi egu-
nera gerra hasi zen Euskal Herrian. Bada,
ikustekoa izan zen, bi egunean herri osoa
mobilizatu zen; faxisten erasoaren kontra,
esan nahi dut. Gure herrian, izena emateko
bulegoa ireki zuten Deustuko San Pedro pla-
zan. Izena eman nuen, eta Sondikako airepor-
tuko lanetara bidali ninduten. Baina 17 urte
nik, eta hura lan aspergarria zitzaidan. Bestal-
de, ordurako ni solidarioetakoa [ELA-STV]
nintzen, eta sindikatura jo nuen beste lagun
batekin batera. Horrela, trintxerak egitera
bidali gintuzten, San Andres gudarostean.

Non ibili zineten?
San Andres gudarostea Zallan eratu zen, eta
Balmasedan egin genuen instrukzioa. Hura
egin eta Zeanurira bidali gintuzten eta han
trintxerak egin eta trintxerak egin ibili ginen,
hilabete batzuetan. Baina nazionalek Bilbo

hartzera jo zutenean, trintxera haiek utzi eta
atzera egin behar izan genuen. Lemoara joate-
ko agindu ziguten, baina ez zegoen modurik,
frankisten esku zegoelako ordurako. Hortaz,
Gorbeia aldetik jo eta Orozkon babestu ginen.
Handik, atzeraka, Santanderraino joan ginen.
Santoñako komentu batean hartu gintuzten
eta han fusilari izendatu gintuzten. Horrela,
1937ko abuztuan, Euskal Herrian izan zen
azken borroketako batean hartu genuen parte,
Balmaseda inguruko Kolitza mendian. Egia
esan, borroka hartan besterik ez nuen parte
hartu nik, eta galdu egin genuen gainera...
Esate baterako, horixe kontatzen dut Servini
epaileari idatzitako dokumentuan.
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Jose Moreno Torres (Zorrozaurre, Bilbo, 1918).
Deustuarra dela dio, tomateroa. Errioxarra zuen aita,
Kantabriakoa ama. Abertzalea, lagun koadrila osoa bezala,
EAJn gazterik afiliatua. Francoren altxamendua eta gero,
Errepublikaren alde saiatu zen, orduko Solidaridad de
Trabajadores Vascos STVn boluntario izena emanda.
Marinel izan zen 14 urte zituenetik eta munduan han eta
hemen ibili zen, 1936 arte. Orduan, gerra, eta infernua,
berak esan ohi duenez. Astilleros Españoles lantegian
jardun zuen lanean, eta bertan egin zuen emaztea. Duela
hogei urte alargundu zen. ELA (A)-ko afiliatu izan zen, eta
sindikatuko erretiratuei laguntzea ere izan du ardura. Bi
liburutan jaso dute Jose Morenoren historia: Aitor
Azurkiren Maizales bajo la lluvia (Alberdania, 2011) eta
Fernando Pedro Perezen Jose Moreno Torres, el último
gudari del San Andrés (2014) liburuek, hain zuzen. 
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PERTSONAIA

JOSE MORENO

«Frankismoaren biktimak
ere aitortzean izango da

bakea Euskadin»
Urte asko dira Espainiako Gerra Zibil hartatik eta, era berean, urte asko dira Jose Moreno

Torres jaio zenetik. Infernu hura bizitzea gertatu zitzaion gudariari, eta gaur egun 
gero baino gero gutxiago dira hura kontatzeko Joseren sasoia dutenak.

| MIEL A. ELUSTONDO |

Argazkiak: Zaldi Ero
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Hortik hasten zara kontatzen, baina hor ez zen
amaitu zure kalbarioa…
Amaitu? Orduantxe hasi zen! Honezkero
badakizu Santoñakoa. Hara joateko agindua
eman ziguten, eta obeditu egin genuen.
Mussoliniren tropen esku izan ginen, preso.
Espainol batzuk ere baziren han, agintari
batzuk, alkandora urdinak soinean, uztarria
eta geziak bertan josita: Jainkoaren etxera
joango ginela esaten ziguten. Italiarren esku,
hainbestean ginen! Haiekin ez zen torturarik
ez fusilamendurik izan. Preso ginen, baina
eskubideak ere bagenituen. Armak eman
genizkien eta itsasontzi ingelesetan aterako
ginela handik esan ziguten. Dena gezurra!
Italiarrek engainatu egin gintuzten, traizio-
natu egin gintuzten, eta frankisten esku
geratu ginen. Eta orduan, akabo, infernua
hasi zen! Handik atzera pertsona izateari
utzi eta piztia bihurtu gintuzten. Abereak
eramateko trenean sartu eta kontzentrazio-
esparrura eraman ninduten, beste askorekin
batera. San Juan de Mozarrifar zen herria,
Zaragozan. Zazpi egun egin genituen trene-
ko bagoian: ogi bat eta lata bat sardina izan
genuen lau presorentzat. Horixe gure jate-
koa zazpi egun haietan. San Juan de Moza-
rrifarren izan nintzen preso, baina oraingo
dispertsioaren moduan ibili gintuzten gu

ere: Santanderren izan nintzen; eta San Gre-
gorion, Huescan; eta Larrinagan eta Eskola-
pioetan Bilbon… Piztiak bagina bezala har-
tzen gintuzten. Plater bat bakarra genuen,
bertatik jaten genuen, eta bertan egin behar
izaten genuen kaka! Gauza asko ez dira kon-
tatzekoak. Gogoan dauzkat, ez ditut ahaztu,
baina ez dira kontatzekoak. Oroitzapen txar
asko. Ni, hala ere, bizirik irten nintzen, baina
bertan hil ziren asko eta asko. Tartean, nire
koinatua, Juan Lopez Balza. Deustuko Erri-
beran jaioa zen, sozialista, UGTkoa, eta
Euskadiko infanteriakoa. Puerto Santa
Marían hil zen 1940an, medikurik izan ez
zuelako. Oraindik orain jakin dugu koina-
tuari gertatua, Aranzadiko Pako Etxeberria-
ren bitartez. Juanen heriotza eragin zutenek
ez dute zigorrik jaso egundaino! Eta zer
nahi duzu esatea.

Lan behartuetan jardun zenuen, fortzatuetan.
25. Langile Batailoian, Zaragozako Jaulin
herriko kontzentrazio esparruan eduki gin-
tuzten. Langile Batailoia! Izan, kontzentra-
zio esparruak ziren haiek, benetan. Errepi-
deak egiten jarri gintuzten, eta hobe zenuen
lana gogotik egin. Behin, gorabehera bat
izan zen, eta gainezka egin nuen: “La madre
que los parió, todos se han vuelto fascistas”. Barru-

Tiroka
“Behin baino ez
nintzen tiroka ibili
gerran,
Balmasedan,
baina ez zait
ahaztu, ezta
ahaztuko ere!
Tiroka ari ginen,
baina nora ari
ginen ez bageneki
bezala zen hura.
Tiroa tiro, hona
eta hara, itsu-
itsuan. Tentsioa
ere halakoxea da
gerran tiroka ari
zarenean. Zertan
ari zaren ere ez
dakizu! Baten bat
ere hilko nuen,
baina, frankistek
ez bezala, inor ez
buruan atzetik
tiroa jota!”.
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barrutik atera zitzaidan, halakoxea nuen-eta
ondoeza. Guardian zegoenak aditu egin
zidan, eta kargu hartu, pistolarekin meha-
txuka, bertan hilko ninduela esanez. Gauean
“paseoan” aterako nindutela uste izan nuen
egun hartan. Ez ninduten akabatu, baina
epaiketa egin zidaten, sumarisimoa, eta bal-
dintzarik gabeko espetxealdira kondenatu
ninduten, “matxinadari laguntzeagatik”.
Matxinada, ordea, Francoren militarrena
izan zen, ez gurea. 1939an izan zen hori,
Servini epaileari kontatu diodanez. Urte har-
tako amaieran absolbitu egin ninduten,
baina libre utzi ez. Soldadutza egitera bidali
ninduten: Ferrolera lehenengo, eta Mallor-
cara gero.

Zenbat urte eman zenituen horrela, batera eta
bestera?
1936ko uztailean irten nintzen etxetik, eta
1941era arte ez nintzen atzera bertara sartu!
Bost urte erabili ninduten horrela, kontzen-
trazio esparru, langile batailoi, kartzela eta
soldadu. Bost urte! Eta Bilbora etorri nin-
tzenean, nik usteko ez nuena, errepresio
gehiago, behin ere amaituko ez zena. Esate-
rako, jarrera oneko ziurtagiria eskatzen hasi
ziren, edozertarako. Hasteko, lanerako.
Marinel izana nintzen gerra aurretik, eta
marinel segitu nahi nuen nik lanean. Hor-
taz, joaten naiz Elorrietako guardia zibilen
kuartelera, eta, sartu orduko, kornetak,
morroi bat oso zakarra, oso biolentoa, jo
eta bi ostia eman zizkidan eta Arriba España,
Viva Franco esatera behartu. Zartakoa eman,
oihu haiek egitera behartu… baina jarrera
oneko agiririk ez! Kalera bota ninduen.
Horrelaxe. Nik nabigatzera irten nahi nuen
lanean, baina ezin izan nuen. Bestelako
bideak egin behar izan nituen. Horrelaxe
gure egunak. Horixe kontatzen diot Servini
epaileari…

1941eko ziurtagiriaren xehetasuna, Bilboko Udalarena.
“Simpatizante separatista”-tzat jotzen da bertan Jose
Moreno, 22 urteko gaztea.
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Nola egin zenuen bizian aurrera?
Ahal zen moduan! Nabigatzera joateko
modurik ez nuenez, Astilleros Españoles
enpresan sartu nintzen nola edo hala. Han
lan egin ahal izan nuen, behintzat. Hantxe
ezagutu nuen emaztea izango zena, Carmen
Gutierrez. Nire andreak 20 urte zituen
ezkondu zenean eta nik 24. Sestaon ezkon-
du ginen, eta abadeak ez zigun dirurik hartu
nahi izan: “Nola hartuko dizuet dirurik, jate-
korik ere ez daukazue eta!”. Amaginarrebak
lagundu gintuen, eta eskerrak horri. Amagi-
narrebari ere Saturrarango kartzelan hil
zitzaion alaba bat, eta nire andreak ezkon-
tzeko soinekoa Saturrarango kartzelako
manta bat ebaki eta josita egin zuen. Bi ume

izan genituen. Lehenengoa izan genuenean,
adibidez, jatekorik erosteko lain ere ez
genuen. Andreak umeari titia eman nahi,
baina esnea atera beharrean ura besterik ez
zitzaion irteten bularretik. Huraxe frankis-
moa!

Argentinako Maria Servini epailea azaldu
artean ez duzu zure egia kontatzeko modurik
izan?
Kasik 70 urte egin ditugu isilik. Isilik, eta
ahaztuta. Gaitz erdi, ni kontatzeko moduan
naiz, baina milaka hil zituzten, fusilatuta eta
bestela, eta desagertuta daude oraindik haien
gorpuetarik asko eta asko. Nik esatera, 70
urte egin ditugu ahaztuta eta isilik. 2006an,
Ibarretxeren gobernua gutaz arduratzen hasi
zen, Frankismoaren Biktimen Legea egin
zuen eta gure testimonioak biltzeari ekin
zion. Monumentua ere jaso zuen Artxandan,
gudarien oroimenez: Aztarna. Joan zara bisi-
tan? Ikustekoa da! Nik lortu nuela esaten
dute, baina ni baino lehen Otsoa de Trintxer-
tu eta Anton Aurre saiatu ziren. Nik haien
lanari jarraipena eman besterik ez dut egin.
Aterpe 36 elkartea ere abiarazi zuen Jaurlari-
tzak, baina ez du izan behar besteko jarraipe-
nik. Sakonago saiatu behar zuen. Harrezkero
batera eta bestera ibili naiz, gazteei ere konta-
tu izan diet gertatutakoa, batere ez dakite eta!
Gazteek ez dakite zer izan zen hura, gerra
izan zela, gerra hura egin genuen batzuk
oraindik bizirik gaudela. Prentsara ere hain-
bat eskutitz bidali ditut. Eskutitz bidez ema-
ten dut nik iritzia, eskutitzetan esan dut pen-
tsatzen dudana, frankismoaren krimenak
salatuz beti. Baita krimen haiek ezkutatu edo
isilarazi nahi dituzten alderdi politikoen kon-
tra ere. Nik neure lema dut, eta halaxe idatzi
nion Servini epaileari ere: “Frankismoaren
biktimak ere aitortzen direnean izango da
bakea Euskadin”. Lan asko dago egiteko,
baina saiatu ezik ez dugu mundu justuago bat
egingo. n

“Faxismoari aurre egitea da elkartearen
helburua, frankismoaren gehiegikeriak eta
desmasiak sufritu zituzten gudarien
memoria iraunaraztea. Justizia eskatzen
dugu, justiziarik ez da-eta izan. Ez dugu
benetako demokraziarik izango frankismo-
aren aztarnak desagertzen ez diren arte,
izan aztarna fisikoak edo politikoak”.

Aterpe 36

AZKEN HITZA

Mussolini 
“Frankismoa baino lehen beste faxismo bat ezagutu
nuen nik, Mussolinirena. 14 urte nituen eta marinel
hasi nintzen lanean, itsasontzietan, eta Ingalaterran,
Aljerren, Italian, Abisinian… izan nintzen. Esate
baterako, gogoan dut, Italian, Mussoliniren morroiek
ez ziguten uzten kale gorrian goseak zeudenei jaten
ematen. Goseak akabatzen bazeuden ere, galarazia
genuen haiei gure janaritik ematea. Soberan genuen
jatekoa ere kareletik behera itsasora botatzera
behartzen gintuzten!”.


