
“Y viva España”... edo Belgika... edo Italia...

1973an Manolo Escobarrek Y viva Es-
paña pasodoblea argitaratu zuen eta, 
orduz geroztik, Espainiako himno ez 
ofiziala bihurtu da. Baina abestia ez da 
espainiarra. Bi belgikarrek konposatu 
zuten Eviva España 1971n (Leo Caer-
tsek musika eta Leo Rozenstratenek hi-
tzak) eta Espainia turismo gune gisa go-
raipatzen zuen. Gainera, belgikarren lan 

horrek abesti zaharrago bat izan zuen 
jatorri: 1936ko gerraren urteetan Italia-
ko faxistek falangisten alde konposatu-
tako Arriba España.
 Hori gutxi balitz, Manolo Escobarrek 
gaztelerazko bertsioa atera baino lehen, 
abestia nederlanderaz, alemanez, nor-
vegieraz, frantsesez, danieraz eta suo-
mieraz argitaratu zuten. n

Bartzelona, 1939ko maiatza. Teresa 
Amatller (1873-1960) filantropoa eta 
Antoni Amatller txokolategile ezaguna-
ren alaba etxera itzuli zen, Espainiako 
Gerra Zibila amaituta. Horixe dio Walter 
Cook hispanista estatubatuarrak Josep 
Gudiol Teresaren arte aholkulari erre-
publikazaleari data horretan bidalitako 
eskutitz batek. Berriki, Guillem Caña-
meras historialariak bien arteko lau gu-
tun aurkitu ditu eta Sapiens aldizkariak 
esklusiban eman du horien berri. Testu 
horiei esker dakigu, uztailaren 18ko al-
txamendu militarrak Katalunian porrot 
egin ondoren, Amatller Turinera joan 
zela ihesi, 1937ko uda Parisen igaro 
zuela, baina urte hartako urriaren 4an 
dagoeneko Donostian zela eta han gera-
tu zela gerra amaitu arte. 
 Teresa aitaren txokolate enpresako 
eta Passeig de Gracian dagoen Amatller 
etxeko oinordekoa zen –Amatller etxea 
Josep Puig i Cadafalch arkitektoaren 
obra modernista da, Antoni Gaudíren 
Batlló Etxe ezagunaren ondoan dago eta 
bisitarientzat irekia dago egun–. Onda-
sunak konfiskatu eta etxea espoliatuko 
zioten beldur egin zuen alde Katalunia-
tik eta, beste 60.000 katalanek bezala, 
lurralde frankistan hartu zuen babesa.
 Donostia erraz erori zen frankisten 
eskuetan 1936ko irailean. Gerrak ez 
zuen hondamen handirik eragin erai-

kinetan, baina Unidad egunkari falan-
gistaren arabera, donostiarren %48k 
hiritik ihes egin zuen frankistak sartu 
zirenean. Madrildar eta, batez ere, kata-
lan askok zona errepublikarretik ihesi 
Gipuzkoako hiriburura jo zuten orduan. 
Errepublika baino lehen errege fami-
liaren udatoki izana, goi-burgesiaren 
babesleku bihurtu zen.
 Teresa Ametllerren egonaldiaz ez 
daukagu xehetasun handirik, “lagun ba-
tzuen etxean” geratu zela besterik ez. 
Baina zona nazionalean babesa hartu 
zuten gehienak ez ziren falangistak eta 
ez zuten profil politiko zehatzik. Kon-
tserbadoreak eta katolikoak ziren, eta 
haien kezka nagusia estatus sozial eta 
politikoari eustea zen. Eta gerra ahalik 
eta modu erosoenean pasatzea. Niza, 

Biarritz, San Ignacio, Hispano-Ameri-
cano edo Príncipe de Saboya hoteletan 
bizi ziren asko. Gros auzoko etxeetan 
beste asko; hainbeste katalan hitz egiten 
zenez, auzoari Barceloneta esaten omen 
zioten. Gozotegietan panelletak saltzen 
zituzten eta urdaitegietan butifarrak.
 Eta hirian ez zen soilik kultura gastro-
nomikoa zaintzen; La ametralladora eta 
Vértice aldizkari falangistak bertan argi-
taratzen ziren eta, hala, hiria frankisten 
kulturgune nagusia izan zen gerra ga-
raian. Gerra amaitzean, Teresa Amatller 
eta enparauak etxera itzuli ziren atzean 
utzitako jardunari berriro heltzeko. 
Baina Donostiak urte haietan izandako 
“loraldia” gainbehera zetorrela zirudie-
nean, Francok erabaki zuen udak iga-
roAieteko jauregian igaroko zituela. n

Nagore irazustabarrena 
uranga 
@irazustabarrena

luXuzko babesleku frAnKistA

Teresa Amatller (ezkerrean), goi burgesia katalaneko beste hainbat kide bezala, frankistek hartutako 
Donostian babesatu zen gerra garaian. Eskuinean, 1936ko irailean hiria faxisten esku geratu zenean.  cOrDON 
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