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Preso 
errepublikarrek 

eraikitako 
Gernika

1937ko apirilaren 26an Kondor 
Legioak eta hegazkin italiarrek 
Gernika bonbardatu zuten, eraikuntza 
gehientsuenak suntsituz. Herria nola 
gelditu zen ikusita, Francok bere 
zaintzapean hartu zuen eta Estatua 
arduratu zen berreraikuntzaz, 
Dirección General de Regiones 
Devastadas y Reparaciones 
delakoaren eskutik. 

Berreraikuntzarako, hiribilduan ez 
zegoen eskulana behar zen; hori dela 
eta, preso politiko errepublikarrak 
erabili zituzten lan horretarako.  

Preso politikoak konfinamenduan 
zeuden estatu espainiarreko toki 
ezberdinetatik zetozen, eta lan eginez 
zigorrez libratzeko legeari heldu 
zioten: lan egindako egun birekin 
zigor egun bat libratzen zuten.

Preso errepublikarrek segurtasun eta 
garbitasun baldintza tamalgarrietan 
bete zituzten herria berreraikitzeko 
lanak.

Zigor egunak libratu ahala, preso 
politikoak zaintzapeko askatasun  
baldintzatua lortzen joan ziren, baina 
jaioterritik desterratuta bizi behar 
izatearen zigor gehigarriarekin preso 
asko eta askoren kasuan. Beraien 
herrietara itzuli ezinagatik, norbera 
eta bere familia bizi ahal izateko lan 
egin beharragatik eta foru hiribildua 
berreraikitzeko eskulan gabeziagatik, 

euretako askok Regiones 
Devastadas-entzat lanean jarraitu 
zuten, soldata ziztrin baten truk.

Behin esleitutako berreraikuntza 
lanak bukatuta eta 1945ean 
Regiones Devastadas-en egitekoa 
amaituta, preso ziren langileak beste 
leku batzuetara eraman zituzten. 
Askatutako presoetako batzuk 
Gernikan geratu ziren, beraien 
familiak ekarri eta bertan sustraitu 
ziren; gaur egun, horien ondorengo 
ugari bizi dira berton.  

Krisi ekonomikoa zela medio 1946 
eta 1947an berreraikuntza lanak 
jarraitu zuten baina beste abiadura 
motelago batean. 1947ko Otsailaren 
27an ordea, Regiones Devastadas-ek 
Gernika-Lumoko udalari entregatu 
zizkion ofizialki egindako obra 
guztiak.
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A BLOKEA
" Orain Bake museoa (Artekaletik 
hasita Kultur Etxerantza) # Lehen 
Telégrafos/Epaitegia/Correos.
" Orain Gernika Gogoratuzen 
egoitzan # Lehen “Sección 
Femeninaren” egoitza.

B BLOKEA
" Orain Udaleko langileek materiala 
usteko duten lokala # Lehen 
epaitegietako “perrera”, hau da, 
atxilotuak komisaldegitik pasa ostean, 
epaitegira joan orduko izaten zituzten 
tokia.
" Udaletxe ondoko dorretan # 
Academia Don Carlos.

C BLOKEA
" San Juan kalerantz (Arkupe taberna 
dagoen tokia) # “La Cofradía” deituriko 
aisialdirako toki bat, nun futbolinak, 
ping pong-a etabar zeuden.

D BLOKEA
" JONS eta FETen gazteen egoitza
" Oraingo EPA dagoen lekuan # 
“Colegio del Sagrado Corazón”.
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