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//	Jose	Antonio	Agirreren	Biografia	
 
Irakurleak esku artean duen dokumentua testu bakana da Jose Antonio Agirre Lekuberen obran. 
Bakana, Agirrek liburuak, prentsako artikuluak eta literatura gris ugari idatzi bazituen ere, ez 
lehenago eta ez beranduago ez zituelako bere eguneroko bizipenak egunkari batean idatzi. 
Seguruenik, bere jarduera politiko biziak zerikusi handia izan zuen 1940ko urtarrila baino lehenago 
egunkari bat idatzi ez, eta data horretatik aurrera, ordu askoz egitekorik gabe izanda, bat burutu izan 
horretan. 
 Baina, nor izan zen Agirre? Bere herriaren zati handi bat elkartu eta 1960an hil zen arte hura 
gidatu zuen pertsona karismatikoa izan zela hartaz esatea, oso motz geratzea litzateke. Horregatik, 
lehendakariaren izaera apur bat ulertu eta egunkariaren testua jarraitu ahal izateko, garrantzitsua da 
pertsonaiaren biografia ezagutzea, eta baita historia aldetik non txertatu zen ere. 
 
 
//	Familiaren	jatorria		
 
Jose Antonio Agirre Bilbon (Bizkaia) jaio zen, bai orduan eta bai orain Euskadiko hiri jendetsu eta 
industrialenean, 1904ko martxoaren 5a eta 6aren arteko goizaldean. Euskal tradizioei atxikimendua 
zuen familia batean etorri zen mundura, baina, aldi berean, garaiko haize industrial berrietan 
integratua zegoena, eta horietaz baliatzen jakin zuen.  
 Hain zuzen ere, Jose Antonio Agirreren aita, Teodoro Agirre, Bergaratik zetorren eta 1886an 
kakaoa eraldatzeko fabrika bat eraikitzeko Bilbora mugitu zen industrialari txokolategile txiki baten 
semea zen. Txokolatea oso produktu ezaguna zer ordurako, eta Chocolates Aguirre markak arrakasta 
handia lortu zuen, batez ere Teodoro Agirrek fabrikaren ardura hartu zuenean, bere aita bat-batean 
1907an hil eta gero. Jose Antonio Agirreren aitak fabrika handitu zuen, makineria berria sartu, eta 
azkenik Bilboko beste hiru txokolategilerekin bildu zen Chocolates Bilbaínos, SA (Chobil) sortzeko.  
 Guzti horrek eragin zuen Zuzenbidea ikasitako Teodoro Agirrek eskala sozialean gora egitea 
eta bertako eliteen harremanen zirkuluetan sartzea. Badakigu gobernu batzordeko kide izan zela 
Bilboko Erruki Etxean, hiribilduko familia aberatsek sortutako karitatezko erakundean, eta beste 
elkarte katoliko batzuetan ere. Katolikotasuna Jose Antonio Agirrek oinordetzan hartu zuen Agirre 
familiaren ezaugarri bat izan zen.   
 Agirre familiaren gorakada sozialaren adibiderik agerikoena helbide aldaketaren bitartez azal 
daiteke. Bergaratik mugitu zirenetik 1915 arte, Agirretarrak alde zaharrean bizi izan ziren, baina 
negozioetan izandako arrakastak ahalbidetu zuen Algortan bere etxe familiabakarra izan zezaten, 
bertako burgesiak bizileku bezala aukeratutako auzoan. 
 Jose Antonio Agirrek, esan bezala, familiako giro katolikoa arnastu zuen, baina baita 
euskalduna ere. Lehendakari izango zenaren gurasoak euskara hizkuntza hegemonikoa zen herri 
batekoak ziren, eta ordurako Bilbo oro har hiri erdalduna bazen ere, familia giroan nagusien hizkuntza 
mantendu zen. Gainera, Teodoro Agirrek abertzaletasun eta euskaltzaletasun kulturalaren kide izan 
zen. Ez da anekdota hutsa Daniel Irujori lagundu izana Sabino Aranaren defentsan, Euzko Alderdi 
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Jeltzalearen sortzailearen aurkako azken prozesuan. Badakigu aldi berean Bilboko jeltzaleak 
ordezkatu zituela alderdia berriz antolatzeko 1904an ospatutako batzarrean, Arana hil eta gero, eta 
harreman ona izaten zuela buruzagi abertzale gailenen batekin. Guzti horrekin batera, Teodoro Agirre 
beste helburu batzuen artean euskal kultura maila herrikoitik akademikora jaso nahi zuen Eusko 
Ikaskuntza erakundearen sortzaileetakoa izan zen. Jose Antonio Agirre, beraz, Bilbon jaio zen 
mundura, ekonomia erosodun familia industrialari txiki, katoliko, euskaldun eta abertzale batean. 
 Bertako eliteen seme askok bezala, 1915 eta 1920 artean, Jesusen Konpainiak Urduña landa 
herri txikian kokatu zuen eskolan osatu zuen bigarren hezkuntza. Bertan ikasle on bezala nabarmendu 
zen, eta bere kideen aurrean lider dohainak erakutsi zituen. Agirrek, bikaina izan gabe, oso kalifikazio 
onak lortu zituen ikasgai ezberdinetan, eta musikan, kirolean eta eskolako elkarteetarako 
karguetarako bere ikaskideek aukeratu zutenean ere nabarmendu zen. 
 Batxilergoaren azken urtea osatzen ari zela, 1920ko otsailaren 12an, Teodoro Agirre zendu zen, 
eta Jose Antonio eta bere bost anaiak umezurtz geratu ziren. Egoera ekonomiko erosoak Jose 
Antoniok batxilergoa amaitu ostean bere ikasketekin jarraitu ahal izatea ahalbidetu zuen, berriz ere 
jesuitena zen Deustuko Unibertsitatean. Agirrek zuzenbidea ikasi zuen, eta 1925ean lizentziatu zen, 
21 urte zituela. 
 Ez ditugu Agirrek idatzitako garai hartako dokumentu asko, baina bai Alemanian ikasten ari 
zen eskolako kide bati idatzitako eskutitz bilduma interesgarri bat. Eskutitz horietan biharko egunean 
Agirre izango denaren ezaugarri batzuk ikusten dira. Kirolarekiko zaletasuna -Bilboko Athletic 
Clubean jokatzera iritsi zen-, musikarekiko zaletasuna -laster Bilboko Elkarte Filarmonikoko, hiriko 
musika elkarte garrantzitsuko kide egin zen-, bere joera politikoa eta gazte talde katolikoetan 
militantzia. Agirrek, kirol emaitzak eta musika taldeetako bere parte-hartzea kontatzeaz gain, 
Alemaniako politikari buruzko informazioa eta liburuak eskatzen zizkion bere lagunei, besteak beste, 
eta aldi berean Miguel Primo de Riveraren estatu-kolpeari buruzko bere iritzia ere bidaltzen zion. 
 
 
//	Agirreren	gaztaroa	
 
Hain zuzen ere, Primo de Riveraren estatu-kolpeak unibertsitatean harrapatu zuen Agirre, eta 
abertzaletasunaren aurka egoera politiko berriarekin gertatu zen errepresioak eragin zuen Agirrek 
gazte elkarte katolikoen bitartez bere lehen urrats publikoak ematea.  
 Agirre, esan bezala, Urduñan hasi zen gazte elkarte katolikoetan militatzen, eta militantzia 
horretan jarraitu zuen unibertsitatera sartutakoan. Jesuiten ikasle bezala, luises bezala ezagun ziren 
Ama Birjinaren Kongregazioko kideei batu zitzaien. Propagandisten Elkarte Katoliko Nazionalean 
ere militatu zuen, Ekintza Katolikoan bezala, eta Bizkaiko Gaztedi Katolikoaren probintziako 
zuzendaritzan izan zen, proselitismo kanpainetan hizlari moduan nabarmendu zelarik. 
 Militantzia katoliko gogotsu honek abokatu bezala izandako lehen lanpostura hurbildu zuen. 
Karrera amaitu berritan, Deustuko irakasle eta gazte katolikoen zuzendari zen aita Lojendioren 
babesarekin, laguntzaile bezala aritu zen Esteban Bilbao y Nazario de Oleaga abokatu-langelan. 
Tradizionalista ezagunak ziren, eta lehenbizikoak eskuin espainiarrean ibilbide garrantzitsua garatu 
zuen, bai iraganean eta baita etorkizunean ere. 
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 Ikastaldiaren ondoren, 1927an Bilboko Abokatuen Elkargoan izena eman zuen eta bere bulegoa 
zabaldu, non kasu arruntez gain, abokatu bat ordaindu ezin zuten pertsonez eta elkarteez ere arduratu 
zen. Multzo honetan kontuan hartzekoak dira Agirrerengana aholkularitza bila jotzen zuten langile 
eta erakunde sindikalak. 
 Besteak beste Afrikako gerra kolonialaren kudeaketa negargarriagatik eta hauteskundeetan 
iruzur eginez boterean txandakatzen ziren alderdi politikoen ospe txarragatik herrialdearen egoera 
ezin kaskarragoa zela eta, 1923ko irailean Primo de Riverak lehen estatu-kolpea eman zuenean 
diktadurak babes zabala jaso bazuen ere, Espainia galbidetik atera behar zuen lidergo zorrotza 1928-
1929 inguruan zalantzan jartzen ari ziren asko dagoeneko. Estatu espainiarrean, ikasle mugimenduek 
Primo de Riveraren diktadurak herritarren babesik ez zuela pixkanaka argi utzi zuen protesta-segida 
bat abiatu zuten. 
 Euskadin, independentisten eta posibilisten artean banatutako abertzaleak, urte batzuk 
zapalduta eta jarduera gabe igaro ondoren, mugitzen hasi ziren. 1929ko urtarrilean, Bilboko Euskal 
Gaztedia, euskal abertzale independentistenen gazteen atala, Euzkerea aldizkari kulturala argitaratzen 
hasi zen. Sorreran, agerkari honek ez zuen Sabino Aranak ezagutzera emandako korronte filologikoa 
zabaltzea beste helbururik, baina azkar bilakatu zen abertzale aktiboenen organo. Hastapenean, gai 
kulturaletan bakarrik -Diktadurak onartutako bakarrak-, baina kultur gai hauek ere beste gisa bateko 
jarduera politikoak ezkutatzeko balio izan zuten. 1929a igaro ahala egoera politikoa ezegonkorragoa 
bilakatzen joan zen, eta urtea bukatu eta berehala, 1930eko urtarrilean, Primo de Rivera erori zen. 
 Orduan “diktadura biguna” bezala ezaguna dena hasi zen, monarkiak egoera diktaduraren 
aurrekora itzuli zedin baliatu nahi zuen interregno bat. Hala eta guztiz ere, sei urte ez ziren alferrik 
igaro, eta denboran atzera egitea ezinezkoa zen.  
 Giro politiko honetan, 1930eko udan errepublikazale entzutetsu talde bat Donostian bildu zen, 
egoerari irteera errepublikano bat ematea eskatzeko. Bestalde, langileek eta ezkerreko indarrek ez 
zuten monarkia babestuko eta jeltzaleak, Donostiako manifestu errepublikanora atxiki ez baziren ere, 
posibilistak izan ziren beti, monarkiaren alde egin gabe. 
 Bestetik, abertzaleek bere aspaldiko konpondu gabeko arazoa zuten: barne zatiketa. Hain zuzen 
ere, Diktadura baino lehenagotik jeltzaleak bi alderditan antolatua zeuden. Biek zioten Sabino 
Aranaren jarraitzaileak zirela, baina aberriano delakoek, Aberri egunkaria bere adierazpen tresnatzat 
zutenek eta EAJ sigla historikoak bere eskuetan zituztenek, independentismoa babesten zuten 
bitartean, komunionista delakoak, Comunión Nacionalista Vasca (CNV) alderdiaren izenagatik 
ezagunak, hain erradikalak ez ziren ideiekin lerrokatuta zeuden. Barne zatiketa hau, aurreko 
belaunaldiko militanteen garaitik zetorrena, ez zuten ulertzen abertzaletasunaren batasuna 
aldarrikatzen zuten kide gazteek. 
 Batasuna lortzeko borroka honetan, paper garrantzitsua jokatu zuen Bilboko Euskal Gaztediak, 
eta bertan hasi zen Jose Antonio Agirre nabarmentzen. 1930eko maiatzaren 11an, Bilboko Euskal 
Gaztedia diktadura ezarri zenetik lehen zuzendaritza izendatzeko bildu zen, eta aukeratutako kideen 
artean Jose Antonio Agirre zegoen. Handik aurrera, mitinetako eta hitzaldietako tribunak eta prentsa 
baliatuz, ezaguna -edo are ezagunagoa- egiten hasi zen Agirre, eta lider bezala gailentzen. 
 Euskal nazionalismo historikoa bateratzea lortu zuen 1930eko azaroaren 16an ospatutako 
Bergarako batzarrak, Jaugoikoa eta Lagi Zaharra alderdiaren leloarekin adierazitako doktrina 
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batasunaren pean. Lelo hau alderdiaren konfesionaltasun katolikoaren eta Euskadi euskaldunen nazio 
eta aberria zenaren adierazpena zen. Halere, abertzaleek beste zatiketa bat jasan zuten orduan. 
Militantzia laiko eta ezkertiarrena banandu zen, Acción Nacionalista Vasca/Eusko Abertzale Ekintza 
(ANV-EAE) sortu zelarik. Zatiketa hau garrantzitsuagoa suertatu zen bere izaera ez erlijiosoagatik, 
erakarri zuen jende kopuruagatik baino. 
 Estatu espainiarrean interregno egoera ezin zen betirako luzatu, eta erregimen monarkikoak, 
bere ahuldadeaz jakitun, hauteskunde bide-orri bat ezarri zuen, administrazio-hauteskundeekin hasi 
behar zuena, indarrak neurtzeko eta monarkia galtzaile irtenez gero ahal zen botere gutxien uztearen 
helburu bikoitzarekin. Halere, oposizioko indar errepublikazale eta ezkertiarrek izaera plebiszitarioa 
eman zieten bozei; azkenean, tokiko gobernuez gain, erregimen konstituzionala ere jokoan zegoen. 
 Hauteskundeak 1931ko apirilaren 12rako ezarri ziren, eta emaitzek ez zuten inor hotz laga, ezta 
zalantzarako tarte gehiegirik ere. Hiri garrantzitsuenetan errepublikaren aldeko aukerak gailendu 
ziren, eskuinari garbi irabazita. Apirilaren 14an, lehenik Eibarren (Gipuzkoa) eta ordu gutxi 
beranduago Estatu espainiar osoan, herriak erregimen berria agurtu zuen, eta tronugabetutako 
erregeak erbesterako bidea hartu zuen. 
 Udal hauteskunde hauetara jeltzaleak bakarka aurkeztu ziren, eta ezkerreko indar 
errepublikazaleen eta eskuin kontinuistaren artean hirugarren bide bat zabaldu zuten. Abertzaleentzat 
ere emaitzak oso onak izan ziren, herriak erregimen monarkikoarekiko zuen asperraldiaren eta Foruak 
XIX. mendearen hondarrean deuseztatu zirenetik zegoen autogobernu eraginkor baten nahiaren 
erakusle. Jose Antonio Agirre bera bizi zen herrian zinegotzi izateko aurkeztu zen, Getxon, non EAJk 
21etik 15 eserleku lortuta gehiengo zabala lortu zuen. 
 
 
//	Errepublika	
 
1931ko apiriletik 1936ko uztaila arteko bost urteek EAJ modu sakonean eraldatu zuten, eskuineko 
alderdi integrista izatetik eremu demokratikora igaro zelarik, zentroko ideologia errepublikano 
kristau sozial aurreratu batera, abertzale izateari utzi gabe. Biratze honetan Agirre eta berak 
gidatutako buruzagi gazte belaunaldi bat funtsezkoak izan ziren. 
 Errepublikaren aldarrikapenak ezustean harrapatu zuen nazionalismo jeltzalea. 
Hauteskundeetako borrokan ez zen ezkerrekin batu laikotzat eta antikatolikotzat zituelako, eta 
eskuinarengandik ere bereizi nahi izan zuen amalgama eliztar batengandik irentsia izateko zegoen 
arriskuagatik. Halere, eskuinari ez bezala, erregimen aldaketak ez zion erantzun gabe utzi. Izan ere, 
apirilaren 14ean bertan, hiri garrantzitsuenetan Errepublika aldarrikatzen ari zirenean eta aldaketa 
atzera bueltarik gabeko bilakatu zenean, Agirre bere jarraitzaileen buruan ipini zen, eta Katalunian 
gertatzen ari zenaren moduan, euskal Errepublika bat espainiar Errepublika federal baten barruan 
txertatu nahi zuen mugimendua abiatu zuen. Katalunian, bertako lider errepublikanoak aurreko udan 
Donostiako Itunean egondakoak zirenez eta buruzagi espainiarrekin autogobernua berrezartzea 
hitzartu zutenez, azkar lortu zuten helburua. Euskaldunek, ordea, bosturteko bat behar izan zuten. 
 Agirre, Errepublikak eskaintzen zituen autogobernurako aukerak argi ikusita, alkateen komisio 
baten buru ipini zen, eta autonomia estatutu bat aldarrikatu zuen udalen mugimendu bat sustatu zuen. 
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Kontua denbora irabaztea zen, eta indar gehienek babestutako estatutu egitasmo bat plazaratzea, 
konstituzio errepublikano bat idatzi behar zuten diputatuak aukeratuko zituzten hauteskundeak deitu 
baino lehen. 
 Errepublikaren lehenbiziko aste eta hilabeteak berriz kokatzeko garaiak izan ziren. Abertzaleek 
autonomia aldarrikatu zuten, eta indar ezkertiar eta errepublikazaleek egoera aldatu nahi zuten bere 
indar posizioa baliatuz, baina jeltzaleez ez ziren fio eskuindarrak eta Errepublikaren kontrakoak zirela 
uste zutelako. Bestalde, eskuineko alderdiak, oraindik porrotagatik nahasita, abertzaleen tesietara 
hurbildu ziren, sortzen ari zen Errepublikari trabak ipini aldera, Euskadirentzat autogobernu 
nahiagatik bainoago. EAJk, oraindik eskuinean kokaturik eta laizismoa baldintza negoziaezintzat 
zuten indarrekin beldurtuta, tradizionalisten eta monarkiko alfonsinoen sostengua onartu zuen, 
benetan zintzoki autonomistak zirelakoan. 
 Agirre buru zuen alkateen komisioak Sociedad de Estudios Vascos-Eusko Ikaskuntzari (SEV-
EI) eskatu zion, erakunde neutral bezala, Euskadirentzat autonomia Estatutu bat idatzi zezan. Enkargu 
hau baino apur bat lehenago, Gipuzkoako Foru Aldundiak, Espainiako gobernuak izendatutako 
kudeatzaile talde baten gidaritzapean, komisio bat eratu zuen beste Estatutu egitasmo bat idazteko. 
Gauzak horrela, bi aukeren arteko borroka eman zen: bat EAJk eta eskuinek sustatutakoa, eta bestea 
errepublikanoek eta ezkerrek idatzitakoa. Agirrek eta alkateen komisioak kartsu babestu zuten SEV-
EIren proiektua, zein 1931ko ekainaren Lizarran (Nafarroan) ospatu zuen biltzar handian onartua izan 
zen. 
 Bi egitasmo autonomikoen arteko desadostasun nagusia erlijioaren gaia zen. Abertzaleek eta 
eskuin espainiarrek, Konstituzio laiko berriaren beldur, etorkizuneko eskualde autonomoari 
Vatikanoarekin konkordatu bat sinatzea ahalbidetzen zion klausula bat txertatu zuten bere proiektuan. 
Puntu hori onartezina zen ezkerrarentzat. Hain zuzen ere, Estatutuaren proiektua Errepublikako 
presidenteari 1931ko irailean eskura eman bazitzaion ere, lehenbiziko Gorte errepublikanoetatik irten 
zen oinarrizko lege espainiarrak gobernu zentralarentzat gordetzen zuen Vatikanoarekin tratatzearen 
eskumena. Abertzaleek eta eskuinek bultzatako Estatutu egitasmoa hil zen horrela. 
 Horrek ez zuen EAJ moteldu. SEV-EIren Estatutuaren porrotak garbi azaldu zion EAJri 
Parlamentu errepublikanoak ez zuela askatasun erlijiioa errespetatuko ez zuen eta Eliza katolikoa 
pribilegiatuko zuen erregimen autonomikorik onartuko. Nazionalismoak, Lizarrako Estatutuaren 
porrotaren ondoren, erlijio askatasunaren printzipio hau onartu zuen autogobernura iritsi ahal izateko. 
Halere, autogobernu bila baino, Elizarentzat estatus berezia lortu nahian eta bidenabar Errepublika 
gazteari aurre egiteko EAJri estatutu eskaeran batutako eskuineko indarrak -tradizionalistak eta 
monarkiko alfonsinoak-, Vatikanoarekiko “guztia edo ezer ez” jarrerarekin tematu ziren. 
 Bestalde, oro har autonomismo epel samarra zuten ezkerrek ez zuten nahi Errepublikaren 
aurkakoek baliatu zezaketen erregimen autonomiko bat sortzerik, eta horrela egitasmo guztiek porrot 
egin zuten. Gainera, abertzale, sozialista eta ezkerreko errepublikazaleen arteko harremanak zeharo 
mikaztu ziren, kalean tiroka liskarrak eman eta, 1933aren bukaeran, zentroko Gobernu errepublikano 
batek EAJrekin Foru Aldundietako kudeatzaile taldeek idatzitako Estatuaren proiektua 
erreferendumean bozkatzea onartu, eta autogobernuaren tunelean argi apur bat piztu zen arte. 
 Halere, Estatutuaren erreferenduma ospatu eta herritarren botoen gehiengo zabala aldekoa izan, 
eta Parlamentuan eztabaidatu zedin egitasmo bat aurkeztu ahal izan bazen ere, azaroaren 19an ospatu 
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diputaturako hauteskundeetako emaitzak, eskuinen garaipen argiak alegia, Estatutuaren tramitazio 
parlamentarioa zeharo mantsotzea eragin zuen. 1933ko azaroan aukeratu Espainiako Parlamentuak 
eta honek 1934 eta 1935ean zehar biurteko beltza delakoan aukeratutako gobernuek, ez zuten balio 
izan Euskadira autonomia ekartzeko. 
 Hala eta guztiz ere, garai oso emankorra izan zen Estatutuaren bidean. Alde batetik, bi urte 
horietan EAJ ezkerreko alderdiengana hurbildu zen, bere aztarna eskuindarretatik urrunduz, eta 
bestetik abertzaletasun jeltzalea ideologia kristau sozialean bideratu zen betirako, parametro 
demokristauetan. 
 Hain zuzen ere, 1934ean EAJren bidea betirako markatu zuten bi gertakari eman ziren. Udan 
ardoaren gatazka deiturikoa lehertu zen. Eskuineko Gobernuak estatuko ardoa kontsumitzea 
sustatzeko neurri batzuk ezarri zituen, eta helburu horren bila, kontsumo hori baldintzatzen zuten 
zergak jaitsi zituen. Neurri hau euskal lurraldeek bere zergak ezartzeko eta estatuari aldez aurretik 
zehaztutako diru-kopuru bat Estatuari ordaintzeko baliatzen zuten Kontzertu Ekonomikoaren 
aurkakoa zen. Baina, Kontzertu Ekonomikoaren aurkakoa izateaz gain, ardoaren zergen jaitsierak 
udalerrien diru-sarrerak nabarmen murriztu zituen, ardoaren zerga hori zelako udaletxeak 
finantzatzeko diru-iturri nagusietako bat. Euskal udaletxeen protestan errepublikazaleak, sozialistak 
eta jeltzaleak batu ziren, eta familia politiko horiek banantzen zituzten desadostasun politikoak 
murrizten hasi ziren. 
 Aste gutxi batzuk beranduago, ardoaren gatazkak eragindako itsaskiaren urak oraindik jaitsi 
gabe, ezker espainiarrak Gobernu errepublikanoaren aurka matxinada armatua abiatu zuen, CEDA 
alderdi eskuindarreko kideak sartutako gobernu bat onartezina zela iritzita. EAJk ez zuen modu 
ofizialean altxamenduan parte-hartu, baina badirudi EAJren inguruan zegoen ELA sindikatuaren kide 
batzuk bai esku hartu zutela urriko iraultzan. Nolanahi ere, eskuineko komunikabideak abertzaleen 
aurka gogor egin zuten, hauek ezkerren aliatu bilakatuz. Gertakari hauek ezkerrarenganako hurbiltzea 
eta eskuinarekiko urruntzea modu paraleloan ematea eragin zuten. 
 Bestalde, Errepublikaren hastapenetik abertzaleak bere ideia katolikoekin bat zetorren 
ideologia sozial bat topatzen saiatu ziren. Eliza katolikoaren ikasbideak, bereziki Leon XIIIren Rerum 
Novarum entziklikarenak, marko egokia eskaintzen zuten horretarako. Hala eta guztiz ere, alderdi 
politiko katolikoek aita santuaren irakaspen horietaz egiten zuten interpretazioa paternalismotik, non 
enpresaburuek eta langileek onean ulertu eta azken hauek patroien karitatea espero behar zuten, 
langilearen aldeko tesietaraino zihoan, zeinek kapitalisten eta langileen interesen arteko banaketa 
argia defendatzen zuten. Errepublikak hasieratik hartutako traza ezkertiarrak eskuineko alderdiek, 
baita EAJk ere, langileek azaltzen zizkieten erantzunak albo batera ezin uztea eragiten zuen. 
Testuinguru honetan, 1931n, Agirre buru zuten abertzale ezagun batzuk Agrupación Vasca de Acción 
Social Cristiana (AVASC) sortu zuten, langile taldeei teknika sindikalak erakutsi eta hauek 
ikasitakoa lantokietan ezarri zezaten. Talde honetan sartu zen baita ELA sindikatu abertzalea, baina 
azkar aldendu zen, langile eta patroien interesak uztartzen saiatzen zen erakunde batean tokirik ez 
zuela uste zuelako, interes horiek kontrajarriak zirenaren usteagatik. ELAren jarrera honek pitzadura 
bat eragin zuen AVASCen baitan, 1934ko urriko gertakariekin haustura bilakatu zena. ELAk 
erakundea utzi zuen, Agirre bezalako abertzaleek bezala, eta AVASC, egintza kristau sozial 
paternalistenaren aldekoak buru zituela, Gasteizko gotzaintzarekiko menpekotasun zuzena izatera 
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pasa zen. 
 EAJk, klasearteko alderdi bezala, bere baitan ematen ziren sentsibilitate ezberdinak nolabait 
batuko zituen ideologia sozial bat bilatzen zuen, eta horregatik aukeratu zuen AVASC. Baina behin 
AVASCek porrot egindakoan, ezin zion bizkar eman ELAri jarraitzen zioten masei. Bestalde, 
abertzaleek bere jarrera soziala ezberdindu beharra zuten bai ezkerrek eta bai eskuinek sostengatzen 
zituztenetatik. Horrek eraman zituen buruzagi jeltzale berriak gero eta gehiago kristau demokraziara 
hurbiltzera. Zentzu horretan hartu behar da, eta baita onena zela konbentzituta zeudelako ere, 
Parlamentuan langileen soldatak igotzeko abertzaleek aurkeztu proposamena, langileak enpresen 
mozkinetan parte-hartuta. Neurri hau, aita santuaren ikasbide eta entzikliketan oinarritua izan eta 
eskuineko Gobernu errepublikanoak oinarri sozial kristauak jarraitzen zituela bazioen ere, ez zen 
onartua izan. Alderantziz: eskuineko diputatu batzuk ia sozialistatzat jo zuten, zuzenean 
komunistatzat hartu ez zutenean. 
 Proposamena lege ez bihurtzeak ez du esan nahi ezarri ez zenik. Horrela, jarraibide egokia 
emateko, EAJren menpe zeuden kazetaritza enpresetan inplementatu zen, eta baita Agirre 
familiarenak ziren txokolate fabriketan ere.  
 Horregatik guztiagatik, esan daiteke 1935aren bukaeran biurteko beltza  amaitzear zenean, 
EAJk ez zuela bere helbururik berehalakoena lortu, autonomia Estatutua, baina bide interesgarri bat 
burututakoa zela arku ideologikoan, eskuineko posizioetatik zentroraino, eta bide batez, ezkerrarekin 
nahikoa bake egin zituen hartatik autonomiarentzat babesa espero ahal izateko, hauek zetozen 
Parlamenturako hauteskundeak irabazten bazituzten. Estatutu hau Araba, Bizkaia eta 
Gipuzkoarentzat bakarrik izango zen, eskuinak kontrolatutako Nafarroa ordurako Estatutuaren 
ontzitik jaitsita zegoelako. 
 Autonomia Estatutu baten aukera bizkor azaldu zen, eskuineko Gobernua 1935 amaieran erori 
eta 1936ko otsailerako hauteskundeak deitu zirelako, indar errepublikazaleak eta ezkertiarrak 
gailendu zirelarik. Boz hauetara EAJ bakarrik aurkeztu zen berriz, eta emaitza onak erdietsi zituen, 
nahiz eta 1933koak baino apur bat apalagoak izan. 
 Haien ustez Fronte Popularrak irabaziz gero emango zen iraultza ziurra geldiarazteko aukera 
bakarra bezala aurkeztu zen eskuina hauteskundeetan. Fronte Popularrak, iraultzatik urrun, erreforma 
sozialak ipini zituen mahai gainean, eta baita Euskadirentzat autonomia Estatutua ere. Borroka estua 
eman eta eskuinak bitarteko ugari xahutu bazituen ere, garaipena ezkerrarentzat izan zen. 
 Bozetako porrotaren ondoren, eskuinak beste baliabide bat erabili zuen boterera iristeko, estatu-
kolpea. Hain zuzen ere, Armadaren zati bat, tradizionalisten, monarkiko alfonsinoen eta CEDAren 
laguntzarekin, azkar hasi zen ezkerreko gobernua ordezkatzeko planak idazten. Haien arabera, 
Espainiaren kontrakoak iraultza komunista eta nazioaren haustura prestatzen ari ziren, eta horrek 
zilegi bilakatzen zuen erantzun armatua. 
 Baina estatu-kolpea eta hark ekarri zuen gerra baino lehenago hilabete batzuk igaro ziren, eta 
Euskadiren autonomia Estatutua izan behar zuenaren legearen idazketan asko aurreratu zen. Izan ere, 
1936ko udako oporretarako, Estatutua ia prest zegoen behin betiko onartua izan zedin. 
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//	Gerra	
 
Gerrak bakarrik zapuztu zuen Estatutua normaltasunez onartzea. Militarrak eta haien aliatuak 1936ko 
uztailaren 17-18an altxatu ziren, eta dagoeneko ezer ez zen aurretik bezala izango. 
 Euskadin altxamenduak, eta estatu-kolpearen porrota eta gero, ondorengo gerra zibilak, bi 
aurpegiak ezagutu zituen, Estatuan bezala. Batetik, Bizkaian eta Gipuzkoan kolpistek kale egin zuten, 
nagusiki Errepublikari leialak ziren militarren eta aurre egin zieten milizianoen jardueragatik. Hala 
eta guztiz ere, Araban eta Nafarroan, gero frankista deituko zitzaien horiek aise gailendu ziren, batez 
ere bigarren lurraldean. EAJk demokrazia eta legezkotasun errepublikanoaren alde egin zuen, hainbat 
arrazoik horretara bultza eta gero: alderdi demokratiko bat zen, zentrokoa, aberastasunen banaketa 
bat bilatzen zuen ideologia sozial batekin, ondoriozko gizarteak ahal zen klase ertainik zabalena izan 
zezan. Abertzalea izaten jarraitzen zuen, baina aldi berean posibilista. Beraz, konfesionaltasun 
katolikoak horretara bultza behar balioke ere, ezin zuen matxinatuekin aliatu, hauek abertzale 
euskaldunen xede ia guztien aurka zeudelako. 
 Gerran abertzaleek bere jomuga Euskadin jarri zuten, eta horretarako Autonomia estatutua 
lortzea helburu ipini. Indar errepublikanoek EAJ kontzentraziozko Gobernuan sartzea eskatu zuten, 
eta horretarako jeltzaleek Estatutuaren onarpena ezarri zuten mahai gainean. Azkenean, 1936ko 
urriaren 1ean onartu zen, Francisco Largo Caballero Gobernu errepublikanoaren presidente eta 
Manuel Irujo sailik gabeko ministro izendatu zituzten batzarraldi berean. Hilaren 7an, Gernikan, 
Agirrek lehendakari karguaren zina egin zuen, eta handik aurrera EAJk Euskadiren defentsan eta 
garapenean ahalegin guztia egin zuen. Abertzaleek, minimotako Estatutu batetik abiatuta, baina 
gerrak eskaintzen zituen abantailekin, bereziki euskal eremua Errepublikari leial ziren beste 
zonaldeekiko isolamendua, Euskadi ia independente bat lortu zuten, bere armadarekin, monetarekin, 
euskararen koofizialtasunarekin, unibertsitatearekin… 
 Haatik, gerran ipinitako grinarekin ere, Francok gidatutako indarrak Eusko Jaurlaritzak armatu 
zituenei gailendu zitzaizkien, batez ere Alemania naziak eta Italia faxistak kanpotik eskainitako 
laguntzagatik. Hala eta guztiz ere, Euskadiko urtebeteko gerra eta Agirrek zuzendutako euskal 
Autonomiaren zortzi hilabeteak ez ziren alferrik izan. Abertzaleek gerran eta gerraostean egindako 
lana eta batez ere Agirrek azaldutako karisma funtsezkoak izan zirela esan daiteke, Errepublikan 
zehar garatutako eta gerran burututako euskal abertzaletasuna zetozen belaunaldientzat erreferente 
izan zedin. Espainiako Errepublikaren eta gerra zibilaren urte erabakigarrietako abertzaletasun hau, 
bere sortzaile Sabino Arana aldarrikatu baina beragandik ideia nazionalaz gain beste ia ezer hartzen 
ez zuena, demokraziaz, doktrina sozial kristauez eta europeismoz bete zen, batez ere Agirreren 
eskutik, baina baita Manuel Irujo, Juan Ajuriagerra, Julio Jauregi eta beste buruzagi gazte batzuenetik 
ere. 
 Euskal armadaren gerra 1937ko abuztuan amaitu zen, euskal tropak Francorekin ari ziren 
italiarren aurrean amore emandakoan. Eusko Jaurlaritza Paris eta Bartzelonara mugitu zen, berriz 
Parisa itzultzeko, euskal herri erbesteratuari jarraiki. Agirre eta bere kabineteak, lurraldea galduta, 
aterpetxe, eskola, ospitale eta delegazio sare zabal bat zabaldu eta mantendu zuten, erbesteratuez 
arduratu eta, aldi berean, euskal afera nazioarteko bihurtzeko. 
 Barrura begira, behin 1939ko udaberrian gerra bukatuta, abertzaleak, gatazkan zehar 
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irabazitako ospe onaz eta errepublikazaleen zatiketaren jakitun, ideia nazionala zabaltzen saiatu ziren 
erbesteratutako indar ez abertzaleen artean. Xede horrekin sustatu zuten “euskal adierazpen 
nazionala” deitu zitzaiona. Euskal alderdi errepublikazale eta ezkertiarrak bere matrize 
espainiarretatik independente izan zitezen bilatzen zen. Bestalde, abertzaleek Europako gerra aurreko 
egoeran euskal administrazioak nazioarteko politika gehiago egin zezan nahi zuten. Euskal alderdi 
errepublikazale eta ezkertiarren nazionalizazio honek 1939ko erdialdea eta 1940 maiatza artean iraun 
zuen. 
 Bitartean, 1939ko irailean, Poloniaren inbasio alemaniarra eta ondorengo ultimatum frantses-
britainiarrarekin, mundu gerra hasi zen. Agirrek segituan ipini zituen atzetik giza baliabide guztiak 
aliatuen zerbitzura, baina dagoeneko frantsesekin elkarlanean ari ziren euskal informazio zerbitzuez 
gain, drôle de guerre delakoak eragin zuen inor gehiago behar ez izana. 
 Gauzak horrela, Agirre eta bere gobernua erbesteratuez arduratu ziren buru eta bihotz, eta baita 
euskal adierazpen nazionala eta erbesteko euskal gobernuaren aparatuaren birmoldaketa gauzatzeko 
akordio nazionala lortzeaz. Horretan zebilen Agirre 1940ko maiatzaren 8an. Goizean, buruzagi 
sozialistekin bildu zen akordio hori prestatzeko. Erdietsi bai, baina sinadura atzeratu egin zen 
dokumentua idazteko denbora egon zedin, eta baita Agirre-Lekube familia Flandriako kostara, La 
Pannera, oporretara zihoalako egun batzuetarako.  
 Agirrek familiarteko erbesteratu mordoa zeukan Belgikan. Agirre-Lekube familiak, gainera, 
Joseba haurra Parisen izan berri zuen, eta Belgikan bizi ziren bere aitona eta osabek ez zuten 
ezagutzen. Bestalde, hilabeteak ziren lehendakariak eta Mari bere emazteak senideak bisitatu ez 
zituztela, eta gainera, euskaldunentzat gertukoa zen politikari frantziar baten gestioek hartan lortzeko 
oso zaila zen Belgika bisitatzeko baimena lortu zuten. Baldintza guzti horiek bultzatu zituzten Agirre-
Lekubetarrek Belgikako bisita ez atzeratzera, atzerapen batek baimen berri bat lortzea mugarik gabe 
luza zezakeelako. 
 
 
//	Belgika	eta	Alemania	artean	
 
Erabaki kaskarra izan zen. Agirre-Lekubetarrak Belgikara iritsi eta bi egun igarota, maiatzaren 10ean, 
tropa alemaniarrek Holanda, Belgika eta Luxenburgoren okupazioa abiatu zuten, Frantziaren 
okupazioa eta armistizioaren aurreko borroka. Konturako zenerako, alemaniarren erasoaldiak, 
errefuxiatu ugari bezala, poltsa batean harrapatu zuen Agirre, Frantziara ihesbiderik gabe. 
Londreseko bere lagunek, Manuel Irujo beraien artean, Agirre Dunkerketik barrena ebakuatzeko 
agintari britainiarrekin harremanetan ipini izango zirenaren susmoagatik, lehendakaria Mantxako 
kanala gurutzatzen saiatu zen tropa espedizionarioekin. Baina, bere susmoa zuzena zen arren, 
kanaleko hondartzetako agintaritza britainiarrak ez zuen lortu Jose Antonio Agirre Ingalaterrara 
helaraztea. Inguraturik, alemaniarren lerroak gurutzatzeko aukerarik gabe eta Ingalaterra aldera 
ontziratu ezinik, lehendakariari Belgika okupatuan ezkutatu eta itxarotea beste aukerarik ez zitzaion 
geratu. 
 Belgikako itxaronaldi hau, nagusiki Anberesen eta Bruselan, 1940ko maiatzaren eta amaieraren 
artean luzatu zen, zazpi hilabete baino gehiago. Tarte horretan, hainbat ezkutalekutik igarotzeaz gain, 
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Agirrek identitate faltsu berri bat lortu ahal izan zuen Guardia Jaen kontsul panamarraren bitartez, 
eta, kontsul horrexeri kasu eginez, Europatik ihes egiteko bide sinesgaitzena erabiltzearen inguruan 
hausnartu: Alemania. 
 Izan ere, Europatik beste bide batzuk jarraituta alde egitea bazegoen. Aukera hau baliatzen ari 
zen errefuxiatu ugari, naziengandik ihesi gehienbat Lisboara iristeko, gero handik kontinente berrira 
itsasontzi bat edo, zorterik bazegoen, hegazkin bat hartu ahal izateko. Egon zen Europa Frantzian 
ontziratuta uzten saiatu zenik, eta lortu zuenik ere bai. Baina bide horiek ez ziren erabilgarriak 
Agirrerentzat. Lehenengoak, portugaldarrak, Espainia zeharkatzea eskatzen zuelako, eta bigarrenak, 
Frantziara ailegatu eta lurralde okupatu eta libreak banatzen zituen lerroa gurutzatzea. Reicharen 
lurraldean barneratzea bakarrik geratzen zen, eta handik irteera bat bilatzea, beharbada Suitzara, agian 
Greziara, edo, zergatik ez? Sobietar Batasunera. Plan hauekin eta politikari hegoamerikar batzuen 
babesarekin, 1941eko urtarrilaren 7an Jose Antonio Agirrek, Jose Andres Alvarez Lastra bezala 
karakterizaturik, tren bat hartu zuen Hanburgoko norabidean. Hiri hau eta Berlin tartekatuz, Agirrek 
1941eko maiatzaren 23a arte eman zuen Alemanian. 
 Ia bost hilabete horiek amaiezinak egin zitzaizkion arriskua, bakardadea, ziurgabetasuna, mila 
arrazoirengatik. Baina guzti hori ez zen etsipena, lehendakariak esanahia ezagutzen ez zuela zirudien 
hitz hori, eragiteko nahikoa izan. Alemanian behartutako egonaldia bere etsaia ezagutzeko erabili 
zuen Agirrek, horretatarako bere mugak bazituen ere, ekonomikoak eta baita komunikazio arlokoak 
ere, alemana ez zuelako ezagutzen. Jose Antonio Agirrek bere anfitrioi diplomazialarien 
liburutegietan topatutako Alemaniarekin, gerra zibilarekin eta zientzia politikoarekin zerikusia zuen 
oro irakurri zuen. Yosuke Matsuoka ministro japoniarrari harrera bezalako elkarretaratze alderdikoi 
nazietara bertaratu zen. Jendeak gerrari edo Hitlerren hitzei nola erantzuten zien aztertu zuen. 
Bonbardaketa britainiarren efektua aztertu zuen… Agirre aukera bakana zuenaren jakitun zen, 
arriskutsua benetan baina bakana, eta ez zuen alferrik galdu. 
 Bestalde, Agirrek, estatubatuarrek esku hartutakoan Aliatuek gerra irabaziko zutela irmoki 
konbentzituta, ez zion Euskadiren etorkizunari buruz planak egiteari utzi. Izan ere, Agirrerentzat 
Euskadiren tokia Aliatuekin zegoen, eta ziur zegoen abertzaleek zeresan handia izango zutela 
1941ean oraindik urrun ikusten zen baina noizbait iritsiko zen gerraoste horretan. Egunkariaren 
pasarteetako ohar txikien bitartez antzeman daiteke bere etorkizuneko planak zeintzuk ziren. 
Adierazgarriak dira Suedian ikusitakoa deskribatzeko erabilitako mirespen hitzak: herrialde aberats 
bat, baketsua, non bere hoteleko atezaina errege-familiaren pare dagoen zaldi lasterketetara doanean, 
eta non bera ere, lagun suediar baten laguntzaz, lehen ministroarengana iris daitekeen telefono dei 
soil bat egitearekin. 
 Ohar hauek guztiek desberdinak dira alemanei buruz idatzi zituenetik: mesfidatiak, festak 
ospatuz eta egunean biziz, beharbada bihar ezer ospatzeko beranduegi izan daitekeelako etab. 
 Bestalde, Agirrek ez zituen bere betebehar politikoak ahaztu Alemaniako egonaldian, eta 
uneoro kontaktua mantendu zuen Pariseko eta Amerikako kideekin. Parisekoekin eta Belgikako 
familiartekoekin Guardia Jaenen bitartez komunikatu zen. Itsasoz bestaldekoekin harremana baliza 
diplomatiko dominikarraren bitartez mantendu zuen. 
 Bi loturak garrantzitsuak izan ziren. Parisekoa, bere Gobernuko kide itzaltsuenak harremanetan 
mantentzeko, eta amerikarra, azken buruan bere salbamendua izan zelako. Izan ere, 1941eko otsailean 



	

Jose	Antonio	Agirreren	Biografia	 	 11	
©	Iñaki	Goiogana	(Sabino	Arana	Fundazioa)	
©	Itzulpena	euskarara:	Danel	Agirre	(Gernika	Deutsch-Baskischer	Kulturverein	e.V.)	

Agirrek Manuel Ynchaustiri 1940ko maiatzetik igarotako guztien berri ematen zuen eskutitz bat 
helarazi ahal izan zion. Ynchaustik, ondasun handia eta Estatu Batuetako botere-zirkuluetan harreman 
onak zituen jatorri filipinardun euskaldunak, Agirre Europatik ateratzeko hariak mugitu ahal izan 
zituen New Yorketik, han bizi baitzen, eta behin Amerikara iritsitakoan, Columbiako Unibertsitatean 
irakasle moduan postu bat lortu zion. Hari hauek eta irakasle postua Nelson Rockefellerrek zuzentzen 
zituen erakundeetatik pasa ziren, bai administrazio federalean eta baita esparru pribatuan ere. 
 Guzti honengatik, behin Alemania utzita eta Suedian hilabete batzuk igarota, Agirrek 
Gotenburgon ontziratu ahal izan zuen, eta Brasilera iritsi 1941eko abuztuan. Urte bereko azaroaren 
6an New Yorkera ailegatu zen, Bigarren Mundu Gerraren amaiera arte bere bizilekua. 
 
 
//	Amerikan	1946	arte	
 
Lehendakaria berak espero ez zuen moduan sartu zen Estatu Batuetan. Bere egitasmoa Buenos 
Airesen bizitzea zen, euskaldun gehien zituen herrialde askean, mundu gerrak irauten zuen bitartean. 
Halere, Manuel Ynchaustik Estatu Batuetako bere kontaktuak mugitzen jakin zuen, eta AEBko 
bizileku-baimenaz gain, Columbian irakurle postua lortu zuen. Agirrek pozarren onartu zituen bere 
planen aldaketa hauek. Lehendakariari Washingtonetik, boteretik hurbil bizitzearen garrantziak ez 
zion ihes egiten, ezta Columbia bezain ikastetxe garrantzitsu batean irakasle postua erakusteak 
emango zion prestigioak ere. Horregatik, Agirrek ez zuen zalantzarik izan aldaketa onartzerakoan. 
 New Yorken, Agirrek bi betebehar funtsezkori heldu zien. Alde batetik, euskal administrazioa 
berriz antolatzeari, eta bestetik, informazio zerbitzu britainiar eta estatubatuarrekin harremanetan 
ipintzeari. Lehenbiziko lanerako laster izan zituen prest Bilbon eta Parisen bere kolaboratzaile estu 
izandako batzuk (Pedro Basaldua, Anton Irala, Telesforo Monzon, Julio Jauregi…), hauek Frantziatik 
1942an ihes egin eta gero. Lehendakariak Iralari bere albora deitu zion, eta Mexikora bidali zituen 
Monzon eta Jauregi. Basaldua Buenos Airesera bidalia izan zen. Modu horretan, politikoki eta euskal 
emigrazio politikoaren aldetik Amerikako hiriburu garrantzitsuenak Agirreren hurbileko adiskideekin 
bete ziren. 
 Bigarren lana, euskaldunek Aliatuen informazio zerbitzuei laguntzearena, aipatu plan politikoei 
lotuta zegoen. Izan ere, Aliatuek, inork bainoago estatubatuarrek, euskaldunak erabili zituzten 
espioitza lanetan, baina batez ere arlo propagandistikoan. Zerbitzu estatubatuarrek uste zuten 
Latinoamerika zaurgarri izan zitekeela Ardatzaren akzio politikoaren aurrean, zonaldean zebiltzan 
talde faxistengatik, Espainiako misiolariek eragindako Eliza katolikoaren talde kontserbadoreenen 
bitartez batez ere. Eusko Jaurlaritzari leialak ziren euskaldunak katoliko kontserbadore hauek bezain 
katolikoak ziren baina, beraiek ez bezala, demokratak ziren eta Aliatuen alde zeuden. Nagusiki 
demokristauak ziren. 
 Agirrek pertsona sare bat banatu zuen Latinoamerikatik, batez ere Hego Konoan, bertako talde 
demokristauak babesteko, batez ere ideia sozialkristauak zabaltzen zituzten horiek. Zentzu horretan, 
euskaldunen Hispanoamerikako lan propagandistikoa sare handiago batean txertatzen zen, Bigarren 
Mundu Gerra zela eta ihes egindako Europako demokristauekin. Erbesteratu hauek guztiek 
Washingtondik beraien indarrak batu zituzten Aliatuen alde, eta Estatu Batuetako administrazioaren 



	

Jose	Antonio	Agirreren	Biografia	 	 12	
©	Iñaki	Goiogana	(Sabino	Arana	Fundazioa)	
©	Itzulpena	euskarara:	Danel	Agirre	(Gernika	Deutsch-Baskischer	Kulturverein	e.V.)	

laguntza jaso zuten. 
 Euskal zerbitzuek estatubatuarrei espioitza kontuetan ere lankidetza eskaini zieten, gune 
faxistak, frankisten gerran sartzeko planak eta Ardatza edo mundu gerran beti demokraziarekin 
lerratzen ez zen Peronen Argentina jomuga zituen merkataritza espainiarra desestaltzeko. 
 
 
//	Gerra	Hotza	
 
Agirrek uste zuen euskal lankidetzak Espainiako erregimena boteretik kentzea ekarriko zuela 
ordainetan, behin Europako diktadorerik handienak garaituta. Halere, ia munduko gatazka 
amaitzearekin hasi zen Gerra Hotza bezala ezagutu zena. Ezinbestean gerran faxismoaren aurka 
egiteko batu ziren aliatuak zatitu, eta munduko potentziak mendebaldeko edo kapitalisten eta 
ekialdeko edo komunisten artean banandu ziren. 
 Europak, bestalde, banaketa hau bereziki sufritu zuen. Kontinente Zaharrean Winston 
Churchillek altzairuzko oihala deiturikoa zabaldu zen. Gainera, gudu-zelai nagusienetakoa izaki, 
Europa birrinduta zegoen gatazkagatik, eta ordura arte inperio kolonial harroak izandakoek ez zuten 
existitzen. Europa, ahul eta zatiturik, Estatu Batuei batu zitzaion mendebaldean, eta Sobietar 
Batasunari mendebaldean. 
 Krisi egoera honetan europeismoak garrantzia hartu zuen ideologia demokristauaz gain, 
militantzia jeltzaleak 30. hamarkadako aro errepublikanoaz geroztik mantentzen dituen bi jarrerak 
hain zuzen ere. EAJ eta Eusko Jaurlaritza, beraz, ondo samar kokatuta zeuden mundu gerraren 
ondoren, alde politikotik begiratuta behintzat, baina Gerra Hotza korronte indartsuegia suertatu zen 
iskin egin ahal izateko. Antikomunismoa demokratismoari gailendu zitzaion, eta horrek eragin zuen 
Aliatuek Francoren diktadura nahiago izatea, lurralde iberikoetan komunismoa ezartzearen arriskuari 
ateak zabaltzea baino. 
 Agirre Europara itzuli zen Amerikatik 1946an, baina azkar ikusi zen kexatzeaz gain zeregin 
gutxi zegoela, Guerra Hotzaren haizeak aldatu ezean Agirrek eta erbesteratu demokrata espainiarrek 
elkarlana hitzeman ziezaioketelako mendebaldeari, argudiatu zezaketelako herria beraiekin zegoela, 
baina ez zuelako askorako balioko. 
 1946tik 1960ra, batez ere 50. hamarkadan, erbestealdiak basamortu amaigabean egindako 
zeharkaldi luzearen traza hartu zuen. Ezin izan zuen Agirreren baikortasunarekin, baina bai 
borrokalari belaunaldi batekin, gerra zibila egin zutenekin. Franco haiek baino luzeago bizi, eta 
Euskadin eta Espainian demokraziaz gozatu zuena belaunaldi berri bat izan zen. Agirre 1960an hil 
zen, Parisen. 
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