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“Con el tiempo empecé a darme cuenta de que las pequeñas
historias personales sí importan. Ante la fiebre consumista que es
marca de una época, hay que defender cosas esenciales como
recuperar la pequeña historia de personas y lugares”. Ariel Dorfman
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LABURPENA
Lan honetan memoria historikoari buruzko hausnarketa sakona plazaratuko dut. Memoria Historikoa
Nafarroako errepresio frankistan kokatzen badugu ere, memoria historikoaren izaera unibertsala eta
anitza azpimarratu nahiko nuke. Memoria Historikoak gure gizartean daukan garrantziaz jabetu
beharra dago. Aldi berean, memoria historikoaren bitartez, gizartea biktimekiko konpromezua
daukala. Horretaz gain, kontuan izan behar dugu, memoriaren berme nagusia gertakaria eta
bidegabekeria ez ahaztea da. Hori ekiditeko eta memoriaren transmisioa bermatzeko, ekintza
ezberdinak egin behar dira. Batetik, omenaldiak, gertaera oroitu, biktimak duindu, senideei
elkartasuna erakutsi eta justizia aldarrikatu, besteak beste.

Bestetik, iraganeko ikerketa gaur egun bizirik egon behar da, historia ofiziala egiaztatu, pertsonen
ahotsa berreskuratu, zenbakietatik identitateak lortu, gertakariak eman ziren bezala ezagutu eta
desagertuak dauden pertsonen gorpuzkiak berreskuratzeko, besteak beste. Hau guztiaren gainean
lehenetsi behar dena memoria eta memoria historikoa hezkuntzan txertatzea da. Ikaslearen
irakaskuntza-prozesuan landu beharreko edukia delako. Lan honetan azalduko ditugun hainbat
arrazoi direla medio.

Horregatik, memoria historikoa ikasgelan lantzeko esku hartzea diseinatu eta aurrera eraman dut.
Lehenik, ikasleek frankismoa eta errepresioaren inguruan dituzten irudikapenak biltzeko galdetegia
zabaldu eta jasotako erantzunen analisia jorratu dut. Irudikapen horiek memoriaren transmisioarekin
lotura zuzena baitute. Esku hartzean, frankismoaren gaia landuko da, gizartearen ikuspuntutik iturri
historikoen azterketaren bitartez. Hots, ahozko iturriak erabiliko ditugu gertakaria bizi zuten lehen
mailako testigu zein bigarren mailako testigantzak erabiliz. Hori guztia testuinguruan kokatu eta beste
iturri historikoekin uztartuko dugu.

Helburua ikasleek errepresioaren gaia lantzea da, historia bere osotasunean ezagutu, gaur egungo
gizartearekin erlazioak sortu eta horren inguruan hausnarketa egin dezaten. Gure esku hartzean,
memoria historikoarekin daukaten lehen kontatua izan daiteke, baina horrek gizartean dauden
bidegabekerien aldeko mugimendu ezberdinetaz jabetu eta biztanle parte hartzaileak hezitzeko
aukera bultzatzen du.

HITZ GAKOAK: Memoria Historikoa hezkuntzan; Ahozko iturriak; Ikasleen giza irudikapenak;
Errepresio frankista Nafarroan; pentsamendu historikoaren heziketa.
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RESUMEN
En el presente trabajo voy a realizar una profunda reflexión sobre la memoria historica. Esta
memoria historica se centrara en los represaliados franquistas en Navarra aunque repararemos a su
caracter universal y plural. Tenemos que ser conscientes de la importancia que tiene en nuestra
sociedad la memoria historica. Y que mediante esa memoria historica la sociedad esta comprometida
con las víctimas. Para que la memoria historica se transmita de generación en generación. Además,
tenemos que tener en cuenta que el objetivo principal de la memoria historica es que el suceso y la
injusticia llevadas a cabo no se olviden. Para evitar tal hecho y asegurar la transmisión de la memoria
hay que llevar a cabo diferentes acciones. Por un lado, los homenajes para recordar el suceso,
dignificar a las víctimas, apoyar a los familiares y reivindicar justicia, entre otros.

Por otro lado, la investigación sobre el pasado tiene que seguir vigente hoy en dia, entre otras
razones, para verificar la historia oficial, recuperar la voz de los silenciados, transformar los números
en identidades, conocer el suceso como verdaderamente ocurrió o para recuperar los restos de las
personas todavía desaparecidas. Pero por encima de todo esto la prioridad esta en introducir la
memoria historica en la educación y en las aulas. Por que es un concepto que el alumnado tiene que
trabajar en su proceso de aprendizaje. La razón de ello la expondremos durante el trabajo.

Por ello, he diseñado y llevado a cabo una propuesta para trabajar la memoria historica en el aula. En
primer lugar, he querido conocer las representaciones que tiene el alumnado sobre el franquismo y
la represión mediante un cuestionario y he analizado las respuestas obtenidas. Estas representación
estan relacionadas con la transmisión de la memoria. En la propuesta se trabajara el tema del
franquismo mediante el analisis de fuentes orales con la población común como protagonista. Esto
es, usaremos fuentes orales primarias, con personas que vivieron en esa época o con fuentes orales
secundarias, usando testimonios de los familiares de las víctimas. Este analisis de las fuentes se
realizara con una puesta en contexto adecuada y el analisis de otro tipo de fuentes historicas.

El objetivo es que el alumnado trabaje el tema de la represión para conocer la realidad en su
totalidad, establezca relaciones con la sociedad de hoy en día y realize una reflexión en torno a eso.
Puede que en esta propuesta tengan su primer contacto con la memoria historica pero puede que les
haga reflexionar y conocer movimientos en favor de las injusticias que afectan a la sociedad y así
adquirir la competencia de ciudadanía activa.

PALABRAS CLAVE: Memoria historica en la educación, fuentes orales, representaciones sociales en
el alumnado, represión franquista en Navarra, formación del pensamiento critico
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ABSTRACT
In this project I am going to make a careful consideration about the historical memory. This historical
memory will be focused on the repressed during the Franco regime in Navarre although we will
notice it’s universal and plural character. We need to be aware of the importance of the historical
memory in our society. And that by means of that historical memory our society is committed with
the victims. Furthermore, it must be taken into account that the main purpose of the historical
memory is to keep in mind the event and the injustice that were effected. In order to avoid that and
make the transmission of the memory effective, different actions must be followed. On the one
hand, the homages to remind the event, dignify the victims, support the family and reclaim injustice,
among other things.

On the other hand, research into the past must continue today, among other reasons, to verify
official history, to recover the voice of people who have been silenced, to transform numbers into
identities, to know the event as it really happened or to recover the remains of those who are still
missing.This paper set out with the aim of assessing the priority of introducing historical memory in
education and in the classroom, mainly because it is an essential concept that students have to work
on in their learning process. The reason for this will be explained in the course of the work. For this
reason, I have designed and carried out a proposal to work on historical memory in the classroom.
First of all, I wanted to find out the representations that pupils have about franquism and repression
by means of a questionnaire and I analysed the answers obtained. These representations are related
to the transmission of memory. This proposal seeks to examine Franco's regime through the analysis
of oral sources with the common population as the protagonist. For the purpose of analysis, we will
use primary oral sources, with people who lived at the time, or secondary oral sources, using
testimonies of the victims' relatives. Following this, this analysis of the sources will be carried out
with an appropriate contextualisation and analysis of other historical sources.

The aim of this research project has therefore been to try and establish the need for students to
work on repression in order to be fully aware of the reality, to establish relations with today's society
and to reflect on it. They may have their first contact with historical memory in this proposal, but it
may make them reflect and learn about movements in support of the injustices that affect society
and thus acquire the competence of active citizenship.

KEY WORDS: historical memory in education, oral sources, social representations in students,
francoist repression in Navarre, critical thinking training.

4

Miren Altadill Aguirrezabalaga

AURKIBIDEA
SARRERA

6

HELBURUAK

8

HIPOTESIAK

8

1. MARKO TEORIKOA
9
1.1. Atal epistemologikoa
9
1.1.1. Memoria, historia eta memoria historikoa kontzeptuen definizioa
9
1.1.2. Memoria eta historiaren harremanaren hausnarketa teorikoa
12
1.1.3. Memoriaren suspertzearen xx. mendean
15
1.1.3.1. Nazioartean
15
1.1.3.2. Frankismoan
16
1.1.4. Politika publikoak
17
1.1.4.1. Frankismoaren trataera
18
1.1.4.2. Frankismoaren trataera nafarroaren kasuan: gerraondoa, frankismoa eta gaur
egungo egoeran
20
1.2. Atal didaktikoa
24
1.2.1. Memoria eta hezkuntza
25
1.2.2. Gizarte zientzien helburuak
26
1.2.3. Estrategia metodologikoak gizarte zientzien helburuak lortzeko
30
1.2.4. Ahozko iturriak
32
1.2.4.1. Ahozko iturriak didaktikan nafarroako kasuan
36
1.3. Atal kurrikularra
37
1.3.1 Eztabaida
38
1.3.2. Gizarte zientzien kurrikuluma aztertzen
40
1.3.3. Ondorioak
44
2. ATAL PRAKTIKOA
2.1. Testuingurua
2.2. Proposamenaren helburuak
2.3. Esku hartzearen atalak
2.3.1. Hasierako galdetegia
2.3.2. Sartagudako irteera
2.3.3. Ahozko iturriak lantzeko esku hartzea
2.3.4. Ikasleen inkesta baliabidearen harira
2.3.5. Irakasleen inkesta
2.4. Erantzunen interpretazioa
2.4.1. Hasierako inkesta
2.4.2. Ikasgelan aurrera eramandako dinamikaren analisia

45
45
48
49
49
52
52
57
58
59
59
63

3. ONDORIOAK

68

4. BIBLIOGRAFIA

72

5

Memoria historikoa ikasgelan: ikasleen irudikapenak eta ahozko iturrietan oinarritutako baliabideen erabilera.

5. ERANSKINAK

76

SARRERA
Master Amaierako Lan honetan, gaur egun hain beharrezkoa den gaiaz hausnartu eta hori
lantzeko esku hartzea aurkeztuko ditugu. Gaia Memoria Historikoa da, proposamenean Nafarroako
errepresio frankista jasan zuten testiguetan zentratzen delarik. Memoria historikoak iragana modu
kritiko batean oroitzeko baliabideak aurkezten dituen heinean, hezkuntzan txertatzea ezinbestekoa
da. Gaur egun indarrean jarraitzen dute memoria eta gizartearen iragana ez ahazteko ekimenak eta
iraganean egindako bidegabekeria guztiak ezagutzeko garaia da, berandu goazela ahaztu gabe.

Belaunaldi berriei iraganean gertatutako horren berri emateaz gain, edukiak lantzen
adibidez, gertaera horietan izandako bidegabekerien berri eman beharra dago. Horrela, herritar
ororen justizia eskubidea aldarrikatu eta urratu zitzaien eskubide oro erakutsi eta historia konkretuen
bitartez gaur egun irekiak dirauten kasuak aurkeztea egokia litzateke.

Izan ere, iraganean gertatutakoa historiaren narratibaren oinarria bada ere, egunorokotasuna
daukan gaia da, kasu askotan, gaur egun biktimek egia, justizia eta erreparazioaren zai daudelako.
Horretan, estatuak memoria eta biktimei asko zor die oraindik. Orainaldian edo etorkizun hurbilean
zor horiek gainditzea lortu behar dutelarik. Hori guztia memoria historiakoren beharra azpimarratzen
den bitartean egin beharra dago. Eginbeharrekoa argia da, oroitu eta ekin, biktimen
errekonozimendua lortu arte. Errudunek ere egindakoarengatik ordaindu dezaten.

Beraz, lan honetan kontzeptu abstraktu eta zabal honetaz hausnartuko gara, betiere, bere
zentzu zabal eta globala hartuz, kasu konkretura mugatzeko. Hausnarketa nagusia memoriaren
kontzeptua, historiarekin daukan erlazioa eta memoria duen historiak hezkuntzan duen espazioari
buruzkoa izango da.

Marko epistemologikoan, gaur egun arte aditu ezberdinek planteatu dituzten ideiak
plazaratuko ditugu, memoria historikoaren gaiari testuinguru egokia emanez. Kronologiari
dagokionez, ikerketaren abiapuntua XX. mendeko historiografian emandako paradigma aldaketa
izango da, memoriaren loraldia soposatu zuena. Ikerketa gaur egun arte zabaltzen da
egunorokotasuna duen gaia dela behin eta berriz azpimarratuz.
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Horretaz gain, memoriaren eginkizun nagusia zein den argitu eta gizarteak memoriari zor
dizkion egitekoak betetzeko erabiltzen diren politika publikoak aurkeztuko ditugu gerraondoa,
frankismoa eta gaur egungo kronologia hartuz, aldaketa egon den ikustarazteko. Informazio hau ere
modu lokalean eskainiko dugu.

Hezkuntzaren atalean, atal didaktikoa eta kurrikularrean, gaur egun indarrean dauden
administrazio elementuak, kurrikulumak, memoriaren irakaskuntza oztopatu edo babesten duten
argitzen saiatuko gara. Gizarte Zientzien helburuak metodologiarekin bat egiten duten hausnartuko
dugu. Hau da, helburu nagusia pentsamendu kritikoa daukaten ikasleak hezitzea da eta ikasgelan
erabiltzen diren metodologiak hori bultzatu edo oztopatzen duten aztertuko dugu. Hobekuntza eta
aldaketa zentzuan, metodologia estrategia berritzaileak aurkeztuko ditugu, edukien problematizazioa
edota bizirik dirauten gaien lanketa, memoriaren gaia landu eta pentsamendu kritikoa bultzatzen
dutela defendatuz.

Gure esku hartzean ahozko iturriak erabiliko ditugunez, atal honetan horien aurkezpena
burutuko dugu. Hau da, erabileraren kronologia, bere alderdi didaktikoa azpimarratuz, ikasleari
ekartzen dieten onurak, ze pertsonai eta ze gai mota landu daitezkeen iturri historiko hauekin, ze
ikasketa eta balore transmititzen dituzten.

Atal praktikoan diseinatutako eta aurrera eramandako proposamena aurkeztuko dugu.
Helburu nagusia ikasgelan ahozko iturriekin lan egitearen eraginkortasuna neurtzea da. Beraz,
proposamena Nafarrora mugatuko da, errepresio frankista jasan zuten nafar biztanleen testigantzak
entzun eta hauen hausnarketa bideratua egitean oinarrituko da.

Alde batetik, diseinua eta azalpena aurkeztuko dira; proposamenaren helburuak, ariketen
sekuenziazioa eta zergatia eta proposamenaren testuingurua. Bestetik, esku hartzean lortutako
emaitzen analisia burutuko dugu. Hasieran, ikasleek memoria historikoaren inguruan dituzten aurre
jakintza eta irudikapenei erreparatuko diegu. Ondoren, esku hartzean egindako ariketen erantzunak
aztertuko ditugu, ikusiz gaiarekiko jakin mina daukaten, testigantzak ikusi eta entzutean ze emozio
mota erakusten dituzten eta iragana orainaldiarekin erlazionatzeko gai diren. Azkenik, ondorio
orokorrak eraikiko ditugu gure helburuak bete diren adieraziz eta memoria historikoa lantzeko
beharraz jabetuta, hezkuntzan memoria historikoa erakusteko hobekuntzak planteatuz.
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HELBURUAK
Master Amaierako lan honen helburu nagusia ikasleengan ahozko iturriekin memoria
historikoa lantzea zenbaterainoko eraginkortasuna daukan neurtzea da. Hau da, Nafarroako
Memoriaren Institutuak sortu duen ahozko iturriak biltzen dituen sareko tresnari erabilera didaktikoa
bilatzea eta behatzea ikaslegoarengan daukan eragina. Beraz, aldi berean, ahozko iturriak ikasgelan
erabiltzearen onurak edo oztopoak behatzea da.

Azkenik, pentsamendu historikoa garatzeko ahozko iturrien beharra azpimarratzea dugu
helburu. Izan ere, ikasleen esperientzian oinarrituta, haiek testigantzak ikustean sentitu dituzten
emozioen berri ematea eskatuko diegu. Horretaz gain, historia soziala erakusten zaienean, hau da,
subjektu historiko arruntak eta egunerokotasunezko gaiak lantzean, historia hurbilago sentitzen
duten jakitea da eta horri buruz hausnarketa egitea. Esku hartzearen lehen atalean ikasleen
irudikapenei erreparatu zaienez, memoria historikoaren belaunaldiz belaunaldiko transmisioaren
inguruko informazioa biltzea helburu bihurtu da.

HIPOTESIAK
Master Amaierako Lan honetan bildutako hipotesiak ikasleek memoria historikoari buruz
dituzten aurre jakintza, ezagutza eta irudikapenekin zerikusia daukate. Horrez gain, helburu
nagusiarekin lotura zuzena daukan ahozko iturriak ikasgelan izan dezaketen erabilgarritasunaren
hipotesia, erabilgarriak izango direla da. Horri lotuta hipotesi bat sortzen zaigu. Ikaslegoaren jarrera
errespetuko izango dela eta ikaslego osoak ez duela interes berdina izango.

Beste hipotesi bat irakaskuntza metodologiekin zerikusia dauka. Hipotesi gisa Gizarte
Zientzietako edukiak izaera soziala, bestelako protagonistak lantzen direnean eta metodologia parte
hartzailea ikasgelan aplikatzean ikasleen erantzuna nolakoa den ikertu nahi dugu.
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1. MARKO TEORIKOA
1.1. Atal epistemologikoa
1.1.1. Memoria, historia eta memoria historikoa kontzeptuen definizioa
MAL honen helburua memoria historikoa ikasgelan lantzeko baliabide baten eraginkortasuna
neurtzea da. Hori egin baino lehen, ikerketaren kontzeptu nagusiak definitu beharko dira. Kontzeptu
horiek memoria, historia eta gure aztergaia memoria historikoa dira. Horrela, termino hauen
helburuak, betebeharrak, transmisio moduak aztertuko ditugu. Ondorengo atalean, ikerlariek
memoria eta historia kontzeptuen harremanatzearen inguruko hausnarketa plazaratuko dugu.

Alde batetik, memoria, pertsona batek -modu indibidualean- gertakari zehatz edo garai bati
buruz gogoratzen duena kontsideratzen da (Ikaselkar, 2017). Oroitzen duen hori bere bizi
esperientziaren parte izango da eta bere nortasuna, izaera eta baloreetan eragina izango du.
Orokorrean, oroitzen dituen gertakariak traumatikoak dira.

Beste alde batetik, historia iraganeko gertarkarien iturriak bildu, ikertu eta azaltzen duen
zientzia da (Traverso, 2007). Halaber, memoria historikoa, aurreko bi hitzek osatzen dutena, gizarteak,
modu kolektibo batean gertakari edo garai bat oroitzeko moduari esaten zaio (Cuesta, 2011, 18).

González Callejak memoria historikoaz mintzatzen denean, memoriaren betebeharrak eta
memoriaren egitekoa banatzen du. Alde batetik, lehenak ezbidezko egoera baten aurrean salaketa
egin behar du. Beste aldetik, bigarrenak gizarte baten bizikidetza bermatzea helburu dauka.
(Gonzalez Calleja, 2013)

Gizarteak memoria eta historiaz baliatzen da bere narratiba propioa sortzeko. Horrela,
baloreen transmisioa ziurtatzen da hurrengo belaunaldira zer eta nola gogoratu behar duten aurretik
ezagutzen badute. Belaunaldiz-belaunaldiko transmisioa eremu pribatuan eta ahoz egitea ez da
nahikoa. Horregatik, memoria historikoaren transmisioa memoria-guneak ere erabiltzen ditu. Hots,
memoria historikoak espazio publikoak okupatzen ditu: kaleak, mendiak, plazak, esaterako. Leku
horien okupazioa, sinbologia, monumentu eta omenaldiekin egiten da.
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Leku espezifikoak ere daude memoria lekuak izenarekin ezagutzen direnak: memoria
historikoaren beharra daukan hildako bat omentzeko lekua, pertsona bat erahil duten lekua
adierazteko, errepresio-lekua edo errepresio hori gogoratzeko a posteriori1 eraikitako monumentua
izan daitezke (Layana eta Gastón, 2019).

Memoria Historikoaren helburu nagusietako bat balioen transmisioa da eta gertakariak
denboraren poderioz ez ahaztea (González Calleja, 2013). Balio horiek aldarrikatzean, gizarteak
izandako gatazkaren ondorioz, biztanleen bizikidetza lortu nahi ditu. Hala ere, hori ez da lan erraza.

Esan bezala, memoria historikoaren lanak gizartearen bizikidetza eta bakea ziurtatzea dira
(González Calleja, 2013). Izan ere, iritzi hau oso eztabaidatua da oraindik eta ez da erdibide batera
iritsi. Memoria historikoaren betebeharra ordea, biktimei justizia aitortzea eta haien egoeraren
salaketa egitea da (González Calleja, 2013). Hori lortzeko bidean, bere lema ezagunena, egia, justizia
eta ordaina dira, biktimei zor dietena itzultzea. Azken finean, biktimei protagonismoa eman eta
duintasuna aitortu nahi diete.

Lucila Aragó eta beste autoreen arabera, memoria historikoa berreskuratzeko ekintza egoera
traumatiko baten ostean agertzen da, lehen azaldu bezala (Carrion, 2018). Horren atzean, egoera
traumatikoaren ostean ematen diren mehatsu eta beldur egoera dago. Horren ondorioz, egoera
traumatikoa bizi dutenek isiltasuna mantentzea erabakitzen dute.

Memoria historikoek, mugimendu memorialisten bitartez, errealitate horren aldaketa ekarri
nahi dute. Aktore isilarazi horiei ahotsa berreskuratzeko aukera ematea helburu baitu. Hori legitimoa
den historia berrikusten lortzen da.

Helburu horiek lortzeko politika publikoak behar dira, senitartekoen erakunde edo
gobernuek bultzatuak. Espainiako gerra zibilaren kasuan, lehen mugimenduak senideek bultzatu
zituzten eta XXI. mendean gobernuen ahaleginak areagotu direla esan daiteke.

Hala ere, Memoria Historikoa mugimendu unibertsala da eta munduko gatazka askoren
ondorioz suspertu egiten da, Argentinan, Txilen eta Portugalen, esaterako. Oro har, gatazkan bi bando
sortzen direnean ematen da eta alde batek, kontakizunaren boterea duenean. Gatazka egoera baten
adibide argia, gerra zibil baten ostean ezarritako diktadura izan daiteke. Izan ere, denborak memoria

1

Latinezko hitz honek gertaera baten ondorengo errealitateari erreferentzia egiteko balio du.
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historikoaren kontra jokatzen du. Geroz eta denbora gehiago egon diskurtso bera, inposatzen geroz
eta zailagoa izango delako diskurtso horren errealitate osoa jakin eta transmititzea.

Memoria historikoaren definizioa kontuan hartzen badugu (batez ere gizarteak iragana
gogoratzeko metodoa dela) ikus dezakegu gatazka batean balore eta memoria ezberdinak atera
daitezkela eta kasu gehienetan agertzen direla (Traverso, 2007, ) .

Hau da, gatazkaren bando edo alderdi bakoitzak bere memoria sortu nahiko du, bere historia
propioa gogoratzeko eta hurrengo belaunaldiei erakusteko. Horregatik, frankismoaren garaira itzuliz,
oso argi ikusten da. Bi adibide eman daitezke memorien arteko erlazioa ikusteko. Alde batetik, "El
Valle de los Caidos", frankismoaren alde borrokatu zuten horiek gogoratzeko monumentua da. Beste
aldera, ordea, frankismo garaian gogor errepresialitutako Nafarroako herriko biztanle eta hildakoak
(haien senideak ere) omentzeko eraikitako Sartagudako Memoriaren parkea2 (Layana eta Gastón,
2021).
Honi, memorien bizikidetza deitzen zaio, gizarte berdinean memoria bat baino gehiagok talka
egiten dutenean. Nire ustez, Enzo Traversoren teoriaz baliatuta, gizartearen baitan bizi diren
memoria anitzek ezin dute haien arteko bizikidetza bermatu (Traverso, 2007).

Egoera traumatiko baten aurrean mugimendu memorialistak agertzen dira. Izan ere, historia
ofiziala bakartzat hartzen da eta memoriaren bitartez beste aktoreen protagonismoa loratzen
saiatzen dira. Enzo Traversoren ustez, memoria eta historia bi agertzen dira gatazka baten ostean;
irabazle eta galtzaileen artean (Traverso, 2007).

Autore honek, memoria aniztasun hori izendatzeko alde batetik, memoria indartsua
kontzeptua erabiltzen du irabazleen memoria eta bestearen gaineko boterea duenarentzat. Beste
aldetik, memoria ahula kontzeptua galtzaileen memoriari erreferentzia egiteko erabiltzen du. Besteak
beste, bestearen ezarpenean oinarritzen dena.

Kasu honetan, garaile eta garaituen arteko gatazka da. Horrek, garaileen memoria eta
galtzaileen memoria banatzen ditu. Ondorioz, garaileen memoriak boterea eta historia ofiziala
sinbolizatzen du eta galtzaileena isiltasuna eta marginazioa. Beraz, bata bestearen menpe dago.

2

https://pazyconvivencia.navarra.es/eu/Sartagudako-memoriaren-parkea.
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1.1.2. Memoria eta historiaren harremanaren hausnarketa teorikoa
Lehenengo atalean bi kontzeptu hauen definizioa eman ostean, erabiltzen dituzten iturri eta
metodologien izaerari helduko diogu. Historiak, metodo eta iturri objektiboagoak erabitzen dituela
ondorioztatzen da. Hala ere, horren inguruko eztabaida planteatzea oso egokia litzateke, iturrien
objektibotasunaz modu kritikoan hausnartuz, batez ere, haien interpretapenarekin eta ez lehen
mailako iturriekin lan egiten bada.

Memoriak, berriz, esperientzia pertsonala erabiltzen du, beraz, subjetiboa dela esan daiteke.
Horretaz gain, metodo kuantitatiboa erabil dezake, historiak bezala. Historiarekin alderatuz,
emozioekin lan egiten du eta memoria singularrak osatzen ditu. Historialariak lortu ezin dezakeen
diskurtsoa memoriak eskeintzeko gai da, iturria beste modukoa delako ere. Gainera, memoriak ez du
kronologikoki mugatua egon beharrik, historia ordea kronologikoki ordenatzen da.

Ezaugarri desberdin hauek direla medio, ikerlari askok historia eta memoriaren erlazioaz
eztabaidatu dute (González Calleja, Cuesta, Aragó, Halbwans, Benjamin, Ricoeur, Todorov, Traverso).
Oro har, atal honetan jorratuko dugun hausnarketan memoria duen historia edo memoriarik gabeko
historia sortu edo ez eztabaidatzen duten autore ezberdinen ikuspuntua izango da. Hala ere, iritzi
batzuk erdibide batean kokatzen dira ez baitaude iritzi baten guztiz alde, ez guztiz kontra.

Todorov autoreak memoriaren alderdi positiboez mintzatzen denean, historiaren agente edo
protagonista ezberdinak, beste gertakari batzuk eta beste historia mota bat ezagutzeko aukera
aipatzen du (González Calleja, 2013). Horrela, memoriaren bitartez historia sozial eta gertuagoko bat
sortzeko aukera dago. Beraz, gizarteak memoriaren laguntzaz historiara hurbildu eta historia
horretan parte hartzeko metodo bezala kontsideratu dezake. Autore honek ere memoriaren
berezitasunen artean iragana orainaldian ekintzak aurrera eramateko prozesu eta baliabide bezala
ikusten du (Traverso, 2007).

Hala ere, historia eta memoria helburu bera bilatzen dute, iragana aztertu eta eraikitzea.
Enzo Traverso eta Ricoeurek, historia disziplina memoriatik sortzen dela defendatzen dute. Izan ere,
memoria duen historia sortzea gizarteak daukan beharrekin lotzen dute. Hau da, gizabanakoak modu
indibidualean eta gizarteak modu kolektiboan, haien iragana ezagutu eta hori bera oroitarazteko
beharrari helduz historia modu horretan eraiki behar dela diote (Traverso, 2007).
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Raimundo Cuestak, historia eta memoria elkar uztartzearen alde agertzen da (Cuesta, 2011).
Hala ere, ezaugarri desberdinak dituztela badaki, memoria kontzeptua historiaren filosofia
kontsideratzen duen bitartean historia zientzia intelektual eta kontzeptuala kontsideratzen duelako
(Hernández Sanchéz, 2015: 150).

Izaera antikapitalista duen autore honek, historia boterearekin erlazionatzen du zuzenean eta
botere horrek sortzen eta zabaltzen dituen diskurtso hegemoniko eta memoriaren sortzearekin
lotzen du erlazioa (Hernández Sanchez, 2015: 152).

Honela, Cuestaren aburuz historia beti izan da botereak sortutako memoria horren islada.
Memoria ofiziala eta historia ofiziala modu batean elkartzen dituelarik. Izan ere, gizarte guztietan
botere gehiago izan duen diskurtso bat egon da. Horri eusteko memoriaren sorrera beharrezkoa da.
Lehen esan bezala, bi ikuspuntu ezberdin agertzen direnean, bi narratiba ezberdinen talka gertatzen
da. Autore askok bezala, (Traverso, Ricoeur, Todorov) ez du memoria bakar batez hitz egiten.

Hala ere, memoria historikoarekin lan egiteak baditu hamaika arazo. Adibidez, memoria
politikoaren testuinguruan, memoria behar horrek memoriaren erabilera kaskarra eginez gero,
mendeku gisa hartu eta gatazka berpiztu daiteke, benetako bizikidetzaren kontra (Traverso, 2007).
Hau da, memoriaren aldeko ekimenak, hots, mugimendu memorialisten lana, modu egokian egin
behar da. Alde batetik, memoria horren alde ez dauden herritarrak daudelako. Beste alde batetik,
herritar horiek mugimenduaren helburua erreparazioa izan ordez, mendekua bilatzea dela pentsa eta
esan dezaketelako, gizartean egoera deserosoak sortuz, gatazka baten ostean gizartea iritzi ezberdina
duten taldez osatzen baita.

Memoria historikoa modu desegokian erabiltzeko hamaika aukera daude. Esaterako, historia
horren manipulazioa egin daiteke; bai gertaera eta narratibarena, baita gertaera horren giza
irudikapenena. Memoria duen historia akritikoa zabaltzea ere desegokia da, historia horren
instrumentalizazioa sustatuz. Hau da, historiaren igorle zein hartzaile bezala, ez da aproposa
dikurtsoa ikertu gabe barneratzea. Hori egitekotan, aurreko arazo guztiak errazago ager daitezke ez
baita barneratzen den informazio hori egiaztatu (Traverso, 2007).

Horrekin lotuta, gertaera historikoen banalizazioa ematen da kasu askotan eta narratiba bat
egiazkotzat jotzen da zalatzan jarri gabe eta beste gertaerekin konparatu gabe (Todorov, 2000, 34).

13

Memoria historikoa ikasgelan: ikasleen irudikapenak eta ahozko iturrietan oinarritutako baliabideen erabilera.

Horrek gizartean ideia horren asimilizio handia eragiten du, askotan, denborak areagotzen duena
(Traverso, 2007, Ricaure autorearen ideia).

Horren adibide argia, frankismoaren memoria espazio publikoetan egotea bidezkoa ez dela
ez ikustea edo sinbologia horren presentzia zalantzan ez jartzea eta normaltzat hartzea dira.
Denborak horretan eragin handia dauka. Ideia batek denboran geroz eta gehiago irauten badu, ideia
horren asimilazioa geroz eta handiagoa izango delako.

Beste arrisku errepikatu bat memoriaren

-gogoratzeko moduaren bitartez- gertakari

historiko bat donestea da. Hots, gertakari historikoa bat eta bakarra kontsideratzea eta beste
gertakariekiko erlazio guztia etetea (Todorov, 2000, 34). Adibidez, Holokaustoa egoera bakar eta
isolatu moduan gogoratzea (González Calleja, 2013). Todorov-ek, arrisku hauek guztiak izendatzeko,
memoriaren abusuaz mintzatzen da, memoriaren trataera bidezkoa egiten ez den egoera horiek
salatzeko (Todorov, 2000).

Atal hau laburbiltzeko, memoria eta historia elkartu beharreko bi kontzeptu direla uste dut,
1940. urteko Sobre la Historia tesian Walter Benjaminek plazaratzen dituen ideiei jarraiki (Cuesta,
2011: 18). Bi kontzeptu hauek elkarrekin eraginkorragoak direla uste baitut, batak besteari modu
osagarrian laguntzen diolako. Alde batetik, historiaren diskurtso objetiboak dimentsio subjetiboekin
uztartzeko aukera ematen du, esperientzia pertsonalek daukaten subjetibotasunarekin lan egiten
bada. Halaber, modu kolektiboan gizartearen atal ugari lantzeko aukera ematen du, aipatu moduan.

Hots, historiak memoriak eskaintzen dion informazioaz baliatuko bazen, gizartearen esparru
gehiagora iritsiko litzateke, gizarte osoko jendea protagonistatzat hartuko zuelako. Izan ere, lehen
esan bezala, memoriak pertsona arrunten bizi esperientziak kontuan hartzen ditu. Ideia honekin
historia sozialaren zabaltzea ere ahalbidetu daiteke. Gainera, historiak memoria erabil dezake
gizartera hurbildu eta memoria historikoaren ekimenen bidez iraganeko baloreen transmisio hori
modu egokian egiteko.

Beste alde batetik, historiak memoriari narratiba eta kronologia zehatzak ematen dizkio.
Memoria orokorrean ez da kronologia bati mugatzen eta edukiak transbertsalak dira (Traverso, 2007).
Horregatik, historiak memoria historikoak eskaintzen dion diskurtsoa modu batean mugatu dezake.
Bukatzeko, esan nahiko nuke historiak memoriari zalantzan jarri dezakeen narratiba eskaintzen diola.
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Hau da, historia ofizialean dauden hutsuneak identifikatzeko balio du eta ahotsa eman nahi zaionari
narratiba horretan txertatzeko ere.

Bi kontzeptu hauek uztartzen dituena testigantzen bilketa izango da. Testigantza hauekin,
historian agertzen diren aktore batzuen bizipenak jasotzeko aukera dago. Hala ere, memoria eta
historiaren uztartzea ematen da testigantzak ezin dira iturri bakarra izan, beste mota bateko iturrien
osagarriak baizik (Gago eta Díaz, 2006). Horri buruz, hurrengo atalean luze mintzatuko gara.
1.1.3. Memoriaren suspertzearen xx. mendean
1.1.3.1. Nazioartean

Memoriaren suspertzea XX. mendean gertatzen da. Bi egoera ezberdinek arrazoitu dezakete
memoriaren loraldia emateak. Batetik, XX. mendean gizarte zientzietan ematen diren paradigma
aldaketak dira. Honek memoriaren kontzeptuaz hausnartzea eragiten du. 1945. urtean, autore bat
aipatzearren, M. Halbwachs-ek, memoriari izaera sozial eta kolektiboa aitortzen dio, XX. mendeko
memoria indibidual eta idealizatua baztertuz. Horrela, memoria, memoria indibiduala modu
kolektiboan kontzientzia sortzeko elementu gisa kontsideratzen du (Cuesta, 2011: 18).

Bestetik, kontuan izan behar dugu, XX. mendean3, egoera eta gatazka traumatiko eta biolento
asko eman zirela; kolonialismoa, totalitarismoa, gerra mundialak, demokrazia lortzeko prozesuak,
besteak beste (Cuesta, 2011: 15). Egoera horren aurrean, memoriaren beharra zegoen.

I. mundu gerran eta horren ostean XX. mendeko lehen erdialdean, memoria historikoa
sortzeko protagonistak gerran borroka egin zuten heroi horiei omendu eta gogorarazteko erabiltzen
zen. II. mundu gerran, ordea, memoria sortzeko testigantzak eta esperientziak erabiltzen ziren, baina
fokua aldatu egin zen, soldaduen ordez biktimak erdigunean jarriz. Horrela, autore askoren aburuz,
Auswitch izan zen paradigma aldaketa ekarri zuena (Todorov, 2000; González Calleja, 2013).

II. Mundu gerran, memoria historiko indartsua egin zen, memoriaren loraldia bezala ere
ezagutzen dena, Holokaustoa (Shoa) berriro errepikatu ez zedin (González Calleja, 2013). Beraz,
kontzentrazio esparruetatik bizirik atera zen jendea heroi itxura hartzen joan zen, gizartearen eskutik
betiere.

3

XX. mendean eman ziren egoera traumatikoak Europaren testuingurura mugatuak dira.
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Autore askok Holokaustoari kutsu hori ematearekin ez daude guztiz ados. Alde batetik,
Todorov-en iritzia plazaratuz, Holocausto edo Shoa memoria unibertsala kontsideratu behar ez direla
esaten du. Hau da, geroago memoriaren kronologian azalduko dugun moduan, Holokausto nazia
gertakari traumatiko unibertsala kontsideratzen da, beste gertakari guztiekin daukan harremana edo
antzekotasuna etenduz (Todorov, 2000, 35). Beste alde batetik, Raimundo Cuestak, mendebaldeko
kulturaren eboluzioaz mintzatzen denean, Shoa erabiltzen du XX. mendeko zorigaitz handiena dela
adierazten du, gertakari hori garai bateko erdigune gisa jarriz (Cuesta, 2013: 152).

Garai honi, II. Mundu gerra gerokoari, testiguen garaia deitzen dio eta testigu horiek gerran
biktimak izandakoak direla adierazten dute (González Calleja, 2013). Garai post-beliko hauetan beti
baztertuak izan diren biktimen esperientzia eta testigantza pertsonala kontatzearen aldeko
mugimendua hasi zen.

Aurreko garaietako memoria historikoak, oro har, herrialdearen nagusitasuna azpimarratzeko
eta gertakari loriatsu horiek inoiz ez ahazteko helburua zeukaten, beti nazioaren handitasuna
azpimarratzeko. Garai honetako memoria historikoak, ordea, beste helburu batzuk planteatzen
zituen, sortzen zeuden narratiba berri honetan biktimei ahotsa ematea eta egoera berdina berriz ez
gertatzeko ahaleginak bultzatzea, besteak beste.

Hala ere, ez da ahaztu behar memoria paradigma honek memoriaren erabilera sozial eta
politikoa baimentzen jarraitzen duela. Hau da, Frantziaren kasua aztertuz, II. Mundu gerran, nazien
aurkako erresistentzia mugimenduei eman zien memoriaren lehentasuna naziekin izandako
harremana alde batera uzteko helburuarekin.
1.1.3.2. Frankismoan

Frankismoak errepresaliatu zituen horien aldeko memoria historikoa gaur egun indarrean
dago. Baina, gaur egungoak aurrekari batzuk ditu. Hasieran, 1940ean, hildakoen kopuru eta
identitatea bilatzea zen helburu (Altaffaylla Kultur Taldea, 2003). 1960-1970ean, hildakoen gorpuak
berreskuratzeko mugimenduak indarra hartu zuten, diktaduraren azken urteetan.

Garai horretan memoriaren suspertzea izateak hainbat arrazoi dauzka. Alde batetik, gerra
bukatu berri zegoela hasteak testiguei gertaerak ez ahazteko eta beldurrarengatik zekitena ez
kontatzeko egin zen. 1960 eta 1970. urteetan, gerra zibila bizi eta oroitzen zuten pertsonen
desagertze fisikoa zela medio izan zen. Ondorengo garaietan, mugimendu hauetan belaunaldi berrien
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sarrera izan zen4 memoria berreskuratzeko arrazoi nagusia, gerran desagertu edo hil ziren horiei
biloba edota ilobak, beldur horren menpe bizi izan ez zirenak. Pertsona hauek mugimenduetan
sartzeak perspektiba berriak ekarri zuen (Carrion, 2018: 11).

Mugimendu memorialista honen helburua, frankismoak eragin zituen hildako, desagertu eta
biktima guztiak oroitu eta duintzea izan zen. Izan ere, frankismoaren historia ofizialak ezta
gizartearen sektore batzuek ez dituzte kontuan hartzen. Halaber, espazio publikoaren
demokratizazioa bilatzen zen, gerora ikusiko dugun bezala politika publikoen atalean. Frankismo
garaian espazio publikoa sinboloz beteta zegoelako.
1.1.4. Politika publikoak
Memoria Historikoaren helburuak politika publikoen laguntza behar dute. Politika publiko
hauek estatuak bere biztanleei zor dizkion eskubideekin lotuta daude. Hots, giza eskubideen urraketa
ematen bada, estatuak izan beharreko papera adierazten dute.

Horregatik, askotan estatuan eman den gatazka biolento baten ostean aplikatzen dira, edo
ez, estatuaren arabera. Eskubide hauen aitortza eskakizuna senideen aldetik etortzen da baina
estatua da azken erantzulea. Politika horien artean hiru jarrera ezberdin aurkitzen dira.
Ahazte-politika, lotsaren politika eta adiskidetze prozesua direnak (González Calleja, 2013).

Politika publiko horiek 4 ildo ezberdinetan murgiltzen dira, memoria historikoaren lemarekin
bat egiten dutenak; egia eskubidea, justizia eskubidea, erreparaziorako eskubidea eta gertakaria
errepika ez dadin ziurtatzea, Nazio Batuen erakundek sostegantzen dutena. Erakunde honek,
eskubide internazional humanitarioa ezarri zuten, konfliktuan sortutako memoria eta testuinguru
hauetan emandako eskubideen urraketa ororen trataera justua egiteko helburuarekin. 4 printzipio
hauek 2005eko adierazpenaren parte dira5.

Lehena, egia aitortzea benetan gertatu zena jakiteko eskubidean datza. Pertsonek badute
oroituak izateko eskubidea eta estatuaren egitekoa da pertsona horiek oroitaraztea. Hau
4

Hau da, haien familian belaunaldi berri hauek ez dute beldurrik ezta isilik geratzeko nahirik eta bere senideen
duintasunagatik lana egiten dute. Agian, hildako edo errepresaliatuen seme-alabek egoera traumatiko batekin
lotzen dutenez eta haien bizitzan ikasi eta bizi izan dutenez isilik mantendu behar zirela pausu hori ematea
gehiago kostatu ahal zaie.
5

Comisión de derechos humanos. promoción y protección de los derechos humanos impunidad informe de
diane orentlicher, experta independiente encargada de actualizar el conjunto de principios para la lucha contra
la impunidad*
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testigantzetaz baliatzen da, testigantza horien bilketa, antolatzea, gordetzea eta zabaltzea dira
baliabide eta betebehar garrantzitsuenak. Horretaz gain, dituzten material guztiak, elkarrizketak,
batez ere, patrimonializatzea eskatzen da.

Bigarrena, justizia eskubidea aipatzen da. Honek, berezitasun asko ditu estatuaren arabera.
Adierazi beharra dago eremu honetan, justiziak hainbat esanahi hartzen dituela. Alde batetik,
justiziaren baloreari egiten dio erreferentzia eskubide honek. Horren islada, bere helburu den ekintza
onbideratzailea izatea da. Beste alde batetik, justizia administrazio eta estatu batek izan ditzakeen
justizia ahalmenak biltzen dira. Azken honekin, justizia trantsizionala izendatzen dena elkartu
dezakegu6. Baliabide horiek; epaiketak, amnistia, purgak, hilketak, egiazko komisioak, diru laguntzak
zabaltzea eta jokaera sinbolikoak; omenaldiak eta monumentuak egitea izan daitezke (González
Calleja, 2013).

Hirugarrena, biktimen onbideratzea ziurtatzean datza. Hau estatu edo erkidegoak egin behar
du eta erreparazio sinbolikoa eta testigantzen bilketa izan daitezke baliabide egokiak. Hala ere,
biktima bat onbideratua sentitu den jakiteko biktima edo senideei galdetu beharko genieke. Kasu
batzuetan, hildakoaren gorpua jasotzearekin onbideratuak eta duinduak sentitzen direlako.

Laugarrena, ez errepikatze politika da. Azken finean, honek gaur egungo baloreen
transmisioa eta gertakariaren interpretazioaz baliatzen da. Gertakari eta testigantzen erabilera
pedagogiko eta didaktikoa eginez edota zabaltze publikoa bideratuz. Honetarako hezkuntzaren
beharra dauka eta ondoren aztertuko dugu didaktikaren atalean politika hau nola landu daitekeen
ikasgela batean.
1.1.4.1. Frankismoaren trataera

Espainiako guda zibila eta frankismoaren trataera instituzionala lantzeko bi garai ezberdindu
behar dira. Lehena, frankismoaren eta Espainiako trantsizio garai artean hartu ziren lehen erabaki
politikoak. Bigarrena, XXI. mendean, garai horretako ekintzak eta memoria historikoaren inguruko
legeak.

Espainiako kasura mugatuta, gerra zibila eta frankismoan eman ziren giza eskubideen
urraketaz geroztik, politika publikoak aldatu egin dira eta gaur egun gai eztabaidatsua izaten
6

Justizia transtzionalaz mintzatu behar dugu. Kontzeptu honek justizia eta memoria uztartzen ditu eta estatu
batek gatazka baten ostean bizikidetza eta historia osatzeko hartzen dituen neurriak izango ziren. Hau da,
gobernu edo estatu batek gatazka bat lantzeko erabiltzen dituen baliabideak dira.
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jarraitzen du. Gerra zibila bukatuta, hasierako politika publiko nagusia, damnatio memoriae7eta
ahaztura politika izan zen. Frankismoaren urteak pasa ahala ikusi dugunaren ildo berdinean gizarteak
politika horiek bereganatu egin zituen. Biktimen kasuan, isiltasuna izan baizen joera nagusia.

Memoriaren politika publikoek frankistei mesede egin zien; haien garaipena legitimatu eta
transmititzeko omenaldiak, monumentuak eta hezkuntza erabiltzen zutelako. Beste aktoreak,
galtzaile eta errepresaliatuak isiltasuna eta ahaztearen politika memoriala jarraitu egin zuten,
beldurra eta mehatsuaren politika guztiaren gainetik txertatu zutelako. Gainera, modu honetan
tratatzeak, biktimarioei inpunitatea aitortzen zien (Aragó Carrion, 2016).

1977. urtean, Franko hil eta bi urtera, politika publiko nagusia amnistia aitortzea izan zen
(Garmendia eta García, 2015). Horrela, frankismoan parte hartu zutenei askatasun osoa aitortu
zitzaien, memoria historikoaren bigarren lemarekin, justizia aitortza eskubidearekin bat egiten ez
duena. Horrela, memoria historikoaren lana gizartearen betebeharra bilakatu zen, askotan gobernuz
kanpoko erakundeen bitartez, biktimek merezi zuten egia, justizia eta erreparazioa lortzeko.

Autore batek baino gehiagok frankismoaren ahaztura politikaren erabileraren inguruan
mintzatzen dira. “Frankoren erregimenak isuri duen odola ezkutatu nahi zaie belaunaldi berriei”
(Altaffaylla Kultur Taldea, 2003). Hau harritzekoa da besteak beste, Espainiako kasuak ez duelako bat
egiten beste herrialdeek, Alemania, Italia edo Argentinak, kasu, behin diktadura amaituta egoerari
eman zioten trataerarekin.

Alemania naziaren kasuan, Nurembergeko epaiketatan justizia eta memoria baliabideak
uztartu egin zen. Hala ere, joera hori ez da ohikoa eta normalean, justizia eta memoria banatuak
agertzen dira. Memoriak puntu subjektiboa hartzen du eta justiziak, berriz, puntu objektiboa.
Mugimendu memorialistek kasu askotan, epaiketaren beharrik ez dutela bilatzen.

2007an Memoria historikoaren legea onartu zen8. Lege honek gerra zibila eta diktaduran
biolentzia eta errepresioa jasan zuten pertsonei haien eskubideen alde jokatzea du helburu. Haien
duintasuna bermatzeko neurri berriak dakarrena (Garmendia eta García, 2015, 74).
7

Latinezko esamoldea da mailegu moduan hartu duguna. Bere esanahi literala memoriaren kondena da eta
aitzineko erroman egiten zen politikari erreferentzia egiten dio. Hau da, estatuaren etsai kontsideratzen ziren
horiek ahazteko aurrera eramaten zen prozesua da. Damnatio memoriae ezartzean, pertsona horren
oroitzapena ezabatu eta garai horretan egindakoa ez oroitzeko edo berdina den, ahazte-politikak aurrera
eramaten ziren.
8
Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en
favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura.

19

Memoria historikoa ikasgelan: ikasleen irudikapenak eta ahozko iturrietan oinarritutako baliabideen erabilera.

2000-2020 urteetan ekimenak asko aurrera eraman dira politika publikoen babesean. Kasu,
desobiratzeak bultzatu ziren gobernuaren diru laguntzarekin. Gaur egun, gai honek egun eztabaida
asko sortzen jarraitzen du. Batzuen ustez, iragana dagoen bezala utzi behar da eta beste batzuen
ustez iragana behar bezala ezagutu behar da.
1.1.4.2. Frankismoaren trataera nafarroaren kasuan: gerraondoa, frankismoa eta gaur egungo egoeran

Atal honetan, gerra zibilean eta frankismoan errepresaliatuen memoria mantzentzeko
Nafarroan hartu ziren erabaki edo ekintza ezberdinak aztertuko ditugu. Nafarroaren kasua berezia da
oso, oso aurrerakoiak izan zirelako, ekintza motak eta kronologiari dagokionez. Hiru garai ezberdinez
mintzatuko naiz: gerra bukatu osteko garaia, frankismoa bukatu osteko garaia eta egungo garaia.
Garai hauetan guztietan mugimenduak beste erkidegoenak baino kronologikoki aurreratuagoak izan
ziren estatu mailan eredu bilakatuz.

Alde batetik, senide, bizilagun eta herriko biztanleek haien hildakoak zenbatu eta
identifikatzeko lehen ahaleginak 1940. urte inguruan hasi ziren, gerra zibila bukatu eta gutxira.
Horregatik modu goiztiarrean egin zirela adierazi dut. Beste alde batetik, behin frankismoa bukatuta
trantsizio garaia guztiz kontsolidatu aurretik gorpuak berreskuratzeko prozesuak hasi zituzten,
estatu-mailan lehengoen artean Errioxa eta Extremadurarekin batera. Azkenik, egungo egoera ere
berritzailea da, gobernuaren aldetik memoria historikoaren politika publikoak aldatu eta
gobernuaren babesa jasotzen dutelako.

Gerra bukatu eta 1940 urte tartean, fusilatu eta desagertuen zerrenda klandestinoak egin
ziren. Nafarroako erakunde eta Euskadiko gobernu erbesteratuek parte hartu zuten, senidee eta
herriko biztanleekin batera. Helburu nagusiak hildakoen zenbaketa eta identitatea ezagutzea izan
ziren (Aguilar, P, 2019: 130). Ekimen honek gerora etorriko diren ekintza askoren aurrekaria izan zen.
Frankismo garaian mugimendu hauek klandestinoak izan ziren eta ez zen fusilatuak berreskuratzeko
politika publiko aktiborik abian jarri, noski. Hala ere, senideen elkarte herrikoiek lan handia egin
zuten.
Frankismoaren azken urteetan, bereziki, 1960-1970ko hamarkadetan memoria historikoaren
aldeko mugimenduak suspertu egin ziren. Erakunde hauek gerra osteko ekimenen helburua
partekatzen zuten, fusilatu, hildako eta desagertuen kopurua eta identitatea jakitea. Baina haratago
ere zihoazten, helburu nagusietako bat hildakoen gorpuak berreskuratzea baitzen. Gainera, elkarteak
ez zen soilik hildakoetan zentratu eta bizirik zeuden biztanle errepresaliatuetan fokua jarri zuten ere,
haien historia kontatzeko asmoarekin.
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Fusilatu horien duintasuna eta gorpuzkien berreskurapena eta haien hileta ospatzea bilatzen
zuten desobiratze goiztiarrak martxan jarri ziren, 1970-1980. urteetan (Layana, Gastón eta Ibañez,
2021, 126). Izen horren zergatia kronologia goiztiarragatik egotzi zaie.

Desobiratzeak, Erriberan eman ziren gehien bat, bide batez errepresio frankista bortitzena
jasan zuen Nafarroako zonaldea izan zelako. Hauek 1970. hamarkadan ematen hasi ziren eta
diktadorearen hilketarekin areagotu egin ziren, 1975ean. desobiratze hauek diru-laguntza gabe egin
ziren eta senideek bere eskuekin gorpuak deshobiratu zituzten (Aguilar, 2019).

Zehazki, 1978 eta 1981 urte bitartean desobiratze gehienak burutu ziren eta gorpuzkiei haien
herrietan omenaldi eta hileta indibidual edo kolektiboa egiten zitzaien. Hilobiratzeak askotan panteoi
amankomunetan egiten ziren. Marcilla herria izan zen prozesu hau martxan jarri zuen lehen herria,
1978an, fusilatuak lurperatzeko lehen panteoi amankomuna inauguratu zutelako, modu kolektiboan
omentzeko asmoz (Aguilar, 2019).

1975-1981. urteetan desobiratzeak egitea ez da kasualitatea eta garai horren testuinguruari
lotuta dago. Izan ere, urte horietan frankismoa bukatu eta demokrazia finkatzen hasteko lehen
zantzuak hasi ziren. Beraz, garai egokiena izan zen. Demokrazia eta hauteskundeak ospatu baino
lehen egin nahi izan zuten, ezegonkortasun eta ez-jakintasun horretaz baliatzeko. 1981 urtean,
Nafarroan eraildakoen familiarren elkartea (AFAN) sortu zen (Garmendia eta García, 2015, 71).
Honek lankidetza kooperatiboa, interesa eta erregimen frankistarekiko haustura erakusten du.
Erakunde honek biktimarioen identitatea jakiteko ahaleginak egin zituen.

Hala ere, 1981ean desobiratzeak eten egin ziren. Alde batetik, senideen gorpu gehienak
berreskuratuak izan ziren, guztira 2.168 izan zirenak. Beste alde batetik, 1981ean Tejerok
estatu-kolpearen saiakera egin zuen eta desorekaren beldur alde batera geratu ziren omanaldiak eta
egia aldarrikatzeko ekintza oro. Ikusiko dugun bezala, XXI. mendean, gai hau berriro loratuko da.

Hamarkada horretan egin zen beste ekimen garrantzitsu bat testigantzen bilketa izan zen.
Bizirik zeuden biztanle horiei elkarrizketak egiten hasi ziren. Lehen aipatu bezala memoria
historikoaren baliabide oso aberatsa testigantzen bilketa da. Ahozko iturriak ikertzeko joeraren
jatorria II. Mundu gerran dago, Holokaustoa biziraun zutenekin. Espainiako kasuan, nazioarteko ildo
bera jarraituz, 1980ko hamarkadan hasi zen, batez ere, elkarrizketa metodoa erabiliz (Gago eta Díaz,
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2006). Esan beharra dago dokumentu asko galdu egin zirela biltzeko metodoak ez baiziren
aproposenak.

Nafarroako kasuan, pertsonaia asko nagusitu ditzazkegu errepresiatuen memoriaren alde lan
egiten zutenak. Horien artean, senide anonimoak, apaizak eta alkateak, elkarte herrikoi ezberdinak,
Josefina Campos Orduña eta Jimeno Jurio9 azpimarratu ditzazkegu (Aguilar, 2019).

Iturri idatzi bat aipatzearren, 1936: Navarra de la Esperanza al Terror liburua izan behar da,
honen guztiaren emaitza baita. Liburu hau egiteko, ahozko zein idatzizko iturriak erabili ziren. Horien
artean, artxibo pribatuak, artxibo parrokialak, udal artxiboak, epaitegiko errolda liburuak, prentsa
idatziak eta ahozko zein idatzizko testigantza oro erabili ziren, haiek elkarrizketatu eta grabatu edo
transkribatu egiten zituztenak (Esparza Zabalegi, 2004).

2003. urteko liburuko edizioan, 2.789 fusilatu egon zirela ziurtatu zen (Altaffaylla Kultur
Taldea, 2003). Nafarroako Oroimen Historikoari buruzko dokumentazio fondoak, 2014ean 3311
hildako egon zirela adierazi zuen (Garmendia eta Garcia, 2015, 74). 2021. urtean, ordea, erakundeak
3507 hildako egon zirela baieztatu zuen.

Egungo egoera, lehen esan bezala, oso itxaropentsua da memoriaren politika aktiboak
indarrean daudelako. Bi ildo nagusi banatu beharra dago. Alde batetik, Nafarroako gobernuan onartu
diren legeak daude. Beste alde batetik, Nafar gobernuaren babesa duten ekimen ezberdinak daude:
NUPeko dokumentazio fondoa edota memoriaren institutuaren sorrera bezalakoak. Bi ildoek
Nafarroako Memoria Historikoa mantendu, zabaldu, ezagutu eta lantzeko erraztasunak ematen
dituzte.

Kronologikoki ordenatzearren, Nafarroako Memoria Historikoak edolonako adierazpen
judizialik izan baino lehen, 2002. urtean Nafarroako lehen elkartea sortu zen, AFFNA36-NAFSE
deiturikoa. 2003an Nafarroako Parlamentuan Nafarroako Memoria Historikoaren adierazpena
gauzatu zen, legea 2013. urtean onartu zelarik. Bertan, fusilatuak izan ziren Nafar biztanleen aitortza
eta erreparazio moralaren deklarazio instituzionala egiten zen (Garmendia eta García, 2015,
70,73,75). 24/2003 foru dekretuak sinbologia frankista erretiratzeko agindua eman bazuen ere, egun
horretan lanean dabiltza.
9

Artajona (Nafarroa) 1927- Iruñea (Nafarroa) 2002, Etnografoa, toponista eta historialari Nafartarra. Bere
ikertzeko gai bat Nafarroan gerra zibilak eta frankismoak eragin zuten galera fisikoa zenbatzea izan zen. Ildo
horren ikerketa mehatsu ezberdinek geldiarazi zuten, beste arrazoi askoren artean.
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2008an beste elkarte bat sortu zen, Oroimenaren Autobusa eta 2014ean Bideko Mitxingorria
elkarte memorialista. Helburu nagusia Nafarroako herrien arteko koordinazioa ezartzea eta estrategia
amankomuneko mugimendua sortzea izan zen (Garmendia eta García, 2015).

2011ean NUPeko Memoria Historikoaren fondo dokumentala ireki zen. Helburu nagusia
errepresaliatu guztien berri izan eta kontsulta-artxibo batean guztien erregistro publikoa burutzea da
(Layana Ilundain eta Gastón Aguas, 2019).

2013an10, 33/2013, 1936ko kolpe militarraren ondorioz eraildako eta errepresioaren biktima
izandako nafarroako herritarrei errekonozimendua eta ordain morala emateko foru legea onartu zen.
Aurretik zegoen dekretua zabaltzeko asmoarekin (Garmendia eta García, 2015; Layana eta GastóN,
2019). Lege honek desagertaratzeak eta desobiratzeak, ikurrak kentzea eta oroimena sustatzeko
monumentuen sorrera bultzatzen du. Lege honetaz geroztik, zehazki, 2015. urtean, desobiratzetan
gobernuek diru-laguntza ematen hasi ziren, lehen familien poltsikotik atera behar zena.

2015etik aurrera, memoriaren inguruko politika publiko aktiboak abian jarri ziren eta
gobernuak diru-laguntzaz babestu ditu egun arte. Azken legea 2018an onartu zen, 29/201811 Foru
legea, Nafarroako memoria historikoaren tokiei buruzkoa, egun dauden memoria tokiei babesa
ematen diona nolabait (Layana eta Gastón, 2019).

2018an, Herritarrekiko Harremanetako departamentuan, Bakearen, Bizikidetzaren eta Giza
Eskubideen zuzendaritza sailaren barruan Nafarroako Memoriaren institutua sortu zen (Layana eta
Gastón, 2019). Helburu nagusia laburbilduz, Nafarroako memoria historikoa babestu eta dibulgazio
lanak egitea da. Hots, proposamen didaktikoan instituto honek sortu dituen baliabideekin lan egingo
dugu. Nafarroako Memoria Institutua, Nafarroako gobernuaren barnean, testiguen eta testigantzei
garrantzia handia eman die eta memoriaren dibulgazioa gauzatzen dute ere, bai gizartean bai
hezkuntza munduan ere.

Nafarroako Memoria Institutuak 5 eginkizun nagusi ditu. Lehena, erreparazio omenaldiak
antolatzea da, biktimak duintzeko asmorekin. Bigarrena, desobiratzeak antolatu eta gorpuen
identitatea jakiteko ADN banku baten sorrera da. Hirugarrena, sinbologia frankistaren erretiratze
programa da. Laugarrena, Nafarroako memoria historikoaren babesa eta zabalkuntza egiteko
10
11

BON N.º 233 - 04/12/2013; corr. err., BON 11/02/2014.
BON N.º 250 - 31/12/2018.
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helburua da. Azkenik, hezkuntzari bideratutako Memoria duten eskolen programa dago. (Layana eta
Gastón, 2019). Horri buruz, didaktika eta proposamen didaktikoan sakonduko dugu.

1.2. Atal didaktikoa
MALeko atal didaktiko honetan aurreko atalean aipatu ditugun kontzeptuak hezkuntzan
daukaten erabilerari buruz hausnartuko dugu. Batez ere, memoriak eskolan duen eta izan dezakeen
espazioari buruz mintzatuko gara. Hezkuntzan Memoria eta Historiaren arteko erlazioaren inguruko
eztabaidaz gain, ikastetxeetan memoria giza zientzien edukietan barneratzeko beharra adieraziko
dugu. Hori argudiatzeko memoria historikoak lantzeko erabil daitezkeen metodologia berritzaileak
ikasleengan dituzten onurak aipatuko ditugu, giza zientzien helburuak lortzeko erraztasuna ematen
dutelarik. Horren kontran, egon daitezkeen arazoei erreparatuko diegu.

Azkenik, iturri historikoen barruan ahozko iturriak aztertuko ditugu. Haien jatorria, eskolan
noiz eta nola lantzen hasi ziren, haien fidagarritasuna, ikasleak ze gaitasun lor dezakeen, besteak
beste. Izan ere, MALari jarraiki diseinatu dugun esku-hartzean erabili ditugun iturri historikoak
baitira.

Aipatu beharra dago, printzipioz, memoria (Memoria historikoa, memoria indibiduala edo
memoria kolektiboa) Geografia eta Historiako ikasgaiaren edukietan sartzen dela, giza zientzietan.
Hala ere, egungo egoeran, irakaskuntza transbertsalak indarra hartzen doa, LOMLOE legediarekin
areagotu egingo dena. Honek esan nahi du ikasgai batek propioak dituen edukiak beste ikasgai
batzuekin partekatzen ahal dituela. Memoriaren kasuan, giza zientziak ez diren esparruetan lantzeko
aukera dago, zehazki, hizkuntzetan erraztasun handia dago.
1.2.1. Memoria eta hezkuntza

Argi dago, esan dugunaren arabera, gizarteak iragana ezagutzeko eskubidea eta beharra
duela eta hori lortzeko historia eta memoriaz baliatzen dela. Memoria belaunaldiz-belaunaldi igaro
behar den elementua da. Horretarako, memoriaren transmisioa ziurtatzeko, alegia, eskola funtsezko
elementua da (Carretero, Rosa eta González, 2005, 22; Cuesta, 2015, 19). Transmisio hori
memoriaren eginkizunen artean dago (González Calleja, 2013).

Atal epistemologikoan, gizarte berean historia eta memoria kolektibo bat baino gehiago egon
daitekeela azaldu da, batez ere, gertaera traumatiko eta gatazkatsuak egon badira. Orokorrean,
horien arteko talka gauzatzen da (Traverso, 2007). Horiek horrela, eskolak transmisio funtzioa
betebehar duen heinean, memoriaren aniztasunari erreparatu behar dio, historiaren aniztasunari
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bezala eta iraganaren errealitatea osatuagoa irakastea azken xedea izan behar du (Carretero, Rosa
eta González, 2005, 34; Cuesta, 2015, 23).

Hala ere, memoria ez du beti hezkuntzan parte hartzeko aukerarik izan. Giza zientzien eta
bereziki historia disziplina eskolarra XIX. mendean ezarri ziren eta bere helburu nagusia kontzientzia
nazionala sortzea ziren (Pagés, 2009, 3, 6; Carretero, Rosa eta González, 2005, 13). Kontuan hartu
behar da eskola garai horretan identitate nazionalak sortzeko balio zuela, estatu nazioen sorreran
funtzesko elementua izan baizen. Ideologia hori goraipatzean estatu-nazio horren aniztasun kulturala
alde batera utzi zen (Pagés, 2009, 4 eta 9). XIX. mendeko historia hori oso ikuspegi elitista,
maskulinoa eta txuria zeukan, pertsona horiek historia idazten eta ikasten zutelako.

Historia disziplina eskolarra garai horretako historiaren historiografia nagusituarekin bat
zetorren. Hala ere, XX. mendeko erdialdera historiografia horren paradigma aldatzen hasi zen,
1960ko hamarkadan herrialde askotan finkatu zena (Cuesta, 2015, 17). Aldaketa honek hainbat
arrazoi zeuden, bai garai horretan ideologia ezberdinen gorakadek eraginda baita XX. mendeko
gertakari traumatikoek eraginda.

Alde batetik, XX. mendean egon ziren egoera traumatiko asko eragin zuten (Cuesta, 2015,
19). Hala nola, XX. mendeko kolonialismoa, totalitarismoa, guda mundialak, demokratizazio
prozesuak eta gatazka horietan izandako giza eskubideen urraketa gogorra daude (Cuesta, 2015, 15).
Beste alde batetik, historiografiaren giro aldaketa izan zen paradigma estrukural-funtzionalista hautsi
zuena. Garai honetan, batez ere, 1960ko hamarkadan pentsalari britaniar marxisten ideiak zabaldu
ziren historiografian lekua hartuz.

Horren adierazle, E. Thompson-en “Behetik egindako historia12” kontzeptuak hartu zuen
garrantzia. Paradigma historiografiko honek, historia modu loriatsu egitea baztertuz, historia
emozionala eta konkretuagoa kontatzeko helburua zeukan. Defendatzen zuten historia mota honetan
marginatu eta isilaraziak izan ziren pertsonaia ezberdinak ezagutu, interpretatzeko eta ahotsa
emateko aukera egon zen (González eta Pagés, 2014).

Honi esker, historia sortzen zuten subjektu historiko aktibo horiek aldatzea eragin zuen.
Lehen, heroi militarrak ziren gertakari batean goraipatzen zirenak. XX. mende erdialdetik, gatazkaren
12

Historiako tradizioak historia goitik behera ikertu duela esaten dute. Hau da, historiak soilik jaramon egin
diela goiko estamentu edo klaseetan zeuden pertsonaiei. Historia modu honekin, pertsona arrunten historia
eta bizitza ikertzea dute helburu. Horregatik, izendapen hori erabiltzen da (Mattozzi, 2015, 259-260).
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ostean historiak marginatu dituen pertsona zein kolektiboen historia osatu nahi zuten. Hau da,
historian baztertuak izan ziren beste pertsonaia batzuei lehentasuna eman zitzaien eta beste bizitza
esparruko gaien inguruan interesa piztu zen (Mattozzi, 259; González eta Pagés, 2014).

Honek, XX. mendeko gatazken osteko galtzaileen edo gerra bizirautea lortu zuten horien
ahotsa entzuteko nahia zabaldu zuen, batez ere, aipatu bezala, Holakaustoaren ostean. Hau zuzenki
memoriaren loraldiarekin lotu dezakegu. Aldi berean, Cuestak dioen bezala, esperientzia eta
oroitzapenari garrantzia eta balioa aitortzen hasi zitzaien eta horrekin batera, garai horretan bizi ziren
herritarren testigantzen erabilera hasi zen (Cuesta, 2015, 19).

Paradigma aldaketa honek didaktika berriei espazioa eman zien, non memoriak hezkuntzan
eta historiaren irakaskuntzan, hau da, giza zientzietan, presentzia hartzen duen. Hori, modu batean
edo bestean, didaktikan nabaritu egin zen, ikertzen ziren gai horiek hezkuntzan barneratu behar
zirelako. Honekin, historia sozialaren garrantzia azpimarratzen da eta historia politikotik at beste
disziplina asko daudela aldarrikatzen hasi zen (Mattozzi, 2015, 259). Orokorrean, iraganaren
osotasuna ezagutzeko ardura zegoelako.
1.2.2. Gizarte zientzien helburuak

Memoria Historikoak hezkuntzan presentzia hartu zuela aipatuta komenigarria da giza
zientziak lantzeko metodologiaren inguruko eztabaida planteatzea. Aldi berean, memoria lantzeko
didaktikaz mintzatuko gara. (Borrés Llop, 1989; Santisteban, 2019, 2010, 2014; Canals Cabau, 2014;
Carretero; 2005; Cuesta, 2008, 2011; Carnevale, 2013; González; 2010, 2014, Jiménez eta Felices de
la Fuente, 2018; Raggio; 2004; Pagés, 2009, 2010, 2014). Egia esan, giza zientziak irakasteko
lehendabizi giza zientzia horien helburuak jakin behar ditugu, hori lortzeko egokiena den
metodologia aurkitzeko.

Egungo giza zientzietan finkatu diren helburuak, memoria duen historiarekin bat egiten
dutenak, paradigma aldaketaren garaitik leuntzen joan dira. Alde batetik, giza zientzien helburua
ikasleek pentsamendu historikoa garatzea da, bere alderdi edo dimentsio guztiekin batera
(Santisteban, González eta Pagès, 2004, 2).

Beste alde batetik, ikasleek iragana eta orainaldiaren arteko erlazioa sortzeko gaitasuna
bilatzen da etorkizunean herritar parte hartzaile eta kontzientziatuak izateko. Horrela, gaitasun sozial
eta herritarra bereganatzen da (García Pérez, 2014, 121).
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Pentsamendu historikoriaren lehen alderdia denboraren kontzientzia historikoa bereganatzea
da. Bigarrena narrazio historikoa sortzeko gaitasuna izatea da, historiako errepresentazio sozialekin
diskurtsoa eraikiz. Hirugarrena enpatia historikoa eta informazioa testuinguruan jartzeko gaitasuna
da. Azkenik, laugarrena, iturri historikoen interpretapena landuz interpretazio eta egiaztatze
historikoa lortzea da (Santisteban; González; Pagès, 2004, 2).

Ikusiko dugun moduan, ikasleak pentsamendu historikoa bereganatzeko beharrezkoa da
irakaskuntza-prozesuan ikerketa eta hausnarketa ikasgelan sustatzea (Santisteban, González eta
Pages, 2004, 1; García Pérez, 2014, 120). Ezinbestekoa baita ikasleek informazioa egiaztatzea eta
errealitatea interpretatzen jakitea (Canals Cabau, 2014, 275). Hori, azalduko dugun bezala, iturri
historikoekin lan egitean lortu daiteke (Santisteban; González eta Pagès, 2004, 2; Cuesta, 2015, 26).

Planteamendu horretan metodologia tradizionalarekin talka egiten dute metodologia
berritzaile hauek. Metodologia tradizionalista erabiliz gero, giza zientzien helburuak berak izaten
jarraitzen dute, hori lortzeko zailtasun handiagoak dituztelarik. Orokorrean, eredu tradizionalak
alderdi memoristikoak lehentasunez lantzen ditu, eduki kopuru asko, gai itxiak eta orainaldiaren
presentzia ezarekin (Pagés, 2009). Honek, ez dio ahalbidetu nahi den hausnarketari espazioa uzten.
Beraz, sustatu behar dena ikerketa metodologia erabiltzen duena da.

Gizarte zientzietan aipatu behar dugun beste helburu bat ikasleek denbora historiko
ezberdinen arteko erlazioak sortzeko gai izatea da. Hau da, orainaldian iragana ikertzen jakitea eta
ezagutzea etorkizunean herritar konprometitu eta parte hartzaile bihurtzeko (Pagés, 2009;
Santisteban; González eta Pagès, 2004). Gizarte zientzietan ikasten den hori edo giza zientzien bidez
lor daitezkeen gaitasun horiek etorkizun hurbil bat eraldatzeko erabili nahi da (Santisteban, 2019;
Pagés, 2009).

Hori lortu ezean, behintzat, iragan osoaren berri daukaten ikasle gogoetatsuak sortu
ditzazkegu. Bide batez, orainaldiko eta etorkizuneko errealitetatean esku-hartu eta bidegabekerien
kontra egoten direnak ere ager daitezke. Gainera, modu lokal edo globalean oraindian gertatzen
diren ekintza ezberdinen kausak iraganean bilatzeko gai izan behar dira.

Memoriak helburu hauek lortzeko garrantzi handia dauka aipatu diren gaitasunak lortzen
laguntzeko ahalmena duelako. Cuestak memoriak hezkuntzan dituen 5 planteamendu ezberdin
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adierazten ditu, betiere, pentsamendu historikoaren dimentsio eta gaitasunekin bat datozenak
(Cuesta, 2015, 24).

Lehena, memoria indibiduala da, eta ahozko iturriek informazio pertsonalaz ematen
dutenarekin lor daiteke. Alabaina, Durkeheimen arabera, Cuestaren artikuluan agertzen den bezala,
eskolak memoria indibidual horien errepresentazio kolektiboa bideratu behar du, irakaspena
aniztasunean oinarritu dadin. Memoria kolektiboa bizikidetzaren ideiarekin lotzen duen heinean
(Cuesta, 2015, 18).

Bigarrena, memoria soziala da. Honek giza irudikapenei erreparatzen die. Oso lagungarria
gaiak itxita ez egotea narratiba batek izan ditzakeen irudikapenen interpretapen eta transformazioan
oinarritzen delako (Cuesta, 2015, 26; Santisteban, 2019, 65).

Hirugarrena, memoria historikoa izendatzen du. Kasu honetan, espazio-denbora lerro hori
lantzeko erabiltzen da. Hots, orainalditik, orainaldiko gatazka eta egoera guztiak bukatugabe
daudelarik, iragana ezagutu eta ikertzean datza. Guregana iraganaren errepresentazioak nola eta
zergatik iritsi diren ikertu daiteke (Cuesta, 2015, 25). Hau da, garaien arteko kausalitateak ezartzeko
gaitasuna lor daiteke.

Laugarrena, memoria gatazkatsua izendatzen da. Honen helburua memorien aniztasuna
lantzen dela bermatzea da, gizartearen errealitate osoa lortzeko, batez ere, herrialde batek egoera
gatazkatsu bat bizi izan badu. Azkena eta bostgarrena, memoria selektiboa aipatzen du. Honek,
edukien antzera landu beharreko gaien aukeraketa egitean datza (Cuesta, 2015, 25).

Hala ere, memoria historikoa eskolan sartzeak arazoak ekar daiteke, bide batez, ez bada
modu egokian transmititzen. Alde batetik, gai baten sakralizazioa egin daiteke (Tolorov, Gonzalez eta
Pages, 2014, 27; Gago eta Díaz, 2006. 9). Hots, gertaera historiko bati izaera sakratua aitortzea,
ezagutzea bai, baina kausak eta beste gertakariekin daukan erlazioa ez ikertzea, besteak beste.

Beste alde batetik, askotan uste da gai bat eskolan lantzeagatik ikasleak horrekin
kontzientziatuko direla eta jarrera horiek errepikaezinak bilakatzen direla, batez ere, giza eskubideen
urraketaz ari garenean (Gonzalez eta Pages, 2014, 27). Hala ere, hori ez da guztiz zuzena, ezin baitugu
baieztatu gaia lantzean errepikatuko ez denik, baina gaia landuz gero aukera gutxiago daude (Raggio,
2004, 106).
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Honekin lotuta eta errealistak izanda, hezkuntza ezin daiteke gai izan historian zehar betikotu
diren giza irudikapen guztiak eraldatzeko. Horren kontran, aurreiritziak jakinda, aukera dago ideia
nagusiak aurkeztu, haien arteko erlazioa ezarri eta garai bateko errealitatearen osotasuna ezagutzera
emateko. Kontuan hartu behar dira ikasleek dituzten aurre ezagutzak zenbaterainokoak diren gaia
egoki lantzeko.

Azkenik, giza zientzien helburuak lortzeko, zoritxarrez, pentsamendu historikoaren gaitasuna
eta ikasleak behar duten zentzu kritiko hori lantzea ez da gauza erraza. Alde batetik, pentsamendu
historikoa ez da egun batetik bestera lortzen den gaitasuna. Hori sustatu egin behar da, ikasgai
gehiagotan eta denboran epe luzeago batean (Jara eta Boixader, 2014, 70). Pentsamendu historikoa
askotan, giza zientzien alorrera mugatzen da beste ikasgai askotan, hizkuntzetan adibidez, landu
daitekeen bitartean.

Beste alde batetik, ezin da pentsatu ere kurtso bateko ikasgai batean lantzearekin aski dela.
Horrek, ikaslearen irakaskuntza prozesuan egun daukan espazioa baino gehiago okupatu beharko
luke. Hau da, ikerketa, zentzu kritikoa eta historiako kasuan pentsamendu historikoa lantzeko
baliabide horiek lehenagotik, DBHko lehen mailetatik edo Lehen Hezkuntzako azken kurtsoetan
lantzeko beharra dagoela.

Memoria Historikoa eskolan txertatzeak gizarte berean dauden historia eta memoria
ezberdinak ezagutzeko balio du. Alabaina, baliteke memoria historikoa lantzerako orduan gizartean
dagoen memoria baten inguruan aritzea.

Horregatik, oso garrantzitsua da Finocchio argentinarrak azpimarratzen duen bezala,
memoriak aniztasun kultura erakusteko beharra izatea. Ez da erakutsi behar gizarte batean memoria
onak eta memoria txarrak daudela, ezta memoria bat eta bakarra dagoela (Cuesta, 2015, 23). Hau da,
ikasle batean dauden ikasleen historia egin beharra dago, ikasle horien jatorria kontuan hartuz eta
ikasleen anitzasunari erantzuna emanez (Carretero, Rosa eta González, 2005, 34).
1.2.3. Estrategia metodologikoak gizarte zientzien helburuak lortzeko

Didaktika kritikoaren planteamenduei jarraiki, hau da, giza zientziak modu tradizionalean
erabiltzeari uzteko teoria honek alternatiba metodologikoak eta irakaskuntza-estrategia ezberdinak
plazaratzen ditu, pentsamendu historikoa sustatzeko oso baliagarriak direnak (García Pérez, 2014,
119; Cuesta, 2015, 22; Santisteban, 2019).
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Teoria honen oinarria ikertze metodologia erabiltzean datza (Cuesta, 2015, 22; Santisteban,
2019; Santisteban, Gonzaléz eta Pagés, 2004). Hori bideratu ezin bada, hausnarketa bideratzea ere
baliagarria da, debate eta ikasleek sortu beharrezko argudioen bitartez (Santisteban, 2019, 59;
Santisteban; González eta Pagès, 2004, 2).

Metodologia hau erabiltzeko ezinbestekoa da ikasleek modu autonomoan lan egitea eta bere
ikaskuntzaren protagonistak bilakatzea. Hori bai, irakaslea laguntza moduan izanik. Horretarako oso
baliagarria da ezagutza eredu tradizionala alde batera uztea, klase magistralak eta testuinguru
didaktikoak praktikoak izatea.

Horrela, ikerketa, hausnarketa, debateak, argudiatzen ikastea, proiektuak egitea ahalbidetzen
du, besteak beste. Metodologia mota hauetan, non ikaslearen lan prozesuak garrantzia hartzen duen,
pentsamendu kritikoa sustatzen dute, giza zientzien kasuan ere, pentsamendu historikoa lantzen da
(Quinquer, 2004, 2,7; Canals Cabau, 2014, 373).

Behin metodologia zehaztuta, lan egin beharreko edukiak zein izan beharko liratekeen
zehaztuko dugu. Egia da lan estrategia kooperatiboak, ikaskuntza interaktiboa bereganatuta (Canals
Cabau, 2014, 373), kurrikulumean agertzen diren edukiek lan egin dezakegula.

Hala ere, aditu askok dioten bezala (García Pérez, 2014; Pagés 2009, 2014; González, 2014;
Cuesta, 2011; Jiménez Martínez eta Felices de la Fuente 2018; Santisteban, 2019) aberasgarriagoa
eta baliagarriagoa suertatzen da, alde batetik, kurrikulumean agertzen diren edukien problematikan
oinarritzen den irakaskuntza (García Pérez, 2014, 121; Santisteban, 2019, 60).

Beste alde batetik, planteatzen da ikaslearen orainaldian bizirik dirauten gaiak edota gai
polemitikoak lantzea, hauentzat oso aberasgarria dena (García Pérez, 2014, 121; Santisteban, 2019;
Jiménez eta Felices de la Fuente, 2018; Jara y Boixader, 2014). Honekin, orainaldian modu global edo
modu lokalean dauden arazoak lantzen dira eta aldi berean iragana orainalditik ezagutzen da (Cuesta,
Mainer, Mateos, 2008, 51).

Adibidez, garai ezberdinetan eman diren portaera berdinak aztertu ditzakegu oraina eta
iraganaren arteko erlazioa eginez. Hala nola, Espainiako guda zibilean erbesteratu ziren
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errepublikarren gaia landu daiteke egungo errefuxiatuen krisia lantzen den bitartean, Jiménez
Martinez eta Felices Fuentesen azterketan oinarrituz (Jiménez eta Felices de la Fuente, 2018).

Estrategia didaktiko hauekin, ikasleek onura eta gaitasun asko lor ditzakete. Izan ere,
ikaslearen egungo munduan kokatzen da eta horrek nahitanahiez, ikasten duten horri zentzua
emateaz gain, ikaslea edukira hurbiltzen du eskolaz kanpo ikusten duelako (Santisteban, 2019, 63).
Horrela, edukiei aplikazio erreala eta erabilgarritasuna ematen zaie. Gainera, egoera lokal bati
jaramon eginez gero, hurbiltasuna lortzeko erraztasunak areagotuko dira, eta aldi berean, mundu
globalarekin erlazionatzeko aukera dago.

Bestalde, eredu hauek erabilita ikasgelan oso urrun dagoen orainaldia ekartzen dugu,
ikasgaiaren oinarria bilakatuz (Cuesta, Mainer, Mateos, 2008). Horretaz gain, iragana orainaldiaren
bitartez eta orainaldia iraganaren bitartez, ulertzeko gai izatea helburu nagusia da. Are gehiago,
eskuratutako gaitasun horiekin etorkizunean herritar parte hartzaile bihurtzea nahi da.

Halaber, planteamendu hauek gaitegian aldaketa egotea ahalbidetzen dute. Egun, historia
politiko-militarra nagusitzen da, eliteetako pertsonaiek lehentasuna hartzen, ikasleek oso urrun
sentitzen dutena (Mattozzi, 2015, 260). Metodologia hauek, ordea, gizartearen subjektu arruntak
ikertzeko aukera ematen du. Horietaz gain, gizarteak eta historiako errelatuak baztertu dituen
biztanleen errealitatea ezagutu daiteke (Santisteban, 2019, 66). Memoria historikoari esker, gaur
egun bizirik dirauten errealitatea landuz gero, guda zibileko errepresialiatuen errealitatea ezagutzeko
aukera daukagu, adibidez.

Esan beharra dago lantzen ditugun gaiek indagazio prozesu egokiagoa izan eta ikasleek modu
egokiago batean hausnartu dezaten komenigarria dela gaiak ondo finkatzen jakitea. Hau da, gaiak
mugatuak izan behar dira, ikasleek benetako sakontasuna eta hausnarketa egin dezaten. Aldi berean,
eredu tradizionalaren kontra, gaiak oraindik itxiak ez izatea komenigarria da, oraindik bizirik egotea
eta erantzun posible asko izatea ere oso lagungarria da irakaskuntza-prozesuan kontzientzia kritikoa
lortzeko orduan (González eta Pagés, 2014; Santisteban, 2019, 64-65).

Laburbilduz, egungo paradigma didaktikoan, historia gizartiarrago bat lortzeko aukera dago.
Orainalditik eraikitzen dena, iragana ezagutzera emateko, gaur egungo munduaren dinamika
orainalditik ezagutuz horrela, edukiei erabilgarritasuna emanez. Azkenik, ikasleek kontzientzia
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kritikoa eta pentsamendu historikoa bereganatzeko metodologiak erabiltzea posible da. Hau da, XXI.
mendeko giza zientzien helburuak betearazteko historia sozialari lehentasuna emateko garaia da.
1.2.4. Ahozko iturriak
Pentsamendu historikoa lortzeko aipatu dugun beste elementu ezinbestekoa iturri
historikoen ikerketa egitea da, horrela iturrien egiaztapena egin ostean, hauekin diskurtso historiko
propioa sortzeko aukera dagoelako (Santisteban; González; Pagès, 2004, 5; Santisteban, 2019, 61).
Historia hurbil zein urrunago bat ezagutzeko balio digu.

Batetik, orainaldia eta iragana erlazionatzeko tresnak dira. Horrela, kontzientzia
historiko-tenporala lortzen da, garai bateko testuingurua lortzean. Narratiba bat sortzeko aukera
dago bildutako informazio guztiarekin, historiako errepresentazio sozialak interpretatuz gero.

Bestetik, iturri egokiak erabiltzean eta gai zehatzak landuz gero, empatia historikoa sortzeko
aukera dago. Azkenik, interpretazio historikoa egiten da pentsamendu historikoaren lau alderdi
nagusiak bereganatuz (Santisteban, González eta Pagès, 2004, 1-5).

Iturri historikoak anitzak izan daitezke, kopuru eta motan, materialak eta materia gabekoak
izan daitezke eta garai historiko guztietan aurkitzen dira. Garai bateko errealitatea ulertzeko iturrien
arteko kontrastea gauzatu behar da. Esan beharra dago iturri bakoitzak zerbait ekartzen duela eta
iturri mota ezberdinen uztarketarekin emaitza osatuagoak lortuko ditugula. Hori da hezkuntzak
irakasleen eskutik daukan erronka nagusia, iturriak ikasgelan barneratu eta haiekin lan egiten jakitea.

Kontuan izanda memoria historikoa lantzeko ikastetxeko esku-hartzean ahozko iturriak erabili
ditugula ezagutza bereganatzeko ardatz giza hauei buruzko hausnarketa plazaratuko dugu, hauek
ikasleengan dituzten onurak eta baita planteatzen diren oztopoak landuko ditugu. Hala ere, atal
honen helburua ahozko iturriak gure lanaren testuinguruan kokatzea da.

Beraz, azaldu bezala, paradigma aldaketa berriek, subjektu historikoa eta gai historikoak
aldatu zituen. Dinamika berri horretan, subjektu historikoa herritar arrunta da eta gai historikoa
herritarren horien bizitza ikertzea izan ziren, historia sozialarekin zerikusi handiagoa daukana.

Hori lantzeko metodologia berriek ahozko historiaren zabaltzea eragin zuten, hein handi
batean (Carnevale, 2013). Ahozko iturriak ikertzeko joeraren jatorria II. Mundu gerran dago,

32

Miren Altadill Aguirrezabalaga

Holokaustoa biziraun zutenekin. Espainiako kasuan, nazioarteko ildo bera jarraituz, 1980ko
hamarkadan hasi zen, batez ere, elkarrizketa metodoa erabiliz (Gago eta Díaz, 2006).

Hezkuntzan testigantzak sartzearen kronologiari dagokionez, eraberritze didaktiko horretan,
1960ko hamarkadan Britania Handiko New Story korronteak historia sozialari garrantzia emanez,
testigantzen erabilera hezkuntzan sartu zuen (Borrás Llop, 1989).

Hala ere, egun oraindik eztabaida asko dago ahozko iturrien fidagarritasunaren inguruan.
Batetik, testigantzak memoriarekin lotzen dituzten heinean, subjektiboak direla adierazten dute
(Gago eta Díaz, 2006). Ahozko iturriak pertsona batek bizi duen bizi-esperientziaren berri ematen
digu. Askotan ere, lehen mailako iturriak erabiltzen dira, testiguari egindako elkarrizketak ikasgelan
proiektatzen direlako eta horrek manipulazio gutxiago izateko aukera dauka (Gago eta Díaz, 2006,
19).

Batzuetan, informazioa distorsinatua ager daiteke. Hori gerta eta areagotu daiteke testiguak
heldutze eta denbora pasa ahala. Izan ere, ez dago esperientzia propioa baino baiezkortasun gehiago
izan dezakeena. Askotan, datak emateko orduan, datu zehatzak edota beste familia, bizilagun eta
beste pertsonen inguruan hitz egiten dutenean gertatzen da baina behar dugun informazio nagusia
kontuan hartu behar dugu.

Horren kontran adierazi beharra dago iturri historiko guztietan, berdin duela ze motakoak
diren, manipulazioa egon daitekeela kontserbatzen dituenaren eskutik. Askotan, datuak gaizki
agertzen dira, erabilitako metodologia dela medio, No general! liburuaren kasuan bezala Nafarroako
hildako kopuru guztiak zenbatzerako orduan egon zen akatsaren kontra egiten duena.

Gago eta Díazek azaltzen duten moduan, testigantzek, historiari ekarpena egiten diote
askotan falta zaion informazioa betetzeko behar duena. Informazio hori badago, Frankismoaren
kasuan, adibidez, prespektiba eta galdera berriak planteatzeko balio dute (Gago eta Díaz, 2006, 7).

Kontuan izan behar da erabiltzen ditugun iturri mota guztietan bezala, ahozko iturriak
egiaztatuak izan behar direla eta aurretik landuak daudela historialari baten eskutik. Horrela,
oroitzapenari izateari utzi eta artxibo batean gordetzean, iturri historiko artxibagarri eta erabilgarria
bilakatzen da narratiba historikoak eraikitzeko orduan (Carretero, Rosa eta González, 2005).
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Behin hori eginda ahozko iturriak eskolara eramateko unea izango da. Esan beharra dago
iturri mota honekin hezkuntzan lan egitean eta batez ere aurreko atalean azaldu ditugun bi
metodologietan historia ikertzeko oso baliagarria dela bi arrazoi nagusiengatik.

Alde batetik, giza zientzien kurrikulum eta euskarrietatik at geratzen denari heltzeko aukera
ematen digute (González eta Pagés, 2014; Borrás Llop, 1989). Hau da, gaitegiaz gain beste gai batzuk
ikusteko aukera dago, gaiak eguneratu egiten dira, gaur egun dauden eztabaidetan oinarrituz eta
ikasleengana historia hurbildu egiten da, historia gizatiarrago bat erakutsiz (González eta Pagés, 2014,
301). Horrek, haiengan interesa handitzea eragin dezake eta enpatia landu dezakete ere (González
eta Pagés, 2014).

Carreterok banaketa bat plantetazen du historia eta memoriaren erlazioaren inguruko
hausnarketaren harira. Alde batetik, irakasten den historia kurrikulum eta testu liburuetan agertzen
den edukiekin erlazionatzen du, hau da, historia politiko-militarrarekin (Carretero, Rosa eta González,
2005, 18). Atal honetan ikertzen diren subjektu historikoak elite aberatsak dira (Borrás Llop, 1989).

Beste alde batetik, egunerokotasunaren errealitatea memoriarekin lotzen du, zehazki,
memoria kolektiboarekin, gizarte bateko herritarren ahotsari garrantzia emanez. Beraz,
egunerokotasuna ikertzeko testigantzen beharra adierazten du (Carretero, Rosa eta González, 2005,
18). Pertsona horiek bere bizitza arruntaren inguruan informazioa emanez. Gainera, askotan, historia
ofizialetik kanpo dauden gizartearen sektoreei ahotsa ematen die: langileak, emakumeak, etnia
minoritarioak, umeak, nerabeak, agureak, besteak beste. Garai bateko errealitatea ulertzeko garai
horretako protagonista guztiak ezagutu behar dira (Carretero, Rosa eta González, 2005, 16).

Hori oso argi ikus daiteke gertaera historiko konfliktibo baten ostean galtzaile izan direnen
ahotsak entzuteko aukera dugulako. Honek ere historia ofiziala zalantzan jartzera eramaten gaitu eta
ondorioz pentsamendu kritiko hori lantzen da (González eta Pagés, 2014; Cuesta, 2015, 25). Horrez
gain, testigantzekin bizipen indibiduala eta kontzientzia kolektiboarekin lan egiteko aukera izaten
dute, ikusiz askotan modu kolektiboan eragiten duela gertakari historiko batek (Cuesta, 2015, 18).

Azkenik, testigantzekin ikasleen errealitate lokala ikertu daiteke. Errealitate lokal horren eta
errealitate globalak ere konparatu daitezke, joera zein den ikusiz. Hau da, makrohistoria eta
mikrohistoria egiteko aukera dago (Borrás, 1898, Gago eta Díaz, 2006, 9).
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Gainera, errealitate lokala orokorrean gertuagokoa iruditzen zaie, jakin-min nahia handituz
eta ikerketa aurrera eramateko iturri gehiago kontsultatzeko aukera izaten dute (Raggio, 2004, 103).
Eskala txikiagoko historia aditzera ematean gertutasunaz gain historia orokorrean antzeman
daitezkeen gertakari edo dinamika ugari agertzen dira (Raggio, 2004, 103). Askotan, fenomeno
globalak ulertzea abstraktoagoa iruditzen zaie eta gertakarien protagonistekin enpatizatzea zailagoa
da.

Arazoetan zentratuz gero, arazo nagusiak, iturri bat modu akritiko eta testuingururik gabe
erabiltzea dira (Borrás Llop, 1989). Borrás-ek aipatzen duenari jarraiki, askotan, ikasleak iturri hori
irakasleak jarri badu, egia absolutu gisa hartzen dute eta ez dute horren inguruko interpretapen edo
egiaztapenik egiten (Borrás, 1989).

Horregatik, inoiz ez da testigantza bat testuinguru gabe erabili (Borrás, 2004, Gago Diaz,
2006, 16). Are gehiago, González eta Pagés adituek, ahozko iturriak beste motako iturriekin ez
uztartzeak iturri hauen arazo komun bezala izendatzen dute. Haratago doaz baieztatzen ahozko
iturriek irakaslearen azalpen gabe edo testuinguruaren aurre-ezagutzik gabe lantzeak ez duela
horrenbesteko gaitasunik lortzen (González eta Pagés, 2014).

Hau da, askotan, ahozko iturriak garai horren errealitatearen islada ezagutzeko balio duten
iturri idatziekin uztartu egin behar dira. Horrela, testigantzen denbora historikoa modu egokian
identifikatu eta denbora historiko horren errealitate ez linealaz jabetuko gara.

Azkenik, ahozko iturrien berezitasuna dela medio, iturri mota honek, ikasleari bestelako
baloreak lortzen laguntzen dio. Hala nola; errespetua, giza eskubideen urraketaren berri ematen dio,
justiziaren balorea bereganatzen du. Aldi berean, enpatia garatzeko eta irakaslea edukira hurbiltzeko
ezinbestekoak dira.
1.2.4.1. Ahozko iturriak didaktikan nafarroako kasuan

Ahozko iturriak eta didaktikak Nafarroan harreman handia daukate, gobernuaren sail batek
zabaldu dituen programetan, batez ere, Memoriaren Nafarroako Institutuak ikastetxeetan aurrera
eraman dituen ekimen ezberdinekin. Ahozko iturriez gain, bestelako ekintza asko antolatu dituzte
bere Memoria duten eskolak programaren barruan. Oso aproposa suertatzen zaigu honen inguruan
zabaltzea memoria ikasgelan lantzeko helburua daukan gure esku hartzeak, erakunde honek bildu
dituen bai testigantza bai baliabidearen erabileran oinarritzen delako.
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Izan ere, atal epistemologikoan azaldu bezala, institutu honek, herritar guztiei zuzentzen
zaizkion proiektuak egiten ditu beti memoria babestu, zabaldu eta biktimak errekonozitzeko
helburuarekin. Horien artean, batzuk, izaera didaktikoa daukate. Esaterako, urtero Sartagudako
Memoriaren Parkean antolatzen den elkartaratzea, ikasleak eta testiguak elkartuz, bigarren hauek,
errepresio frankistaren bere esperientzia kontatzeko.

Beste ekintza asko, publiko orokorrera zabaltzen dira eta ondoren haien izaera didaktikoa
frogatzeko unitate didaktikoak edo esku hartzeak egiten dira. Batetik, Memoriaren Nafarroako
institutuaren beste eginkizun nagusi bat, memoria tokien babesa eta dibulgazioa da, fosa komun bat
edota errepresioa oroitzeko tokia izan daitezkeenak (Layana eta Gastón, 2020, 220). Horiek ere izaera
didaktikoa hartzen dute horietara ikasleak eramateko ateraldiak antolatzen dituztenean eta han
gertatutako lantzeko ekintza ezberdinak planteatzen direnean (Layana eta Gastón, 2020, 226). Horren
adibide, GR-225, Ezkabako ihesaldian egindako ibilbidea ikasleekin egitea da. Bitartean, azalpenak
eta omenaldi ezberdinak aurrera eramaten dira (Layana eta Gastón, 2020, 222).

Bestetik, memoria duten eskolak programa dago eta bertan, nahi izanez gero, Nafarroako
ikastetxe guztiek parte har dezakete. Helburu nagusia memoria hezkuntzan barneratzea eta hori
lantzeko baliabideak eskaintzea da, ikasleen sensibilizazioa eta haien pentsamendu kritikoa garatzeko
asmoarekin (Layana eta Gastón, 2020, 222).

Bertan, bi alderdi nagusi garatzen dira. Alde batetik, memoria historikoa modu egokian
lantzeko irakasleen prestakuntzara bideratzen dena (Layana eta Gastón, 2020, 221). Prestakuntza
hori, baliabide, ariketa, irteera eta azalpenetan zentratzen da. Horretaz gain, institutuak baliabide
berri bat sortzen badu, Oroibidea kasu, irakasleei aurkeztu eta izaera didaktikoa azaltzeko espazioa
da.
Beste aldetik, ikaslearekin memoriaren lantzean zentratzen da (Layana eta Gastón, 2019;
Layana eta Gastón, 2020, 221). Honetan, aipatutako memoria lekuen bisitak, errepresioa jasan zuten
biktima eta senideekin elkartaratzeak, desobiratzeetan parte hartzea edota memoriaren inguruko
ikerketa lanak egiteko astia ematen die, hainbat ariketa eta ateraldien bitartez.

Beste alde batetik, ikasleekin lan egin baina irakasleei ere zuzentzen zaizkien unitate
didaktiko ezberdinak diseinatzen dituzte. Gehiengoaren kasuan, talde lana, ikasgelako lan ikertzailera
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eta hausnarketara bideratzen dira. Hau oso esanguratsua zaigu iturri historikoekin lan egiten
dutelako, askotan, ahozko iturriak lehenetsiz.

Hau da, esan daiteke, atal didaktikoari bukaera emateko, Memoriaren Nafarroako institutuak
ikasleen pentsamendu historikoa garatzeko eta orainalditik iragana ezagutzeko baliabideak
eskaintzen dituela. Alde batetik, iturri historiko anitzekin lan egiten duelako. Bestetik, gaur egungo
egoeran ikasten delako iraganak orainaldian izandako eragina.

Azkenik, hausnarketa eta ikerketa direlako haiek erabiltzen dituzten ezagutza lortzeko tresna
esanguratsuenak. Beraz, memoria hezkuntzan barneratzeko erraztasunak ematen dituzte eta
horrekin batera Nafarroako ikastetxeetan memoria modu egokian lantzeko aukera zabaltzen du.

1.3. Atal kurrikularra
Atal honetan, giza zientzien ardatz den kurrikulumari buruz hausnartuko dugu. Alde batetik,
pentsamendu historikoa sustatu ahal izateko eta orainaldiarekin erlazionatzen den edukiari buruz
arituko gara, ea presente dagoen eta nola moldatu daitekeen aipatuz. Beste alde batetik,
kurrikulumak dituen onurak eta mugak azpimarratuko ditugu.

MAL honen atal kurrikularra 24/2015 FORU DEKRETUAn ezarritakoan oinarritzen da,
Nafarroako Foru Komunitatean Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako ikastetxe guztietan indarrean
dagoena. Bertan, Geografia eta Historiako eduki, helburu eta ebaluazio irizpideetan memoriak edo
memoria duen historiak daukan presentzia aztertuko dugu.
1.3.1 Eztabaida
Aztertuko dugunari jarriki, egokia da aipatzea kurrikulumaren inguruan dagoen eztabaida.
Izan ere, autore batzuk kurrikuluma oztopoa kontsideratzen dute (Cuesta, Mainer eta Mateos, 2008;
Mattozzi, 2014, Pagès, 2009; Pagès eta Santisteban, 2014). Beste autore batzuk, ordea, ez dute
oztopo gisa ikusten eta ekartzen dituen onurak azpimarratzen dituzte (Jara eta Boixeder, 2014;
Jiménez Martínez eta Felices de la Fuente, 2018).

Kurrikulumaren arazo nagusien artean, edukien izaera eta luzapena dira. Izaerari dagokionez,
gizonezkoen historia nagusitzen da, ikuspegi eurozentrista eta elitista batetik eta gai nagusia gertaera
politiko-militarrak dira (Cuesta, Mainer, Mateos, 2008, 4; Pagès, 2009, 4,9). Historia
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politiko-militarrean sartzen ez den gaitegia modu osagarri batean ematen da baina inoiz ez du
hartzen edukien ardatz nagusia (Mattozzi, 2015, 261).

Hori ekiditearren, adituek kurrikulum alternatiboak planteatzen dituzte (Pagés, 2009). Alde
batetik, edukien murrizketa proposatzen da edukiak modu sakonago batean landu ahal izateko. Izan
ere, kurrikulumaren arazo larrien artean, edukien zerrenda oso luzea izatea da (Cuesta, Mainer eta
Mateos, 2008; Jara eta Boixeder, 69). Arazo honek ikasgaia modu memoristikoan ikasi beharra
eragiten du (Jara eta Boixeder, 69).

Hori ikasgaien ebaluazio sistemarekin areagotzen da, hezkuntzan azterketek daukaten
garrantzia eta selektibitatea dela medio, besteak beste (Cuesta, Mainer eta Mateos, 2008). Modu
honetan ikasketa memoristikoa eta irakaskuntza-metodologia tradizionalari lehentasuna ematen zaio
(Quinquer, 2004, 3). Metodologia tradizionalaren erabilera oraindik ikasgelan mantentzearen
arrazoien artean eman behar diren eduki guztiak barneratzeko denbora izateko estrategia
eraginkorrena izatea da (Quinquer, 2004, 3).

Beste alde batetik, edukien izaerari erreparatzen zaio. Esan bezala, kurrikulumaren edukiek
izaera politikoa daukate eta protagonista nagusiak gizartearen eliteak dira (Cuesta, Mainer, Mateos,
2008, 4; Pagès, 2009, 4,9). Horren kontran, izaera soziala daukaten gertakariak ikastea eskatzen dute
(Cuesta, Mainer, Mateos, 2008; Pagès, 2009; Mattozzi, 2014).

Protagonisten aldetik, pertsona arrunten bizitzari garrantzia handiagoa ematea exijitzen
dute, gaur egungo programak asko baztertzen dituelako gizartearen sektore batzuk (Mattozzi, 2014,
266). Horien artean, emakumeak, dibertsitate funtzionala daukaten pertsonak, esklabuak, baztertuak
izan diren kolektiboak, emigranteak, minoria etnikoak, umeak, nerabeak eta agureak daude (Pagès,
2009, 6-7; Pagès eta Santisteban, 2014, 22). Berrikuntza honek horiek ikasi beharrekoaren ardatz
nagusia izatea dute helburu, historiaren aniztasuna osotasunean ezagutzeko. Honela, iragan
traumatikoa bizi duten biktimak aipatzeko aukera dago eta haien historia ezagutzera emateko,
bereziki gure kasuan, Estatuan 1936ko biktimak izango zirenak.

Horiek izaera sozialagoa izatea eskatzen dute, Giza Zientzien helburuak betetzeazgain,
edukiak egungo egoerarekin lotzeko eta ikasten denari zentzua eta erabilera emateko (Pagès eta
Santisteban, 2014, 23). Izan ere, edukiak oso urrun daude ikasleen egunerokotasunetik (García Peréz,
2014, 122).
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Bestalde, denboraren auzia oztopo gisa aipatzen da, irakaskuntza metodologiarekin batera
(Jara eta Boixader, 2014, 69). Alde batetik, ikasgela eta kurtsoko denborari erreparatzen die aipatu
dugunarekin lotzen duguna. Beste alde batetik, kurrikulumaren edukiek orainaldiarekin daukaten
erlazio txikia beste oztopo bat kontsideratzen dute (Cuesta, Mainer, Mateos, Jara, Boixader, Pagès,
Santisteban).

Arazo horren kausetako bat XIX. mendean kode disziplinarra sortu zenetik datorrela diote.
Kode horretako kurrikulumaren periodizazioari erreparatzen zaio (Pagès, 2009, 9). Izan ere, historia
eskolarrak 4 etapa nagusi ditu eta landu behar dira; aintzinaroa, erdi aroa, aro modernoa eta aro
garaikidea, orainaldia kanpo geratuz (Cuesta, Mainer, Mateos, 2008, 5). Aro garaikidea egon arren,
geroz eta atzeratuagoa geratzen ari da kronologiari dagokionez, ez baitu aurrera egiten.

Gainera, edukien luzapena dela medio, ez du denbora ematen garai horren eduki guztia
sakontasunez ikusteko beti uzten baita ebaluazio bukaeran lantzeko kronologia ordenatu bat
jarraitzearren.

Horregatik, edukien berplanteamenduaz mintzatzen dira. Ikasgaia eta ikasgaian landu
beharreko edukiak XXI. mendeko gaiak izateaz gain, ikasleek gaur egungo problematikak lantzea edo
edukien problematizazioa beharrezkoa dela argudiatzen dute, atal didaktikoan adierazi bezala. Hori
lortzeko, gaiek izaera soziala jorratzea errazagoa dela argudiatzen dute. Gainera, esan bezala,
historiak baztertu dituen diskurtso guztiekin sortu beharreko diskurtsoa barneratzea beharrezkoa
dela baieztatzen dute. Hala ere, Jara eta Boixader autoreek ezarria dagoen kurrikulumarekin hori
egitea posible dela argudiatzen dute (Jara eta Boixader, 2014, 68-69).

Hau guztia esanda, ezin da ahaztu kurrikuluma elementu administratibo gisa onura asko
dituela. Izan ere, autonomia berdineko ikasleek eduki berdinak ikasi ahal izatea laguntzen du. Hau da,
elementu koordinatzaile gisa mesede handia egiten du hezkuntzan. Gainera, kurrikulumaren eduki
zein ebaluazio irizpideei jarraiki, gai baten problematizazioa landu daitekeela eta proiektuen bidez lan
egin daitekeela defendatzen dute Jara eta Boixader autoreak (Jara eta Boixader, 2014, 68).
1.3.2. Gizarte zientzien kurrikuluma aztertzen
Ondoren, kurrikuluma aztertuko dugu, bere antolamenduari jarraiki, memoriaren auzia
ikasgelan nola landu daitekeen ikusteko. Horretarako, lehenik eta behin, Giza Zientzien
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kurrikulumean dauden helburuak aztertuko ditugu, batez ere, ikusteko zein neurritan egiten duten
bat atal didaktikoan aipatu ditugunekin. Ondoren, gaitegia, ebaluazio irizpide eta ikaskuntza estandar
ebaluagarriek helburu horiek betetzen laguntzeko metodoak aztertuko ditugu. Hau da, ezarria
dagoenarekin nola landu dezakegun.

DBHko xede nagusia “Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzaren helburuak hauexek dira: ikasleek
kulturaren oinarrizko elementuak bereganatzea, bereziki haren alderdi humanistiko, artistiko,
zientifiko eta teknologikoan; ikasleengan ikasteko eta lan egiteko azturak garatu eta sendotzea;
goragoko ikasketetan eta lan munduan sartzeko prestakuntza ematea; eta bizitzan nola herritar
moduan beren eskubideak eta betebeharrak gauzatzeko prestakuntza ematea” da (Foru dekretua,
24/2015, 3).

Kurrikulumak etaparen helburuak ezartzen dituen puntuak aztertuko ditugu (4. artikuluaren
barruan). Lehen helburua, a)“Beren betebeharrak arduraz bereganatzea, besteekiko errespetua
gordez beren eskubideak ezagutu eta gauzatzea; pertsonen eta taldeen artean tolerantzia, lankidetza
eta elkartasuna praktikatzea; elkarrizketa gauzatzea giza eskubideak eta emakumeen eta gizonen
arteko tratu eta aukera berdintasuna sendotuz, horiek guztiak gizarte plural batean amankomunak
diren balioak direlako; eta herritartasun demokratikoa gauzatzeko prestatzea” (Foru dekretua,
24/2015). Helburu honek, atal didaktikoan aipatu ditugun Giza Zientzietako helburua sustatu egiten
du, herritar kontzientziatu, aktibo, demokratiko eta partehartzailea sortzea bilatzen baita.

Bigarren helburuak b) ,”Diziplina, ikasketa eta lanerako azturak, bakarkakoak eta taldekoak,
garatu eta sendotzea, ikasteko atazak egoki burutzeko nahitaezko baldintza modura eta nork bere
burua garatzeko baliabide gisa” (Foru dekretua, 24/2015) dio. Helburu honek, metodologia
kooperatibo eta parte hartzaileei garrantzi gehiago ematera eramaten gaitu. Hau da, bakarkako zein
taldeko lana bultzatzen du. Hala ere, ez da lan motaren inguruan ezer esaten.

Hirugarren helburuak, e) “Oinarrizko trebetasunak garatzea informazio iturrien erabileran,
zentzu kritikoz, ezagutza berriak eskuratzeko. Teknologien eremuan oinarrizko prestakuntza
eskuratzea, bereziki informazio eta komunikaziokoetan.” (Foru dekretua, 24/2015, 3) aipatzen du.
Helburu hau memoria historikoa eta pentsamendu kritiko zein historikoa garatzeko oso baliagarria
da. Izan ere, informazio iturriak aipatzen ditu eta bertan, iturri historikoen egiaztatze prozesua sar
genezake.
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Hau da, iturriak kritikotasunez ikertzea. Ikerketa horrekin indagazio metodologia bermatzen
du. Beraz, helburu honetan iturri historikoekin lan egitea sustatzen dela esan daiteke. Bide batez,
iturri horiek ahozkoak izan daitezke eta hemen memoria historikoak erabiltzen dituen testigantzekin
lan egin genezake. Teknologia aipatzen duenez, testigantzak biltzen dituzten sareko baliabideak
erabiltzea baimendu eta sustatzen du.

Zazpigarren

helburua,

g)

“Espiritu

ekintzailea

eta

norberarenganako

konfiantza,

parte-hartzea, zentzu kritikoa, ekimen pertsonala eta ikasten ikasteko, planifikatzeko, erabakiak
hartzeko eta erantzukizunak bereganatzeko gaitasuna garatzea” da (Foru dekretua, 24/2015). Bertan,
zentzu kritikoa gaitasuna bereganatzeaz gain, erabakiak hartzeko prest dagoen ikaslea lortu nahi
dutela azpimarratzen da. Horretaz gain, aipatzen den guztia proiektuka lantzearen metodologiarekin
lotu dezakegu, metodologia tradizionalak aldenduz. LOMLOE lege berriko kurrikulumak
irakas-metodologia berri hauek bultzatzeko ahalegina handitzen du. Izan ere, interdisziplina
proiektuak eta ikasleek gaitasunak eskuratzeko prozesuan zentratzen da.
Geografia eta historiako ikasgaian lortu beharreko gaitasunak ondorengo hauek dira. Alde
batetik, “Gaur egungo mundua ulertzeko funtsezkoa da ezagutza gizartea, haren antolaketa eta
funtzionamendua denboran zehar, jakinda zein espazioetan garatzen diren gizarteak, nolakoak diren
natur baliabideak eta zer erabilera eman zaien horiei, datuak lortzen ditugu iraganari buruz, eta horri
esker igar ditzakegu etorkizuneko arazo batzuk” (Foru dekretua, 24/2015).
Horri jarraiki, “Lehen Hezkuntzan eskuratutako ezagupenetan sakontzea, erraztasunak
ematea gertaera, prozesu eta fenomeno sozialak ulertzeko testuinguruaren barnean, aztertzea
aldaketa historikoen sorburu diren prozesuak eta segitzea behar diren gaitasunak eskuratzen
ulertzeko bizi diren munduaren errealitatea, iraganeko eta oraingo esperientzia kolektiboak,
etorkizunerako norabidea eta gizarte bizia garatzen den espazioa” (Foru dekretua, 24/2015).
Bi helburu hauek, iragana, oraina eta etorkizunaren arteko erlazioa barneratzean datza.
Ikasleek orainalditik iragana ezagutu behar dutela argudiatzen du, etorkizunean etor daitezkeen
arazo ezberdinak: liskar, gatazka, dinamika, esaterako, igarri eta ahal den neurrian, ekiditzeko. Beraz,
behintzat, Gizarte Zientzietako kurrikulumean ikasgai honen helburu nagusietako bat agertzen da,
pentsamendu historikoarekin bat egiten duena.
Hala ere, bigarren helburuan bereziki, gertaera, prozesu eta fenomeno sozialei lehentasuna
ematen zaie baina kurrikulumaren edukietan ez da hori antzematen, gehiengoa politikarekin
zerikusia daukalako. Horretaz gain, aldaketa historikoak bere osotasunean ezagutzea helburu bada
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ere, ez da betetzen, ez baizaio aukera ematen gizartearen alderdi guztiei haien errealitatearen berri
eman dezaten.
Orain, DBHko maila ezberdinetan, Geografia eta Historiako eduki, ebaluazio irizpide eta
ebaluagarriak diren estandarrei erreparatuko diegu, memoria lantzea posible den baieztatu edo
ezeztatzeko. Bi disziplina nagusitzen dira Giza zientzien irakaskuntzan; batetik historia eta bestetik,
geografia (Pagès, 2009, 2) eduki oso itxiekin. Izan ere, ikasgaia ezagutza alderdi ezberdinetan
zentratzen da (García Peréz, 2014, 122).
Horregatik, DBHko kurtsoetan zehar, historia modu kronologiko batean ikasten da lau etapa
nagusietan banatuz (Cuesta, Mainer, Mateos, 2008, 5). Kronologia horri mesede eginez, gehienetan
kronologia zehaztea edo gertaerak ordenatzen eskatzen duten estandar ebaluagarriak daude (Foru
dekretua, 24/2015, 26).
Hala ere, pentsamendu kritiko zein historikoa garatzeko aukera ugari agertzen dira, horietako
asko, memoriarekin landu daitezkeenak, Giza zientzien kurrikulumaren barnean. Alde batetik, DBH 1.
mailako 2. multzoan, historiako multzoan alegia, 2. ebaluazio irizpideak “iturri historikoak
identifikatu, izendatu eta sailkatzea” esaten du. Irakaskuntza estandar ebaluagarrietan, 2.1.ean
ikasleak “Lau iturri historiko motak izendatzen eta identifikatzen dituela” baloratu beharra dago eta
2.2.an ikasleak “Adierazten du historia ezin idatzi dela iturririk gabe, izan hondar material nahiz
testuak” azpimarratzen da (Foru dekretua, 24/2015, 25).
Beraz, ikasleekin DBH 1. mailatik pentsamendu historikoa eta kritikoa garatzeko baliabideak
landu ditzazkegu, kurrikulumak horretara behartzen gaituen heinean. Esan bezala, iturri historikoak
errealitatea, orainaldia zein iragana, interpretatzeko ezinbesteko elementuak dira. Horrek eskatzen
duen egiaztatze eta kontraste prozesuak, argi eta garbi, ikasleak ikerketa metodologia batera
bultzatzen ditu. Hori gehiegizkoa balitz, hausnarketa bultzatzen duela baieztatu dezakegu. Horrela,
pentsamendu historikoa garatzeko beharrezkoa den denbora hori erabil dezakegu kurtsoak pasa
ahala hausnarketa egiten duten ikasleak fintzeko.
DBH Bigarren mailan, geografia zein historiarekin lot dezakegu pentsamendu historikoa,
geografian batik bat, gizartea lantzen duen eremua delako. Gai nagusia populazioa eta lurraldearen
antolaketa dira. Adibidez, 10. ebaluazio irizpidean, migrazio mugimenduak aipatzen dira. Adibide
batean ikusi dugun moduan, iraganeko migrazio mugimenduak orainaldiarekin erlazionatu daitezke
gaur egun oraindik dagoen problematika delako (Jímenez eta Felices de la Fuente, 2018). Modu
global zein lokalean aztertu daiteke. Foru dekretuan, alegia, Espainia eta Nafarroako populazioa
aztertzeko eskatzen duelako.
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Honek, bide batez, edukiaren problematizazioa eta gaur egungo errealitatearekin
erlazionatzea alternatiba errealista dela, kurrikulumaren ebaluazio irizpideak dituzulako horren
babesle.
Historiako alderdian, gehiengoa eduki politikoak lehentasunak hartzen baitu. Hala ere,
estandar ebaluagarrietan, gaur egungo gizarteari erreparatzen dio hainbat alditan, Grezia eta
Erromako garaietako, kultura gaur egun arte iraun duenaren adibideak identifikatzeko eskatzen baitie
(Foru dekretua, 24/2015, 26, 5.2-8.2). Horri esker, gaur egunetik iragana ezagutzeko aukera zabaltzen
da eta gaur egunean iraganak daukan eragina aztertzeko baliogarria da. Horrekin, erlazioak egiteaz
gain, pentsamendu historikoa garatzen da.
DBH 3. mailan, geografiaren atalean, giza espazioa gaiaren barruan, ekonomia eta
globalizazioa lantzen da. Hau zailagoa dirudien arren, gaur egungo egoera ekonomiko eta
politikoarekin erlazio asko egin daitezke, iragana eta oraina uztartuz.
Azkenik, DBH 4. mailan, iturri historikoak aipatzen dira berriz ere, ikaskuntza estandar
ebaluagarrietan (Foru dekretua, 24/2015, 28: 3.2, 4.2, 1.1). Horiekin lan egitean, batez ere iturri mota
anitzak direnean, errealitatearen perspektiba ezberdina izateko gai izaten dira ikasleak, modu batean,
ezagutza haiek sortu dutelako. Gure gaiari helduz, frankismoaren memoria historikoaren kasuan,
guda zibileko multzoan, batez ere, gudaren alderdi militarrei erreparatzen zaie eta ez hainbeste
errepresioa edo gizarteak pairatu zituen ondorioei.
Hurrengo multzoak13, orainalditik gertuago daude eta modu sozial zein gertuago batean
lantzeko aukera ematen dute, hausnarketa zuzentzeko erraztasunaz gain. Arazoa ikusi den moduan,
edukien luzapen ikaragarria da, 4. maila adibidetzat hartuz, ezinezkoa delako irakaskuntza kurtso
batean eduki guztia egoki lantzea. Orokorrean, azken edukiak edo gaiak izaten dira landu gabe
geratzen direnak, ikasleen pentsamendu kritikoa eta edukiek gaur egun daukaten izaera erabilgarri
hori bultzatzen dutenak direnean.
1.3.3. Ondorioak
Beraz, memoria ikastetxean kurrikulumak babestuta landu daitekeela ondoriozta dezakegu.
Hala ere, zailtasun askorekin. Errazagoa litzateke, aipatu ditugun alderdiak agertuko balira. Batetik,
Geografia eta Historia gizatiarrago baten edukiak lantzeko aukera bagenu; hau da, historia sozialean
13

6. multzoa; Bigarren Mundu Gerraren zergatiak eta ondorioak. 7. multzoa; Kapitalismoaren egonkortzea eta
bloke sobietarraren isolamendu ekonomikoak. 8.multzoa: Mundua Berriketan, XX eta XXI. mendeen artean. 9.
multzoa: XX. mende bukaerako eta XXI. mende hasierako iraultza teknologikoa. 10. multzoa: iraganaren,
orainaren eta etorkizunaren arteko harremana historian.
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eta herritar arrunten bizi esperientzian oinarritzen dena. Horrela baita ere, ikasleek iragana eta
orainaren errealitate osoa ezagutu ahal izango zuten.
Bestetik, edukien luzapena murriztuko balitz, edukiak sakontasun handiagoarekin egiteko gai
izateaz gain, metodologia berritzaileak ikasgelara eramatea erraztuko luke. Egia da, murrizteko
gaitegia lantzen den heinean, edukiaren hautaketa egin daitekeela eta ez dela zertan kurrikulumean
agertzen diren multzo guztiak landuak geratu behar. Hautaketa hori edukien problematizazioan edo
orainaldian erabilgarriak diren gatazkekin egin beharko lirateke.
Horretaz gain, edukiak aldatzen diren aldi berean, ebaluazio sistema aldatu beharko zen
metodologia tradizionaletik metodologia berritzaileetara. Esaterako, hausnarketan, ikerketan eta
partehartzean oinarritutako metodologiak erabili beharko ziren. Hori eraginkorra izan dadin,
ebaluazio sistema ezin da azterketan oinarritu. Azterketari lehentasuna kendu eta proiektu eta
irakaskuntza-prozesuari lehentasuna aitortu behar zaio.
Izan ere, ebaluazioa azterketa bezalako probetan oinarritzen bada eta helburua ebaluazioan
agertzen diren eduki guztiak lantzea bada, irakasleek edukiak modu tradizionalean erakustea
nahiagoko dute; eduki guztiak emateko denbora izango dutelako eta helburua betetzeko erosoagoa
delako, besteak beste. Horretaz gain, ikasleek nahiago izango dute metodologia tradizionalari pisu
gehiago ematea memoristikoa den ariketaren bitartez kalifikazio ona lortu dezaketelako.
Hala ere, egun bateko kalifikazioa ezabatu beharko zen, hau da, azterketa, egun horretan
edozer gerta daitekeelako eta estres handia sortzen dielako ikasleei. Askotan, ebaluazio osoan egin
dutena ez du ezertarako balio azterketa aste horretan ikasi ezin badute ikaslearen bizitza
pertsonalean zerbait gertatu delako, adibidez.
Gainera, prozesuari lehentasuna ematean, ikaslearen beharrei egokitzeko erraztasun gehiago
daude. Esaterako, ikasketa erritmo ezberdinak ikasgela berean ezartzeko parada aurkezten du.
Horretaz gain, ikaslearen bizitzan egon daitezkeen egoera zail edo salbuespen egoerek ez dute
ebaluazioan hainbesteko garrantzia izango ikasturtean zehar egin duenak balio handia duelako.
Egia da, egun, ikasketa-prozesuari lehentasuna ematen dioten berrikuntzak daudela. Horien
artean, lehen aipatutako LOMLOE legea dago. Honek bi helburu argi dauzka. Alde batetik, ikasleak
lortu beharreko gaitasunei edukiei baino garrantzia gehiago ematea, irakaskuntza-prozesuari, alegia.
Beste alde batetik, hori lortzeko erraztasunak izateko kurrikulumaren edukiei hautaketa
berria eta edukien luzapena murrizteko proposamena egiten du. Honekin, esan bezala, eduki berriak
eta

estrategia

metodologiko

berriak

ezartzeko
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transbertsalitatea garatu nahi dute, memoria historia bezalako gai zabal eta interdisziplinarrei
laguntza bat emanez, horrela, aukera gehiago daudelako gaia ikasleekin lantzeko.
Hala ere, ikusi beharko da nolako aldaketak suposatzen dituen lege aldaketa honek hurrengo
ikasturtean. Aipatu bezala, gaitasunei lehentasuna ematea eta ebaluazio irizpide nagusia azterketa
eredu tradizionala izatea bat ez datozelako.

2. ATAL PRAKTIKOA
2.1. Testuingurua
MAL honetan aurrera eraman dugun esku-hartzea Frankismo garaiko errepresio frankista
jasan zuten nafar herritarren ahotsa berreskuratzeko helburua dauka eta testigantza, hots, ahozko
iturriak dira erabili dugun ardatz nagusia. Proposamena Iparralde DBHI ikastetxean martxan jarri da,
Iruñeko ikastetxe batean, nire praktiketako zentroa zelako.

Iparralde DBHI, Iruñeko Sanduzelai auzoan kokatzen den D ereduko ikastetxe publikoa da.
Inguruko zonaldeko eskoletako ikasleak hartzen ditu; Auzalar, Sanduzelai eta Buztintxuri PI-koak.
Azken hauen irakaskuntza eredu eleanitzagatik, Iparralde DBHIk ingelesez zenbait ikasgai jorratzeko
eskaintza zabaltzen du. Ikastetxea nahiko berria da, 2018-2019 ikasturtean martxan jarri zen.
Berritasuna irakaskuntza-estrategietan eta azpiegituretan nabaritzen da gehien bat.

Diseinatu dugun proposamena 4. mailan jorratzea egokia da. Alde batetik, lantzen diren
edukiekin bat egiten duelako, esku hartzeari testuingurua emateko oso garrantzitsua dena. Beste
alde batetik, ikasleen heldutasuna kontuan hartu behar da. Gure kasuan, 3. ebaluazioan martxan jarri
da, gerra hotza eta frankismoa lantzen direnean. Egindako ariketa ezberdinek eta jasotako
erantzunek 68 pertsoneko laginketa osatzen dute, 4. mailako 4 ikasgeletan esku hartzea egiteko
aukera eman zidatelako.

Ikastetxe honetan ebaluazioa hiru alderdi ezberdinetan banatzen da. Lehena, azterketa
tradizionala da, oro har, %30 balio duena. Bigarrena, lehenengoak baino pisu gehiago duena, berezia
dena, ebaluazioko proiektu finala da. Azkenik, hirugarren atala, klaseko lana eta jarreraren arabera
ebaluatzen da. Beraz, esan dezakegu irakaskuntza-prozesuak lehentasuna hartzen duela edo
behintzat hori sustatzeko ebaluazio irizpideak ezarri direla.
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2021-2022 ikasturtean, 4. mailako 3. ebaluazioan Guda Hotza eta Frankismoaren
testuinguruak lantzen dira, kurrikulumaren 7. multzoan, Kapitalismoaren egonkortzea eta bloke
sobietarraren isolamendu politikoa izenburutzapean, agertzen direnari jarriki (Foru dekretua,
24/2015, 29). Hurrengo taulan gure proposamenarekin bat egiten duten eduki, ebaluazio irizpide eta
irakaskuntza estandar ebaluagarriak adieraziko dira.

7. MULTZOA - KAPITALISMOAREN EGONKORTZEA ETA BLOKE SOBIETARRAREN ISOLAMENDU
EKONOMIKOA
EDUKIAK

EBALUAZIO IRIZPIDEAK

IKASKUNTZA ESTANDAR
EBALUAGARRIAK

Frankoren diktadura
Espainian eta
Nafarroan.

3. Azaltzea zer arrazoirengatik
ezarri zen diktadura bat Espainian,
Guda Zibilaren ondoren, eta nola
bilakatu ze diktadura hori 1939tik
1975ra.

2.2. Ezagutzen ditu Espainiako
gerraondoko egoera eta errepresioa,
baita Francoren diktaduraren faseak
ere.

4. Frankismoaren ezaugarriak
azaltzea, baita haren bilakaera ere
denboraren joanean, Espainian eta
Frantzian; gertatu ziren aldaketa
politiko, ekonomiko eta sozialak
xehakatzea eta horiek lotzea
nazioarteko egoera aldakorrarekin.
.

3.1. Eztabaidatzen du: nola ulertzen
den
Espainian
eta
Europan.
“Memoria Historikoa” kontzeptua.
4.1.Eskema
prestatzen
du
frankismoaren
hasierako
talde
ideologikoei eta sostengu sozialei
buruz.
4.2. Etapak bereizten ditu Espainiak
frankismoaren garaian duen
bilakaeran eta horietako bakoitzaren
funtsezko ezaugarriak laburbiltzen
ditu.
4.3. Estatu frankistaren antolaketa
politikoa azaltzen du.
4.4. Eskema prestatzen du
diktaduraren kontra Nafarroan
dagoen oposizioaren indar nagusien
eta haien ideologiaren gainean.
4.5. Erregimen frankisan Nafarroako
foru araubideak izan zuen
aitorpenaren zergatiak azaltzen ditu.

Beraz, kurrikulumari jarraiki, proposamena frankismoaren gaiaren ariketa bezala landuko da.
Horretaz gain, aztertu dezakegunez, kurrikulumak ikasleek memoria historikoari buruz hausnartzen
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jakin behar dutela adierazten du, Espainian eta Europan dauden berdintasun eta ezberdintasunak
identifikatzeko gai izan ondoren. Hori 3.1 ikaskuntza estandar ebaluagarrietan agertzen da. Hortaz,
proposamenaren gaia kurrikulumak babestuta landu egin dezakegu.

Bestalde gure gaiarekin bat datorren beste puntu bat ageri da kurrikulumean. Foru
Dekretuako estandar ebaluagarrietan beste behin aurkitzen dugu babesa. Kasu honetan, 2.2.an dio
“Ezagutzen ditu Espainiako gerraondoko egoera eta errepresioa, baita Francoren diktaduraren faseak
ere” (Foru dekretua, 24/2015, 29). Ezagutzeaz gain, gure kasuan, horri buruzko ikerketa eta
indagazioa aurrera eramango dugu iturri historiko ezberdinekin.

Gaiari jarriki, Iparralde DBHIko 4. mailako ikasleek, 3. ebaluazioko proiektu finalaren gaia
Memoria Historikoa da eta gai hori lantzeko proiektua erabiliko dute. Izan ere, gerra zibila eta
frankismo garaian zentratutako memoria historikoaren inguruko lana egin behar dute. Horren
barruan, errepresaliatuak izan ziren herritarrei buruzko lana egiteko aukera dago. Oraindik proiektu
finala ez da argi zein izango den, baina aurreko ebaluaketan mahai-jolasa sortzea izan zenez,
oraingoan yinkana edo escape-room moduko bat egitea eskatuko zaie.

Zorionez, gure proiektuak bat egiten zuen ikasgelan landu behar zuten edukiarekin. Izan ere,
gure proiektuaren oinarria nafar herritarrek edo haien familiek jasan zuten errepresioa kontatzen
duten testigantzen bilduma eta baliabidea ikasgelara eramatea zen.

Zoritxarrez, behin praktikak bukatzean, Frankismoaren gaitegia eta proiektua lantzen hasiko
ziren. Hala ere, nire proposamena aurkeztu eta ikasgelara eramateko aukera izan nuen. Hori gutxi
balitz, proiektua burutzeko iturri eta baliabide erabilgarri gisa erakutsi niena erabiltzen jarraitu ahal
izango dute, bai irakasle bai ikasleek ere.
2.2. Proposamenaren helburuak
Proposamen honek hainbat helburu argi dauzka. Alde batetik, pentsamendu historikoa
garatzeko memoriaren gaiarekin 4. mailako ikasgelan batean esku hartze bat aurrera eramatea.
Helburu nagusia, testigantzekin lan egitea izango da eta testigantzak haiengan daukaten inpaktua eta
eraginkortasuna neurtzea da.

Horrela, iturri historikoak erabiliko dituzte, pentsamendu historikoaren alderdi asko garatuko
dituzte (enpatia historikoa, interpretapen historikoa eta narrazioa, errepresentazio historikoak
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zalantzan jarriko dituzte, besteak beste) eta edukietan agertzen ez diren gaiak eta subjektuak
ezagutzeko aukera izango dute.

Alabaina, edukietan errepresioaren gaia aipatu egiten da, gai hau lantzea erabakitzen bada
irakasleari metodologia eta baliabide ezberdinak erakustea eta horien eraginkortasuna eta
erabilgarritasuna baieztatu edo ezeztatzea beste helburu bat bihurtu da.

Azkenik, ikerketa bultzatzen duen metodologiaren bitartez ikasgelan ikasleen erantzunkizuna
zenbaterainokoa izan den neurtzea helburutzat har daiteke. Izan ere, proiektuan talde lana
bideratzen da eta haiek bilatu behar dute haien interesekoa izan daitekeena, bakoitzak interesa edo
arreta deitzen dion gaiaren inguruan ikas dezan. Baita behin ariketak bukatuta, ikasle zein
irakaslearen iritzia jasotzea, bai baliabide bai Memoria Historikoaren interesa eta jakintza handitu
edo gutxiagotu den jakiteko.

Hau guztia modu egokian lantzeko daukagun denborari egokituta ikasleek dituzten aurre
jakintzak ezagutzea ezinbestekoa da. Hori egiteko inkesta bat erabili dugu eta inkesta horren helburu
nagusia bilakatu da. Hots; ikasleen aurre jakintzak ezagutzea; Nafarroan egondako errepresio
frankista, memoria berreskuratzeko ekintza ezberdinen ezagutza eta Memoria Historikoaren inguruko
kontzeptuena, ariketen bitartez landu beharreko oinarria ondo igar dezagun.
2.3. Esku hartzearen atalak
Memoria Historikoaren esku hartze honek atal ezberdinak dauzka. Lehenik eta behin,
hasierako atala, batez ere, ikasleen aurrejakintzez gain, irudikapen sozialak eta interes maila biltzeko
balio diguna. Bigarren atala, behin jakintzak aztertuta, testigantzekin lan egiteko ariketa bat
planteatzean datza. Alde batetik, ikasleek iturri hau erabiltzean sentitzen zutena bildu nahi izan nuen.
Beste batetik, orainaldia eta iraganaren arteko erlazioa sortzea posible dela erakusteko. Azkenik,
iturriak biltzen dituen baliabidearekin lan egitean ikerketa metodologian oinarritutako irakaskuntza
estrategia ikaslegan nola funtzionatzen duen ikustea, modu errealista batean.

Hirugarren atala, ariketa eginda haien iritzia eta sentitu zutena biltzeko bukaerako inkesta bat
pasa nuen. Irakasleari beste inkesta bat pasa nion, galdetzeko zergatik erabaki zuen Memoria
Historikoarekin lan egitea eta proposamenaren inguruko iritzia emateko.
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Hala ere, nik diseinatutako ariketen artean, ikastetxeak eta Gizarteko irakasleek prestatu
zituzten beste ekintza batzuk egin genituen, memoria historikoarekin erlazioa zutenak. Zehazki,
Sartagudako irteera izan zen Nafarroako Memoria Institutuak antolatu zuena. Izan ere, ikastetxe hau,
Nafarroako ikastetxe batzuen antzera, Memoria duten eskolak programaren barruan dago.
2.3.1. Hasierako galdetegia

Inkesta hau iritsi berri nintzela pasa nien “Memoria historikoa Nafarroako errepresio
frankistaren testuinguruan” izenburuarekin, 13 galdera ditu eta 68 pertsonek parte hartu zuten. Esan
beharra dago inkesta anonimoa zela. Saiatu ginen galdera kopuru mugatua egitera eta bai-ez
galderak eta galdera irekiak tartekatzen haiek asko ez nekatzeko eta behar bezala erantzuteko.

Aipatu behar da Master Amaierako Lana (MAL) Memoria Historikoa gai nagusi duen beste
ikasle batekin diseinatu nuela lehen inkesta hau, aurrejakintzak zeintzuk ziren eta haien arteko
konparaketa egitea ahalbidetzen zigulako. Beste ikasleak IES Barañain-en egin zuen esku hartzea
baina azkenean lehen inkesta soilik berdin egin genuen bere esku hartzea Memoria Historikoa
lantzeko erabili zuen arren, beste perspektiba batekin egin zuelako.

LEHEN GALDETEGIA
1. ATALA.
1. Zure familian guda zibilaren inguruan hitz egin da? (Erantzuna: Bai/Ez)
2. Eta ezagutzen duzu senide, ezagun edo zure herriko biztanleren bat guda zibilean errepresioa
(represión) jasan zuena? (Galdera irekia)
3. Zerbait kontatzeko baduzu idatzi, mesedez. (Senideen istorioren bat, herriko biztanle batena...)
(Hautazko galdera irekia)
2.

ATALA

4. Azaldu guda zibilean edo frankismoan Nafarroako herritarrek jasan zuten errepresioaz jakin
dezakezun guztia (nori zuzenduta, ze errepresio mota uste duzu eman zela, hildako kopurua).
(Galdera irekia)
5. Errepresioaren harira, badakizu zer den hobi komun bat (fosa común)? (Erantzuna: Bai/Ez)
6..Eta Guda zibileko fosa komunetan egiten diren desobiratzeaz (exhumación) entzun duzu?
(Erantzuna: Bai/Ez)
7. Bai bada erantzuna, zer entzun duzu? Herria, urtea… (Hautazko galdera irekia)
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8. Noiz hasi ziren Nafarroako guda zibilaren hildakoen desobiratzeak (exhumaciones)? Ez badakizu
ere adierazi, mesedez. (Galdera irekia)
3. ATALA
9. Nafarroako ze zonalde izan zen altxatuen eskutik (Frankisten eskutik) errepresio (represión)
handiena jasan zuena? (Erantzun posibleak: Iruñerria/Erribera/Pirineoak/Iparraldea)
10. Errepresioa jasan zuen herririk ezagutzen duzu? Bai edo ez erantzuna. Bai bada, esan zein edo
zeintzuk mesedez. (Hautazko galdera irekia)
4. ATALA
11. Memoria Historikoa zer den definitu edo azaldu dezakezu? Noizbait horri buruz entzun duzu?
(Galdera irekia)
12. Guda zibilaren inguruko memoria historikoa beharrezkoa dela uste duzu? Interesa sortzen
dizu? Zergatia adierazi mesedez. (Galdera irekia)
13. Nola landu daiteke memoria historikoa? (Proiektuaren bitartez, teoria, bideoak, ateraldiak..).
(Galdera irekia)

Atalka aztertuz, lehen atalean, errepresioari buruz eskolatik kanpo izan ditzaketen
irudikapenak jakin nahi izan genituen. Izan ere, Guda zibila familia artean hitz egin den, istorioren bat
kontatu zaien, besteak beste. Hau da, batez ere baieztatu nahi nuen garai horretako ezagutza
gehienak belaunaldiz belaunaldi transmititzen direla eta ez direla eskola eremuan bereganatzen.

Bigarren atalean, galdera teorikoagoak planteatu genituen, modu ireki batean haiek jakin
dezaketen guztia idatz dezaten, beti haien testuinguruan jarriz. Atal honetan errepresioaren berri
jakin nahi genuen. Errepresioaz entzun edo irakurri duten horri buruzko informazioa eta errepresio
bide ezberdinen inguruan galdetu zitzaien zeharkako modu batean.

Hau da, hobi komunen inguruan galdetu zitzaien, fusilamenduak izan daitezkeelako
errepresioaren ikur bilakatu den hori, irudikapen sozial nagusi moduan. Fusilamendu horiei
gaurkotasuna emanez gero, desobiratzeen gaia agertzen da. Horregatik egin genituen hiru galdera
horiek. Ondoren, desobiratzea zer zen eta Nafarroan noiz hasi zen ematen galdetu genuen eskola eta
haien egunerokotasuna lotzeaz gain, beste irakasgaien batean ikusi zuten jakiteko.

Hirugarren atala, errepresio frankistaren kontzeptu eta ezagutza konkretuak galdetu
genizkien, Nafarroako eremura mugatuz. Alde batetik, errepresio gehien jasan zuen Nafarroako
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zonaldearen inguruan galdetu genuen, Nafarroak berak izan ditzakeen kontraesanak eta haien
logikari jarriki erantzungo zutena aztertzeko.

Beste alde batetik, errepresio bortitza jasan zuen herriren bat ezagutzen zuten galde genien.
Hau bi zentzu ezberdinengatik galdetu genuen. Alde batetik, Sartaguda ikasgelan behin baino
gehiagotan aipatu zen errepresio bortitza jasan zuen herri bezala eta irteera bat zeukaten hortik
gutxira.

Askok, pentsa genezakeen modura, Sartaguda herria adierazi zuten, Nafarroako kontzientzian
oso zabaldua den ideia delako bide batez ere. Hori jarri ez zuten batzuen kasuan, bere herria edo
bere senideen herria jarri zuten, errepresioa eta memoria historikoarekin eskolaz kanpo harremana
dutela adieraziz.

Azken atala, Memoria Historikoari buruzko galderekin osatzen zen. Lehena, Memoria
historikoa zer zen jakiteko planteatu genuen eta aldi berean atal epistemologikoan planteatu dugun
eztabaidaren harira, ea historia eta memoria historikoa elkarrekin aipatzen zituzten jakiteko. Gainera,
memoria historikoaren definizioa emateko gai ziren ikusteko balio izan digu.

Bigarrena, memoria historikoak sortzen dien interes maila neurtzeko erabili genuen, bigarren
inkestarekin, gaia landu ostean, aldaketak egon ahal zirela aurreikusiz. Azken galdera memoria
historikoa lantzeko baliabide bat eskeini behar genienez, ikasle bezala memoria lantzeko zein modu
iruditzen zaien eraginkorragoa galdetu genien haien iritzia jasotzeko asmoarekin.
2.3.2. Sartagudako irteera
Nire inkesta pasa ostean, ni praktiketan nintzela eta nire erantzunak jasotzen nituen
bitartean, Memoriaren Nafarroako Institutuak antolatutako irteera batean parte hartu genuen 4.
mailako ikasle guztiekin. Izan ere, Iparralde DBHI ikastetxea memoriadun eskolen programaren
barruan dago, institutuaren alderdi bat dena.

Programa honek, hainbat helburu dauzka. Batetik, 1936ko kolpe militarraren ondorioz,
hildako eta desagertuen kokapena ezagutzea eta gorpuzkien identifikazioan lan egitea. Bestetik,
ekintzak aurrera eramatea biktimen errekonoziemendu eta erreparazioan. Halaber, errepresentazio
frankista espazio publikotik kentzea eta horrela demokratizatzea. Horregatik, memoria lekuak sortu
eta horien babesean lan egiten dute. Azkenik, guzti honi izaera didaktikoa emateko Memoria duten
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eskolen programa dago, non memoria historikoa lantzeko esku hartze, dinamika eta ariketa
ezberdinak planteatzen dituzten, irakasleen formazioarekin batera (Layana eta Gastón, 2020, 220).

Beraz, memoria historikoa lantzeko, zehazki, Sartagudan Frankismoak errepresaliatu zituen
herritarren memoria ezagutu eta aldarrikatzeko Mamoriaren Nafarroako institutuak urtero egiten
duen ekintzan parte hartu genuen. Irteera senideekin elkartzea eta haien testigantza jasotzean
zetzan, hau da, elkartze intergenerazionalak bultzatzean datza. Gure kasuan, memoria leku batean
testiguekin egotea izan zen, 1936ko estatu kolpeaz geroztik Sartagudako herriaren kontra egon zen
indarkeria oroitu eta biktimen errekonozimendua aitortzeko egindako Sartagudako Memoriaren
Parkean, hain zuzen ere (Layana eta Gastón, 2020, 226).

Nire lehen inkesta eta bigarren eta azken inkestaren artean ezagutzak moldatu zitzakeelako
aipatzen dut. Esaterako, Sartaguda herri errepresaliatu gisa ezagutzea, errepresio modu ezberdinak
identifikatzen saiatzea eta testigantzekin lehen kontaktua izan zen.
2.3.3. Ahozko iturriak lantzeko esku hartzea
Orain, Nafarroako Memoriaren Institutuak sortutako bi baliabideekin egindako lana azalduko
dut, baliabide horiek ikasgelan ikasleekin erabiltzeko proposamena aurkeztuko baitut. Bi plataformek
ahozko iturriekin lan egiten dute, artxibo digital gisa, sarean, publiko orokorrarentzat erakusgai
daude. Nafarroako kasuan, kontsulta publikoa da eta bi hizkuntzetan daude bi baliabideak, euskaraz
eta gazteleraz. Gure helburua ikasgelan baliabide honekin lan egiteko modua planteatu eta horren
eraginkortasuna neurtzea da.

Alde batetik, gehien erabili nuen baliabidea, Oroibidea14 plataforma izan zen. Oroibidea,
ahozko iturriak biltzen dituen baliabidea da. Hots, ahozko iturrien artxibo digitala da. Besteak ez
bezala ez dauka gaitegi finko bat eta bilatzaile gisa egiten du lan. Izenak, gertaerak, gaia, urtea,
herriaren bitartez aurkitu dezakegu behar dugun informazio hori. Bertan, gai ezberdinak ageri dira,
gai bakoitzean pertsonaia ezberdinak bere bizipenak kontatzen dituztelarik.

Baita ere testigantza ezberdinen arteko erlazioak sortzen ditu, batean izen bat errepikatzen
bada bata bestearen atzetik ateratzen zaizkizulako errelato osoa ezagutzeko aukera emanez. Oro har,
guda zibileko gerraondoa eta frankismoan izandako errepresioaren berri jasotzen dugu. Asko,
testiguak dira eta beste asko testigu direkto horien senideak dira.

14

https://oroibidea.es/eu.
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Ikus entzunezkoak, bi atal dituzte. Batetik, elkarrizketa osoa eskuragarri dago, oro har, 50
minutu - 1h irauten duena. Bestetik, bideo labur bat agertzen da, gaiari dagokionez, esanguratsuena
izan daitekeena azpimarratzen duen momentuarena, esaterako. Hori, ikusiko dugun bezala oso
erabilgarria da klaseko denbora laburra kontuan hartuz eta nerabeen atentzioa bereganatzeko
erraztasunak ekartzen dituelako. Horretaz gain, testigantzaren protagonistaren datuak agertzen dira;
izena, herria, adina, besteak beste. Horren azpian, kontatzen duenaren laburpena azaltzen du
testigantza laburra testuinguruan jarriz.

Baliabide hau oso zabala da eta bestelako informazioa ematen duen arren, proposamen
honetan, bilaketa mugatzeko, esploratu aukeraren barruan, errepresioa gaira mugatu genuen (ikusi,
eranskina).

Izan ere, errepresioaren gaiaren barruan, behartutako lekualdatzeak, errepresio ekonomikoa,
errepresio juridiko-politikoa, errepresio moduak, errepresioaren ondorioak, genero-errepresioa eta
indarkeria sexualizatua, gizartearen errepresioa, haurtzaroaren kontrako errepresioa, izaera
erlijiosoko errepresioa eta lan errepresioa azpigaiak agertzen dira horren barruan azpigai gehiago
jarriz. Atal bakoitzaren inguruko ahozko iturriak daude eta pertsonaiak errepika daitezke, aipatzen
dutenaren arabera sailkatzen direlako.

Aipatu ditugun 10 gai horien inguruan indagazio lanak egin behar zituzten haien
lehentasunari jarraiki, gero aztertuko dugun moduan. Hemen bi helburu betetzen dira,
errepresioaren errealitatea ezagutzen dute, lehen mailako iturri batetik, eta egondako errepresio
bide ezberdinak ere ezagutzen dituzte.

Proposamenean erabili eta erakutsi nien beste baliabidea Luz Azpian15 izeneko erakusketa
birtuala da. Baliabide hau ere, Nafarroako Memoriaren Institutuak martxan jarri duen proiektua da.
Hau gutxiago erabili genuen ikasgelan oso erabilgarria den arren. Arrazoi nagusia ikasleen lana
erraztea izan zen eta bi baliabideekin lan egin ordez, biak erakutsi eta baliabide batean bilaketa
egitea errazagoa izango zela pentsatu genuen.

Lur Azpian erakusketak Nafarroan egondako desobiratze goiztiarretan zentratzen da eta gai
ezberdinak aipatzen dira ahozko iturriak sailkatuz. Gaia mugatuagoa da errepresioaz mintzatzen
15

https://pazyconvivencia.navarra.es/eu/lur-azpian-bajo-tierra.
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delako baina Nafarroako Erriberan zentratzen da.

Alde batetik, Memoria, desobiratzeak Trantsizioan, Gerraondoa eta 1936ko estatu-kolpe
militarraz mintzatzen dira gai hauetan azpiatal ezberdinak agertzen direlarik. Testigantzen kopurua
txikiagoa da eta protagonistak gai ezberdinetan errepikatzen dira. Oroibidea baliabidearen antzera,
elkarrizketa orokorrak daude pertsona beraren istorioa osoa entzuteko aukera eskainiz.

Bestetik, gai bakoitzean minutu edo 1´erdiko ikus entzunezkoz osatzen da. Lur Azpian
plataforma nik klasearen aurrean jarritako bideo baterako erabili nuen, baina haiei plataforma hau
ere erakutsi nien bere proiektuan erabil dezaten.

Hau azaldu ostean baliabide hauek non txertatu eta nola egin nuenaren inguruan mintzatuko
naiz. Esan bezala Iparralde DBHI-n gauzatu nuen 4. mailako 4 ikasgeletan. Ikasgela bakoitzean klase
bakarra hartu nuen proposamena jorratzeko. Proposamenaren helburu nagusia ikasleek
testigantzekin lan egitea da aipatutako bi tresna birtual erabiliz. Horretarako haien emozioak eta
egindako hausnarketa kontuan hartzen dira.

Proposamenak 4 ariketa ezberdin biltzen ditu, denbora tarte gehiago hartu dezakeen arren.
Egokiena litzateke baliabide klase ezberdinetan lantzea eta bukaeran proiektu bat burutu behar
izana. Hala ere, klase bakar batekin gure helburuak betetzeko astia izan dugula esan daiteke.

PROPOSAMENAREN SEKUENZIAZIOA
1. Ariketa

Gerra zibila eta frankismoaren azalpen teorikoa
eman, testuinguruan kokatzeko. (10 minutu
inguru)

2. Ariketa

Ikasleak
Oroibidea
eta
Lur
Azpian
baliabideetatik aukeratu dituen 3 bideoen ikus
entzunezkoa. Horietatik bat aukeratu eta
banatu zaien fitxa bete beharko dute. (5 minutu
inguru)

3. Ariketa

Taldeka jarri beharko dira. Ordenagailuarekin,
Oroibidea webgunean sartu eta errepresioaren
gaiaren barruan testigantza bat entzun eta
lortutako informazioarekin talde bakoitzari
banatu zaion fitxa bete beharko dute. (30
minutu inguru)

4. Ariketa

Ariketa borobiltzeko 4 galderez osatzen den
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inkesta bakarka erantzun behar dute. (3 minutu
inguru)

Hasieran, ikasleak errepresioaren gaian murgiltzeko guda zibila eta Frankismoaren inguruko
azalpen bat prestatu nuen, irakasleek prestatu zituen diapositibak euskarri nituela. Hau egitearen
arrazoia errepresio frankista erregimen horren testuinguruan jartzea izan zen jarduerari sarrera
egokia ematearekin batera. Azalpenean hasieran pasatako inkestan bildutako ikasleen uste okerrak
zuzentzen saiatu nintzen.

Ondoren, baliabide horietatik nik aukeratu nituen 3 testigantzen entzumena egiten da16 (Ikus,
4,5,6 eranskinak). Testigantzak oso motzak dira eta horrek gai bat baino gehiago jorratzeko astia
ematen dizu. Askotan, testigantza ikusi baino lehen pertsonak eskainitako elkarrizketan aipatzen
dituen gauza gehiago esaten nizkien, testuinguruan ondo kokatzeko.

Hiru ikus-entzunezko hauek aukeratzeko arrazoiak jorratzen duten gaia izan zen, batetik
gogorrak direlako eta bestetik anitzak direlako. Batean bortxaketa baten inguruan mintzatzen zen
emakumea aukeratu nuen, bestean, haurra zela umezurtz geratzean fabrika batean lan egitera
behartua izan zen gizon bat aukeratu nuen eta azkenik, emakumeen umillazioak kontatzen zituen
bigarren mailako testigu bat, umilazioak jaso zituzten emakumeen senidea zelako.

Behin hori eginda, taldeka jartzen dira eta nik diseinatutako fitxa banatzen zaie. Kasu
honetan, alde bat bete beharko dute. Bideoari buruzko fitxa betetzeko entzundako testigantza bat
aukeratzen dute.

Fitxa bost galderaz osatzen da eta bi alde dauzka, galdera berdinekin bi aldiz erantzun
dezaten. Hasierako galderan, laburpena egin behar zuten, testigantzaren informazio esanguratsuena
azpimarratzeko gai ziren ikusteko. Horretaz gain, laburpena eskatzean hausnarketa errazagoa izan
zitekeen.

Bigarren galderan, testigantza entzutean izan zituzten emozioak identifikatu eta idatzi behar
zituzten. Galdera hau funtsezkoa izan zen ariketaren eraginkortasuna neurtzeko eta testigantzekin
ikasleek gertaerak hurbilago sentitzen dituztela baieztatzeko. Ondoren, pertsona horri galderaren bat
16

Gregorio de Pablo Armingol: https://oroibidea.es/es/explore/ts1_1580. Jose Remirez Remirez (8.30-9,43´)
https://oroibidea.es/es/search?query=JOSE%20REMIREZ%20REMIREZ. Gloria Nieves Cancho (3.bideoa) →
https://exhumacionestempranas.navarra.es/postguerra#crueldad.
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egin behar zioten. Galdera honekin hausnarketa egitea eta testuinguruan jartzean pertsonarekiko
enpatia izatea bultzatzen zen.

Azken bi galderetan, gaur egun berriro gertatu litekeen galdetzen nien eta zein izango zen
momentu horretan egonda haiek hartuko zuten jokabidea memoria historikoaren ez errepikatze
baldintza lantzeko asmoarekin. Honekin ikasleek atal didaktikoan azaldu dugun oraina eta iraganaren
arteko erlazioa ezarri edo behintzat jabetzeko gaitasuna zeukaten ikertzeko erabili nuen. Fitxaren
helburua haien hausnarketa eta pentsamendu kritikoa lantzea dira. Proposamenaren helburua,
berriz, testigantzekin lan egitearen eraginkortasuna frogatzea da.

Ondoren, taldeka jarraituz, haien kabuz ordenagailuarekin Oroibidea baliabidean zehar
dauden testigantza ezberdin bilatzen dituzte haien interesen arabera. Behin testigantza aukeratu eta
entzutean, fitxa bete beharko dute. Esan bezala, oraingoan, fitxaren beste aldea bete beharko dute.
Klaseko azken hiru minututan, 4 galderaz betetako inkesta bat bidali nien, ondoren azalduko dudana.

Erabili beharreko materialari dagokionez, ordenagailua ezinbestekoa da bi plataformetara
sarbidea izan eta inkesta bete dezaten. Bestalde, disenatuta fitxa eta hori betetzeko materiala (Ikusi
9. eranskina a,b,c).

Argi dago talde bakoitza ezberdina dela eta egunaren arabera ere jarrera ezberdinarekin
jokatzen dutela ikasleek. Horregatik, aste berdinen izan arren, ikasgela bakoitzean denbora batzuk
eraman genituen, erritmo ezberdina eta jarduera osoa egiteko ez genuen klase guztietan astia izan.
Baina hori ere oso aberasgarria izan da, moldatzen joan naizelako.
2.3.4. Ikasleen inkesta baliabidearen harira
Azaldutako behin eginda, inkesta bat betetzeko eskatu nien, 69 ikaslek erantzun zutena.
Azken inkesta honetan, kontzeptu teoriko eta datu konkretuak galdetu ordez, haien iritzia jakin nahi
nuen, baliabidea erabiltzearen iritzia zein gaiaren inguruan interesa eta iritzia aldatu zen jakiteko.
Izan ere, tresna online honen erabilera didaktikoa ikasleei zuzentzen zaielako eta haiek izango
direlako baliabidea erabiliko dutenak.

Datu konkretuetan zentratzen banintzen, nire ustez, erantzunak eta haien interpretapena oso
gainekoa izan ahal zen. Hau da, datu konkretuak jakitearekin memoriaren garrantzia edo
pentsamendu historikoaren gaitasunak lortu dituzten jakiteko aukerarik ez dagoelako.
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Inkestako lehen galderak, ordea, lehen inkestarekin lotura zuzena zeukan. Izan ere, galdetu
nien ea gaia pixkabat gehiago landu ondoren, memoria historikoaren beharra somatzen zuten ala ez,
lehen inkestaren erantzunekin alderatzeko. Hau da, bere ikaskuntza prozesuan memoria
historikoaren inguruan lehen aldiz galdetu zitzaienean eta orain haien ezagutza edo perspektiba
aldatu zen jakiteko.

Bigarren galderak, ariketan bete behar zuten fitxaren hirugarren galderarekin egiten du bat,
testigantzak sortzen dituzten emozioekin, alegia. Hala ere, ikasgelako ariketa taldeka egin zenez,
bakoitzak bere iritzia plazaratzeko eta modu argian erantzuteko espazioa utzi nahi izan nien.

Hurrengo galdera, hirugarrena, testigantzekin lan egitean historia haiengandik gertuago
sentitzen duten galdetu nien. Galdera honek atal didaktiko eta kurrikularrean aipatu ziren ideia
nagusiekin erlazioa dauka. Hau da, jakin nahi nuen jende arruntaren historia kontatzen denean,
jende arrunta historiaren narratibaren zentroan jartzen denean, hain zuzen ere, eta bestelako gai
sozialak lantzen direnean, interesa areagotu edo gertuago sentitzen duten. Modu batean, beste
ataletan esandakoa baieztatzeko asmoz.

Azkenik, baliabidearen inguruko galdera bat planteatu nuen. Esan berri dut ikasleekin,
nerabeekin, erabili behar dugun baliabidea denez, haien iritzia jakin behar dugula. Izan ere, ikasleak
orokorrean tresnarekin ondo moldatu ziren bildu nahi nuen: ea erraza izan zen testigantzak biltzea,
ea baliabidea modu argian eta ordenatuan dagoen jakiteko, besteak beste. Izan ere, helduagoei
errazagoa suertatu ahal zaiguna haiek beste modu batean hauteman dezaketelako. Agian, haientzat
gaia abstraktuagia edo gogorregia da.

Galderak ondorengoak izan ziren:
●

Uste duzu ORAIN Memoria Historikoaren beharra dagoela?

●

Nolakoa izan da zure esperientzia testigantzekin lan egiteko orduan? Eman zure iritzi
pertsonala ikasi eta sentitu duzuna azalduz (Erosoa, entretenigarria, interesgarria,
hunkitua..).

●

Hurbilago sentitzen duzu historia baliabide hauekin?

●

Ondo moldatu zara baliabidean gaiak/testigantzak bilatzen?
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2.3.5. Irakasleen inkesta
Azkenik, guztia laburbiltzeko irakasleari inkesta bat egin nion, memoria historikoaren gaia
lantzeko arrazoiak adieraz zitzan, testigantzekin lan egitearen iritzia eman zezan, bere ikasleen
jarreraren inguruan hausnartu zezan, esku hartzea eta baliabidearen erabilgarritasuna adieraz zezan
eta azkenik, hobekuntza proposamenik aipatzeko espazioa utzi nion. Erantzunak informazioa biltzeaz
gain, ikasketa pertsonalera bideratu nituen.
Galderak hauek ziren:
● Zergatik aukeratu zenuten Memoria Historikoa proiektua lantzeko gaia?
● Zer iruditzen zaizu ikus-entzunezko testigantzekin lan egitea?
● Ze jarrera uste zenuen izango zutela zure ikasleek jardueraren aurrean? Eta azkenean ze
jarrera izan zuten?
● Eraginkorra iruditu zaizu baliabide hauekin lan egitea? Ikasleak hausnarketa egin dutela uste
duzu?
● Azkenik, eskerrak eman nahi dizkizuet biei jarduera aurrera eramaten uzteagatik. Bukatzeko,
hobekuntzaren bat bururatzen bazaizue ondoren bete. Ez du zertan baliabideen inguruan
izan behar, jarduera zehatza edo nire planteamenduaren inguruan izan daiteke ere.
2.4. Erantzunen interpretazioa
2.4.1. Hasierako inkesta

Azpiatal honetan, esku hartzean azaldu berri ditudan ariketa ezberdinetan jasotako emaitzen
interpretapena azalduko dut. Alde batetik, lehen inkestaren emaitzak daude. Beste aldetik,
testigantzekin lan egiteko ariketan bildu nituen erantzunak. Azkenik, ikasleen zein irakaslearen
inkesta aztertuko ditugu, ondorioak borobilduz. Laginketei dagokionez, Iparralde DBHI-n lehen
inkesta 68 ikasleek erantzun zuten. IES Barañaingo lehen inkesta 43k erantzun zuten. Ikastetxe hau
aipatzen dut han lortutako emaitzak konparaketa egiteko eraibiliko ditugulako.

Beraz, lehenik eta behin, lehen inkestaren emaitzak positiboak izan direla esan daiteke, jakin
nahi genuena baieztatzeko balio izan digulako. Egia esan, emaitzek harritu egin naute, ikasle kopuru
batek interesa eta gaiaren inguruko ezagutza zeukala ikusi dudalako. Hori etxean egindako memoria
eta historiaren transmisioari esker izan da eta horrek pozten nau.

Alabaina, gure hasierako planteamendua ikasleei galdera irekiak egitea izan zen. Horren
kontran, bai edo ez aukeratzeko galdera asko txertatu genituen, askotan, ikasleak “ez dakit”, “ezer”
“ez dut erantzun nahi” esaldi eta erantzun horietan ez sartzeko. Egia da ikasle askok horrela erantzun
dutela baina beste batzuk erantzun oso koherente, mamitsu eta interesgarriak plazaratu dituzte. Esan
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nahiko nuke interpretazioarekin hasi baino lehen bi erantzun motak baliagarriak zaizkigula esan
nahiko nuke, ikasleen errealitatea islatzen baitute.

Inkesta atalka analizatuko dugu, tarteka IES Barañango erantzunekin alderatuz. Beraz, lehen
atala gure gizartean nerabeei historiaren trasmisioa etxean egin zaien edo ez aztertzeko balio izan
digu. Izan ere, Iparralde DBHIko 41 ikaslek - %60,3- haien etxeetan guda zibilaren inguruan hitz egin
dela adierazi dute. IES Barañaingo ikaslen inkestan ordea, ezezkoa izan da nagusi 24 ikasleren
erantzuna izanda.

Oso esanguratsua da Iparralde DBHI-ko ikasleen artean, 41 ikasletik 23k ezagutzen zuela edo
entzuna zuela errepresio frankista edo frankismoaren ondorio negatiboak jasan zuen pertsonaren
baten istorioa. Hori oso positiboa da memoriaren alderdi eta ekintzek gizartean eragina dutela
baietzatzen dutelako. Askok, bere herriko errepresioaren berri zeukaten haien familiak kontatua edo
memoriaren aldeko ekintzak ikusi dituztelako.

Bigarren atalean, galdera konkretuagoak egin ziren errepresioaren inguruan zekizkiten
gauzak ezagutzera emateko. Hasieran, frankismoa eta errepresio frankistaren inguruan zekiten guztia
adierazteko eskatu genien. Hurrengo galderak aukerazkoak ziren. Horien artean, hobi komun bat,
desobiratzea zer zen edo Nafarroako desobiratze goiztiarrak noiz eman ziren bazekiten galde genien.

Emaitza esanguratsuenak 68tik 49k (%72) hobi komun bat zer den zekitela izan zen. Honen
emaitza izan daiteke komunikabideetan presentzia handien izan duen errepresio modua izan delako.
Gainera, komunikabideez gain, gizartean oso zabaldua dago fusilamenduen jakintza hori, bai
transmisioagatik baita errepresentazio sozialengatik (pelikulak, dokumentalak, monumentuak,
koadroak, argazkiak..).

Desobiratzearen kontzeptua, ordea, gehiengoek ez zekiten zer zen. Hemen bi aukera daude,
hizkuntza arazoak egotea eta hitza ezezaguna izatea edo gorpuzkiak ateratzeko prozesu horren berri
benetan ez izatea.

Bigarrena izatekotan, errepresioaren istorioren bat gertukoa zuten ikasle horiek baiezkoa
erantzun zutela ondoriozta daiteke, 21 ikasleek esan baitute kontzeptuaren berri zeukatela. Erantzun
irekietan ezagutzeko arrazoiak eman zituzten. Errepikatuenak haien herrietan desobiratzeak egon
zirela zioten. Beste askok, Frankoren desobiratzearekin erlazionatu zuten errepresioarekin
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erlazionatu ordez. Beste batek, telebista eta komunikabideetan horren berri entzun zuela adierazi
zuen. Azkenik, ikasle batek, beste ikasturte batean klasean eman zutela adierazi zuen.

Nafarroan desobiratzeak noiz hasi ziren galdera egitearen arrazoia Nafarroako desobiratze
goiztiarren berri zeukaten jakiteko egin genuen. Izan ere, nik tresna birtuala ezagutu baino lehen ez
neukan gertaera horren berririk. Bestalde, beste ikasturte edo ikasgai batzuetan memoria historikoa
eta desobiratzeen gaia landu duten ikusteko balio izan digu.

Izan ere, batzuk justizia balorea eta logikari jarraiki guda ondoan hasi zirela adierazten dute.
Beste batzuk ordea 2000 eta 2015 urte bitartean kokatzen dituzte, gobernuaren ekimen gisa
definituz. Azkenik, bereziena izan den erantzuna, 1978ko urte zehatzean kokatu dituen ikaslearena
izan da. Hau arraroa egin zait, baina imagina dezaket alde batetik aurrera eraman ziren herri batekoa
izango zela, klasean landu duela edota etxean emandako informazioari esker sortu duela narratiba
hori.

Galdera konkretuekin jarraituz zonaldeen galderak ere analisi sakona egiteko astia eskaintzen
digu. Izan ere, IES Barañaingo ikastetxean gehiengoak, Nafarroako Iparraldean eta Iruñerrian
kokatzen dute frankismoaren errepresio handiena. Iparralde DBHIn 33 ikaslek (%48) Nafarroako
iparraldean kokatzen dute, Iruñerria bigarren aukera gisa agertuz.

Nire lehen pentsamendua klasean erantzun horren zergatia galdetzean baieztatu nuen. Lau
ikasgeletan galdera berdina egin nuen eta ikasgela bakoitzean ikasle batek erantzun bera eman zidan,
euskararen kontrako errepresio kulturalarengatik erantzun hori eman zuela esanez. Gaur egun,
Nafarroako gune euskaldunena zelako. Ezagutza hori, D ereduko testu liburuetan, euskararen
kontrako jazarpenak azpimarratzen dituztelako izan daiteke ere. Zergatiak azalduta eta Erribera izan
zela azaldu nien eta oso harrituta geratu ziren.

Ondoren, errepresio frankista jasan zuten herrien izenak aipatzeko eskatu genien, haien
jatorria zein izan zitekeen jakiteko. Espero genuen moduan, ikasle askok ez zuten herri konkreturik
ezagutzen edo modu seguru batean adierazteko gai izan. Zehazki, Iparralde DBHIn 51k (%75) eta IES
Barañain-en 31k (%72).

Baiezkoa eman zutenen artean, herri asko haien jatorriarekin lotzen dira, adibidez, Etxauri,
Lizarra, Berriozar edota Iruña adierazten dutenean. Memoria Historikoa eta Memoriaren Nafarroako
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Institutuaren ekimenekin lotuz, esanguratsua da Sartaguda eta Ezkaba errepresio gune gisa
identifikatzen dituztela bi ikastetxeetan, kurtsoetan zehar egindako ariketa ezberdinei esker. Izan ere,
Sartagudako irteeraren berri zeukaten, errepresio gune esanguratsu bezala eta aurreko urteetan
Ezkabako ihesaldiari buruzko lana egin zuten.

Memoria historikoaren atalari dagokionez, hiru ziren galdera nagusiak. Bata, interesa eta
beharra neurtzeko. Bestea, definizioa emateko gai ziren ikusteko. Azkena, memoriak didaktikan duen
espazioa lantzeko modu aproposaren inguruan galdetzen zitzaien.

Lehen galderan memoria historikoa zer zen esatea eskatu genien. Erantzunak oso anitzak dira
eta batzuk besteak baino zehatzagoak dira. Ikasle batzuk, konkretuki 23k, argi eta garbi ez zekitela
adierazi zuten. Beste askok baiezkoa eman zuten. Falta diren ikasle batzuk definizioa ematen saiatu
ziren. Gehien errepikatu ziren hitz edo kontzeptuen artean batetik, memoria historikoa historia
gogoratzea dela izan zen. Behin baino gehiagotan, oroitu, ez ahaztu, ez galtzeko aditzak erabili ziren
definizio horietan. Bestetik, memoria historikoa historian gertatu diren gertaerak kontatzen dituen
narrazio gisa kontsideratzen dute. Halaber, ikasle batek monumentuekin lotu du.

Alabaina, ikasle batzuek memoria historikoa guda zibilaren berezko kontzeptua dela esan
dute. Hau da, memoria historikoa guda zibilera mugatu dute. Hori, inkesta prestatu dugun ikasleen
arazoa izan dela esan dezaket. Izan ere, memoria historikoa kontzeptua guda zibilera mugatu dugu
hasieratik eta erantzun horren arrazoia hori izan daitekeela uste dut. Horri lotuta, gerra esperientzia
kontatzea edo guda batean izandako gertaerak memoria historikoa direla esaten dute.

Izan ere, ikasleen erantzunak ikusita ikus daiteke memoria historikoaren balioa eta dimentsio
osoa ez dutela ezagutu eta guda egoera edo historiako gertakari zehatzetara mugatzen dela haien
ezagutza. Ez dute memoria historikoaren izaera unibertsala eta gizarte batean dauden memoria
aniztasunen inguruko ezagutzarik.

Bigarren galderan, baiezkoa izan zen erantzun nagusia, 67tik 41 ikaslek guda zibila eta
errepresio frankistaren inguruko memoria historikoaren beharra zegoela adierazi baizuten. Hauek
arrazoi ezberdinak eman zituzten, proposamenaren helburuekin bat egiten dutenak, hau da, gure
espektatibak gainditu zituen ikasle batzuen erantzun sakonek, baiezkoa eta ezezkoa eman bazuten
ere. Batek, pertsonek jasan zuten sufrimenduarekin enpatizatzen jakiteko beharrezkoa zela adierazi
zuten. Beste batek, izandako bidegabekeriaren aurrean haiek gogoratzea guk egin dezakegun gauza

61

Memoria historikoa ikasgelan: ikasleen irudikapenak eta ahozko iturrietan oinarritutako baliabideen erabilera.

bakarra dela esan zuen. Beste batek, nire familian gertatu zelako jakin nahi dut erantzun zuen.
Azkenik, bi ikaslek adierazi zuten beharrezkoa dela memoria historikoa eta iraganaren osotasuna
ezagutzea gaur egungo gizartea ulertzeko balio dutelako.

Beharrezkoa zenen artean, kasu askotan, interesik ez zutela adierazi zuten. Baten erantzuna
adibide gisa hartuz, esan zuen berarentzat interesgarria ez zela baina ulertzen zuela besteengan
interesa sortzea beharrezkoa zelako. Beste bi ikaslek memoria beharrezkoa ez zela adierazi zuten bi
bandoen gerra batean omenduak edo oroituak ez direnak espazio publikoan ofenditu daitezkeelako.
Horren harira, beste ikasle batek, gudaren inguruko memoria ez dela egin behar adierazi zuen guda
gertakari desegokia kontsideratzen duelako. Beste ikasle askoren erantzuna “Ez dakit” izan zen.

Azken galderari erreparatuz gero, ikus dezakegu ikasleek, orokorrean, memoria historikoa
lantzeko beharra ikusten dutela eta haien kabuz konturatzen direla historia horren narrazioa
hezkuntza edukietatik kanpo gelditzen dela. Hauen kasuan, proiektuaren bitartez landuko dutenez,
erantzun asko proiektuen bidez lantzea oso aukera eraginkorra dela baieztatzen dute.

Horretaz gain, ateraldiak proposatzen dituzte, ikasgelaz kanpoko ekintzekin lotzen dutelarik
ezagutza eraginkorra izatea. Bestalde, dokumentalak jartzea adierazten dute. Nik uste haien helburua
izan zela azalpenen bitartez lantzea ez dela metodo eraginkorrena adieraztea. Edo behintzat, hori
izan da erantzunen orokortasunean jaso dudana. Hala ere, ikasle batzuek, bik edo hiruk, azalpenen
beharra azpimarratu dute.

Askok memorizatzearen ariketa teoriarekin lotzen dute eta talde lanean gehiago ikasten
dutela esan dute, baina hori bakoitzaren lanaren araberako da. Izan daiteke talde lanetan gutxi
ikastea ere. Teoria egitea aipatzen duen ikasle batek teoria modu dibertigarrian egitea eskatzen du.
Beste ikasle baten erantzuna azpimarratu nahiko nuke, testigantzen lanketarekin lantzen dena
aipatzen duelako, “Eskolan ikasiz eta entzuten bizi zuten pertsonen esperientziak”.

Azkenik ikasle baten erantzun sakona azpimarratu nahiko nuke, irakaskuntza prozesu osoari
erreparatzen diolako estrategia metodologiko ezberdinak batuz. “Nire ustez, memoria historikoa
lantzeko modu ezberdinak daude. Hala nola, proiektuak, teoria, bideoak, ateraldiak... Eta nire
ikuspuntutik, hauek guztiak beharrezkoak dira. Nik irakaslea izango banintz, lehendabizi teoria
azalduko nuke kokatu ahal izateko. Ondoren, bideoak erabiliko nituzke kontzeptu guziak osatzeko.
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Behin teoria jakinda, ateraldi bat egingo nuke kontzeptu guztiak praktikan jartzeko, eta azkenik,
proiektu bat egingo nuke”.

Beraz, ikasleen erantzunek interpretapen sendoa egiteko aukera eman digutela esan dezaket,
hasieran uste nuenaren kontran. Izan ere, gehiengo batek erantzun motzak eta ez oso landuak egin
ditu. Hala ere, ikasle talde batek erantzun oso landuak egin ditu eta horiek lortzea lorpen bat izan da,
hasieratik gure proposamenaren helburuak lortzea posible dela ikusi dugulako.
2.4.2. Ikasgelan aurrera eramandako dinamikaren analisia

Ariketa honetan inkestaren jarrera berdina ikus dezakegu, ikasleriak taldeka egin zuen arren,
erantzun osatuagoak egiteko gai izan zen. Guztira, 23 erantzun fitxa bete zituzten eta fitxen
erantzunak aztertuta, orokorrean, gure helburuak bete genituela esan daiteke.

Hala ere, hausnarketa egin badute ere, denbora gehiago beharko genuke benetan memoria
historikoa landu eta testigantzekin lan egiteko, adibidez, pertsona baten narrazio osoa ezagutzeko.
Gainera, denbora mugatua izan zenez eta ikasgelako salbuespen guztiei erreparatu behar zaienez
-ikasleen atentzioa, hasiera ordua, azalpenaren iraupena eta beharra, esaterako- kasu batean ez
zigun denbora eman fitxaren bigarren atala betetzeko. Orduan, pertsonaiari egingo zioten galdera eta
gaur egungo lotura ikertzeko erantzunik ez daukagu.

Hobekuntza proposamen gisa, ahozko iturriak lantzean, ikasleen taldekako edo bakarkako
indagazioan oinarritzen bada, soinu arazoak egon daitezkeela aurreikustea da. Hori hobetze aldera,
entzungailuak ekartzeko eskatu edo taldeen arteko erritmoa parekatzea gomendatuko nuke.
Aukerarik balego ere, taldeka bitan banatu eta talde batzuk gelatik beste ikasgela batera eramango
nituzke.

Horren alde, aukeratu zuten gaia adierazteko eskatu nien hori aztertzeko aukera aurreikusiz.
Bestetik, taldeka egin zutenez, ez zuten beste taldeekin partekatu eta besteek aukeratu eta ikusi
zutenaz ezin izan ziren mintzatu, ezagutza osoagoa lortzeko.

Gaiei dagokionez, oso erantzun hausnartuak egon ziren. Lehenik eta behin, nik jarri nituen
hiru bideo horietatik ikasleen lehentasuna azpimarratu nahiko nuke. Bortxaketaren gaia 11 taldek
hartu zuten, emakumeen umilazioaren inguruko testigantza, ordea, 7 taldek eta haurren lanaren
inguruan hitz egiten dutena 5 taldek. Ondoren, haiek aukeratu behar zutenen gaien artean,
aukeratuena tortura izan zen. Beste gai errepikatuak kaleratzeak, enplegua etetea, bortxaketa,
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haurtzaroaren estigmatizazioa eta tratu txarrak, marginazio sozialak eta LGTBIQ+ kolektiboaren
kontrako errepresioa izan dira. Beste talde batzuk, desagertuak, ihesaldiak eta kargugabetzea
aukeratu dute gai gisa.

Kasu batzuetan, gaur egungo egoerarekin lotu izan dute. Beste batzuetan, ordea, ez. Gaur
egun gertatu ahal diren egoerak izango zirela aipatu du gehiengoak. Hala ere, kaleratzea, haurren
lana eta marginazio soziala gaur egun gure inguruan, guda egoeran hori gertatzea zaila dela
defendatu dute. Gai berdinen inguruan, beste talde batzuk gaur egun gertatzen dela adierazi dute.
Askotan, ez dute estatuan kokatu eta globalizazioaren ikuspuntutik aztertu dute. Izan ere, haurren
lana, globalizazioarekin lotu dute Txina eta Indian egiten den arropa enpresek haurren lana baliosten
dutela adieraziz (Ikusi 9. eranskina). Umilazio publikoak beste herrialdeetan egiten direla adierazi
dute, ez egun Espainian. Gaur egun gertaera asko ez zirela errepikatuko adierazi dute, gizabanakoek
dugun askatasuna dela medio, adierazpen askatasuna, prentsa askatasuna, etab.

Testigantza jaso duten pertsonari egindako galderak oso interesgarriak izan dira eta lau
multzotan sailkatu ditzazkegu, batzuk besteak baino sakonagoak direlako. Hala ere, perspektiba izan
arren, esfortzu handia egin dutela esan dezaket. Alde batetik, sentimendu eta egoerarekin lotzen
diren galderak ditugu. Hauek ugarienak izan dira. Askok, egoera nola gainditu zuten galdetzen dute,
hori gainditzeko indarrak nondik atera zituen, nola bizi izan zuen gertaera horren ondoren, nola
sentitu zenaren inguruan ere galdetzen zaio. Laburbilduz, interesa zeukaten nola sentitu eta nola
eragin duen gertakari horrek bere bizitzan. Beste batzuk oroitzapenen inguruan galdetzen dute; ea
zein den garai horren oroitzapenik onena, ea asko oroitzen diren egoera traumatiko horretan jasan
zutenaz, esaterako.

Beste batzuk, ez dute protagonistarekin zerikusirik duten galdera planteatzen eta egoera
horren ostean, herritarren eta familiaren jarrera nolakoa zen galdetzen dute. Adibidez, umilazioak
sufritu eta herritik joan ostean horra itzultzean nolako bizitza izan zuten galdetzen dute.
Bortxaketaren gaurkotasunera bueltatuz, familiak sinetsi zion galdetzen dute, gaur egun berdina
galdetzen delarik. Azkenik, gaiaren inguruko galdera konkretuagoak bildu ditut. Batzuk,
sentimenduekin lotzen dire berriro ere, ea torturen gaian beldurra sentitu zuen jakin nahi izan dute.
Bortxaketaren gaian, mendekua edo salatzeko modurik zeukan galdetu diote. Azkenik, haurren
lanaren gaian, ikasketak berreskuratuko zituen edo zertan lan egiten zuen galdetu zioten.
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Izan ere, bortxaketa gaur egun oso presente dagoen gaia egunerokotasunean kokatu dute, ez
hemen baizik eta atzerrian ere (Ikusi 9. eranskina). Umilazioak guda egoerarekin lotu dituzte baina
orainaldian gertatzen den zerbait bezala txertatu dute. Torturak ere gertatu ahal direla adierazi dute
baina ez dute zehaztu salbuespen egoeran edo beti eman ahal diren. Haurren lana gaizki ikusteaz
gain, gaur egun haien egunorokotasunean ez dute kokatzen. Aipatu bezala, ez dute soilik modu
lokalean hausnartu eta haurren lana globalizazioaren ezaugarri gisa kokatu dute eta guk erosten
dugun arropa haurren lanari esker josten dela esan dute. Hori oso interesgarria da.

Kaleratzearen inguruan, batzuek bai kokatu dutela gudaz kanpo gertatzen den
egunerokotasunezko gertaera bat bezala. Beste talde batek ez du horrela ikusi eta kaleratzeak egotea
zaila dela esan du. Horrek, hausnarketa eta inguruarekiko behaketa gehiego eskatuko luke,
kaleratzeak gaur egun gizartearen arazo larria direlako eta prentsan zein komunikabideetan espazio
asko hartzen dutelako.

Laburbilduz, hausnarketa interesgarria egin dute ikasleek, galderak eta sakonak, emozioei
lehentasuna emanez eta gaur egungo egoerarekin lotura sakonak egin dituzte, atal didaktikoan
aipatu dugun iragana orainaldiarekin erlazionatzeko gaitasun hori erakutsiz.

Beraz, ondoriozta dezakeguna proposamena uste nuena baino hobeto atera dela bete nahi
nituen helburuak bete ditudalako. Lehenik eta behin, ikasleen erantzunari dagokionez, pentsatzen
nuena baina osatuagoak izan dira. Batetik, inkestan aipatu bezala, erantzun interesgarriak eman
dizkidate eta jakinmina ikusteko gai izan naiz. Bestetik, esku hartzean parte hartzea ondo joan da eta
erantzunak oso egokiak izan dira.

Halaber, protagonistei egindako galderak hausnartuak izan dira, jakin mina erakutsiz.
Bestalde, aukeratu behar zuten gaietan aniztasuna ageri da. Hau da, taldeen artean lehentasun
ezberdinak izan dituzte. Azkenik, gehien harritu nauena, egunorokotasuna eta gaur egungo
errealitatearekin egindako lotura izan da. Izan ere, lotura lokal zein globalak ezarri dituzte kasu
gehienetan orainaldiarekin erlazioa antzematen.

Testigantzekin lan egitean, edo behintzat, hauek entzutean sentimenduak erakutsi dituzte.
Hala ere, sentimenduak adierazteko eskatu nienean, galderan bertan sentimendu ezberdinak adierazi
nizkien eta inork ez ditu bestelako emoziorik adierazi. Ondorioz, esan genezake, modu batean, nire
fitxak baldintzatu diela haien erantzuna.
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Irakaslearen erantzunetara itzuliz, memoria historikoa ikasgelan lantzeko arrazoi nagusi
bezala ondorengoa adierazi du: “ikasleek XX. mendeko hurbileko historia ezagutzeko aukera ematen
duelako, haien familien historiarekin lotura izan dezakeelako eta haien emozioekin, enpatiarekin edo
hausnarketarako gaitasunarekin konektatzeko aukera ezinhobea delako”.

Haren iritziz, testigantzekin lan egitean, memoria historikoa lantzean, lortu daitekeen
helburuak modu zuzenago eta erraztasun handiagoarekin bereganatu daitezke. Horregatik, gure
helburu eta irakaslearen helburuak lortzeko bidea ezarri dugula esan genezake. Hori horrela ez bada,
behintzat, testigantzekin lehen kontatu bat izatea lortu dugu eta haientzat erabilgarria izan daitekeen
baliabidea erakustea.

Bukaerako inkestan esan dutenaren arabera, nire ikuspuntua positiboa izateaz gain, haiek
ariketak modu positiboan ere baloratu dituzte. Inkestaren laginketa 68 ikasleena izanik, gehiengoak,
ikasleen % 88,4 ariketak egin ondoren memoria historikoaren beharra dagoela uste dute.

Sentimenduetan aniztasuna ageri da, positibo zein negatiboak ageri direlarik. Hiru ikaslek oso
aspergarria izan zela adierazi dute baina horietako batek gaia lantzea beharrezkoa dela esan zuen.
Ildo horretan, bi ikaslek gaia gustoko ez zutela esan arren, ariketak gustokoak izan zituztela aditzera
eman zidaten.

Erantzun positiboak, galderak berak baldintzatu zituen. Izan ere, galderan, “Eroso,
entretenigarria, interesgarria eta hunkitua” sentimenduak adierazi nizkien eta horiek izan dira
errepikatuenak. Hala ere, ikasle batek intrigatua sentitu zela adierazi zuen. Beste batek, esperientzia
oso gogorra izan zela azpimarratu nahi izan zuen. Horretaz gain, bizimodua ikusteko eta historia
ikuspegi ezberdinetik ezagutzeko testigantzak oso garrantzitsuak zirela azpimarratu zuten. Azkenik,
gure helburuak guztiz betetzen duen erantzun bat jaso nuen, testigantzekin gudaren inguruko
perspektiba eta ezagutza osatuagoa lortzen zuela esaten zuena.

Atal didaktikoan zein kurrikularrean aipatu dugun gaitegi aldaketa hori ikasleek eskertzen eta
baloratzen dutela ikusteko aukera izan dut. Izan ere, testigantzekin lan egitean, subjektu historikoa
jende arrunta da eta ikasten denaren muina haien bizipenak dira. Inkestatxoaren hirugarren
galderan, ahozko iturriekin historia haiengandik hurbilago sentitzen zuten galdetu nien. Baiezkoaren
alde, %89,9 agertu zen, 62 ikasle eta ezezkoaren alde, ordea, 7 ikasle, %10,1. Gainera, emozioen
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galderara itzuliz, ikasle batek bizipen horiek oso gertukoak sentitzen zituela adierazi zuen bere
aiton-amonek esperientzia antzekoa bizi zutelako.

Azkenik, Oroibidea eta Lur Azpian baliabideak erabilgarritasun didaktikoa daukatela frogatu
dugu. Ikasle zein irakasleen iritzia jasotzean ikasgelan erabiltzeko aproposak direla baieztatu baitute.
Ikasleen aldetik,% 92,8-k baliabidearekin ondo moldatu dela adierazi dutelako (Ikus. 8. eranskina).
Ikaslearen aldetik, tresna oso erabilgarria dela plazaratu duelako eta ahozko testigantzekin lan egitea
ikasleen ezagutzan beharrezkoak direla aipatu duenean.

Beraz, esan dezakegu gure helburuak ikasle batzuen aldetik bete egin direla haiek gaitasuna
izan dutelako gure helburu ziren gaitasun horiek eskuratu eta ahozko iturriek eskaintzen dituzten
aukera aniztasuna antzemateko, erantzunetan oinarrituta.

3. ONDORIOAK
Emaitzak aztertu ondoren, esan dezaket hau nire esperientzian oinarritzen dudala. Orotan,
haien jakin-mina, hausnarketa eta kontzeptuak argi geratu diren jakiteko proposamenak denbora
tarte gehiago beharko lukeela. Hala ere, Iparralde DBHIko ikasleek, behin baino gehiagotan aipatu
dudan moduan, memoria historikoa lantzen jarraituko dute haien kabuz, proiektu moduan,
metodologia autonomoa erabiliz. Beraz, proiektuaren amaieran, inkesta bat pasatzea egokiena
litzateke gure analisia eta gure helburuak benetan bete diren ikusteko.

Ondorio orokorrak laburbiltzearren, aipatu dezakegu, master amaierako lan honetan
planteatu ditugun hipotesiak baieztatu egin direla. Helburu nagusia ahozko iturriak ikasgelan lantzea
eraginkorra zen jakitea baizen. Erantzuna argia da, metodologia egokia erabiliz ahozko iturriak
ikaslearengan eragin positiboak dituela.

Memoria historikoa, bere osotasunean eta ez soilik guda zibileko memoria historikoa,
gizarteak mantendu eta transmititu behar duen iraganaren elementua da. Horregatik, gizarteak ez du
memoria ahaztu behar eta memoria horren aldeko transmisioa bermatu behar du gizartearen
etorkizuna eraikitzeko orduan.

Hamaika memoria daude gizarte berdin batean, ikusi duguna azpimarratuta eta memoria
horien gainjartzearen kontra berdintasuna lortu beharra dago. Hori iragana bere osotasunean
ikertzen lortu daiteke. Guzti hau aipatzen dut, esan nahi dudalako, memoriaren transmisioa
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gizartearen eskuetan dagoela eta tresnak behar dituela. Tresna egokiena, eskola da. Izan ere, eskolak
pentsamendu kritikoa eta gizartearen kontzientzia parte hartzailea daukaten pertsonak eraiki nahi
ditu hainbat balore eta edukien transmisioaren bitartez. Kasu honetan, balore eta edukiak memoria
historikoan zentratu daitezke.

Horretarako lantzen diren edukien erabiltasuna bermatu behar da ikaslegoaren bizitzarekin
lotura ezarriz. Horrela, iragana, oraina eta etorkizuna lotzen dituen kausa-ondorioak antzemateko gai
izango da. Gainera, ikasitako erabili ahal izateko espazioa behar du. Memoria Historikoaren kasua,
adibide bikaina da horretarako eta gizarteak espazio hori emango dio. Gaur egun bizirik dagoen eta
bermatu beharra dagoen gaia baita eta hori burutzeko transmisio egokia egin behar delako,
belaunaldiz belaunaldiz bidegabekeriak ahaztu ez daitezen.

Gainera, memoriak gizartearen eta kasu honetan ikasleen parte hartzea behar du, denbora
aurrera joan ahala eta lehen mailako testiguen heriotzarekin, belaunaldi berriak lanean behar
direlako mezu hori bereganatu dezaten.

Beraz, testigantzak bildu eta erakustea pausu bat da baina orainaldian eta etorkizunean
haratago egin beharra dago. Hurrengo pausua ikastetxeetan gaia lantzea litzateke guzti horri
erabilera didaktikoa emanez. Egia esan, badaude izaera anitzeko iturri historikoak memoria duen
historia eraiki eta ikasgelan lantzeko. Iturri hauen uztarketa egokia bermatu behar da, behin eta
berriz aipatu dugun ikaslearen izaera kritikoa bultzatzeko. Hala ere, ahozko iturriekin, testuinguru
egokiarekin eta beste iturriekin lantzean, ikasleen irakaskuntza prozesuan emaitza positiboak lortu
daitezkeela ondoriozta dezakegu. Horien artean, gaitasun kritikoa, izaera parte hartzailea eta edukiak
erabilgarri bilakatzeko gai den ikaslea lortzeko tresna kontsidera ditzakegu. Azken finean, gizartean
beharrezkoak diren hamaika balore transmititzen dituztelako.

Memoria historikoaren kontzeptuari dagokionez, ikasle batzuek hasieratik oso ondo ulertu
dutela baieztatu dezaket eta proposamenarekin kontzeptuaz ere hausnartzeko astia izan dutela. Ez
hainbeste errepresioak izandako ondorietan baina bai beste modu batean, beste protagonisten
ahotsa eta hain ohikoak ez diren ahozko iturriekin ikasi daitekeela.

Alabaina, memoria historikoa gehiengoek guda zibilarekin soilik lotzen dutela antzeman dut.
Seguraski, gure proposamena guda zibileko memoria historikoan kokatu dugulako izan da eta soilik
guda zibilaren memorian zentratu garelako. Hori, hobetzeko memoriaren aspektu unibertsala
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azpimarratuko nuke beste esku hartze batean, beste kasuetan egindako trataera aipatuz. Horrela ere,
guda zibila beste guda batzuekin erlazionatzeko eta beste konfliktuetan emandako bestelako
tratamendua erakusteko aukera dago.

Esan nahi dudana da, guda zibilaren errepresaliatuen memoriak tratamendu txarra
erakusteko, Alemania Naziak egindako Holokaustoaren aldeko memoriaren tratua erakutsi
daitekeela, haiek argiago ikus dezaten tratua ez dela behar bezalakoa izan eta beste modu batzuk
daudela konfliktuak lantzeko eta gogoratzeko. Gainera, II Mundu Gerra, haiek eman duten gertakaria
izanik, gertukoa sentituko zuten adibidea.

Hala ere, ikasleak aipatutako gaitasun guzti hauek bereganatu ditzan irakaskuntza
metodologiak aldatu behar dira. Edukiak birplanteatu eta ikasleen bizitzan erabilgarriagoak diren
gaitasunak lortzeko pausuak ematea beharrezkoa da. Metodologia estrategiak hausnarketa lehenetsi
behar dutelarik, ikasleak bere ezagutzaren protagonista kontsideratuz. Alabaina, LOMLOE hezkuntza
lege berriak aldaketak ekarriko ditu aipatu dugun guztia errazteko helburuarekin. Hala ere, legea
martxan jarri beharko da helburutzat dituen horiek betetzen diren analizatzeko.
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5. ERANSKINAK
1. Eranskina: Oroibidea baliabidearen hasiera orria. Proposamenean soilik, esploratu erlaitza
erabiliko dugu.

2. Eranskina: Esploratu aukeratuz gero, errepresioa gaia aukeratuta agertzen diren gaiak
erakusten dituen orria.

3. Eranskina: Lan errepresioa adibidea erabilita agertzen diren azpiatalen aniztasuna erakusten
duen argazkia.
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4. Eranskina: Gregoria de Pablo Armingolen profila. Proposamenean erabilitako lehen ikus
entzunezkoa.

5. Eranskina: Jose Remirez Remirezen profila. Profilean erabilitako bigarren ikus entzunezkoa.

6. Eranskina: Lur Azpian baliabidearen erlaitzetako bat.
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7. Eranskina: Gloria Nieves Cachoren testigantza, esku hartzean erabilitako hirugarren bideoa.
Lur Azpian plataformaren egitura antzeman daiteke.

8. Jarduerari buruzko inkestan lortutako emaitzen grafikoa. Oroibidea baliabidearen
eraginkortasunari buruzko galderan lortutako emaitzak. 92,8% ondo moldatu dela erantzun
du.
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9. Eranskina: Esku hartzean ikasleek betetako fitxen adibideak: Bortxaketa, umilazio publikoak
eta haurren lana.
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