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agatoz beste behin be Hondarroa urtekariagaz.
Eta aurten be liburu potoloa atera zaigu! Gauza
asko topatuko dituzu berton. Batzuk, klasikoak,
urterokoak: txalupen zerrendak, duela ehun urte
jaiotakoenak... eta baita hain arrakastatsua den
argazki zaharren otzara ere. Beti esaten dugu, baina aurten
ere errepikatu nahi dugu: argazki zaharren artxiboa herritarrek emondako argazkiekin betetzen dugu. Zuen laguntza
behar dugu artxibo hori handitzen joateko.

Tarte berezia egin diegu urteurrenei ere, 2014an bat
baino gehiago ospatu ditugu eta. Unanue, Agirre eta
Zubikarai duela 200, 150 eta 100 urte jaio ziren, urrenez
urren, eta eurei buruzko artikulu bilduma bat argitaratu
dugu. Txirrimorraskiren eta Unanue Kamara Koralaren historia ere errepasatu dugu, aurten 25 urte bete dituztelako.

Artikulu interesgarriak ere batu ditugu urtekarian.
Adibidez, munduari lehen itzulia eman zion txalupa ondarrutar batena zela demostratzen duen ikerketa.

Amaitu aurretik, eskerrik beroenak urtekari hau ateratzen lagundu diguzuen guztioi: idazle, maketatzaile, argazkigile, banatzaile, saltzaile... zuek barik, ez dago urtekaririk!

B

Aurten ere migrazioen gaia lantzen jarraituko dugu.
Duela ehun urte Ondarroatik jendea nora joaten zen ikusiko dugu, eta sasoi hartan Txilera joandako ondarrutar
batzuen ondorengoak ezagutuko ditugu.

Eta ez gara gehiago luzatuko. Onena urtekaria zuk
zeuk zabaltzea eta gozatzea izango da. Gustatuko zaizula
espero dugu.

Ondarroako Historia Zaleak
ONDARROAN, 2014KO

ABENDUA.

www.ondarroakohistoria.wordpress.com
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CRÓNICAS
O NOTICIAS
MEDIEVALES
SOBRE ONDARROA
Fernando Agirre Aramaio

HACE 800 años

HACE 630 años

Fray Melchor Amigo, vitoriano, en su libro “Paraíso
Cantábrico”, y según extracto que hace de él, el historiador Landázuri, concreta que Serafín de Asís (San
Francisco) en la ruta jacobea pasó de Vitoria a San
Sebastián y por Igueldo a Ondárroa.

Los alcaldes del Fuero de Bizkaia se pronuncian a favor de
la villa de Lekeitio en el pleito con los vecinos de Amallo
(perteneciente a Ondárroa) sobre los límites y aprovechamiento de montes. Sigue una carta del doctor Gonzalo
Moro, Corregidor (representante del Rey en la Provincia)
del Señorío de Bizkaia, mandando cumplir la sentencia y
otra carta de presentación de las anteriores ante Pedro
Sánchez de la Puente, teniente general del Corregidor.

HACE 680 años
Usurpación del título del Señor de Bizkaia por Alfonso XI
de Castilla y guerra con el Señor de Bizkaia, Juan Núñez
de Lara. Alfonso XI entró en tierras de Bizkaia y el almirante Jofre bloqueó y sitió las costas de Lekeitio y sobre
todo de Ondárroa, sufriendo ésta la que más, todavía
recién fundada.

HACE 640 años
Juan Hurtado de Mendoza, prestamero mayor de Bizkaia,
falla a favor de la villa de Lekeitio en el largo litigio que
sostiene con la villa de Ondárroa sobre los límites de cada
una de las villas contenidos en los privilegios fundacionales (Lekeitio en 1325 y Ondárroa 1327). Aparece como
alcalde de Ondárroa, Juan Sánchez de Goitiniz, y como
fieles: Juan de Asterrika, Juan de Likona, Rodrigo Pérez
de Berriatúa y Pero García, escribano de Ondárroa.
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HACE 530 años
El Papa Sixto IV (el de la Capilla Sixtina) a instancia o solicitud del franciscano ondarrés Juan de Goitiniz, aprueba
mediante bula, la fundación de un convento-ermita ya
construida en fecha de 1484, llamada de Santa Kutz,
entre las villas de Ondárroa y Mutriku para preparar a
futuros evangelizadores (hasta 10 monjes) para las islas
Canarias, pendiente todavía de la conquista castellana de
Las Palmas y Tenerife.

O N D A R R O A

E R D I

A R O A N

HACE 500 años
Aunque para nosotros la Edad Media termina en 1512
con la conquista de Navarra por los castellanos, nos
hemos permitido una licencia en aumentar 2 años más,
dada la importancia de los datos que contiene es presente documento.

HACE 520 años
Según el historiador Labayru, describe el puerto de
Ondárroa como último puerto del Señorío de Bizkaia,
que cuenta con barra y ría, y ésta después de un recorrido de 1.047 metros desde la falda de Oitz desemboca el
Artibai en dicho puerto. Es puerto de renombre y cuenta
muchas lanchas de altura y traineras. Su barra se halla
junto a la Peña Mayor o cabo Santa Clara. Es barra sin
rompiente. El agua del mar llega cerca de la histórica y
antigua torre de Arantzibia. Como cabos y puntas señala: Saturrarán, Punta Coach, Santa Clara o Peña Mayor. Y
entre Ondárroa y Lekeitio: Baurdo, Txanterrika y Endosa.
Como fondeaderos: Endaidi y Sagustan.Vitoria. En esa
fecha no aparece ningún representante de Ondárroa en
su firma o por parte sobre todo del banderizo ondarrés
de la familia Arantzibia. Pero sí ratifica en 1489 firmando
el capitulado de 15 artículos, por parte de Ondárroa, su
alcalde Pedro Ortiz de Ayardia y el vecino ilustre Miguel
Ibáñez de Arantzibia.

HACE 520 años
Orden de prender a Juanote de Ibarra y Martin del
Castillo quienes por no poder pagar las deudas que tenían con Pedro de Urresti, vecino de Ondárroa, fueron
puestos al servicio de éste, de donde se habían ausentado. Real Chancillería de Valladolid.

Se reactúa la revisión de “Fogueras” (casas o edificios) de
nuestra villa, siendo alcalde Lope Ibáñez de Rentaría.
Como técnicos Martin Otxoa de Zubillaga y Juan Sáez de
Goitiniz.

UBICACIÓN FOGUERAS QUE VIVEN

VACIAS

TOTAL

Rentería

12

12

Iparkale

42

33

9

42

Goikokale

43

38

5

43

Kale Haundi

56

52

4

56

Erribera

28

25

3

28

Gorozika

6

6

Arriaga, Asterrika 2

1

1

2

TOTALES

167

22

189

189

12

6

Nota .- Según estimación de los estudiosos de la
época, cada foguera equivaldría a unas 3 á 4 personas. Luego podemos afirmar que el censo de población de Ondárroa a esa fecha sería de 700 personas.
Así mismo es interesante resaltar que en cada
foguera aparece el nombre o familia que vive en
ella.

Fernando
Agirre Aramaio
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ONDARROA,
on dala 100 urte
ONDARROA XIX. MENDE AMAIERAN. Artatik ateratako argazkia.
Ezkerrean, Alamedako lehenengo etxea ikus dezakegu (Kanttoipe zabalguneko azkena, gaur
Kanttoipe 14 etxebizitza dena). Ez dugu beste etxerik ikusten hor (Kafe Marina eta Gaztedi
tabernak dauden etxebizitza 1895ean hasi ziren eraikitzen; beraz argazkia arinagokoa da).
Aipatutako etxearen alboan, frontoia ikus dezakegu, baina frontisa karenka daukagu (ez
gaur ezagutzen dugun bezala). Ondarroako bigarren frontoia da 1866-67an eraikia.
Bertatik, Artabide kalea dator, ia-ia itsas ertzean. Eskuinean, Txalet Monika egiten.
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JAIOTZA

URROSOLO ARANTZAMENDI AMALIA
LEKUE AZPILLAGA
JOSE Mª
ANABITARTE BENGOETXEA LIBORIO
BEDIALAUNETA EGAÑA
DOROTEA
SOLABARRIETA GOIOGANA Mª KONTSUELO
GARRAMIOLA MAGUREGI
BIKTORIANO
OSA SALEGI MANUEL
FERNANDEZ ETXABURU
GONZALO
BURGOA OSA BENITO
EGURROLA ATXA
PEDRO
ARRIZABALAGA ARANBARRI MIREN EDURNE
BAZTERRETZEA IRUSTA
ANDONI MIREN
ARRIZABALAGA BERISTAIN DOMINGO
PAGATE ANAKABE
ANTONIO
BURGOA BADIOLA
MAKARIA
ZUBIKARAI URKIZA FELIXA
IRIONDO AULESTIARTEMª ANGELES
IBAZETA EGURROLA SABINA
ARKOTXA BADIOLA Mª PURA
ZELAIA MARKUERKIAGA
ANE BINGINE
ARRIOLA BERISTAIN MARGARITA
LASARTE URIBE
KASIMIRO
SANTISO EGIGUREN ANBROSIO
LERTXUNDI ETXABURU
ISIDRO
LERTXUNDI GURRUTXAGA JAIME
ARISTONDO BERGARA M· DOLORES
ARRIZABALAGA BADIOLA
MIREN
ARAMAIO AZPIRI
NIKODEMES
ETXABURU LANDARIBAR
MAURO
OLARREAGA TXURRUKA
FELISA
GALDOX GALLASTEGI DAMEN
BERRIDI ARISTONDO BIKTOR

ABIZENAK-IZENA

Hilarion-Juana
Jose Mª-Mª Andres
Zeferino (Donostia)-Mª Pilar
Mateo Ramon (Santoña)-Dionisia
Pedro Jose-Kasimira (Mutriku)
Domingo Mª (Berriatua)-Mª Juana
Domingo Ramon-Ramona (Itziar)
Gonzalo (Sestao)-Maria
Justo Markos-Klotilde
Zirilo-Mª Pilar
Juan Jose-Josefa Ramona
Joan Bautista-Josefa Joakina
Jose-Rikarda
Julian-Frantziska
Lorentzo-Sotera
Erroke Mª Agustina Frantziska
Joakin Fakundo (Xemein)-M· Kontzepzio
Domingo Frantzisko-Gertrudis (Berriatua)
Jose-Eugenia
Eduardo-Mª Dolores
Domingo Antonio-Perfekta
Gil Pio-Mª Isidra
Jose Luis-Mª Asuntzio
Juan Migel (Donostia)-Benantzia
Domingo-Genobeba
Antonio-Maria
Migel Antonio-Agustina
Pedro Mª-Krisanta
Pedro Kruz-Klaudia
Rafael Olarreaga-Mª Expectacion Txurruka
Ignazio Balbino-Mariana Katalina
Zirilo-Mª Isabel

GURASOAK

Migel Baldomero Arantzamendi Agirretxea-Juana Josefa Gorostola Plaza
Juan Tomas Azpillaga Urrosolo-Mª Ana Egaña Pagoaga
Liburio Pedro Bengoetxea Badiola-Benita Juliana Otxoa Larrañaga
Meliton Egia Kintana (Mutriku)-Rosa Mª Arantzamendi Agirretxea
Hilarion Mª Goiogana Zubikarai-Josefa Frantziska Oianguren Betia (Mutriku)
Juan Eusebio Maguregi Arriola (Etxebarria)-Rufina Urizar Argoitia (Lekeitio)
Martin Salegi Rementeria-Frantziska Egaña Mujika (Itziar)
Pedro Etxaburu Ibazeta-Mamerta Larrinaga Urkiola
Genaro Felipe Osa Urkiza-Toribia Ibaztea
Pablo Gregorio Atxa Arrizabalaga-Mª Dolores Arrizabalaga Alegria
Jose Mª Aranbarri Larrinaga (Beasain)-Juana Azpiazu Ibarluzea (Mutriku)
Juan Frantzisko Irusta Antxustegi (Berriatua)-Teresa Josefa Irigoien Egurrola (Itziar)
Jose Antonio Beristain Arrizabalaga-Demetria Mª Urristi Elu
Antonio Anakabe Badiola-Juana Josefa Guenaga Elordi
Fernando Mª Badiola Etxaburu-Mª Jesus Aramaio
Segundo Agustin Urkiza Guenaga-Mª Karmen Barruetabeña Legarda
Bartolome Iriondo Laka-Mª Antonia Zaldunbide Pagoaga
Antonio-Mª Andres Aranbarri (Berriatukoak)
Domingo Segundo Badiola Zenarruzabeitia-Gabriela Leona Iriondo Barinaga-rementeria
Domingo Manuel Markue-erkiaga-Arrasate-Bizenta Solabarrieta Badiola
Antonio Mª Bersitain Pagoaga-Eskolastika Fermina Aranburu Meabe-ansorena (Aulesti)
Agustin Uribe Goitia (Eibar)-Kaietana Paula Aldape Gartzia (Bergara)
Eusebio Egiguren Anzuriza-Barbara Ikaran Urkaraz (Amoroto)
Anbrosio Isidro Etxaburu (Bilbo)-Soledade Lertxundi
Mariano Gurrutxaga Etxaniz (Irun)-M· Rosarioa Otxoa Larrinaga
Polikarpo Bergara Galdox-Mª Josefa Korpion Abaroa (Lekeitio)
Antonio Mª Badiola Zularika-Mª Dolores Larrinaga Urrosolo
Pedro Balentin Azpiri Etxaburu-Justa Ramona Aulestiarte Laka
Jose Bentura Landaribar Eguren-Mª Rosario Arrizabalaga Bedialauneta
AntonioTxurruka-Josefa Antonia
Domingo Blas Gallastegi-Agustina Bentura Mutio (Natxitu)
Anjel Jose Mª Aristondo Egaña-Erremigia Egiguren Garramiola

AMAREN GURASOAK

Patxi Etxaburu Ajarrista

Fulgenzio Jose Urrosolo Solabarrieta-Loranza Susana Zarraga Badiola
Jose Lekue Solabarrieta-Mª Dominga Ibaibarriaga Barruetabeña
Pedro Anabitarte Martikorena (Donostia)-Balera Mejias Arriola
Paskoal Badialauneta Badiola-Jana Kaietana Arriola Odria
Martin Solabarrieta Burgoa-Akilina Azxpiri Ugarte
Jose Martin Garramiola Maguregi (Aulesti)-Josefa Antonia Artolazabal Kareaga (Bolibar)
Jose Manuel Osa Iturrino-Frantziska Azpiri Larrinaga (Berriatua)
Jose Fernandez Etxebarria (Bilbo)-Patrozinio Fernandez Diez (Burgos)
Jose Mª Burgoa Iturrrino-Akilina Eizagirre Aramaio
Pantaleon Egurrola Atxa-Ulpiana Margarita Arrizabalaga Etxaburu
Meltxor Isaak Arrizabalaga Pagoaga-Mª Rosario Badiola Lekue
Jose Agapito Bazterretxea Bakeriza-Silbestra Azpiazu Solabarrieta
Domingo Arrizabalaga Ugartetxea-Barbara Laka Bedialauneta
Juan Jose Pagate Bazterretxea-Martziana Burgoa Aramaio
Kasimiro Emeterio Burgoa Lertxundi-Mª Pilar Bedialauneta Gazaga-etxebarria
Eustasio Zubakarai Arriola-Frantziska Zaldunbide Paguaga
Jose Mª Iriondo Juaristi-Mª Martina Azumendi Aristondo (Xemeingoak)
Lorentzo Norberto-Juana Paula Kekue
Rafael Arkotxa Odria-Josefa Bernedo Makazaga (Berriatua)
Gregorio Zelaia Santiso-Ana Joakina Korta Etxebarria (Zestoa)
Jose Lesmes Arriola Otxoa-antezana-Juana Inozente Madariaga Madariaga
Jose Nanuel Lasarte Unamuno (Eibar)-Tomasa Arrizabalaga Arana
Gregorio Frantzisko Santiso Aulestia-Juana Josefa Idueta Plaza
Manuel Antonio Lertxundi (Orio)-Juana Frantziska Aldazabal
Nikasio Migel Lertxundi Dulanto-ruiz-Anizeta Idueta Osa
Ezekiel Kandido Aristondo Egaña-Mª Dolores Larrinaga Egiguren
Domingo Arrizabalaga Ugartetxea-Barbara Laka Bedialauneta
Nikodemes Kruz Aramaio Zubikarai-Margarita Karlota Gazaga-etxebarria Otxoa-antezana
Jose Silbestre Etxaburu Gainza-Ebarista Lekue Laka
Biktor Agustin Olarreaga-Luisa Lezaola
Romualdo-Bitoriana Josefa
Anjel Berridi Zelaia-Buenabentura Bedialauneta Urkiaga

AITAREN GURASOAK

Ondarroako Parrokiako Agiritegiko datuak Derion jasoak

1914an JAIOTAKOAK
ON DALA 100 URTE
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ABIZENAK-IZENA

LEKUE PAGATE BALBINA
ZALDUNBIDE IBAIBARRIAGA ERROKE
BILBAO URIONABARRENETXEA Mª TERESA
IBARLOZA ANAKABE JOSE
LANDARIBAR GARRAMIOLA PRUDENTZIO
ZELAIA SARAS TERESA
EGIGUREN LEKUE
FRANTZISKO
ARANBERRI BURGOA BIKTORIANA ANUNTZIAZIO
BADIOLA BERRIDI
ISIDORO
ITURRIZA ATXATEODORO
GOJENOLA ETXABURU DOMINGO
URBIETA ARRIETA
GILLERMA
ODRIOZOLA BADIOLA Mª PILAR
ARISTONDO OLARREAGA
JUAN
ZELAIA
JUAN TOMAS
URKIXO IZARNA
EMILIA
ARANTZAMENDI BERISTAIN ANGELES
EGAÑA ITURRINO
FRANTZISKO
POTU URRIOLABEITIA KASIMIRA
BIKANDI ARRASATE ANTONIO KARMELO
BENGOETXEA BADIOLA
SALBADOR
IRONDO ARISTI JUAN LUIS
ANAKABE ARKOTXA BIKTOR
ALDARONDO GUTIERREZ
Mª KRUZ
GABIKA-ETXEBARRIA BERISTAIN Mª ASUNTZIO
REMENTERIA ELU
ANTONIO
AGIRRETXEA BALENZIAGA Mª SOKORRO
GUENAGA IRIONDO LORENTZO
OLIBAN FELIX FAUSTINO
LEKUE ARZUAGA
BALBINA
GONZALEZ AKARREGI Mª BIKTORIA JUSTA
GARATE URRUZUNO PAKITA
KORTAZAR ARAKISTAIN
ASUNTZIO
KONZEJO GONZALEZ JUAN RAMON
URKIAGA RIANE
Mª ROSARIO
PEROTXENA BENGOETXEA
Mª ENKARNAZIO
ODRIOZOLA AZPIAZU BIZENTA
SOLABARRIETA ARAMAIO
LOREA
EIZAGIRRE MARKUE-ERKIAGA IÑAKI MIREN
AMILIBIA BIKANDI
Mª TRINI
BADIOLA ORTIZ DE ZARATE FRANTZISKO
GARMENDIA ZAIZAR ANTONIO

JAIOTZA

Andres-Filomena
Jose Ramon-Josefa
Daniel-Juana (Ziortza)
Tomas Manuel-Mª Marta (Berriatua)
Bernardo-Mª Jesus
Jose Mª-Mª Angeles (Deustu)
Pedro Mª-Antonia
Braulio Biktor (Getaria)-Damiana
Bartolo-Biktoria
Florentino Antonio (Donostia)-Mamerta
Santiago Daniel(Lekeitio)-Juana
Frantzisko (Azpeitia)-Ramona (Mutriku)
Jose Frantzisko-Mª Gabina
Joae Mª (Mutriku)-Barbara
Josefa Zelaia
Juan (Laudio)-Hilaria (Orozko)
Pedro-Angeles
Frantzisko-Antonia (Mutriku)
Domingo-Katalina
Jose Antonio-Mª Andresa Ana
Doroteo Makario-Maria Txofe
Martzelino-Petra
Domingo Damaso-Ebarista Josefa
Jose Manuel-Maria (San Bizente de la Barkera)
Juan Bernardo (Lekeitio)-Rufina
Juan Jose (Etxebarria)-Donata Eugenia (Berriatua)
Antonio Fermin-Manuela Ageda (Berriatua)
Justo-Josefa Antonia (Mutriku)
Gregorio (Gasteiz)-Dorotea (Lekeitio)
Jose Ignazio-Gillerma
Jose Ignazio (Santa Klara-Kuba)-Juliana Akarregi (Lekeitio)
Domingo Lorentzo-Fabiana
Pedro (Lekeitio)-Felizitas Perpetua
Hilario (Villafalpila-Zamora)-Josefa Gonzalez (Candas)
Florentino (Elantxobe)-Josefa (Ferrol)
Luziano (Lesaka-Nafarroa)-Petra
Felix (Durango)-AnaAntonia
Jose Mª-Mª Asuntzio
Antonio Pablo-Mª Dominga
Karlos Agustin (Zarautz)-Seberiana
Martin-Luzia (Otxandio)
Jose Ignazio (Getaria)-Agustina Frantziska (Berriatua)

GURASOAK
Sebastian Lekue Bengoetxea-Balbina Urkila Landaribar
Erroke Zaldunbide Pagoaga-Hipolita Josefa Osa iturrino
Ildefontso Bilbao Aldekoa (Lumo)-Zelestina Aramaio Santiso
Pedro Ibarloza Egiguren-Josefa Eusebia Amallobieta Oñederra
Anjel Landaribar Solabarrieta-Leonarda Aulestiarte Bereikua
Juan Bautista Zelaia Anzuriza-Mª Joakina Bedialauneta Juaristi
Erroke Egiguren Lete-Frantziska Iriondo Ansorregi (Mutriku)
Jose Mª Aranberri Sotrelus (Getaria)-Presentazio Badiola Arano
Erruperto Zezilio Badiola Zularika-Rufina Teodora Etxaburu Zelaia
Teodoro Urrutia Lesamis-Rafaela karril Uribe (Donostiakoak)
Jose Mª Gojenola Alegria-Ana Mª Larreategi Elixondo (Berriatua)
Salustiano Urbieta Odriozola (Laudio)-Juana Josefa Gogarza (Azpeitia)
Isidro Odriozola Orbea (Azpeitia)-Josefa Ramona Epelde Armendia (Mutriku)
Juan Mari Aristondo Galtzakorta-Mª Josefa Astigarraga Txurruka (Mutrikukoak)
Ezezagunak
Markos Urkixo Zuburni-Karmen Larrea Garajo (Laudiotarrak)
Simeon Arantzamendi Bakeriza-Isabel Urristi Aulestiarte
Fernando Egaña-Maria Txurruka (Mutrikukoak)
Jose Mª Portu Eizagirre (Usurbil)-Luisa Urristi Alegria
Jose Mª Bikandi Elordi (Berriatua)-Mª Josefa Ansorregi Egurrola
Pedro Pablo Bengoetxea Abaroa-Petra Aristi Egurrola
Frantzisko Mª Idiondo Azpiri (Mutriku)-Josefa Antonia Olarreaga Arregi
Frantzisko Mª Anakabe Txakartegi-Katalina Txapartegi Albizu
Ramon Kasimiro (Pasaia)-Mª Jesus Agirretxea
Jose Gabika-etxebarria Agirre-solarte (Ispaster)-Petra Arostegi Ugarriza (Gizaburuaga)
Jose Andres Rementeria Alzibar-Aritxuluaga (Etxebarria)-Erremigia Marina Juaristi Plaza
Jose Fernando Agirretxea Zelaia-Eulalia Frantziska Ibazeta Badiola
Domingo Antonio Guenaga Juaristi-Mª Bautista Urkiza Ibarluzea (Berriatua)
Buenabentura Oliban (Logroño)-Rafael Muñoz (Santa Kruz de Kanpezo)
Sebastin Lekue Bengoetxea-Balbina Urkiola Landaribar
Fermin Aparicio Ubizes (Alba de Tormes)-Pilar Gonzalez Rodrigez (S. Juan Remedios-Kuba)
Juan Jose Garate Eizagirre (Mutriku)-M· Rosa Elu Eizagirre (Berriatua)
Agustin Kortazar Jauregi-Dominga Urkiza Zelaia (Berriatua)
Alejo Konzejo Alonso (Villafalpila-Zamora)-Mª Arrila Rodrigez (Miranda-Aviles)
Agustin Urkiaga-Sotera Landabaso (Elantxobekoak)
Bonifazio Perotxena-Frantziska Zubiburu (Lesakakoak)
Anbrosio Odriozola (Eibar)-Mª Ignazia Mandiola (Arrasate)
Longinos Dimas Solabarrieta Badiola-Manuela Urkidi Agirre
Ignazio Eizagirre Aginagalde (Azpeitia)Ramona Arruti Manterola (Errexil)
Joakin Amilibia-Josefa Manterola
Domingo Robustiano Badiola-Antonia Alejandra Goiogana (Portugalete)
Frantzisko Garmendia-Balbina Berasaluze (Getariakoak)

AITAREN GURASOAK

Juan Jose Baztarretxea-Mariana Burgoa Aramaio
Domingo Antonio Ibaibarriaga Barruetabeña-Rita Angela Osa Iturrino
Pedro M· (Ziortza)-Josefa Arriaga (Berriz)
Pedro Anakabe Eizagirre-Ignazia Mª Olabarrieta Madarieta (Berriatukoak)
Gonzalo Rafael Garramiola Zelaia-Manuela Azpiazu Aramaio
Pedro Zirikiain (Zaragoza)-Mª Santos Urristi Alegria
Sebastian Lekue Bengoetxea-Balbina Urkiola Landaribar
Pablo Felipe Burgoa Garramiola-Dominga Atanasia Azpiazu Artetxe
Juan Tomas Berridi Zelaia-Mª Nieves Urrutia Etxaburu
Pablo Gregorio Atxa Alegria-Mª Dolores Arrizabalaga Alegria
Florentino Etxaburu Zelaia-Frantziska Ignazia Galdox Burgaña (Lekeitio)
Frantzisko Antonio Arrieta Aristondo-Frantziska Ignazia Lizundia Ondarza (Mutrikuarrak)
Kanuto Badiola Arano-Jakoba Irueta Osa
Pedro Olarreaga Arregi-Ramona Urristi Elu
Jose Mª Zelaia-Antonia Petra Kastillo (Xemein)
Maximo Izarna Olabarria-Frantziska Uribarri Santa Kruz (Orozkokoak)
Jose Santiago Beristain Paguaga-Zeledonia Mª Etxabarria Artaetxebarria
Juan Tomas Iturrino-Maria Ituarte (Mutrikukoak)
Diego Urriolabeitia Treku-Serafina Aranbarri Lezaola
Jose Frantzisko Arrasate Etxebarria-Manuela Korta Etxebarria (Zestoa)
Salbador Badiola Arrizabalaga-Balbina Larrinaga Maguregi
Lukas Jose Ignazio Aristi Burgoa-Fernanda Etxezarreta Goia (Ezkioga-Gipuzkoa)
Jose Mª Arkotxa Amutxastegi (Mutriku)-Benantzia Eduarda Arantzamendi Agirretea
Anizeto Gutirrrez-Eulalia Gartzia (San Bizente de la Barkerakoak)
Antonio Mª Beristain Paguaga-Eskolastika Fermina Aranburu Meabe (Aulesti)
Juan Bautista Elu Gorostola (Berriatua)-Isabel Frantziska Elordi
Pedro Balenziaga (Berriatua)-Mª Dominga Arrizabalaga
Pedro Mª Iriondo-Estefania Txurruka
Gabino Felix (Zamora)-Toribia Aranbarri (Lekeitio)
Aureliano Arzuaga Zabala (Azpeitia)-Balentina Bidasoro Erkizia (Zumaia)
Eleuterio Akarregi Arrolabeitia Ispaster-Romana Mendieta Iturbe (Lekeitio)
Lorentzo Urruzuno Arrillaga-Frantziska egaña Bernedo (Mutriku)
Lukas Arakistain Bengoetxea-Mª Dominga Lezaola Olabarria
Ramon Gonzalez-Luisa Gartzia (Perlora-Asturias)
Santos Riane (Toskana-Italia)-Josefa Unzeta (Coruña)
Felipe Indalezio Bengoetxea-Mª Enkarnazio Urin
Juan Bautista Azpiazu-Mª Dolores Osa
Daniel Aramaio Santiso-Mª Karmen Baztarretxea Egurrola
Domingo Manuel Markue-erkiaga Arrasate-Bizenta Solabarrieta Badiola
Jose Bentura Bikandi (Berriatua)-Mª Josefa Ansorregi (Mutriku)
Daniel Ortiz de Zarate (Otxandio)-Asentzio Olabarria (Olaeta-Araba)
Antonio Zaizar (Mendaro)-Genara Ureta (Arriba-Nafarroa)
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H o n d a r r o a

2 0 1 4

VI-18
VI-20
VI-23
VI-26
VII-01
VII-09
VII-11
VII-11
VII-13
VII-18
VII-18
VII-20
VII-21
VII-21
VII-22
VII-26
VII-27
VII-30
VII-31
VII-31
VIII-01
VIII-04
VIII-06
VIII-07
VIII-08
VIII-17
VIII-18
VIII-20
VIII-24
VIII-24
VIII-25
VIII-25
VIII-26
VIII-31
IX-4
IX-8
IX-9
IX-15
IX-18
IX-21
IX-21
IX-21

ABIZENAK-IZENA

URKIOLA BURGOA
GILLERMA
GOITIA SOKABARRIETA
AGUSTINA
PLAZA ARRIZABALAGA
ANJEL
ARTOLA ZABALETA JOSE MªBEDIALAUNETA URKIAGA
BIZENTA
LAKA GANDIAGA
BERONIKA
ELU TXURRUKA
JOSE
ETXEBERRIA IDOETA JUAN
BEITIA AMALLOBIETA FELIX
URRISTI DIAZ JESUSA
LOPEZ GUTIERREZ
ANTONIO
BADIOLA LANDARIBAR PANTALEON
GARTZIA GUEMES
FELIZIANO
ARAMAIO ETXEBARRIA JOSE
EGURROLA ARRIZABALAGA JUANA
OSA GAZAGA-ETXEBARRIA EBARISTO
ARANTZAMENDI MUGARTEGI MIREN GOTZONE
ZABALETA ARRIZABALAGA FRANTZISKA
ETXABURU BURGOA FEDE
ARRIZABALAGA ARANTZAMENDI IGNAZIO
BADIOLA BURGOA
SALBADOR
ATXURRA JUARISTI DOMINGO
SOLABARRIETA ETXABURU JUSTA
URRISTI ARANBARRI FRANTZISKO
ETXABRU ARISTONDO Mª SALOME
EGIGUREN SOLABARRIETA JOAKIN
AZPIAZU BADIOLA
IÑAKI
GUENEGA BEGOÑA JUSTO
OTXOA-ANTEZANA EGIGUREN FELIX
EIZAGIRRE IBAZETA SABIN
BADIOLA BADIOLA LUIS
ARANTZAMENDI EGIGUREN ILDEFONTSO
IRIONDO JAUREGI
BILTORIA
LAKA ARRIZABALAGA RAMONA
LANDARIBAR URKIDI JOSEFA
GARRAMIOLA LEGARDA
Mª KARMEN
NUÑEZ BLANKO
Mª ELENA
ELU EGAÑA BARTOLO
BALENZIAGA ETXABE Mª MERTZEDES
URRIOLABEITIA TXURRUKA KATALINA
AGIRRE AGIRRETXEA MARGARITA
LANDARIBAR URRISTI GLORIA

JAIOTZA

Martzelino-Maria
Deograzias Nikolas-Juana Mª
Jose Bentura (Berriatua)-Klaixta
Jose Julian-Fernanda
Domingo Hijinio-Mª Madalena
Jose Felipe-Mª Jesus
Juan Bautista-Juana Bizenta
Santiago-Mª Enkarnazio
Manuel Frantzisko-Rosa Mª Laureana
Jose Manuel-Zezilia
Santiago (S. PedroRomeral)-Mª Karmen (San Andres Luena)
Martin Galo-Juana
Ziriako (Sotapalazios)-Bernarda (Ubierna-Burgosgoak)
Jose Tomas-Mª Karmen (Deustu)
Domingo-Mª PilarKatalina
Domingo-Manuela Mª
Nikolas Antonio-Isabel Agustina
Meltxor-Karlota Petra
Kasto Antonio-Manuela Frantziska
Martin-Roman-Hilaria
Antonio-Bizenta
Jose Frantzisko-Mª Antonia (Berriatua)
Pedro-Mª Kruz
Juan Migel-Estefania
Juan Bautista-Salbadora
Rafael Domingo-Mª Isabel
Santos-Emiliana
Lorentzo Zakarias-Aleja Aurea Konstantina (Bilboko kaxakoa)
Meltxor-Agustina Mª
Jose Feliziano-Josefa
Sebastian-Pantaleona
Juan Toamas-Faustina
Felipe Narziso-Josefa Ramona
Pedro Mª (Berriatua)-Mª Tomasa
Domingo Jose-Dominika Saturnina (Lekeitio)
Alejandro Andres-Teodora Josefa
Hilario (Murillo de Longida-Nafarroa)-Arazeli (Fuentes de Ropel)
Jose Domingo-Margarita (Mutriku)
Timoteo Andres-Felipa (Amoroto)
Jose Mª-Josefa (Amalloa)
Silberio Pedro-Silbestra
Ramon-Heliodora

GURASOAK
Andres Urkiola Landaribar-Eusebia Dominga Bergara Galdox
Pio Goitia Egaña-Kanuta Burgoa Gabiola
Frantzisko Plaza Egurrola-Dominga Plaza Olabarria (Berriatukoak)
Klaudio Migel Artola Arano-Mª Pilar Bengoetxea Abaroa
Bernardina Bedialauneta Iramategi-Hilaria Frantziska Beitia Iturriza
Sotera Laka Badiola-Juana Mª Ezkizabal Aldasoro (Ataun)
Romualdo Elu Bikandi-Josefa Ignazia Ireta Garramiola
Julian Etxeberria Manzisidor-Mª Asentzio Azpiazu Ibarluzea (Itziarkoak)
Pedro Beitia Iturrriza-Frantziska Jabiera Eizagirre Iramategi (Mutriku)
Ezezagun-Josefa Urristi Alkorta (Mutriku)
Santiago Lopez-Mª Teresa (San Pedro Romeral)
Pantaleon Badiola Etxebarria-Kristina Unamuno (Ziortza)
Buenabentura Gartzia-Sebastiana Ballejo (Ontomin-Burgoskoak)
Pedro Aramaio Zubikarai-Josefa Ramona Arantzamendi Bakeriza
Jose Benito Egurrola Zelaia-Sotera Urriolabeitia Treku
Juan Ramon Osa Ibazeta-Felipa Zubikarai Burgoa
Simeon Arantzamendi Bakeriza-Isabel Urristi Aulestiarte
Jose Mª Zabaleta (Azpilikueta-Mendaro)-Mª Juana Bautista Burgoa
Florentzio Etxaburu Zelaia-Frantziska Ignazia Galdox Burgaña
Meltxor Arrizabalaga Pagoaga-Mª Rosario Badiola Lekue
Martin Badiola Txakartegi-Mª Konzepzio Legardi Arrizabalaga
Domingo Atxurra Bermeosolo (Berriatua)-Saturnino Urristi Alegria
Kasto Buenabentura Etxaburu Badiola-Kasta Hilaria Arkotxa Garramiola
Agustin Frantzisko Urristi Alegria-Mª Asentzio Bedialauneta Arrizabalaga
Teodoro Etxaburu Zelaia-Petra Badiola Ugartetxea
Tomas Egiguren Anzuriza-Silbestra larrinaga Eizagirre
Pedro Mª Azpiazu Aramaio-Narzisa Maximiana Aristondo Egaña
Domingo Antonio Guenaga Juaristi-Mª Bautista Urkiza Ibarluzea (Berriatua)
Salustiano Otxoa-antezana Arriola-Manuela Badiola Lekue
Jose Eizagirre Aramaio-Mª Dolores Egiguren Garramiola
Jose Bentura Badiola Alegria-Mª Kristina Zarraga Goiogana
Simeon Agustin Arantzamendi Bakeriza-Mª Isabel Urristi Aulestiatrte
Domingo Rikardo Iriondo Barinaga-rementeria (Xemein)-Zezilia Mª Zelaia Olabarria
Timoteo Laka Mendieta (Berriatua)-Josefa Ignazia Arrizabalaga Alegria
Pedro Jose Landaribar Alegria-Romualda Iturriza Urruzuno
Jose Ulpiano Garramiola Alegria-M· Rosa Berridi Iturriza
Zelestino Nuñez-Sandalia Bizente (S. Esteban del Molarkoak)
Jose Antonio Elu Urristi-Bizenta Frantziska Txurruka Lezaola
Ignazio Balenziaga Elordi (Markina)-Alejandra Plaza Arregi (Berriatua)
Diego Urriolabeitia Treku-Serafina Aranbarri Lezaola
Salbador Agirre Walt-Mª Ramos Egurrola Garramiola
Andres Landaribar Alegria-Juana Inozente Urristi Landa

AITAREN GURASOAK

Esteban Klemente Burgoa Arantzamendi-Agapita Etxaburu Gainza
Nikosia Jose Solabarrieta Badiola-Tomasa Bengoetxea Odria
Migel Geronimo Arrizabalaga Etxaburu-Frantziska Egurrola Iramategi
Jose Mª Zabaleta Ondarza (Elgoibar)-Maria Burgoa Arantzamendi
Domingo Urkiaga Azpiri-Tomasa Elordieta Uribarri (Arrazua-Bizkaia)
Domingo Mª Gandiaga (Berriatua)-Margarita Errigoitia (Errigoitia)
Antonio Txurruka Lezaola-Josefa Antonia Elu Urristi
Frantzisko Idoeta Laka-Simona Anakabe Eizagirre (Berriatukoak)
Jose Andres Amallobieta Oñederra-Josefa Antonia Osa Bedialauneta
Rosendo Diaz Lopez (Gaibor-Lugo)-Natalia Kandida Arauko Etxebarria
Anselmo Gutierrez (San Pedro del Romeral)-Delzesa Ruiz
Pedro Jose Landaribar Alegria-Romualda Iturriza Urruzuno
Matias Guemes-Juliana Perez (Ubiernakoak)
Pedro Etxebarria Arizmendi (Begoña)-Bentura Alegria Olabarria
Timoteo Arrizabalaga Arano-Atanasia Nikolasa Alberdi Lekue
Toribio Joakin Gazaga-etxebarria Beitia-Manuela Benantzia Otxoa-antezana Etxebarria
Diomingo Ignazio Mugartegi Retolaza-Agustina Berridi Iturriza
Pedro Jose Arrizabalaga-Katalina Etxaburu
Bernabe Burgoa Ibarloza-Saturnina Uzin Alegria
Pedro Manuel Arantzamendi Agirretxea-Nikanora Bilbao Arostegi (Mundaka)
Bartolome Burgoa Ibarloza-Timotea Badiola Arrizabalaga
Frantzisko Antonio Juaristi Aranbarri (Berriatua)-Sotera Txurruka Gisasola
Estanislao Etxaburu Ibazeta-Brigida Angela Garramiola Berridi
Juan Indalezio Aranbarri Bikandi-Rosa Mª Urristi Idiakez
Ezekiel Kandido Aristondo Egaña-M" Dolores Larrinaga Egiguren
Eleuterio Mª Solabarrieta Alegria-Gala Mª Azpiazu Aretxaga
Jose Manuel Badiola Zularika-Telesfora Gazaga-etxebarria Otxoa-antezana
Ezezagunak
Gabriel Gurmensindo Egiguren Garramiola-Mª Bizenta Agustina Badiola Arrizabalaga
Juan de Dios Ibazeta Badiola-Saturnino Idueta Osa
Fernando Mª Badiola Etxaburu-Mª Jesus Aramaio Arantzamendi
Doningo Florentino Egiguren Arrizabalaga-Jenara Frantziska Agirretxea Laka
Zezilio Jauregi Toledo (TolosA)-Mª Farntziska Bakeriza Guenaga
Domingo Biktor Arrizabalaga Urkiza-Estebana Ignazia Argoitia Bikandi
Antonio Urkidi-Josefa Urristi Markes
Agustin Legarda Agirregomezkorta (Mutriku)-Maria Ikaran Unanue
Damian Blanko (Bilbiestre del Pinar-Soria)-Josefa Alonso (Fuentes de Ropel-Zamora)
Frantzisko Egaña Bernedo (Mutriku)-Petra Martina Urruzuno Arrillaga
Juan Jose Etxabe-Josefa Larreategi (Amorotokoak)
Jose Mª Txurruka-Mª Ignazia Iruetaguena (Xemeingoak)
Froilan Antonio Agirretxea Zelaia-Luzia Urristi Arrizabalaga
Luis Frantzisko Urristi Buurgoa-Tomasa Martzelina Ibarloza Egiguren
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IX-23
IX-23
IX-26
IX-27
IX-28
X-05
X-07
X-09
X-09
X-14
X-18
X-18
X-22
X-23
X-25
X-27
X-28
X-29
XI-02
XI-03
XI-06
XI-07
XI-07
XI-10
XI-24
XI-24
XI-25
XI-26
XI-27
XI-30
XII-05
XII-11
XII-12
XII-14
XII-17
XII-20
XII-26
XII-26
XII-26
XII-27
XII-29

ABIZENAK-IZENA

ZUBIKARAI ALEGRIA DOLORES
IRIONDO ARETXAGA BIZENTE
AKARREGI ALKORTA ANUNTZIAZIO
BADIOLA ARISTONDO JOSEFA
ARANTZAMENDI URRISTI
ROSARIO
ANSOLA LERTXUNDI ROSARIO
IDUETA TXURRUKA ROSARIO
ETXABURU ARTETXE FELIPE
ARANTZAMENDI BEREIKUA Mª DOLORES
OLEA ARRIOLA TERESA
LARRINAGA BURGOA APOLINAR
AKARREGI LASARTE ANUNTZIAZIO
URRUTIA BURGOA
FELIPE
EGIGUREN ARGOITIA PEDRO
ANAKABE BADIOLA SABIN
INGELMO MORELLE BIZENTE RUFINO
BURGOA AKARREGI MIGEL
ANAKABE URRUTIA JOSE Mª
BEITIA LANDARIBAR HLARIO
ZUBIKARAI BEDIALAUNETA AUGUSTIN
ARRIOLA AGIRRE
IGNAZIO Mª
LEGARDA BENGOETXEA
AGUSTIN
IRIONDO ETXABURU Mª DOLORES
SCOLA BASAGUREN Mª ROSARIO
FERNANDEZ ARRIZABALAGA JUAN
AKARREGI BADIOLA DOMINIKA
UGALDE SOLABARRIETA
FELIPA
SOLAEGI PAGAEGI
JESUSA
CAMPOS LOPEZ DE LETONA DOMINGO
URRISTI ARRIETA
PRUDENTZIA
OSA BADIOLA Mª KONTZEPZIO
AGIRREOA ABADIA PEDRO
LERSUNDI LEZERTUA MIREN GUADALUPE
LASARTE EGIA JOSE RAMON
JAUREGI BADIOLA
FRANTZISKA
URKIZA ARAMAIO
BALENTINA
ARANBARRI RETOLAZA
FELIPE
LARRINAGA OBIETA JUAN
ETXABERRIA IBAZETA FRANTZISKA
IBAZETA BILBAO
GASPAR
URRISTI GALLASTEGI NIKOLAS

JAIOTZA

Juan Frantzisko-Maria
Pedro Jazinto-Buenabentura
Juan Jose-Juana Josefa
Ignazio-Katalina
Juan Mª (Sestao)-Karolina
Domingo Martin-Pia
Manuel Ignazio-Alejandra (Xemein)
Felipe-Frantziska
Domingo-Mª Akilina
Jose Mari-Andresa Abelina
Fausto-Josefa
Jose Martin-Juliana Teodora
Pedro-Margrita
Juan Jose-Hermenegilda Mª
Rikardo-Juana
Juan-Felipa (Val de la Matanza-Salamancakoak)
Salbador Bizente-Mª Natibitate
Pedro Frantzisko-Juana Antonia
Domingo-Juana
Salbador-Frantziska Ana
Modesto-Frantziska (Anzuola)
Julian-Dionisia
Jose Ramon-Mª Kontzepzio
Bartolo (Santa Ana de Solauto)-Biktoria
Gaspar (Algorta)-Justina Dorotea
Domingo-Benita
Teodoro-Maria
Leon (Ibarruri)-Eusebia (Xemein)
Marin Ignazio (Ormaiztegi)-Josefa Mª Dolores
Emeteri-Mª Kruz (Mutrikukoak)
Jose Ramon-Mª Madalena
Jose Antonio Rafael (Amoroto)-Antonia Mª
Sebastian Isidro-Mª Dolores
Anakleto-Biktoria
Frantzisko (Donostia)-Agustina Mª
Antero Fausto-Dionisia
Antonio-Mª Madalena (Berriatua)
Samuel-Esperantza Dominga
Esteban-Mª Dolores
Blas-Ageda
Raimundo (Mutriku)-Elena

GURASOAK
Frantzisko Zubikarai Burgoa-Mª Karlos Garramiola Zelaia
Frantzisko Mª Iriondo Azpiri (Mutriku)-Josefa Antonia Olarreaga Arregi
Rafael Antonio Akarregi-Buenabentura Josefa Mendizabal Dulanto-ruiz
Jose Manuel Badiola Zularika-Telesfora Gazaga-etxebarria Otxoa-antezana
Jose Agustin Arantzamendi Urkidi-Alejandra San Martin Arriola (Berriatuakoak¡
Saturnino Jose Mª Ansola Badiola-Sabina Luisa Ibazeta Zubizarreta
Frantzisko Idueta Aranbarri-Mª Teresa Plaza Zabala (Berriatua)
Damaso Mª Etxaburu-Agustina Zelaia Olabarria
Atanasio Arantzamendi Bakeriza-Benantzia Uzuriaga Lauzirika (Etxebarria)
Rafael Olea Alegria-Josefa Mª Azpiazu Argoitia
Apolinar Larrinaga Egiguren-Simeona Mª Bengoetxea Badiola
Domingo Jose Akarregi Bakeriza-Klara Larrinaga Urrosolo
Pedro Urrutia Alegria-Kandida Artetxe Gandiaga
Felipe Egiguren Pagoaga-Frantziska Bizenta Garramiola Zelaia
Juan Anakabe Txakartegi-Polonia Urristi Aulestiarte
Markos Ingelmo (Val de la Matanza)-Isabel Sardina (Abadia-Cáceres)
Bartolo Burgoa Ibarloza-Timotea Badiola Arrizabalaga
Jose Anakabe Eizagirre-Geronima Badiola Arrizabalaga
Manuel Frantzisko Beitia Eizagirre-Meltxora Ines Arrizabalaga Etxaburu
Erremigio Zubikarai Arriola-Mª Agustina Guenaga Plaza
Antonio Arriola-Trini Agirre
Agustin Legarda Gomezkorta (Mutriku)-Marta Ikaran Unanue
Jose Mª Mamerto Iriondo Barinagarementeria (Xemein)-Ramona Saturnina Iturrino Arrizabalaga
Baltasar-Maria Alioto (Santa Ana de Solautokoak)
Gaspar Fernandez Lanzar (Arola-Malaga)-Manuela Urkidi Agirre
Domingo Jose Akarregi Bakeriza-Klara Larrinaga Urrosolo
Pedro Mª Ugalde Larrinaga (Etxebarria)-Gillerma Olabarria Aranbarri
Fernando Solaegi-Tomasa Doñabeitia (Ibarrurikoak)
Andres Campos Ollakindi (Ormaiztegi)-Saturnina Asurmendi Mendia (Gabiria)
Ignazio Urristi-Frantziska Pagoaga (Mutrikukoak)
Ezekiel Leon Osa Zubikarai-Mª Frantziska Karrikiri Landaburu
Jose Antonio Agirreoa-Mª Barbara Laka
Lorentzo Lersundi Dulanto-ruiz-Mª Bisitazio Otxoa Larrinaga
Esteban Lasarte Arrizabalaga-Maria Urkiaga Azpiri
Zezilio Jauregi Toledo (Tolosa)-Maria Bakeriza Goenaga
Jose Migel Urkiza Zaldunbide-Mª Asentzio Iturrino Arrizabalaga
Felipe Santiaga Mª-Josefa Antonia Kaltzakorta(Berriatua)
Domingo Anjel Larrinaga Alegria-Mª Jesus Ibaibarriaga Zelaia
Akilino Etxebarria Pagoaga (Bilbo)-Mª Frantziska Markue-erkiaga Pagoaga
Juan de Dios Ibazeta Arantzamendi-Juana Josefa Badiola Txakartegi
Igbazio Urristi-Mª Kruz Oskorta (Mutrikukoak)
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Juan Ignazio Alegria Aretxaga-Jakoba Alberdi Zelaia
Florentino Aretxaga Gonzalez-Kristina Ortiz Maturana (Urrunaga-Arabakoak)
Tomas Alkorta eta Urbieta (Mutriku)-Bizenta Olasolo Arrizabalaga (Xemein)
Anjel Aristondo Egaña-Erremigia Egiguren Garramiola
Luis Frantzisko Urkidi Burgoa-Tomasa Martzelina Ibarloza Egiguren
Froilan Antonio Lertxundi Pagate-Mª Aristondo Galtzakorta (Mutriku)
Jose Mª Txurruka (Xemein)-Antonia Kaltzakorta (Berriatua)
Jose Gabriel Artetxe Arrizabalaga-Joasefa Laskurain Iriondo (Mutriku)
Migel Antonio Bereikua Etxaburu-Rafaela Mª Brigido Landaribar
Luzio Arriola Odria-Saturnina Etxaburu Zelaia
Bartolome Burgoa Ibarloza-Timotea Badiola Arrizabalaga
Esteban Lasarte Arrizabalaga-Maria Urkiaga Azpiri
Bernabe Burgoa Ibarloza-Saturnina Uzin Alegria
Diego Argoitia Retolaza (Berriatua)-Eufemia Leizaola Bikandi
Jose Bentura Badiola Alegria-Mª Kristina Zarraga Goiogana
Gregorio Morelle-Merzedes Karril (Val de la Matanza-Salamancakoak)
Jose Rafael Akarregi Bakeriza-Buenabentura Mendizabal Dulanto-ruiz
Domingo Mª Urrutia Alegria-Benantzia Etxaburu Odria
Andres Landaribar Alegria-Juana Inozente Urristi Landa
Jose Frantzisko Bedialauneta Laka-Gregoria Juana Josefa Ituarte Unanue
Antero Agirre (Anzuola)-Ignazia Redondo (Elorrio)
Matias Bengoetxea Gainza-Mª Dolores Zendoia Iturrino
Alejandro Etxaburu Ibazeta-Nikolasa Bengoetxea Gainza
Esteban Basaguren (Elgoibar)-Saturnina Etxaburu
Migel Geroniko Arrizabalaga Etxaburu-Frantziska Egurrola Iramategi
Domingo Robustiano Badiola Etxaburu-Antonia Alejandra Goiogana Etxebarria (Portugalete)
Longinos Dimas Solabarrieta Badiola-Felipa Ana Burgoa Ibarloza
Domindo Pagaegi (Xemein)-Josefa Arriaga (Ziortza)
Florentino Jose Lopez de Letona Antefara (Ziriano-Araba) Liboria Mª Teresa Uribe Laka
Frantzisko Arrieta-Frantziska Lizundia (Mutrikukoak)
Pantaleon Mª Badiola Etxaburu-Kristina Unamuno Olabe (Ziortza)
Kosme Abadia-Josefa Patrizia Xemein (Xemeingoa)
Gabriel Lezertua Arrieta (Mutriku)-Rita Eizagirre Aramaio
Gregorio Basilio Egia Arantzamendi-Mª Manuela Ansola Badiola
Pedro Jose Badiola Arrizabalaga-Joakina Azpiri Ugartetxea
Pedro Aramaio Zubikarai-Josefa Ramona Arantzamendi Bakeriza
Jose Mª Retolaza-Mª Tomasa Antxustegi (Berriatukoak)
Luis Obieta Urdaibai (Begoña)-Josefa Martina Guenaga Plaza
Karlos Eugenio Ibazeta Badiola-Juana Bautista Egiguren Garramiola
Martin Bilbao (Bilboko kaxakoa)-Donata Zuazo Bilbao (Getxo)
Benigno Romualdo-Beatriz Abdona Ibazeta

AMAREN GURASOAK

ONDARROA,
ARRANTZA HERRIA
«IXIL-IXILIK

DAGO KAIA BARRENIAN...»

2014KO AZAROA • NEREA BEDIALAUNETA ALKORTA

ONDARROA,

ARRANTZA

HERRIA
Patxi Etxaburu Ajarrista

BAXURAKO

ARRANTZA-ONTZIAK 2013an
IZENA
ARLANPI
BETI OITZ
GURE LEIRE
ITOITZ
LAU ANAIAK
ONGI ETORRI
TONIÑO SEGUNDO

JABEA
Arlanpi Elkartea
Jose Beitia Goikoetxea
Ouviña Crujeiras
Arlanpi Elkartea
Eusebio Arantzamendi + best
Ondarkide Elkartea
Jose Luis Ouviña eta besteak

FOLIOA
BI-4-1-99
BI-4-2-02
CT-1-598
BI-4-1-02
ST-2-5-96
BI-4-1-04
CO-7-3571

TONA
Z.P.
65,07
365
18,72
88
34,95 GT-108,6 220
64,92
259
99,9
402
149
1000
43,68
360

OPPAO

ARRASTE-ONTZIAK
ARRANTZAN 2013an
IZENA

AKETXE
AKILLAMENDI BERRIA
ANDREKALA BERRIA
ANTIUKO AMA
ARIN
ARRETXU BERRIA
BIKAIN
EGUZKI LORE
ESKAMI
GAZTELUGATXE
GURE GASKUÑA
GURE KANTABRIKO
INTXORTA MENDI
IZOARD
KALAMENDI
JOSE KALAMENDI
KAXARRA
KAXU
KEROULAN
KIRRIXKI
LIORAN
MAR DE MARES
MIREN
PUNTA VIXIA
UR ERTZA
URONDO
14
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Aketxe Elkartea
Akillamendi Elkartea
Andrekala Elkartea
Badigara Elkartea
Arin E.U.R.L.
Arretxu Berria Elkartea
Galdonamendi Elkartea
Aketxe Elkartea
Badigara Elkartea
Aketxe Elkartea
Jarbide Elkartea
Astiola Elkartea
S. Agirregomezkorta eta besteak
Galdonamendi Elkartea
Larrasmendi Bi Elkartea
Larrasmendi Bi Elkartea
Chemaypa Elkartea
Chemaypa Elkartea
Armement Keroulan Elkartea
Lagun Talde Elkartea
Itxas Zabal Elkartea
Lagun Talde Elkartea
Armement Keroulan Elkartea
Galdonamendi Elkartea
Urondo Elkartea
Urondo Elkartea

ARRANTZA

Arrastea
Korda
Arrastea
Arrastea
Korda
Arrastea
Arrastea
Arrastea
Arrastea
Arrastea
Arrastea
Arrastea
Arrastea
Arrastea
Arrastea
Arrastea
Arrastea
Arrastea
Korda
Arrastea
Arrastea
Arrastea
Korda
Arrastea
Arrastea
Arrastea

BANDERA

Frantsesa

Frantsesa

Frantsesa

Frantsesa
Frantsesa
Frantsesa
Frantsesa

URTEA
1999
2002
1998
2002
1996
2004
1985

Kantxope 1975ean egina

Aketxe Barruko Kalan 2007an
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Ondarroa, 2014. Kalekutzeko eskailerak. (Erribera kalearen hasiera)
ARGAZKIA: NEREA BEDIALAUNETA ALKORTA.

HERRIA ETA
HERRITARRAK

Ondarroa, 2014. Zubi Zaharra,
Kofradia Zaharra eta molla.
ARGAZKIA: NEREA BEDIALAUNETA ALKORTA.

HERRIA

E TA

H E R R I TA R R A K

LA FAMOSA NAO VICTORIA
QUE DIÓ LA VUELTA AL MUNDO
EN LA EXPEDICIÓN DE MAGALLANES Y ELKANO
FUE PROPIEDAD DE UN ONDARRÉS
LLAMADO DOMINGO DE APALLUA
QUE POR EXPROPIACIÓN E INDEMNIZACIÓN
DE LA CASA DE CONTRATACIÓN DE SEVILLA,
PASÓ DE LLAMARSE SANTA MARIA A VICTORIA

«REGRESO DE JUAN SEBASTIÁN ELCANO A SEVILLA» margolana.
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VICTORIA

NAO

Fernando Agirre Aramaio

1.
ESTADO DE LA CUESTION.

Podemos contar con los dedos de las manos los buques
que dejaron huella e hicieron historia de la época de los
descubrimientos: la nao Santa María y las 2 carabelas de
Colón, la San Gabriel de Vasco de Gama, la de Leicester
de Drake etc. Pero entre todas ellas, yo creo que la
Victoria de Juan Sebastián Elkano se lleva el gran premio
porque su logro cosmográfico fue la primicia y la culminación de todos los demás, dando la insuperable vuelta
al mundo o como dice el epigrama(1) que el emperador

Carlos V, tras el retorno de la expedición en 1522, otorgó a la familia de Elkano el escudo de armas que dice así:
”primus circumdedisti me” o «fuiste el primero en circunnavegarme» (o dar la vuelta al mundo), como si el
cosmos hablara en primera persona.
Otro epigrama famoso que aparece en el mapa de
Ortelius con la nao Victoria y el siguiente texto:
”prima ego veli volis ambivi cursibus orbem,
Magallane novo te duce ducta freto. Ambivi, meritoque vocor VICTORIA: sunt mi vela, alae; premium, gloria; pugna, mare”.

(1) Epigrama. Es un sobre escrito. Composición poética breve que expresa un solo pensamiento principal o satírico de forma
ingeniosa. Expresión helenística (griega) que se escribe con brevedad y argucia. El actual buque-escuela “Juan Sebastián
Elcano” lleva ese escudo de armas o epigrama.

H o n d a r r o a
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anexo I. Relación de los 18 supervivientes del Victoria

Traducido con la firma de Magallanes:

”soy la primera que en velero en curso circundé el globo terráqueo, conducida bajo tu capitanía,
Magallanes, a través de un estrecho nuevo. Lo circundé y merecidamente me llamó VICTORIA. Las
velas son mis alas; mi galardón, la gloria; mi lucha,
el mar”

derrengados pero orgullosos, después de una travesía de
más de 3 años.(2) (reproducción de la obra en la página
anterior).

Su singladura fue mucho más larga, arriesgada y
azarosa que todas las demás; y las pruebas que dió de
solidez sólo son superadas por los padecimientos que
soportaron sus 18 tripulantes, tan bien ilustrados en la
versión del insigne Elías Salaberria de su llegada a Sevilla,

Alguno proclamó muy retórico que «la nao Victoria
se debiera guardar en las atarazanas de Sevilla por memoria”.

A la expedición de Magallanes, Falero y Elkano, tras
su retorno, tanto los humanistas de la corte como los historiadores oficiales prodigaron elogios merecidísimos a la
nave, y pusieron con razón su hazaña por encima del
periplo de Argos.

(2). Cuadro: “Regreso de Juan Sebastian Elkano a Sevilla” por encargo de la Diputación de Gipuzkoa en 1922, cuyo ejemplar se halla, uno en la misma Diputación, y otra en el Museo Naval de Madrid. Relación de los 18 supervivientes. Anexo I.
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”mereció ser tenida y contada por la 8ª maravilla del mundo, y en mucho más tenida y celebrada
que lo fue aquella tan mentada y famosa nao llamada “Argos”, que Jasón cuentan haber hecho y fabricado para aquella su tan cantada jornada del
Vellocino Dorado, de la cual tantas grandezas los
antiguos escribieron. En cuya pluma si ésta nuestra
nao “Victoria” cayera, hasta ahora no la hubieran
acabado de alabar”.

2.1.

Para terminar alabando la proeza de la nao Victoria,
aclarar que está representado 2 veces en el Mapa-Mundi
de Salviat (conservado en la biblioteca Medicea
Laurenziana) con el siguiente hexámetro:
”hic ratis e quinque est totum qui circuit
orbem”,”esta nave de 5 es la que dió la vuelta a todo el
mundo”.

Pues bien, para concluir, afirmamos rotundamente,
que la nao Victoria, como más tarde probaremos fue propiedad antes de la expedición de Magallanes y Elkano de
un ondarrés llamado Domingo de Apallua y supuestamente construida en los astilleros de Ondárroa.
Como recordatorio a los lectores relatando en síntesis lo que fue la expedición, adjuntamos la breve biografía de Juan Sebastián Elkano, como anexo II.

BREVE BIOGRAFÍA

H E R R I T A R R A K

2.
BREVE HISTORIA DE LA EXPEDICIÓN
(SEVILLA 1519SANLÚCAR DE BARRAMEDA 1522).

Otro escribió que la nao Victoria,

anexo II.

E T A

Como antecedente de la expedición de Magallanes y
Falero habría que señalar cómo en virtud del Tratado de
Tordesillas (reparto del mundo entre portugueses y castellanos), España organizó una expedición a las islas del
Sudeste Asiático. En 1505, Américo Vespuche (Vespucio)
con la corona española se preparó en Sevilla una Armada
a la Especiería, que en 1508 zarpó con 3 naves al mando
de Juan Díaz de Solís. Los gastos de la armada de la
Especiería se conservan en AGI (Archivo General de
Indias, Contratación 3251). Las 3 naves de que componía
esta frustada flotilla se compraron en el Pais Vasco: la
Magdalena en Orio a Martin de Ondárroa, la Mediana en
Bilbao a Juan de Salcedo y la carabela en Portugalete a
Pedro de Salazar. De modo que hubo un precedente
antes del viaje oficial de la expedición de Magallanes.
Sobre la historia de la expedición de Magallanes en
sí, el apresto de las naves, la singladura de los 5 navíos,
los costes de la mismas, las peripecias sufridas, los autores o artífices de la hazaña, su repercusión histórica etc.
no ha lugar en este artículo centrarse o repetir lo que profusamente está escrito por muchos historiadores y mejor
que yo.

ELKANO

JUAN SEBASTIAN

N

ació en Getaria en 1487 y murió en el Pacífico en 1526.
Habituado desde niño a la mar, se dedicó al comercio
marítimo y de contrabando en los puertos de Francia. De
carácter aventurero, tomó parte en la expedición del Cardenal
Cisneros en Argel en 1509, así como en las campañas del Gran
Capitán Gonzalo Fernández de Córdoba en Italia. A la vuelta, y
con motivo de ciertos líos que tuvo con la justicia por haber vendido un navío a unos extranjeros, partió para Sevilla. Y formó
parte en las expedición de 5 naves que Magallanes quería enlazar España con las Indias Orientales.

Fue maestre de la nao Concepción, que partieron desde
Sanlúcar de Barrameda el 20-09-1519. Y tras escala en Canarias,
se dirigió a la costa brasileña bordeando en dirección Sur hasta
llegar a la boca del río San Julián (Marzo de 1520). En ella hubo
rebelión de los capitanes contra Magallanes. Los insurrectos confiaron a Elkano el mando militar de la nao San Antonio.

>>>
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En este pequeño artículo lo que más nos interesa
es la conexión e identificación respecto a la propiedad de
la nao Victoria sólamente, ya que se ha hablado muy
poco del origen e historia de la misma.
Por ello en un principio, puestos a explicar brevemente la expedición propiamente dicha, como muy
aguda, profusa y documentalmente relata Juan Gil en su
libro “El exilio portugués en Sevilla”, nosotros lo resumimos en cuatro líneas para su contextualización. Y relatamos los puntos que más nos interesan. Y en especial lo
referido a Victoria.
Se pensó que el 25 de Agosto de 1518 sería la
fecha apropiada para que las 5 naves se hiciesen a la vela.
Pero finalmente el 20 de Julio de 1518 el Rey, Carlos V
comunicó a los oficiales de la Casa de Contratación de
Sevilla que, una vez celebrada la consulta con unos pilotos, se había aprobado el proyecto de dar la vuelta al
mundo para “mayor gloria de la religión cristiana y
engrandecimiento de sus reinos”.
Con el lekeitiano capitán Nicolás Artieta y adjunto a
la misma carta, se hizo llegar a la Casa de Contratación (3)

Embargaron para la expedición las naves en Cádiz y
San Lúcar de Barrameda y trajeron a Sevilla la relación de
las mismas (AGI, Contatación 3255, f.1v. Col. Doc.
Filipinas I, P278). El factor Juan de Aranda se encargó de
tomar en Cádiz los navíos, todos provistos de los correspondientes aparejos y bateles. Hay algún historiador que
afirma que las naves las compró Nicolás de Artieta en las
costa vasca. Pero, las naos a que se refiere Artieta en su
carta de Lekeitio del 11-04-1518 (AGI, Ptr.259,2) tenían
un porte superior de 250 toneles a las naos de
Magallanes. La partida de gastos correspondientes para
la compra de las naos reza así (AGI Ptr.34,10.f 1r). Anexo
III.

(3) Casa de Contratación de Sevilla. Organismo que controlaba toda la actividad comercial y el tránsito de personas y expediciones entre España y América. Han existido algunas en España (Perpiñán, Zaragoza, Bilbao, Madrid). Pero quizá la más
importante fue ésta de Sevilla establecida por los RRCC (Reyes Católicos) y Felipe II . Se componía de: un presidente, tres
oidores, un fiscal, cuatro oficiales, un contador, un tesorero y un factor y se dividían en dos salas: de Gobierno y de Justicia.

>>>
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el memorial tan anunciado, firmado por D. Juan
Rodríguez de Fonseca, obispo de Burgos, convertido ya
en arzobispo de Rosano, en el que se especificaba hasta
el más mínimo detalle todo cuanto los oficiales de Sevilla
tenían que proveer y comprar para el despacho de la
armada: desde el porte de las 5 naves hasta el aprovisionamiento de comida para 3 años, incluyendo la artillería
necesaria de lanzas, dardos, picas, palas, lombardas,
hachas, etc., y “50 escopetas a hacer en Marquina”.

BREVE BIOGRAFÍA de JUAN SEBASTIAN ELKANO

Resueltas violentamente las diferencias, pudo Elkano volver
al cargo en Concepción, a cuyo mando atravesaría el estrecho, luego llamado de Magallanes en Noviembre de 1520.
Al cabo de innumerables peripecias y sorteado diversas
islas, arribaron al archipiélago filipino en la primavera de
1521, donde Magallanes en muerte violenta falleció en la
isla de Mactan, cerca de Cebú, el 27-04-1521. La nao
Concepción quedó inservible y abandonada en las isla de
Bohol. Y Elkano pasó a la nao Victoria como maestre.
Quedaron 2 naos y 150 tripulantes. Recorrió diversas islas
del archipiélago filipino, y llegó por fin a la soñada isla de
las Especies o las Malucas. El 08-11-1521, en la isla de
Tídore, ayudados por el sultán de la isla, fundaron un centro comercial, cargando clavo, nuez, moscada y otros productos.

nao, llega con su maltrecha nao al puerto de Sanlúcar de
Barrameda el 06-09-1522. De los 239 tripulantes que salieron de Sevilla en 5 naves, no volvieron sino 17 en el
Victoria. Así se comprobó de forma empírica la teoría de la
esfericidad de la tierra.

La Trinidad se dirige al istmo de Panamá, y el Victoria
por la ruta que seguían los portugueses. Partió de Molucas
el 21-12-1521 con una tripulación de 47 europeos y 13
indígenas. Sustituyó a Carvalhoen Mindanao como Capitán
y se dirigió a la isla de Timor el 26-01-1522. La nao Victoria
estuvo anclada cerca de un mes y medio. Abandonan aquel
paraje el 11-02-1522. Doblan el cabo de Buena Esperanza,
y tras arduas peripecias y peligros de mar e internos de la

Más tarde vemos a Elkano en Valladolid, donde como
fruto de unos amoríos con María de Vidaurreta, tuvo una
hija. Fue perseguido por asuntos amorosos, por lo que
obtuvo de Carlos V la facultad de hacerse acompañar en
tal tiempo por 2 hombres armados.
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El balance de la circunnavegación de Magallanes y
Elkano fue casi nulo desde el punto de vista económico.
A los 2 días, Elkano y los tripulantes del Victoria marcharon a Sevilla donde fueron a postrarse ante la Virgen de
Nuestra Señora de la Antigua para dar gracias. Más tarde
fue recibido por el emperador Carlos V, y le concedió una
pensión de 500 ducados y en escudo de armas la inscripción: Primus circundediste me. (El primero que me dió la
vuelta- al mundo-”.

Acudió a las Juntas de Badajoz y Yelbes con objeto de
poner fin al litigio entre Castilla y Portugal sobre la pose-

anexo III.
Gastos correspondientes para la compra de las naos
sión de las Malucas. Pero Elkano era un hombre de mar, y
se vino a Portugalete para alistarse en la armada que al
mando de Loaysa zarparon de nuevo a Molucas el 24-071525. Elkano era el 2º Jefe de la expedición. Perdió su
nao tras numerosos contratiempos. Muerto el
Comendador Loaysa, queda Elkano al mando por poco
tiempo, pues moría consumido por escorbuto en aguas
del Pacífico el 04-08-1526, y tras haber hecho testamento en donde dejaba un recuerdo emotivo a su Getaria
natal.
NOTA.- Si algún lector de nuestro artículo tiene especial
interés en conocer al detalle las memorias de la expedición
de Magallanes y en concreto de la nao Victoria qué mejor
que leer el libro de Antonio Pigafetta, quien realizaba las
funciones de escribano dentro de la expedición en su libro
“Primer viaje en torno al globo”. Que por cierto estando los dos dentro de dicha expedición (Pigafetta y Elkano)
mientras a Magallanes le nombra como héroe, sin embargo a Elkano que se hizo cargo de la expedición como capitán tras la muerte de Magallanes no nombra ni una sola
vez al guetariarra, “sea por odio o por desprecio o quizá
por las dos cosas”. («El exilio portugués en Sevilla». Juan
GIL, pág.300).

2.2.
Expropiación e indemnización de la nao “Santa
María” de Domingo de Apallua de Ondárroa que
pasa a llamarse “Victoria”.
Previamente aclarar que el portugués Magallanes, “factotum” de la expedición tenía relación especial con los fundadores de los frailes mínimos, creados por San Francisco
de Paula, que acababan de erigir el convento de Nuestra
Señora de la Victoria en Triana, precisamente en frente
del muelle donde se reparaban las naves. Y de esta relación surge la causa del cambio de nombre de la nao bautizada en honor de los frailes mínimos como Victoria que
antes se llamaba Santa María, propiedad del ondarrés
Domingo de Apallua, como repetidamente insistiremos.
Adjuntamos documento notarial de prueba, entresacado del Archivo Histórico Provincial de Sevilla y de protocolos, (APS 91241, 316 r-317v). Documento de gran
importancia para nosotros y que adjuntamos copia del
original del mismo en letra cortesana y su trascripción al
castellano.
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Documento notarial de prueba, en letra cortesana, entresacado del Archivo Histórico Provincial de Sevilla
y de protocolos, (APS 91241, 316 r-317v). 1ª COPIA DEL ORIGINAL DEL MISMO
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Documento notarial de prueba, en letra cortesana, entresacado del Archivo Histórico Provincial de Sevilla
y de protocolos, (APS 91241, 316 r-317v). 2ª COPIA DEL ORIGINAL DEL MISMO
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Documento notarial de prueba, en letra cortesana, entresacado del Archivo Histórico Provincial de Sevilla
y de protocolos, (APS 91241, 316 r-317v). 3ª COPIA DEL ORIGINAL DEL MISMO
26

•

H o n d a r r o a

2 0 1 4

H E R R I A

E T A

H E R R I T A R R A K

TRADUCCIÓN DEL DOCUMENTO NOTARIAL
ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE SEVILLA/ P-9124 fol.316r-317r

Ihesus./
Jueves, veynte e tres dias del/ dicho mes de setienbre, año/ del Señor de mill e quinientos e/ dies e ocho
años./

Declaraçion./
Sepan quantos esta carta vieren como yo, Pedro/
de Arismendi, fijo de Domingo de/ Apallua, vezino de la
villa de An/darroa (sic), que es en el Condado de Viscaya,/
por mi e en nonbre e en bos del dicho Domingo/ de
Apallua, mi señor padre, e por virtud del/ poder que del
tengo, su thenor del qual es este que se si/gue:

(Cruz). [No se copia].
Digo que por quanto vos, los señores juezes ofiçiales de la/ Casa de la Contrataçion de las Yndias del mar
Oçeano por sus altezas, que estays e residis en esta çibdad de/ Sevilla, me aveys tomado a mi e al dicho mi
padre una/ nuestra nao nonbrada Santa Maria para serviçio de la/ reyna e del rey, su hijo, nuestros señores, para
una armada/ que sus altezas manda hazar para yr a descubrir/ a las Yndias del mar Oçeano, de la qual dicha
armada/ son capitanes el comendador Fernando de
Magallanes/ y el comendador Ruy Falero; e vos, los
dichos señores/ jueses ofiçiales mandates apreçiar e valyar el/ preçio de la dicha nao, la qual fue apreçiada e
valiada/ por personas sabidores que para ello se pusieron
en ocho/çientos ducados de oro e me la mandastes
tomar e to/mastes en este dicho preçio contra mi voluntad e contra la/ voluntad del dicho mi padre, porque no
la quisieramos dar/ por nos aver costado la dicha nao
mayor preçio e (borrado: por)/que teníamos fletada la
dicha nao para (borrado y roto)// (fol.) de Londres para
Castilla de tornaviaje; e pues nos/ aveys tomado la dicha
nao para el serviçio de sus al/tezas, otorgo e conosco por
mi e en el dicho nonbre que he re/çebido de vos, el señor
dotor Sancho de Matienço,/ thesorero por sus altezas en
la dicha Casa de la Con/trataçion, que estades presente,

2.3.
Comentarios al documento notarial.
Aclaraciones y/o interpretaciones al texto.
PRIMERO.- Como puede comprobarse la data o fecha del
documento suscrito ante escribano de Sevilla (23 de
Septiembre del año 1518) es posterior a la fecha que el
Rey, Carlos V, comunica la aprobación del proyecto a la
Casa de Contratación. Es decir, se está ejecutando y
poniendo en marcha la expedición.

los dichos ochoçientos du/cados de oro en que asi fue
apreçiada e valiada la/ dicha nao, de que me otorgo por
mi e en el dicho nonbre de/ vos por bien pagado e entregado e contento a toda/ mi voluntad; e renunçio que non
pueda dezir/ nin alegar que los non reçeby de vos segud
dicho/ es, e si lo dixere o alegare, que me no vala.
E a/ esto en espeçial renuçio la querella de la
exseb/çion de los dos años que ponen las leyes en derecho de la/ penia non contada, non vista nin reçebida nin
pa/gada. e si desto oviere derechos o me los de/mandaren, asi de alcavala como de otra qualquier/ cosa, que yo
nin el dicho mi padre no seamos obli/gados a los pagar
por quanto, como dicho tengo, por/ fuerça e contra
nuestra voluntad vos, los dichos/ señores jueses, en nonbre de sus altesas nos to/mastes la dicha nao e que sus
altesas e/ vosotros en su nonbre seays obligados a/ los
pagar e a nos sacar a pas e a salvo/ dellos.
En firmeça de lo qual, otorgue por/ mi e en el dicho
nonbre esta escriptura e cono/çimiento antel escrivano
publico de Sevilla e escribanos/ (roto) de Sevilla de yuso
escriptos. Ques fecha en// (fol.) Sevilla, estando en el
ofiçio de la escrivania publica de/ mi, Bernal Gonçales de
Vallezillo, escrivano publico de/ Sevilla, que es en la calle
de las Gradas della, jueves,/ veinte e tres dias del mes de
setienbre, año/ del naçimiento de nuestro salvador
Ihesucrhisto de/ mill e quinientos e dies e ocho años, e lo
fir/mo de su nonbre el dicho Pedro de Arismendi.
Testigos/ que conoçieron al dicho Pedro de
Arismendi ser el/ mismo el otorgante desta carta Gonçalo
del/ Puerto, marinero, vesino de la dicha villa de
Onda/rroa, e Iohan Peres de Marquina, marinero, vesino/
de la Villaviçiosa de Marquina. Testigos que fueron/ presentes a lo que dicho es, Diego Martines de/ Medina e
Diego de Frias, escrivanos de Sevilla.

Diego de Frias,/
escrivano de Sevilla (rúbrica).
Diego Martines de Sevilla,
escrivano de Medina (rúbrica).

Aclarar que se trata lógicamente de un contrato ante
Notario de expropiación y venta (indemnización) de una
nao con las firmas por parte de los responsables de la
Casa de Contratación como expropiantes, la firma del
expropiado representado por su hijo, y de testigos. Y
rubricado
por
dos
escribanos
de
Sevilla.
Consecuentemente adquiere carácter de documento
público; además de histórico innegable y de gran valor
probatorio. Agradezco a Juan Leal su aportación al esclarecimiento y publicación del mismo, ciertamente importante para la historia de España y del mundo, y cómo no
importante para los ondarreses.
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SEGUNDO.- Se persona Pedro de Arexmendi o
Arexmendia, dice hijo de Domingo de Apallua, de
Ondárroa, mediante poder “ad hoc” de su padre, que
dice adjunta, pero que no consta en el archivo de protocolos de Sevilla. Hubiera sido interesante ya que seguramente en ese poder constarían los datos personales de
cada uno de ellos (padre e hijo), además de su lugar de
origen, domicilio, filiación etc.

rosas adquisiciones de material náutico y armas y como
hombre de confianza de Cristóbal de Haro, banquero
burgalés que hizo el montaje económico de ésta y otras
flotas dirigidas a las Malucas y de confianza también del
arzobispo Fonseca.

La explicación de no coincidencia con el apellido del
padre por parte de su hijo, puede estar en que el hijo
adquiriera su apellido de procedencia de su madre, es
decir, del caserío de Arismendi, Eizmendi o Arismendia de
Markina. En aquellos tiempos de anarquía nominativa era
corriente que el hijo no siempre heredara el apellido del
padre y cada uno escogiera el apellido que más le agradase por su eufonía y que tuviera relación con el lugar de
oriundez. En este caso es un nombre toponímico(4).

La persona de Domingo de Apallua en los archivos
de Ondárroa.

En el censo de fogueras de 1511 no aparece ningún
Pedro de Arexmendi. Pero, en cambio en el censo de
1514 consta una Teresa de Aresmendi, viuda, viviendo en
Iperkale. En el libro Padrón (1490-1540) como apellido
toponímico de lugar, caserío o tierra de Aresmendia (de
Markina), constan 7 personas diferentes con ese apellido.
Y concretamente consta un Pedro de Aresmendia que
debe de pagar “1730 maravedíes por las casas de Yuso
(abajo) de la Ribera, los bienes de Pero de Arexmendía, solar
en que vive, 1.000 maravedíes por el solar en la calle Mayor,
tierras en Gorocica”.
Así mismo aparecen 3 veces con apellido
Eismendía, que entendemos son lo mismo que
Aismendia.
Así mismo aparecen 3 registros de matrimonio y 4
de defunción. Como dato curioso tanto en Berriatúa
como en Lekeitio como en Markina, no aparece ningún
auto sacramental (bautizo, matrimonios y defunciones)
con el ese apellido de Arexmendia. Lo cual indica su radicación e implantación en Ondárroa.
En cuanto a Domingo de Apallua como persona y la
conexión del apellido es punto y aparte que interesa profundizar más en nuestros archivos municipales de
Ondárroa (AMO), los eclesiásticos y otros archivos.
Antes de entrar en los archivos municipales de
Ondárroa, señalar que consta un Domingo de Apallua,
piloto, de 44 años, en unas pruebas testificales como
vecino de Lekeitio en 1520 y en un pleito de 1525 que se
llevó ante la Chancillería de Valladolid. Afirma ser cuñado, casado con una prima de Nicolás de Artieta, proveedor de las flota de Magallanes y encargado de las nume-

2.3.2.

En el censo de fogueras de 1511-02-19 (Archivo General
de Simancas-AGS. Registro del Sello), documento coetáneo de Domingo de Apallua, comienza así el documento:
”En la villa de Hondarroa a XIX de Febrero de
mil quinientos once, el Señor Martín de Urresti,
alcalde e algunos del pueblo, nombraron a Pero Ortiz
de Ayardia y a Gonzalo Ibáñez de Aranzibia, los cuales juraron ...“.

Va señalando las casas o fogueras de las cuatro
calles existentes a esa fecha (Iperkale, Goikokale,
Kaleaundi y Erribera) más 3 barrios (Gorozika, Errenteria
y Arriaga o Asterrika) con los nombres de los moradores.
En total son 214 fogueras equivalente a unos 800 vecinos. En la calle de Arriba o Goikokale existen 46 fogueras. Y añade textualmente:
”en las casas de Domingo de Apallua bibe el
mismo. Ay un fuego”.

En el censo de fogueras de 1514 (AMO, 4c, caja 6ª,
doc.2), es decir a los 3 años de recuento de 1511, se realiza otra fogueración resultando 25 fogueras menos.
Consecuencia, según nuestra interpretación, de la emigración, embarque de marinos a otros lugares de la
Península y de América.
Mientras que en el censo de 1511 aparece
Domingo de Apallua viviendo en Goikokale, en este
censo aparece en la Kaleaundi. Dice así:
“en las casas de Domingo de Apallua no ay
morador”.

Y en esta misma calle de Kaleaundi figura una tal
Sancha de Apallua. ”Viuda, ay un fuego e bibe ella”.
De modo que en un censo figura inscrito Domingo
de Apallua en Goikokale y en otro en Kaleaundi. Puede
que cambiara de casa o que el censo se hubiera realizado
desde el recuento de una calle u otra al estar comunicados. Pero, lo más importante es que Domingo de Apallua
que se encontraba morando en su casa en 1511, ya en

(4).En los archivos sacramentales de Derio (Archivo Histórico Eclesiástico de Bizkaia), de desde 1550 á 1650 (100 años) aparecen 8 registros sacramentales como bautizados en la parroquia de Santa María de Ondárroa, y cuyo primer apellido es
Arexmendia. La primera es de fecha 1564-01-03 con el nombre de María Arexmendia, hija de Jacobe Arexmendia y de
Catalina… Y el último bautizado es Arechavaleta Arexmendia en 1627-03-07, hijo de Juan López Arexmendia y Catalina
López.
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1514 no se hallaba presente por hallarse fuera, sea navegando o en Sevilla.
En el libro Padrón (1490-1540). (AMO, 4c, libro 1º)
dice así textualmente:
”En nombre de Dios sea .Amén. Este es el
padrón concejil del mismo de los millares a que se
deben repartir la derrama e pedido e costas concejiles de la villa de Hondárroa, fecho en el año de mil e
cuatrocientos e nobenta annos, en que fue alcalde
Miguel Ibáñez de Aranzibia…… para la examinación
de bienes, rayces, según costumbre anciana”.

Se trata de unos impuestos a pagar, fundamentalmente de bienes inmuebles (actual IBI), sean casas o
terrenos, así como reformas de las viviendas. También
gravaban los barcos, el vino, la sidra ,el chacolí etc.
El nombre y la persona de Domingo de Apallua
consta en dos ocasiones: una, (pag 231) del libro Fuentes
Documentales Medievales del Pais Vasco. Colección
documental de los archivos municipales de Gerrikaiz,
Larrabezúa, Miraballes, Otxandiano, Ondárroa y Billaro de
Javier Enriquez Fernández, describiendo los bienes de la
famosa familia de los Guillisteguis de Ondárroa (uno almirante de la flota de la carrera de Indias), que dice, ”los
bienes (solares) se le cargan a los herederos de Ana de
Guillistegui, difunta, porque se le aplicó por sentencia arbitraria, así quedan en líquido los bienes que son a cargo de
Domingo de Apallua, PILOTO, en cuatro millares de maravedíes”.
Se trata sin duda de nuestro Domingo de Apallua
con el título de piloto. En otro lugar del libro-padrón citado (pág.285) en el año de 1495:
“los bienes de Juan Martinez de Ansola por
huerta en Charroa (Iperkale) y tierra en Gorocica, y
los bienes de Sancho de Elgueta, y yerno de Juan
Ortiz de Ansola, que posee solar más los edificios.
Estos de suso se le cargan a Domingo de Apallua”.
Se ve que era un importante contribuyente.
Señalar como prueba que el apellido Apallua era
muy usual en nuestro pueblo. Así aparecen 6 personas
más con ese apellido, además de Domingo como nombre. Tanto en los archivos civiles de Ondárroa, como en
Corregimiento, Fondo Madariaga, como en el Archivo
Histórico de Euskadi, ese apellido es muy frecuente y
todos ellos referidos a diferentes personas de Ondárroa,
que sería engorroso señalar cada uno de ellos.
Sí en cambio, nos parece interesante añadir algunos
datos sobre el apellido Apallua que constan en el Archivo
Histórico Eclesiástico de Bizkaia, sito en antiguo seminario de Derio. He analizado minuciosamente los registros
sacramentales: de bautismo inscritos desde 1550, de
matrimonios desde 1564 y de defunciones desde 1566.
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Me es difícil confeccionar el árbol genealógico de
Domingo de Apallua dado que éste nació antes de 1550
al encontrarse en 1518 en Sevilla. No obstante, este apellido fue muy común en Ondárroa en los siglos XVI y XVII.
Igual que otros apellidos medievales ondarreses que han
desaparecido en la actualidad como Arancibias, Liconas,
Estanconas, Puertos, Gorocicas, Asterricas, Ayarzas,
Goitiniz, Garros, Guillisteguis etc. Quizá los únicos que
han perdurado desde entonces hasta la actualidad sean
Arriola, Etxebarria, Urkiaga, Urresti, Illoro y pocos más.
Creo necesario insistir y demostrar que el apellido
Apallua era muy común en Ondárroa, y que Domingo de
Apallua fué un auténtico ondarrés de “pro”. Para ello he
entresacado de los Archivos de Derio algunos datos entre
1550 hasta 1650 (período de 100 años). Y el resultado es
éste como primer apellido:
- BAUTIZADOS: 42 Apalluas en la parroquia de la
Natividad de Nuestra Señora de Ondárroa. El primer bautizado que consta es precisamente un Domingo de
Apallua Echeandía con fecha 1556-09-26, hijo de
Domingo de Apallua y Joanna Echeandía. Y el último
hasta 1650 es Teresa Apallua Arancibia en 1643-05-03,
hija de San Joan de Apallua Estensoro e Isabela Arancibia
Goitiniz. Así mismo, en esa relación constan 6 personas
con el nombre de Domingo.
- DEFUNCIONES: 13 registrados. El primer difunto es
Catalina Apallua en 1617-04-11 y la última hasta 1650,
Francisca Apallua en 1649-10-21.
Por curiosidad personal para ubicar o delimitar si
este apellido ha sido más común en Lekeitio o en
Ondárroa, dado que en el primero han existido en la historia personajes famosos como el almirante Uribe
Apallua, además de que existe una calle en su nombre, he
entresacado del AHEB(archivo histórico eclesiástico de
Bizkaia) los siguientes datos para realizar una comparativa: mientras que en esos 100 años (1550 á 1650) constan en Lekeitio 14 bautizados, en Ondárroa, como hemos
dicho anteriormente 42. Como segundo apellido en ese
mismo período, mientras que en Lekeitio constan 21
registros de bautismo, en Ondárroa 69. Y finalmente si
ampliamos hasta 150 años (1550 á 1750) el apellido
Apallua como segundo apellido constan 101 registros: 2
en Berriatúa, 20 en Lekeitio y 79 en Ondárroa.
La conclusión es clara y evidente. Este apellido tiene
sus raíces en Ondárroa.
Y nuestro Domingo de Apallua, además de que lo
dice expresamente en el documento notarial de 1518, se
le puede considerar como ondarrés “jatorra”. Lo digo
esto por cuanto que entiendo es hora de reivindicar y dar
a cada uno lo suyo (“sunt cuique” que decían los antiguos) y difundir que la famosa nao Victoria que dió la
vuelta al mundo con Magallanes y Elkano fue propiedad
de un ondarrés a cuyo armador se la expropió, tal y como
estamos analizando el documento notarial para la histó-
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rica expedición, cuyo nombre originario era Santa María
y probablemente construido en Ondárroa.

2.3.3.
Siguiendo comentando el documento notarial, dice
expresamente el hijo de Domingo de Apallua, Pedro de
Arismedi, que jueces-oficiales de la Casa de Contratación
de Sevilla “me habeis tomado a mí y a mi padre una nao
nombrada Santa María (5) para el servicio del Rey y para la
expedición de Magallanes y Falero a descubrir a las Indias
del Mar Océano”.
Se trata de una expropiación (aunque no cite esta
palabra inexistente en esa época) clara y limpia, por cuanto como dice más tarde “me la mandates tomar y tomastes”, es decir, en contra de la voluntad del armador, aunque con una indemnización pactada, cuya cuantía, una
vez valorada por los expertos o peritos, se cuantificó en
800 ducados de oro(6), equivalente como constan en otros
archivos a 300.000 maravedíes.
Y añade que tampoco estaba de acuerdo en el precio por cuanto les había costado más la construcción de
la nao.
Y relata que la nao estaba presto para Londres. Se
supone con buenos caldos de Jérez, aceite etc. Y volver
de tornaviaje con otros productos desde Inglaterra a
Castilla.
Le otorga carta de pago al tesorero de la Casa de
Contratación, doctor Sancho de Matienzo(7).
Y Pedro de Arexmendi pide la exención de pago de
2 años. Y que si reclaman alcabala(8) no esté sujeto a ese
impuesto por cuanto que se vió forzado a vender de
forma casi violenta o no voluntaria.
El escribano o notario que confecciona el documento es Bernal González de Vallecillo, sito su despacho
sito en la calle de Las Gradas de Sevilla o calle de los

Alemanes ya que en ella estaban asentados los mercaderes de origen alemán. Era centro comercial importante
entre Alcaicería Mayor, el Cabildo, Ayuntamiento y el
Puerto.
Firman, además de los propios interesados en la expropiación, dos testigos por parte de Pedro de Arismendi:
Gonzalo del Puerto(9), marinero y vecino de Ondárroa, y
Juan Pérez de Markina, marinero, de Villaviciosa de
Markina(10).
La conclusión final importante e inédito hasta
ahora, y que no nos cansaremos de repetir por la importancia que tiene, es que la nao Victoria que dió la vuelta
al mundo fue de un armador ondarrés. No nos atrevemos
a afirmar, aunque es totalmente coherente como comentaremos más tarde, que dicha nao fuera construido o
fabricado en astilleros ondarreses. No disponemos de ningún documento oficial ni testimonio expreso de tal
hecho.

3.
¿QUÉ FUE DE LA NAO VICTORIA
O SANTA MARÍA TRAS LA EXPEDICIÓN?
Aunque los historiadores de la época le prodigaron grandes elogios a la nao ( la nao se debería guardar en las atarazanas de Sevilla), la realidad es que quedó surta algunos meses en el Guadalquivir, y allí permaneció hasta que
Diego Díaz, como factor de Cristóbal de Haro y con licencia del Rey, su propietario (que bien ajeno estaba a los
deseos e intereses de la posteridad) la sacó sin más contemplaciones en pública subasta el 16 de Febrero de
1525. En la Almudena, que tuvo lugar en Las Gradas de
la Catedral, pujaron el genovés Esteban Centurión, el
mercader Juan de Palma, el capitán Juan de Cárdenas y
Rodrigo Francés. Finalmente fue rematado por Esteban
Centurión por 285 ducados de oro, sabiendo que su
construcción costó más de 800 ducados, expropiado por
800 y vendido por 285. Y de inmediato, la nao que había

(5).- La nao “Santa María” y más tarde “Victoria” tenía 85 toneles de lo que se puede deducir que medía unos 21 metros
de eslora entre perpendiculares y más de 6,50 metros de manga. Tenía castillos a proa y popa y 3 mástiles que llegaban
casi hasta los 20 metros de la cubierta principal.

(6).- Un ducado de oro pesaba 3,600 gramos y fue acuñado por los RRCC (Reyes Católicos). El ducado equivalía á 375 maravedíes (800 x 375= 300.000 maravedíes).

(7).- El vizcaíno Matienzo, célebre abad de Jamaica y tesorero de la Casa desde su fundación en 1503 fue uno de los promotores de Magallanes.
(8).- Alcabala. Era el impuesto más importante de la Corona de Castilla. Suponía inicialmente el pago del 5% de todo lo enajenado o vendido. Equivalente al actual impuesto de transmisiones patrimoniales.

(9).- El apellido toponímico de Puerto es bastante común en los pueblos de la costa vasca. En los censos de 1551 y 1514
aparecen 3 personas con ese apellido de Puerto, pero no, este Gonzalo. En cambio, en el libro-padrón (1490-1540) figuran
13 vecinos de Ondárroa con ese apellido.
(10).- Juan Pérez de Marquina.- En el libro-padrón referido se refieren a 13 personajes diferentes con ese apellido Marquina.
Y entre ellos consta este Juan como propietario de un solar y edificio o casa en la calle de Arriba o Goikokale.
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dado la vuelta al mundo, pasó a hacer la más modesta
carrera de Indias (transporte a las Américas), aunque
acreditando definitivamente su calidad constructiva.
Fallecido el armador genovés, el Victoria seguía
siendo en 1525 propiedad de su hija María, todavía
menor de edad, y continuaba haciendo regularmente su
viaje a Indias. Después de este año de 1525 se pierde de
pista en las escribanías hispalenses. Se sospecha que
quedó hundido a la vuelta de Santo Domingo, quién sabe
si en Cuba o las Bahamas (11).

4.
HISTORIADORES QUE AFIRMAN
QUE LA NAO VICTORIA
SE FABRICÓ EN ASTILLEROS DE ZARAUTZ.
José de Arteche en su biografía sobre Juan Sebastián
Elkano («Elcano», San Sebastián 1969,) da una información según la cual en una copia del manuscrito firmado
por el Bachiller Valdivia “Suma de cosas guipuzcoanas”
del siglo XVI, aparece un nota escrita al márgen acerca de
la Victoria que dice lo siguiente:
“fabricose en Guipúzcoa en la villa de Zarauz
por cuenta del capitán Juan Sebastián Elcano cuyo
solar es de Aya”.

Este mismo José de Arteche afirma que el capitán
Artieta durante el otoño de 1518, “trabajó intensamente
por los puertos de la costa vasca, sobre todo en Bilbao y
Fuenterrabía, mientras por otra parte, el factor de la Casa
de Contratación, Juan de Aranda procedía a la compra de
algunas naos de la expedición”.
Y sigue afirmando que de los astilleros vascos,
famosos en aquellos tiempos, procedían las embarcaciones, así como todos los efectos navales. La nao Trinidad,
nao almirante, la compró directamente en Bilbao el capitán Artieta y, ”hay indicios de que la nao Victoria fue construida en la villa de Zarauz”.
El historiador Nicolás de Soraluce también afirma
en su “Historia General de Guipúzcoa”(1870) que en
el manuscrito, entonces inédito del bachiller Zaldivia en
“Suma de las cosas guipuzcoanas”, obra escrita a mediados del siglo XVI, es decir, del mismo siglo de la primera
vuelta al mundo, se afirma que, «la nao Victoria fue construida en el año 1515 en la villa de Zarauz».

PUERTO DE SEVILLA SIGLO XVI

Desde nuestra humilde posición de filo-historiador,
tal afirmación de la construcción en Zarauz y por orden
de Elkano, es totalmente gratuita e inexacta. Sobre todo
tras el documento que hemos expuesto.
Antes de utilizar nuestros argumentos, y como
punto de partida, la afirmación de que la nao Victoria
fuera construida en Zarauz, ha quedado probado
mediante el documento o protocolo notarial del año
1518 que hemos examinado, que no se llamaba Victoria,
sino originariamente Santa María. Ningún historiador guipuzcoano hace alusión a ese nombre originario. Y no lo
pueden demostrar por cuanto que hasta ahora no se
conocía ese documento de propiedad de Domingo de
Apallua en los archivos de protocolos de Sevilla y que la
nao se llamaba Santa María. Es pura invención, remando
cada historiador para su causa. Pero, aparte del anterior
argumento, añadimos unos más.
En primer lugar, si la propiedad es de Domingo
Apallua, a primera vista o a bote pronto nos resulta extraño que fuera a construir a Zarauz, cuando en su pueblo
existían importantes astilleros capaces y aptos para su
construcción. O acaso, ¿es posible que construyera
Elkano en 1515 y en Zarauz, y que más tarde lo comprara Apallua a Elkano? O sea, construido por Elkano en
1515, vendido a Domingo de Apallua a poco tiempo que
no se sabe qué año y éste en 1518 a la Casa de
Contratación. Muy enrevesado lo vemos, y al menos no
consta en ningún archivo.
En segundo lugar, en ninguno de los 3 códices
manejados por el cronista de Gipuzkoa, Fausto Arocena,
ni en las otras copias fragmentadas y utilizadas por el
mismo, aparece la nota que menciona Soraluze.

(11).- Según el historiador Oviedo, testigo ocular y narrador de hechos sobre el Nuevo Mundo en su libro “Historia de
Indias”, dice:” que la nao “Victoria” después de haberse ilustrado con su viaje primero, hizo otro desde España a la
ciudad de Santo Domingo a la Isla Española, y tornó a Sevilla; y desde Sevilla volvió otra vez a la misma isla y en
viaje de retorno a España, se perdió que nunca más se supo de ella ni de persona de los que en ella iban”. ¡Triste
final para una nao tan histórica!
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En tercer lugar, se trata de una copia marginal que
algún desconocido comentarista coloca en la mención a
Elkano y de la nao Victoria. Las notas marginales a lo
largo de la historia se han escrito con afán de autoafrmarse de algo con intereses espúreos. Una nota marginal
no tiene en sí valor histórico probatorio. No negamos la
importancia de Zarauz en aquella época en la construcción de naos, tal como se describe en “Varias noticias del
País. Recopiladas por el doctor Juan Fermín de Guilisasti.
Rector de Aya. Prólogo de Juan de Echebeste 1619”, que se
halla en la biblioteca de Julio de Urquijo. Diputación de
Gipuzkoa. Pero por ser importante, no significa en sí que
la nao famosa se construyera en esos astilleros. Es mucho
forzar la historia a gusto del que intenta llevar la ”sardina
a su ascua”. Si la nao Victoria no hubiera sido única en la
historia, ¿hubiera creado el afán de apuntarse el tanto y
reivindicar su construcción precisamente cerca del lugar
de nacimiento de Elkano?.
En cuarto lugar, ¿cómo se puede entender que
siendo Elkano dueño de su propia nao, no fuera como
maestre o capitán de la misma, sino de la nao
Concepción? Lo lógico es que tripulara su nao, como lo
hizo anteriormente el vizcaíno Juan de la Cosa con su nao
Santa María en el primer viaje de Colón.
En cambio, sin prueba documental firme, tenemos
ciertos indicios y datos que dicha nao se hubiera construido en algún astillero ondarrés. Además de por razones pragmáticas de distancia geográfica, a tener en cuenta en aquellos tiempos, en Ondárroa en aquellas fechas
se construían naos y galeones en sus astilleros. Y nos
basamos en los siguientes argumentos.
En primer lugar, la nao Victoria o Santa María tiene
las mismas características en cuanto a eslora, manga etc,
según la fórmula usada desde tiempos inmemoriales por
los astilleros ondarreses. Me remito a la publicación de mi
artículo en “Ondárroa 2008” con el título:”Fórmula
usada en Ondárroa para el arqueo de galeones en el siglo
XVI”. Se trata de un corto documento que se halla en los
protocolos del escribano de Markina, Antonio de Abaytua
del año 1598. Aunque data de esa fecha, su utilización
como fórmula y uso de arqueo es de fechas muy anteriores. Y explica cómo obtener las dimensiones de eslora,
manga y puntal de los galeones para la construcción de
las mismas. Debía ser una fórmula muy arraigada en los
astilleros ondarreses que utilizaban los carpinteros de
ribera.
Así mismo en el Archivo Histórico de Protocolos de
Gipuzkoa, se hallan tres documentos que hablan de la
construcción de galeones para Terranova en los años
1566, 1573 y 1580, mediante esa fórmula aludida.
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En segundo lugar, Teófilo Guiard en su libro “La
industria naval vizcaína” (Biblioteca Vascongada. Bilbao
1917), relaciona apellidos ilustres ondarreses (pág 58) de
pilotos y armadores como Estancona, Aranzibia, Ayarza,
Illoro, Goitiniz, Licona, Romo, Puerto, Lejarda, Galdona,
Guillistegui, Andonaegui etc. Añadiendo en el capítulo II
sobre construcción naval en el siglo XVI, de galeones y
navíos fabricados en Ondárroa tanto para escuadras
como para flotas de la época, afirmando que en los astilleros vizcaínos se fabricaron galeones y naos tanto para
Flandes y “las que pudieron concluir la larga expedición de
Magallanes”.
En la pág.71, señala los linajes de armadores, capitanes y pilotos de las riberas de la ría y litoral vizcaíno.
Ciñéndonos a Ondárroa, dice:
”en el primer tercio del siglo XVI, por ejemplo,
y como constituyentes del Concejo y dueños y librantes de naves, señala a Iñigo de Lecoya, Juan de
Garro, Juan Ramón de Muguruza, Gonzalo Ibáñez de
Arancibia y otros, así como Juan Ortiz de Apallua
(dicho maestre de nao) y Domingo de Apallua (maestre)”. En tiempos de Felipe II (1556) dícese que contaba Ondárroa con una flota de 50 á 60 embarcaciones de alto porte, las cuales navegaban comúnmente
al Mediterráneo, Portugal, Francia, Inglaterra y
otras partes”.

Añadir un dato más. En la flota dispuesta para la
conquista de Orán, en 1510, participaron en las mismas
naos vizcaínas como Santa María de Begoña, Nuestra
Señora y una tal Santa María. ¿Puede ser esta nao famosa de Domingo de Apallua que más tarde dio la vuelta el
mundo?.
Siguiendo con el libro de Teófilo Guiard, en el capítulo “Vizcaya en las armadas reales”, y hablando sobre la
aportación o construcción en Bizkaia al servicio de los
Reyes, con sus embarcaciones, fundamentalmente para
las guerras, relata su participación señalando tanto los
viajes reales “como campaña de Berbería contra los turcos,
Orán, Túnez, Argel, Lepanto etc, como en las expediciones
de Colón, Alonso de Ojeda, Américo Vespucio, de
Magallanes, de Loaysa etc”.
A nuestro entender, y para no aburrirles con más
datos, y concluir, es más que probable que la nao Santa
María más tarde Victoria fuera construido en algún astillero de Ondárroa.

CONCLUSION FINAL.
Con motivo de la publicación de este artículo, me puse en
contacto con la fundación Nao Victoria, sita en Sevilla,
por si sabían algo sobre la titularidad o propiedad de la
nao Victoria o de algún dato más que me sirviera o fuera
útil para este artículo. Desconocían la existencia del documento de expropiación en el archivo de protocolos de
Sevilla y lógicamente la titularidad de la nao Victoria. Les
envié copia del mismo, y claro está también les pienso
enviar este artículo, ya que han mostrado mucho interés
en conocer todo lo que sea en referencia a la nao
Victoria. Ese es el objetivo de la fundación.
Sabemos que existe una réplica de la nao, que en
alguna ocasión ha recalado en nuestras costas, y lógicamente en Getaria. Es nuestra intención y ánimo, en la
fecha de la celebración del 5º Centenario (2018-2019?)
de la partida de la expedición de Magallanes a dar la vuelta al mundo, de realizar algún acto cultural u homenaje
como consecuencia de la titularidad ondarresa de la nao
y, cómo no, a solicitar una visita de la réplica de la nao en
nuestros muelles.
Si Getaria está orgullosa y con razón, de su hijo prócer Juan Sebastián Elkano, nosotros como ondarreses
también debemos estar orgullosos de nuestra nao.
Igualmente entendemos que en ese 5º Centenario,
Ondárroa debe de ocupar un lugar importante, ya que la
nao Victoria era la Santa María de nuestra villa. Un prodigio de solidez y virtudes marineras que hombres como
Elkano llevaron a dar la primera vuelta al mundo, hazaña
cumbre en la navegación de todos los tiempos.

Fernando
Agirre Aramaio
ONDÁRROA, NOVIEMBRE
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ONDARROATIK
AMERIKARAKO
EMIGRAZIOA

1900eko udal-erroldaren bidez

Iñigo Saez de Lafuente

Lan honen helburua Ondarroatik Amerikara
joandako emigrazioaren (eta, orokorrean, emigrazio mugimendu guztien) azterketa egitea da,
horretarako Bizkaiko Foru Artxibategian dagoen
1900. urteko udal-errolda erabili dut, bertan
agertzen direlarik herritik at dauden norbanako
guztiak bizileku berriarekin. Ikusiko dugun bezala garai horretan euskal herritar asko Amerikara
jo zuten, Iberoamerikako populazioa bikoiztuko
zuen Europa osoan emandako prozesuaren baitan. Euskaldunak Amerikako aurkikuntzatik
Atlantikoa zeharkatu bazuten ere XIX. mendearen atarian emigrazio fluxuak asko hazi ziren
jorratuko ditugun zenbait arrazoiengatik.
Hasierako ideia 1880 eta 1920 arteko emigrazioa
aztertzea nuen baina Ondarroako artxibategia
1958an erre zenez gaur egun garai horretako
1887, 1888, 1889 eta 1900eko erroldak baino ez
daude. Gainera, azkenekoan izan ezik alde egindakoen helmuga edo bizileku berria ez da agertzen, beraz ezin izan ditut erabili. Bestetik, kintoei eta horiei uko egiteari lotutako informazioa
lortzen saiatu naiz, biztanleek derrigorrezko
zerbitzu militarra ez egitearren alde egiten
zuten edo ez ikusteko baina honakoan ere arazoak izan ditut ez baitut topatu erabilgarria zen
informaziorik Markinako guardia zibilak udalari
bidalitako gutunetan ezta Lekeitioko ayudantía
militarretik igorritakoetan ere. Informazio osagarri gisa 1900eko Instituto Nacional de
Estadísticak (INEk) egindako zentsoa baliatu
dut. Bertan biztanle kopurua agertzen da zenbait sailkapenekin: sexuaren arabera, egoera
zibila edo irakurketa eta idazkerarako gaitasuna. Gainera, herrian bizi direnez gain dauden
eta ez daudenen kopurua agertzen zaigu.
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Metodologiaren aldetik, errolda erabili dut
herritik landa daudenen izenak, ogibideak,
sexua, adina eta helmuga hartuz. Erroldak
berak dakarren kaleen araberako sailkapenari
jarraiki ibili naiz, horien artean ezberdintasunak
dauden ikusteko. Helbururik behinena Amerikara
joandakoen ezaugarri nagusiak aztertzea izan
dut, ea jende mota zehatz bat joaten zen ala ez
ikusteko. Hortik abiatuta bestelako ideiak garatuko dira, hala Amerikako emigrazioari buruzkoak nola ondarroarrek beste tokietara egindak
migrazioei buruzkoak ere. Azkeneko ideia hau
garrantzizkoa izango da ikusiko dugun bezala
emigrante gehienak ez doazelako itsasoaren
beste aldera; jopuntu nagusia inguruko hiriak
zein herriak (Donostia, Bilbo, Bergara edo
Markina) edo portudun herriak (Elantxobe eta,
gehienbat, Pasaia) izango dira, espainiar estatuko hiririk nagusienak (Madril eta Bartzelona)
hainbaten helmuga izango direlarik ere.
Ikerketan zehar oso nabaria izan da generoen
arteko bereizketa, gizonezkoak alde batera doazela nagusiki eta emakumezkoak, ostera, beste
batera. Kontuan izan beharko dugu Ondarroak
eta horren portuak izandako garrantzia, Lea
Artibai eskualdeko gune ekonomiko dinamikoena
izan delako, oso baldintza geografiko estuetan
kokatzen dena (landako hedakuntza estentsiboa
mugatuz) eta ardurazko portua zein itsas-flota
izan dituena (beste herrietako berriak eskainiko
zizkiena biztanleei). Azkenik, modu laburrago
batean euskal emigrazioari lotuak dauden hainbat gai aipatuko dira, esaterako “engantxadoreek” izandako garrantzia eta garaiko euskal prentsaren ikuspuntua emigrazioarekiko.

ONDARROA,

HERRIA

AMERIKARA JOANDAKO
EUSKAL EMIGRAZIOAREN
KOKAPEN OROKORRA

1

492an Amerika aurkitu zenetik euskaldunen papera
lehen mailakoa izan da kontinentearen esplorazio,
konkista eta kolonizazioan. Izan ere esan ohi da
Kolon berarekin zenbait euskaldun heldu zirela itsasontziak gidatzen; bestetik, anitzak dira lur berriak miatu edo
hiri berriak fundatu zituztenak. Geroago, lur horien kudeaketan eta zuzentzean euskaldunak oso talde aktibo
bezala agertu ziren nahiz eta kopuruz espainiar koroako
talderik handiena ez izan. Premutasuna ez zuten euskaldun askorentzat kontinente berria aukera bezala agertu
zen, erlijioso, militar edo administrazioko kide gisa.
Gerora, kolonia berriekiko merkataritza sustatzen agertuko ziren euskaldunak, Cadizera lekualdatuz erabaki guneetatik gertuago egotearren1. Emigrazio hau barne-migrazio modura ulertu beharra dugu, Inperio bateko metropolitik kolonietara igorritako beharrezko giza-kapitala
alegia. XIX. mendetik aurrera, ostera, emigrazioaren izaera aldatuko da, gerren ostean independentzia lortu berri
zuten herriek biztanle berriak behar zituzten husturik
zeuden eremu zabalak populatzeko; beste aldetik, Euskal
Herrian bazegoen politikoki zein ekonomikoki jazartutako
jende andana, atzerrian bizimodu hobea imajinatzen
zuena.

XIX. mendea mende odoltsua izan zen Euskal
Herrian, guda napoleonikoen ostean bi gerrate karlistak
eman ziren, liberal eta tradizionalisten guda zibilak izan
zirenak azken finean. Horietako galtzaileak errepresioa
ekiditzeko deserrira jo zuten askotan (8000 bat 18331839 artean, Argentina, Uruguay eta Txilera2). Gainera,
landak hazkundearen mugak ezagutu zituen era estentsiboan eman zelako eta baserria, unitate ekonomiko bezala, ezin izan zuen emandako igoera demografikoa jasan.
Horrek mutil gazte asko etxetik at mugiarazi zituen.
Gainera, 1853an espainiar estatuak emigrazioa liberalizatzeko dekretua argitaratu zuen, aurrez ematen zen fenomenoa nolabait arautu nahian. Ezin da ahantzi prozesuak
erritmo ezberdinak izan arren Pirinioetako bi aldeetan
eman zela, horren adibide dugu 1852-1855 artean
Iparraldeko 1311 desertore egotea Frantziako armadan,
guztien ia erdia oso populazio gutxiko eskualdean3.
Hasierako helburu nagusiak, oro har, Mexiko, Venezuela
eta Peru ziren; geroago Argentina eta Uruguay. Herri
hauetako populazio beharra hain zen handia non ordezkariak bidaltzen zituzten Euskal Herrira langile gazteak
bilatzearren (gerora aipatuko ditugun “engantxadoreak”). Argentinak 1874ean bidaiako txartelaren kostua
aurreratzea baimendu zuen, txiroak zirenak ere bertara
joan zitezen4. Hasierako enpleguak artaldeak gobernatzen lortu zituzten euskaldunek, Hegoamerikako lursail
zabaletan. Lehenik heldutakoek zenbait diru lortzerakoan
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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eta uholde berriak zetozela ikusita euskaldunek dendak
eta ostatuak sortu zituzten, azken hauek heldu berriei
argibideak emateko eta laguntza edo lana eskaintzeko
balioko zuten eta denbora igaro ahala euskaldunak bertan batuko ziren haien sorterriko kultura, hizkuntza eta
ohiturak mantentzearren. Horrelako elkarteak (Laurac bat
modukoak) kidetasun etnikoaren sustatzaile ziren eta
inmigrante ezberdinen herrietako zein Euskal Herriko gertakarien berri ematen zuten astekarien bidez; zenbaitetan
euskara hutsean ere, Kalifornian kokatutako Euskaldun
Gazeta edo California ´ ko Euskal Erria modukoak.
Elkarteek frontoiak eraiki zituzten sorterriko kiroletan jarduteko eta, ikusiko dugun bezala, batzuk ospe handia
lortuko zuten, pilotariak kasu. 1850eko hamarkadatik
aurrera urrearen sukarra deiturikoa hasi zen Kalifornian
eta inguruko lur zabaletan, eta bertara jo zuten euskaldun ugarik, zuzenean Euskal Herritik edo Hegoamerikan
ibilitako batzuk ere. Esan ohi da bertara heldutako lehenak Eako hiru lagun izan zirela, gerora euskal-komunitate handia izango zuen Boisera hain zuzen ere 5.
Hastapenetan urrearen bila aritu ziren arren euskaldunek
azkar ikusi zuten etekingarriagoa zela bilatzaile horiek
guztiak hornitzea, beraz, ardiak zaintzera jo zuten hemen
ere, askotan arrantxero handien enplegatu bezala (artalde propioa erosi arte) eta, normalean, lurra erostean
inbertitu barik. Artalde horien gobernatzea kostu baxuko
jarduera zen, artzain bakarrak milaka ardi goberna zitzakeen txakurren laguntzarekin6 eta, gainera, irabaziak oso
handiak izan zitezkeen hasi eta urte gutxira (zenbaitetan
urteko %100 ere7).
Ikerlarien datuen arabera Amerikara joandako emigranteen gehiengoa 15 eta 25 urte arteko mutil ezkongabeek osatzen zuten, familia edo lagunek deituta zihoazenak. Neska askoz gutxiago joaten ziren eta horien
artean gehienak aurretik emigratutako gizonen emazteak
edo familia zuzena ziren. Botereen bidezko ezkontza
(kideetako bat presente egon barik) oso ohikoa zen mutila Amerikara zihoalako diru lortzera gero sorterrira bueltatzeko edo emazteari zein familiari bidai-txartela erosteko berarengana joan zitezen. Aipatu botereen bidezko
ezkontzen ondorioz gizon euskaldunek ez zuten emazterik bilatzen bizileku berrian eta endogamia tasa oso altua
zen euskaldunen artean8.
Amerikara joateko arrazoietaz berba egiterakoan
kontrako bi ideia agertzen dira, garrantzi gehien duten
push edo pull faktoreak, urruntzekoak eta erakartzekoak
hurrenez hurren. Caro Barojaren ustez lehenengoen eragina garrantzitsuagoa litzateke, euskal foruek ezarritako
oinordetza legeak aipatzen ditu (zeinetan premutasuna
babesten zen seme bakarrak baserria jasotzeko eta lursailak ez atomizatzeko), baita dentsitate demografiko altua
eta joritasun handia ere eskualde batean non nekazaritzarako lurra eskasa baitzen, eta ez bereziki emankorra9.

Mörner M, “Inserción del fenomeno vasco…”, 20. or.
Totoricagüena G., “Kanpoko etxe berria”, 20. or.
Ibid, 20. or.
Ibid, 23. or.
Douglass W.A. eta Bilbao J., “Amerikanuak”, 259. r.
Ibid, 277. or.
Ibid, 280. r.
Totoricagüena G., “Kanpoko etxe berria”, 26. or
Totoricagüena G, “Kanpoko etxe berria”, 26. or.
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Dena den, baserria ez zutenen aukerak uste baino
zabalagoak ziren (erakargarrienak ez izanda ere): familiaren diruarekin orube propioa sortzea, ordena erlijioso
batean edo armadan sartu, kostako herrietan merkataritza-ontziterian sartu, artisau egin edo mutilzahar zein
neskazahar aritu familiaren baserrian, baserria zuen norbaitekin ezkontzeko aukera zegoen edo, azkenik, Euskal
Herria laga fortuna egiten saiatzeko10.
Badira ordea kontrakoa uste duten egileak ere,
Mörner-ek diosku oinordetza sistema premutasunekoa
izanik ere ezin dela azaldu hainbeste jende Amerikara
joan izana argudio horrekin bakarrik; bere ustez erakarpen faktoreak indartsuagoak lirateke, mundu berri batean dirutza lortzearen desioa11. Gainera, bere hitzei jarraiki, euskaldunak beti agertu izan dira merkatari ausart
bezala Amerikari dagokionez (Cadizen ezarriz, Amerikara
bidaiatuz, Ternuarako baleontziak finantzatuz). Era berean oso normala zen XX. mendearen atarian senide edo
lagunen bat Amerikan izatea edo bertan egondako eta
itzulitako norbait ezagutzea, indianoak deiturikoak, eta
hauen irabaziak begi bistakoak ziren (harrizko etxe eta
jauregiak, elizen patronatuak, herriak hobetzeko
lanak…), nolabaiteko modu ebergetikoan baliatzen baitzituzten boterea adierazteko. Irudi idiliko hori bultzatzeko lehen esandako engantxadoreak zeuden,
Hegoamerikako errepublika berriak populatzeko jendea
bilatzen zutenak. Hasiera batean patroi eta lurjabe handien eskariak asetzeko norbanako edo agentziak ziren
baina geroago Estatuek horien gaitasuna ikusita haien
agindupean jarri zituzten, nolabaiteko berme juridiko eta
politikoa emanez. Hala ere, jarraitu bideak ez ziren beti
garbiak izan eta askotan emigranteei iruzur egiten zieten,
engantxadoreek erabakitzen zutelarik helmuga edo emigranteak izango zuen ogibidea. Pertsona mota zehatz
baten bila ibiltzen ziren batzuetan eta horientzako bidaiatzeko beharrezko dokumentuak lortzen zituzten (nahiz
eta alditan faltsuak izan)12. XX. mendeko euskal prentsa
hauen aurka agertu zen modu bortitzean, Euskal Herria
gaztez hustuko zutela salatuz, horrela herriaren etorkizuna ezbaian jartzen zelarik. José Colá Goitik mota horretako lehenengo artikulu bortitza idatzi zuen 1883an, aldundiek eta erakunde erlijiosoek zabaldu zutena13; hala ere,
hauen benetako jarduna ez zen inoiz oso eraginkorra izan
eta gezurrak eta gerora beteko ez ziren promesak salatzeaz gain ezin izan zuten engantxadoreen aurkako jarduera eraginkorrik abiatu. Edonola ere, emigrazioaren
aurkako artikuluak oso ohikoak ziren baina egunkari ber-

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
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dinetan Amerikako herrien ekonomiak zein ondo zebiltzan goraipatzen zen, han eta hemengo merkataritza
ganberen akordioen berri ematen zuten eta, aldika, baita
emigrazioa goraipatu ere. Arestian esan bezala 1907ko
abenduan Emigrazio Lege berria agertu zen, ohiko praktikak erregulatu nahi zituena emigranteei nolabaiteko
bermea eskainiz; lege hori egunkari guztietan argitaratu
zen 1908an, jendeak jakin zitzan emigrazioaren baldintzak eta horrekin lotutako kontu oro14 .
Europatik Amerikara XIX eta XX mendeetan zehar
emandako emigrazio prozesu orokorra, normalean 1824
eta 1924 artean kokatzen dena, fenomeno itzela izan
zen. Izan ere, garai horretan 52 milioi pertsona joan ziren
Europatik beste kontinenteetara. 1854 eta1924. urteen
artean 11 milioi izan ziren Iberoamerikara heldutako
europarrak, italiarrak talde nagusia osatzen zutelarik
(guztien %38) eta atzetik espainiarrak zeudela %28areakin; hala ere, datu hau agertzerakoan kontuan atxiki
behar dugu Espainiar estatuko prozesua 1880tik aurrera
asko handitu zela, batez ere 1901 eta 1915 arteko
epean15. Dena den, sailkapen horrek ez ditu aintzakotzat
hartzen estatu barneko eskualdeen arteko ezberdintasunak. 1880-1930 arteko tartean 3.5 milioi espainiar mugitu ziren itsasoaz bestaldera helmugako herrien datuen
arabera, Espainiakoei jarraiki aldiz milioi bakarra izan zen.
Lehenengo datua horren handia izanda ere balioetsi
beharrean gaude badakigulako gero asko sorterrira itzuli
zirela (%42 inguru aipatu izan da16). Espainiako emigrazioa Kubara (%43) eta Argentinara bideratu zen 1880ko
hamarkadan, 1900ean Argentina bilakatu zen helburu
nagusia (guztien %53a bertara zihoan) eta, geroago,
berriz ere Kuba eta ezezagunagoa zen Brasil agertu ziren.
Hain kopuru handiko emigrazioak garraioen hobekuntzari eman ziren, batez ere baporeko barkuen agerpena,
beladunek baino karga-gaitasun handiagokoak eta
bidaiatzeko merkeagoak17. Trenak bere garrantzia izan
zuen ere, kostako portuetatik inmigranteak barnealdeko
landetara eramateko.
Europatik emandako emigrazio itzel honen jatorri
orokorretako bat industrializazio bidean zegoen mundu
baten eta sortu berri zen beste baten elkartzean datza;
alde batetik, Europako industrializazioak biztanleak hirietara erakartzen zituen baina hauek ezin zituzten guztiak
jaso, beste aldetik, Amerikako errepublika berriek lurra
soberan zuten baina ez hori lantzeko jende nahikoa (baziren indigenak bertan baina agintariek populazio zuria
hobesten zuten eta jatorrizko biztanleak jazartzen zituz-

1932an El Cairon (Egipto). Ondarrutar pilotariak piramideen aurrean.

ten). Horren ondorioz Europako jendea aukera ikusten
zuen Amerikan eta Amerikak beharrezko zuen laneskua
lortzen zuen18. Gainera, garai honetan Amerikako herriek
asmo handiko modernizazio prozesua abiatu zutenez kreditu handiak behar zituzten azpiegiturak eta Estatuaren
administrazioa garatzeko. Honetan Europako inmigranteak egoteak lagun zezakeen, atzerriko enpresek hobe ikus
zezaketelako bertan inbertitzea haien herriko jendea
bazegoen. Bestetik, hasieran behintzat, emigratutakoek
haien sorterriko herriekiko eskaria handitzen zuten19.
Emigrazio masibo honen hasiera baino lehen
Europa iparraldeko herrietako (Alemania, Irlanda,
Ingalaterra) biztanleak ziren gehien emigratzen zutenak
Amerikara, haien herrietan landa krisi jarraituak ematen
ziren eta industrializazio goiztiarrak ezin zituen emigrante landatar guztiak bereganatu, bestetik, emigrante
hauetako asko lan esku kualifikatua ziren, enplegu zehatzetan jarduteko zihoazenak eta askotan aurretiko kontratuekin. XIX. mendearen azken herenetik aurrera ordea
emigrazioa jardun masiboa bihurtu zen, parte hartzen
zuten kide gehienak Europako ekialdeko (txekiar, errusiar)
edo hegoaldekoak zirelarik (espainiar, portugaldar, italiar,
greziar), kualifikatu gabeak eta fortuna bila zihoazenak.
Zenbait alditan familia osoak bidaiatu zuten arren ohikoena gizon gazte ezkongabeen emigrazioa zen, boluntarioki zihoazenak (hau da, ez ziren armadakoak edo misiolariak aurreko mendeetan bezala). Gehienak langile askeak, jornalariak, artisauak edo nekazariak ziren20.
18.
19.
20.
21.

Espainiar estatutik irtendako emigrazioari begira bi
aldi bereizten dira, bata XIX. mendearen hasieratik
1880ra non Kantauri aldeko, Levanteko eta Kanarietako
biztanleak baitzihoazen (erregistrorik ez dago, edo oso
mugatuak, garai honetarako) eta beste bat urte horretatik aurrera non emigrazioa orokortu eta estatu osora
zabaldu zen. Begirada Euskal Herrian kokatuz hiru epe
topa ditzakegu: lehenengoa 1830etik 1870era, honetan
engantxadoreak eta emigrazioa agentziak zabaldu ziren;
bigarrena 1870ko hamarkada, zeinetan guda karlistarengatik emigrazioa eten zen (On Karlos erregegaiak guztiz
debekatu zuelako). Hirugarrena, 1880ko hamarkadatik
aurrera emigrazioaren gainbeheraraino 1930ean, fase
honetan gantxo berriak agertu ziren (Amerikako estatuen
esanetara), helmugen aukera anitzagoa agertu zen eta
emigrazioa legez arautzeko saiakerak eman ziren (esaterako emigranteek espainiar barkuak erabiltzea bidaiarako
eta ez atzerritarrenak)21. 1907an Ley de Inmigración
Española deiturikoa argitaratu zuen gobernuak, honen
bidez irteera portuak berrantolatzen ziren (jakin batzuetatik baino ezin zen joan Amerikara; Euskal Herrian liskarrak agertu ziren hautatua Bilbo izan zelako Pasaiakoaren
kaltetan), ontzi enpresen eta engantxadoreen kontrolaren
bidez bidai-baldintza onak bermatzeko zenbait arau ezartzen ziren eta Consejo Superior de Emigración delakoa
sortzen zen, hau guztiau kontrolatuko zuen estatu erakundea. Honen azpitik eskualdeko juntak eta inspektoreak zeuden legearen betetzea ziurtatzeko. Legea pausu

Ibid, 17.or.
Ibid, 18. or.
Santiso M.C., “Los vascos y América”, 19. or.
Ibid, 43. or.
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bat haratago zihoan eta zenbait giza-talderen emigrazio
eskubidea guztiz inausten zuen: soldadutza egin beharrekoak, auzipetu judizialak, baimenik gabeko adingabekoak eta ezkondutako andreak senarraren baimen barik.
Amaitzeko, euskal emigrazioak izaera propioa izan
zuela esatea dago. Jende kopuruaren aldetik espainiar
estatuko handienetakoa ez izan arren (Euskal Herriko
populazioa ere ez zen horren handia) talde etniko bezala
jarduteak (kultura eta hizkuntza mantentzea, lan jakinetan aritu izana, zenbait zonaldetan kontzentratzea, hainbat elite lokaletako kide bihurtzea…) haien garrantzia
azpimarratu zuen, egungo Hegoamerikako agintari askoren abizenak ikustea besterik ez dago ohar gaitezen euskaldunek utzitako oihartzunaz. Gainera, espainiar estatuko beste eskualdeetako emigranteekiko ezberdintasun
nabariak eman ziren: horietatik 1901 eta 1911 artean
%53a nekazariak eta %5 industrian ziharduten edo artisauak ziren, euskaldunen kopuruak, berriz, kontrakoak
ziren, nekazariak %9a baino ez ziren eta %23a artisau
edo industriako langile. Bestetik, Espainiako alfabetatze
tasa 1900ean %33koa zen bitartean euskal probintzietako nahiko altuagoa zen (Araban %60, Bizkaia eta
Nafarroan %50 eta Gipuzkoan %43)22. Hainbatetan aipatu izan da euskaldunak merkatal ikuspegi batekin joan
zirela Amerikara, dirua lortzera eta ez soilik sorterriko
bizitza atzean uztera, horregatik askotan langile oso saiatutzat hartzen zituzten, horren adibide dugu Argentinako
Errepublikak 1913an “Recomendación a los Baskongados
que inmigran a la República Argentina” deituriko agiria.
Horren bidez bidaia debalde eskaintzen zitzaien emigranteei, lur banaketa onuragarri eta eskubide zibilen jabetza
osoa ziurtatuz23 langile onaren fama zutelako.

ONDARROAKO AURKEZPEN LABURRA
Ondarroa Lea-Artibai eskualdean kokaturiko herria
dugu, Bizkaiko ipar-ekialdean. Oso hedadura txikia dauka
(Bizkaiko lurraldearen %0´2 baino ez du hartzen) haran
batean sarturik dagoelako, nekazaritzaren hedakuntza
estentsiboa lagatzen ez duten malda handien artean.
Herria Artibai ibaiaren emariari jarraiki sortu eta hedatu
da, portu natural txikia zuelarik antzina (ikusiko dugun
legez egun handitua izan dena).
Herria 1327an Maria Diaz de Harok, orduko
Bizkaiko Andreak, fundatu zuen Logroñoko foruaren
bidez Berriatuarenak ziren lurretan (lurren kontu honek
eztabaida garratzak sortu ditu luzaroan, bata eta bestearen arteko mugak ez zeudelako argi). Bitxia da Logroñoko
forua jaso izana hau barnealdeko herriei ematen zitzaielako, bertan egunerokotasuneko kontu ugari aipatu eta
arautzen diren arren ez dago erreferentzia bakarra itsasontziei edo portuari buruz.
Badakigu 1335erako harresia bazegoela jada eraikia baina egun ez dakigu nondik zihoan. Garai berdinean
Errenteria auzoan (barnealderago dagoena) ontziolak
ezarri ziren, gerra zein merkataritzarako itsasontziak erai22. Mörner M., “Inserción del fenómeno vasco…”, 25. or.
23. Santiso M.C., “Los vascos y América”, 171. or.
24. Perez Perez J.A., “Monografías de…”, 164. or.
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kitzearren. Kontuan izan behar da mende hauetan ibaiaren ibilbidea ez zela egungoaren modukoa askoz emari
gehiago zeukalako. XV. mendearen lehenengo erdialdean
zehar hazkunde jarraitua jasan zuen Ondarroak, hein
handi batean makailu eta balearen arrantza etekingarriengatik. 1463 eta 1472ko suteek eragindako galera
materialak zein demografikoak, aldiz, hazkundea eten
zuten. Herriaren berreraiketari ekiteko zenbait zergen salbuespena jaso zuten erregearen aldetik eta 1480an ondarroarrek elizaren eraikuntza hasi zuten, erdi aroko zubiarekin batera herriaren sinbolo nagusia dena gaur egun.
Aipatu ibaiaren emari ezberdinagatik lehen txalupek atrakea honen ondoan egiten zuten. Eliza erdigune bihurtu
zen eta hiru kale nagusiak (Goikokale, Kalandi eta
Bekokale) bertatik ateratzen ziren; modu berean, Bizkaia
zein Gipuzkoatik zetozen bideak bertaraino heltzen ziren.
XV. mendea hazkunde hutsekoa izan zen, ibaiaren ondotik burdinolak jarri zituzten, bando gerrak amaitu ziren
eta armadore zein merkatariek boterea lortu zuten udaladministrazioan. Diotenez herrian izena emandako 60
bat barku zeuden, Alemania, Frantzia zein Portugaletik
ibiltzen zirenak. Indietarako bidea zabaltzerakoan hainbat
merkatari Cadizera joan ziren, esaterako Domingo Garro,
gerora Limako erregeordearen kontalaria izango zena.
XVI. mendearen bigarren erdialdea, ostera, zailagoa
izan zen kanpoko ontzien lehiagatik, piraten erasoengatik eta izurritea agertu zelako zenbaitetan. XVII.ean gizarte gatazkak ugaritu ziren, jendea ezarririko tributo
berrien aurka agertu zelako. Horren erakuslerik ezagunena 1631ko gatzaren matxinada da. Gainera, landako
nobleek herria haien agintepean jartzeko ahaleginak
abiatu zituzten. XVIII.aren hasieratik krisitik irtetzeko
berreskurapena eman zen nahiz eta amaieran, 1794ean
alegia, Konbentzio gerraren testuinguruan tropa frantsesek herria erre zuten (elizak izan ezik) hildako ugari eraginez.
1875ean beste gerra bat herrian agertu zen, II.
Karlistada, honetan Ondarroak bonbardaketa mordoa
jasan behar izan zuen. Bi gerrek eragindako kostuei aurre
egiteko udalak baso eta mendi komunalak enkantean
atera zituen eta erosleak aberatsenak izan zirenez jabetzaren kontzentrazioa gutxiren eskuetan areagotu zen,
gauzak horrela, maizter txikiek gero eta erabaki-botere
txikiagoa zuten, bizi-baldintzak okertzen zitzaizkielarik.
Dena den, XIX. mende honek bestelako aldaketak ekarri
zizkion Ondarroari; berrikuntza urbano eta teknikoak
eman ziren, azpiegituren eta zerbitzu publikoen garapenarekin batera, batez ere mendearen bigarren erdialdetik
aurrera. Interes hori XVIII. mendetik zetorren, garai horretan atentzioa eman zitzaiolako Mutrikura eta Lekeitiora
zihoazen bideak hobetzeari. Mutriku zein Berrizekin
hobeto lotzeak herriak pairatutako isolamendua hautsi
zuen eta, agian, dietaren hobekuntza (eta ondorioz bizi
itxaropenaren handitzea) ekarri ere24. Horri lagunduko
zion ere XX. mendearen hasieran egindako uraren bideratzea garbitoki eta ur-biltegi berriak eraikitzeko.
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Bestelako berrikuntza teknikoak honakoak izan ziren:
1883 eta 1889 artean telegrafoa jarri zen, telefonoa 40
bat urte geroago agertuko zen, 1893an argi elektrikoa
jarri zen herrian, 1899an egungo Alamedatik portura
doan gunea eta bestelako batzuk lurrez bete zituzten
handik gutxira (1902) Alameda eta bestelakoak eraikitzeko, azkenik, udal frontoia 1908an eraiki zuten. XX. mendean berrikuntza gehiago agertu ziren: errepide berriak
hazkunde ekonomiko eta demografikoko testuinguruan,
zabalgune berriak sortu ziren eta portuko nasa berria
eraiki zen 1923an, honek portuaren itxura markatuko
zuen 1990eko hamarkadara arte. Herriaren morfologi
urbanoa ere definiturik geratu zen, alde zaharrarekin
batera eraikin berri altuak agertuko zirelarik. Era berean,
baserriz osaturiko auzo zaharrei (Gorozika, Asterrika,
Errenteria) eraikinez betetako berriak batu zitzaizkien
(Magdalena, Kamiñazpi)25.

1900EKO UDAL-ERROLDA.
MIGRAZIOAK BIZKAIA BARNEAN,
ESTATUAN ETA AMERIKETARA
Aurretik Amerikarako emigrazioaren testuinguru
orokor bat ikusi dugunez oraingoan Ondarroako erroldan
topatutako datuak azaltzen saiatuko naiz. Sarreran esan
bezala Bilbon dagoen Bizkaiko Foru Artxibategian dagoen 1900eko errolda erabili dut, bertan agertzen den
zonaldekako sailkapenari jarraiki. Erroldak 5 ataletan
banatzen ditu kaleak: 1goa Goikokale (Calle de Arriba
agirian), 2.a Kalandi (Calle Mayor), 3.a Erribera (Calle de
la Ribera), 4.a Kaia (Sección de Muelle) eta 5.a
Errenteria (Sección de Rentería). Lehenengo laurak
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herrian bertan kokaturiko kaleak barnebiltzen dituzte
baina Errenteria, aldiz, herritik aldendurik dagoen landatar auzoa da. Ikusiko dugun bezala horrek ezberdintasunak markatuko ditu. Emigrazioa aztertzeko zenbait datu
hartu ditut kontuan: sexua, adina, ogibidea, helmuga,
ezkongabeak ala ezkonduak diren eta banaka edo familian lekualdatzen diren. Beharrera zihoazenen datuak
hobeki erakustearren umeak ez ditudala aintzat hartu
esan beharrean nago, soilik 10 urtetik gorako pertsonak
agertuko dira hurrengo hitz eta tauletan.
Hasteko, Ondarroak 3619 pertsonako biztanleria
zuen 1900. urteko espainiar zentsoaren arabera, horien
artean neskak 1801 eta mutilak 1818 izanik. Zenbaki
horrek población de hechori egiten dio erreferentzia, hau
da, zenbaketaren egunean herrian zegoen jende kopuruari, herriko biztanleak zein pasadizoko jendea (transeuntes) zenbatuz. Beste aldetik, población de derecho
agertzen zaigu, honek herrian izena emana dutenak erakusten dizkigu, herrian daudela edo ez. Bien artean
ezberdintasunak daude eta población de hecho delakoa
derechokoa baino handiagoa da. Badaude ere ezberdintasunak zentso horren datuen eta urte berdineko udalerroldak dituenen artean, ausente bezala agertzen direnei dagokienez: lehenengoan 218 andrazko eta 175
gizonezko agertzen zaizkigun artean bigarrenak 190
andrazko eta 153 gizonezko dakartza. Horrek esan nahi
du, nik uste, bazegoela jende andana herrian lan egiten
ez zuena baina bai bertan bizi, beraz zentsoa egiterakoan ez leudeke haien etxeetan eta ez lirateke agertu.
Erroldak dakarzkigunak, ordea, bizilekua beste herrietan
dute finkatua (normalean ezaguna den tokian) nahiz eta,
legez, izena Ondarroan emana duten.

Udal-erroldan aipaturiko atalen kokapena. 1. Goikokale, 2. Kalandi, 3. Erribera, 4. Kaia, 5. Errenteria.
25. Saez J.A., “Geografía física y humana…”, 380 eta 381. or.
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Datuen azterketarekin hasteko ogibideez mintzo
diren lau taula aurkeztuko ditut, bi andrazkoenak eta
beste bi gizonezkoenak, lehenengoek lorturiko datu guztiak agerraraziko dituzte erroldak markatutako atalen
arabera eta bigarrenak, sinpleagoak, soilik lanbide nagusiak hartuta (ezezagunak kenduko dira) eta haien garrantzia ehunekotan herri osoa harturik aztergai. Horrela
zenbait ofiziok Ondarroan, eta horren emigrazioan, izandako garrantziaz ohartzea errazago izango dugu.
ANDRAZKOAK
1
2
3
4
Zerbitzari
21
27
22 21
“propias de su sexo” 7
2
6
6
Inude
1
4
4
4
Ezezagun
1
17 10
19
Eskolan
1
2
7
Ofizio barik
1
Maistra
1
Umezurtz-etxekoa
1
Neskame
2
Jornalari
1
Hiri-jabea
1
32 56 44 57

5

1

1

91
21
13
48
10
1
1
1
2
1
1
190

TAULA 1: Ondarroako andrazko emigranteen
ogibideak

ANDRAZKOAK
Zerbitzari + neskame
“de su sexo”
Inude
Eskolan
Bestelakoak

Guztira %
93
65’49
21
14’78
13
9’15
10
7’04
5
3’52
142
100,00

TAULA 2: Ondarroako andrazko emigranteen
lan ezagunen banaketa
Argi ikusten da ezagunak diren lanbideen artean
bata dela garrantzitsuena, aberatsagoen etxeetan zerbitzari aritzea; emigratutako andrazkoen guztien ia erdia
horretan dihardu, %65 soilik ezagunak diren ofizioak
kontuan harturik. Emigrazio hori osatzen zuten asko
neska gazte ezkongabeak ziren, ondoko edo gertuko hiri
anitzetan arituko direnak edo, bestela, Euskal Herriko
zein estatuko hiri handienetan. Garrantzian bigarren
datorkiguna “labores propias de su sexo” bezala agertzen dena da, hau garaiko pentsamoldearen erakusle
bikaina da zeinetan emakumeen papera etxea arduratzera mugatzen baitzen (garbitu, sukaldatu, umeak hezi…).
Emakume hauek ez dira aurrekoak bezain gazteak eta,
normalean, senarraren atzetik zebiltzan; hau da, familian
emandako migrazioaren baitan, senarrak lana topatzen
zuen tokira. Datuak aztertzen nenbilela harritzekoa irudi40
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tu zitzaidan inudeen kopurua, uste baino altuago izan
delako. Emakume hauek besteen seme-alabei bularra
ematen zieten, orokorrean dirudunen seme-alabei haien
amak bestelako jardueretan aritu zitezen. Emigrante
hauen emigrazioa Bizkaia barnean ematen zen, askotan
Bilbora, eta gehienak ezkonduta zeuden senarra
Ondarroan geratzen zelarik, hortaz, pentsa dezakegu
aldizkako emigrazioa izango zela, umeak elikatzeko propio egiten zena gero Ondarroara bizitzera bueltatuz.
Azkenik, ezagunak ditugunen artean, aipatzekoa da
ikasle kopurua. Hauek neskatorik gazteenak lirateke eta
ez nago ziur emigrante bezala har ditzakegun, Bizkaian
zeuden barnetegietan ibiltzen zirelako. Badira emakume
gutxi batzuk bestelako lanbideak zituztenak (maistra,
jornalari…) baina kopuru orokorrean garrantzi gutxi
daukate. Azkenik, esatea emigratutako andrazko askoren ogibidea ezezaguna daukagula baina, seguruena,
etxea eta umeak zaintzen ibiliko zirela edo bestela portuko lan osagarriren batean, sareak konponduz edo
arraina saltzen adibidez, hori baitzen Ondarroako jarduerarik garrantzitsuena eta jende gehien enplegatzen
zuena.
Goazen orain gizonezkoen emigrazioa aztertzera:
GIZONEZKOAK 1
2
3
4
Arrantzale
11
17 32
10
Pilotari
3
2
4
2
“dependiente” 1
1
Ezezaguna
1
7
4
5
Ikaslea
4
4
2
Enplegatua
2
Kupelari
1
Okina
1
2
Baporean nabigatzen 1
2
Merkatari
1
Gaitero
1
Marinel
2
14
Konfitero
1
Peoi
1
Karabineroen eskolan
1
Kapitain
2
Laborari
1
Kotxero
1
Pilotua
1
Abokatu
1
Militar ohia
1
Kabotaiako marinel
1
Atabalari
1
Patroi
1
Zurgin
1
“tenedor de libros”
1
Makinaria
1
20 38 56 39

5
70
11
2
17
10
2
1
3
3
1
1
16
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0 153

TAULA 3.
Ondarroako gizonezko emigranteen ogibideak
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GIZONEZKOAK
Arrantzale
Pilotari
Ikasle
Itsasoan (1)
Langile xeheak (2)
Langile liberalak (3)

Guztira
70
11
11
25
15
4
136

%
51’47
8’08
8’08
18’38
11’02
2’94
100,00

• (1) baporean nabigatzen, marinelak, kapitainak,
pilotua, kabotaiako marinela, patroia eta makinaria
• (2) dependienteak, enplegatuak, kupelaria, okinak,
konfiteroa, peoia, laboraria, kotxeroa, zurgina, gaiteroa
eta atabalaria
• (3) merkataria, abokatua, militar ohia, “tenedor de
libros” (garaian kontabilitateko langileei emandako
izena)
TAULA 4: Ondarroako gizonezko emigranteen
lan ezagunen banaketa

Gizonezkoen ogibideei erreparatuz azkar ikusten
da Ondarroak itsasoarekin duen lotura, %70 inguru itsasoarekin erlazionaturiko beharretan dabiltza, erdia baino
gehiago arrantzaleak direlarik. Horrek diosku jendeak
ezaguna zuen lanbideetara jotzen zuela nahiz eta herritik kanpo egon.
Gero ikusiko dugun lez arrantzaleen artean denetarik dago, gizon gazte zein zahar eta ezkodun zein
ezkongabe; “itsasoan” epigrafean daudenak ordea bi
perfil bereizi dituzte, marinelena (gazteagoak direnak)
eta barkuan ardurazko ofizioak dituztenak (kapitain,
pilotu…) hauek apur bat nagusiagoak izanik eta, suposatzen dut, bestelako ikasketaren bat izango zutela.
Langile xeheak tituluak mota askotariko langileak barnebiltzen baditu ere amankomuneko puntua dute ikasketa
gabeko beharrak izatean, ez dut uste hauetako asko ere
benetako emigranteak zirenik, gehienak inguruko
herrietan agertzen dira erroldan, beraz bertan lanean
ibili edo biziko ziren baina, betiere, sorterriarekin erlazioa galdu barik; dena den, argi dago Ondarroatik joandako eta ez itzulitakoak egongo direla ere.
Langile liberalak deiturikoak bestelako klasea osatzen dute, goi ikasketak izan zitzaketenak edo behintzat
diru sarrera altuagoak suposatzen zaizkie. Andrazkoen
kasuan gertatzen den bezala ikasleak gazteenak dira eta
asko Bizkaiko barnetegietan dabiltza ikasten, beraz, laster edo beranduago herrira itzuliko ziren. Azkenik, aipatzekoa da pilotarien kopurua. Garai honetan pilota oso
hedatua zegoen bai Espainiar estatuko zenbait hiritan
nola Amerikan (Hego zein Iparrean) eta horretan zihardutenek atzerrian fortuna egin zuten askotan.
Ondarroarrak nagusiki zestalariak izan zirela esan behar
da eta horietako hainbat Ameriketan ibili zela arrakastarekin, gero ikusiko dugun moduan.
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Behin ogibideak aztertuta oraingoan helmugak
aztertuko ditugu, berriz ere emakume eta gizonezkoen
artean ezberdintasun nabariak ikusiko ditugu eta baita
Amerikara edo beste lekuetara emandako emigrazioaren
artean. Lehen bezala, bi taula agertuko dira genero
bakoitzeko, bata osoa bizileku berri guztiekin eta bestea, orokorragoa, eskualdekako patroiak erakutsiz.

ANDRAZKOAK 1
Bilbo
8
Donostia
8
Gasteiz
2
Arrieta
1
Eibar
1
Madril
3
Azpeitia
1
Zenarruza
1
Markina
1
Castro
1
Oviedo
1
Berriatua
1
Bartzelona
1
Oñati
1
Lekeitio
1
Mutriku
Pasaia
Gernika
Bergara
Zumaia
Deusto
Las Arenas
Buenos Aires
Elgoibar
Elantxobe
Deba
Usurbil
Algorta
Peralta
Begoña
Zaragoza
Valladolid
Miranda de Ebro
Durango
Santoña
Salamanca
Soraluze
Bermeo
Berriz
32

2
8
9
1

3
16
5

2
2

1

4

2

4
13
7
2
1
2
1

2
1
1
7
6
2
4
1
1
1
1
1
1
1

3

2
1

7

1
11

1

2
1

1
1
2
1
3
1
1
2

56

2

1
1
1
1
1
1
1
1
44 57

5
45
29
5
2
4
7
2
1
10
1
1
1
1
6
3
2
8
24
2
7
1
2
1
1
2
1
5
1
3
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1 190

TAULA 5: Emigratutako andrazkoen helmugak
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ANDRAZKOAK
Guztira %
Bilbo (1)
48
25’26
Lea-Artibai eta inguruak (2) 26
13’68
Bizkaia (aurrekoak ezik)
14
7’36
Donostia
29
15’26
Pasaia
24
12’63
Gipuzkoa (aurrekoak ezik)
21
11’05
Euskal Herria (aurrekoak ezik) 6
3’15
Madril
7
3’68
Bartzelona
6
3’15
Espainiar estatua (aurrekoak ezik) 8
4’21
Buenos Aires
1
0’52
190
100,00
• (1) Egun Bilboko auzoak diren Deustu eta Begoña
baturik ere
• (2) Gertutasun geografikoagatik Lekeitio eta
Mutriku talde honetan daude Markina eta
Berriatuarekin
TAULA 6: Andrazkoen emigrazioa eskualdeka

Ezbairik gabe Bilbora joandakoak gehiengoa dira,
hauetako asko neska ezkongabe gazteak ziren, aurreko
koadroan zerbitzari bezala agertzen direnak. Lea Artibai
eta inguruan emandako emigrazioa bi alde ditu, bata zerbitzari joandako neska ezkongabe gazteak eta bestea,
Mutrikurakoa batez ere, senarren atzetik egindakoa
hauek bertan baitzeuden lanean, hauek apur bat nagusiagoak dira. Bizkaiko beste herrietara joandakoak ere
zerbitzari joan ziren edo, baten bat, beste herri bateko
barnetegira (kasu hau Bilbora joandakoetan ematen da
ere). Donostia eta Pasaiara badago emigrazio handia, zerbitzari joandakoak edo arrantzaleak ziren senarrekin eta
familiarekin batera lekualdatutakoak (lehenengoak gazteago eta ezkongabe, bigarrenak zaharrago, ezkondurik
eta, zenbaitetan, seme-alabekin). Aipagarria da
Gipuzkoako herrietara emigrazio handiagoa izatea
Bizkaia barnekoa baino (jatorrizko eskualdean bertan edo
Bilbora egindakoa salbu), hala ere, bertara joandako nesken profila zerbitzarientzako orokorra da, gazte eta
ezkongabe. Euskal Herriko beste guneetarako emigrazioa
oso txikia da eta Gasteizera bideratua dago gehienbat,
hemen ere, hazten zegoen hiria zelarik, burgesia berriak
etxea eta umeak zaintzeko neskameak eskatzen zituen.
Kasu berdinean kokatuko nituzke Madrilera edo
Bartzelonara gertatutako emigrazioak; espainiar estatuko
beste hirietara, ordea, lanbidea berdina izanda ere imajinatzen dut ezagun baten deia gertatuko zela bertatik, ez
baitziren aipatu hiriak bezain dinamikoak. Azkenik,
andrazko bakarra daukagu Ameriketara joandakoa,
Buenos Airesera hain zuzen ere. Hain gutxi izatea jorratutako mugimendu migratorio handien islada dugu,
andrazkoak gizonezkoak baino askoz gutxiago joaten
zirelako.

Andrazkoen emigrazioak komentatu ostean gizonezkoenetara joko dugu, aurrekoarekiko ezberdintasun
ugari baitaude.
GIZONEZKOAK
Pasaia
Donostia
Bilbo
California
Elantxobe
Bartzelona
Brasil
Mexico
Mutriku
Gasteiz
Santurtzi
Eibar
Argentina
Buenos Aires
Deba
Balmaseda
Baporean nabigatzen
Bergara
Cartagena
Santander
Getaria
Escorial (Madrid)
“se ignora”
Zarautz
Zaragoza
Plentzia
Portugalete
Alicante
Aulesti
Ciudad Rodrigo

1
2
7
1
1
2
2
1
1
1
1
1

2
9
8
7

3
21
5
7

4
18
4
5

3

5

2

1
1

1
3
1
1

5

1

1
2

1
1
2
1
1
1
1

1
1
3
1
1
1
1
1
1

20

38

1
1
1
56 39

5
50
24
20
1
12
2
3
5
5
2
1
1
1
2
1
1
7
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0 153

TAULA 7: Gizonezkoen emigrazioaren helmugak

GIZONEZKOAK
Bilbo
Lea-Artibai eta inguruak (1)
Bizkaia (aurrekoak ezik)
Donostia
Pasaia
Gipuzkoa (aurrekoak ezik)
Euskal Herria (aurrekoak ezik)
Baporean nabigatzen
Espainiar estatua
Ameriketara
“se ignora”

Guztira %
20
13’07
6
3’92
16
10’45
24
15’68
50
32’67
7
4’57
2
1’30
7
4’57
8
5’22
12
7’84
1
0’65
153
100,00
(1) – Kasu honetan Mutriku eta Aulesti sartzen dira
TAULA 8: Gizonezkoen emigrazioa eskualdeka
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Hiru pilotari ondarrutar 1906an Bartzelonan:
Aramaio, Urresti eta Anakabe.

Gizonezkoen kasuan ikus dezakegu helmuga nagusiena ez dela Bilbo, Pasaia baizik eta, bigarren maila batean, Donostia. Bien artean migrazioen ia erdia batzen
dute. Horren arrazoia bertako portuetan topatuko dugu,
horietara jo baitzuten ondarroar askok ezaguna zuten lan
bila. Bertara emandako emigrazioa aldebikoa dela esan
daiteke, alde batetik gazte ezkongabeak, inolako konpromiso barik zihoazenak eta, bestetik, gizon nagusiagoak, sorterrian arrantzale izandakoak eta familiarekin
lekualdatzen zirenak (honek azaltzen du emakumeen
presentzia portudun herrietan) bapore berrietan aukera
hobeagoak aurkitu nahian. Helmuga nagusia ez izanda
ere bada emigrazio nabaria Bilbora, garaian industrializazioagatik hazkunde bizian zegoen hiria eta aukera anitzak eskainiko zituena. Emakumeak ez bezala gutxi dira
Lea-Artibai eskualdean bertan lekualdatutakoak eta
horietatik gehiena Mutrikura jo zuen, portua zeukalako,
eta ez barnealdera. Era berean, andrazkoen kasuan
Gipuzkoako herrietara emigrazioa %11 ingurukoa bazen
gizonezkoena erdira jaisten da, eta batez ere kosta aldekoetara jotzen dute. Ikusi bezala, itsasoaren ondoan
geratzea oso aukera normala izan zen gizon ondarroarren
aukeraketan; hain arrantza-tradizio biziko herriko biztanleak betidanik jasotako bizimodua erreproduzitzen zuten,
beste toki batean eta bestelako baliabideekin izanik ere.
Azkeneko kasua, eta gehien arduratzen gaituena,
Amerikara emigratutakoena dugu. Hauek kontuan hartzeko ehunekoa osatzen dute, are gehiago emigrazio
mota honen ezaugarriak kontuan harturik, batez ere oso
urrunekoa izanik denbora luzerako izango zela. Hortaz,
aparteko atal batean jorratuko dugu zehaztasun handiagoarekin.
Andrazko eta gizonezkoen emigrazioaren beste
erakusle bat, helmuga eta ogibide ezberdinez gain, adina
dugu. Honek ezberdintasunak markatzen ditu Euskal
Herrian edo Estatuan emandako migrazioen eta
Ameriketarakoen artean. Orokorrean, neskak gazteago
joaten dira etxetik emigrante bezala lan bila. Ondarroako
andrazkoen bataz bestekoa 23’26 da baina ezberdintasunak daude erroldaren atal ezberdinen artean; esaterako,

bigarren atalean, Kalandiri dagokionean, bataz besteko
emigrazio adina 20’87 da eta laugarren atalean (kaikoan), ordea, 24’57 da. Izan zitekeen lehenengoan asko
ikasten ibiltzea eta oso gazte izatea baina ez da horrela
gertatzen, are gehiago, Kalandin ikasle bakarra dago eta
kaian aldiz zazpi.
Beste azalpen bat izan daiteke andre oso zaharrak
emigrante bezala agertzea, bataz bestekoa asko igoz
mediana (gehienek duten adina) igo barik. Beraz, kontuz
ibili behar da horrelako datu orokorrekin ibiltzerakoan
erabilgarriak direlako oso baina gaizkiulertuak eragin
ditzakete ere. Gizonezkoetan arreta jarriz, hauen bataz
besteko adina altuxeagoa da, 25’51 urte. Hemen ere
ezberdintasun ikusgarriak daude eremuen arabera,
Kalandin 22’23 denean adinaren bataz bestekoa
Erriberan 27’69ra igotzen da, agian joandakoen kopurua
altuagoa delako. Gauzak horrela ezin dugu jakin ze datu
hurbiltzen den gehiago errealitatera, emigranteen adinaren bataz bestekora, baina adituek esan ohi dute errazagoa dela emigrazioa gaztetan ematea nagusia izatean
baino. Agian bataz besteko altu horren arrazoia helmugan topa dezakegu, Erriberako arrantzale ugari Pasaia eta
Donostiara lekualdatu zen eta, esan bezala, herri horietara egindako emigrazioaren zati handi bat familiarekin
egin ohi zen.
Ameriketakoengana itzuliz, hauen bataz besteko
adina 25’08 da, herriko bataz bestekotik ez oso urrundua
baina hemen ere lagin txikietan muturreko datuek eragindako interferentziak topatzen ditugu. Hau da, gizonezko 12 emigranteetatik 8 21 eta 24 urte artean daude,
beste bik 26 eta 27 dituzte, batek 15 (tendentzia nabaria
jesiten du) eta azkenekoak 58 (asko igotzen du). Azken
hau kenduta bataz bestekoa 22’09koa da, ikerlariek aintzakotzat ematen dutenetik gertuago (15 eta 25 urte
artean kokatu da Amerikarako emigrazioaren gehiengoa). Andrazkoen kasuan datu bakarra dugu, 27 urteko
neska beraz bataz bestekoa hori izango zen; datu anekdotikoa bada ere adin hori Amerikara joandako nesken
bataz bestekoan sar daiteke.
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AMERIKETARA EMANDAKO MIGRAZIOAK
Ondarroatik emandako migrazio guztiak gainetik
aztertu ostean Ameriketara emandakoak apur bat sakonago landuko ditugu atal honetan. Hauek gizonezkoen
aldetik eman ziren batez ere (12 gizonezko eta andrazko

Izena

Adina Egoera zibila

bakarra 1900eko Ondarroan) eta profil ugariena gazte
ezkongabeena da. Gauzak horrela badira familia oso
batek emandakoak ere. Hasteko emigrante hauen datuak
emango ditut gero zenbait ideia analizatzeko.

Idatziirakurri

Nora?

Lanbidea Bestelako datuak

Eugenio Garate

22

Ezkongabea

Ez, ez

California

Arrantzale

Emigratutako arreba du

Zacarias Etxaburu Alkorta

24

Ezkongabea

Bai, bai

Brasilera

Pilotari

Anaia eta arreba emigratuta

Angel Ibazeta Ariztondo

27

Ezkongabea

Bai, bai

Brasilera

Pilotari

Emigratutako anaia

Fco.Andres Abaroa Arizpe

22

Ezkongabea

Bai, bai

Rep.Argentina “Dependiente”

Esteban Arriola Madariaga

15

Ezkongabea

Bai, bai

Buenos Aires

2 anaia emigrante (bata ikasle)

Victor Ibazeta Aranbarri

24

Ezkongabea

Bai, bai

Buenos Aires Merkataria

Beste bi arreba ere Ondarroatik at

Dominga Ibazeta Aranbarri

27

Ezkongabea

Bai, bai

Buenos Aires Zerbitzaria

Simon Urresti Buztindui

20

Ezkongabea

Bai, bai

Mexikora

Pilotaria

Damaso Bilbao Etxaburu

22

Ezkongabea

Bai, bai

Brasilera

Pilotaria

Salbador Zubikarai Arriola

58

Ezkondua

Ez, ez

Mexikora

Adrian Zubikarai Badiola

26

Ezkongabea

Bai, bai

Mexikora

“tenedor de libros”

Juan Zubikarai Badiola

21

Ezkongabea

Bai, bai

Mexikora

Pilotaria

Lehenengo ideia, aldez aurretik esandakoa, gizonen
ia erabateko presentzia dugu. Agertzen diren 12etatik 11
gizonak dira andrazko bakarra dagoelarik (Mexikora
joandako beste gizon baten datuak galdu egin ditut).
Bestetik, lehen aipatu bezala, gehienak oso gazteak dira
eta bakarra izan ezik (nagusiena dena gainera) guztiek
ezkongabe emigratu zuten. Bi izan ezik (nagusiena zen
Salbador Zubicaray eta beste bat) besteek idazten eta irakurtzen dakite, beraz alfabetatze maila altua zen, behintzat joandakoena.
Ez zen ordea berdina gertatzen emigrante guztiekin
eta horregatik iruzurtuak izan zitezkeen. Helmugei dagokienez ia guztiak Iberoamerikara doaz Californiara doan
bakarra salbu. Hegoamerikako helmugak Argentina
(4rentzat, 3 Buenos Airesera) eta Brasil (3) ziren eta, bestetik, Mexiko agertzen zaigu beste lauren helmuga bezala (bostena, datu gabeko hori kontuan izanda). Lanbideei
begira aipatzekoa da ia erdia pilotariak izatea, garai
horretan frontoietako jokoek fama handia zuten eta
ondarroarrak zestalari gisa ibili ziren batik bat26. Bestetik,

biren jarduerak ez dakizkigu, Californiara joandakoa
arrantzalea zen baina seguruenik AEBen barnealdera
sartu eta artzain ibiliko zen, azkenik badira bi lan bereziagoa dutenak (merkataria eta “tenedor de libros” delakoa) eta beste bat “dependiente” bezala agertzen dena.
Andrazkoa zerbitzaria zen, agian anaiaren edo familiako
baten etxean. Esanguratsua da joandako andre bakarra
anaiarekin joan izana eta ez modu librean gizonak bezala. Bada aipatzekoa ere nola zenbait familietan nolabaiteko emigraziorako joera aurkitzea, semeren bat Amerikan
dagoen artean anai-arrebetako baten batek ere Euskal
Herriko barneko emigrazioari ekin diolarik.
Ogibideak eta helmugak ikusita pentsa dezakegu
pilotariak frontoietan ibiliko zirela, leku batetik bestera
lekualdatzen sorterriko kirolaren erakusle bezala.
Besteetako batzuk, behar “liberalagoak” dituztenak alegia, negozioa montatzeko diru nahikoa izango zutela
imajina dezakegu, agian denda edo tabernaren bat.
Besteak landara joko zuten, hor baitzegoen lana topatzeko aukerarik errezena, batez ere artzain sartuta.

26. Ondarroako Historia Zaleak, “Saketik errebotera”, 266, 279, 308 eta 347. or.

44

•

H o n d a r r o a

2 0 1 4

H E R R I A

E T A

H E R R I T A R R A K

ONDORIOAK
Lanean zehar ikusi dugu Ondarroako emigrazioa
1900. urte aldera ez zela soilik, ez bereziki, Amerikara
zuzendu. Gehiena Euskal Herrian bertan mantendu zen,
nahiz eta Espainiar estatuko zenbait hirik erakargarri
agertu ere. Amerikarako emigrazioa fenomeno zabala
izan zen, zeinetan baldintza eta arrazoi ugarik topo egiten zuten (politikoak, ekonomikoak, pertsonalak…), hala
ere, baldintza horiek emigrante mota jakin bat sortu
zuten, fortuna irabaztera zihoazen mutil gazteena alegia.
Gainera, euskaldunak aspalditik Mundu Berrian aritu izan
oso lagungarria zen, edonork ezagutzen baitzuen norbait
Atlantikoaz bestale.
Are gehiago, Ondarroak portu garrantzitsua izateak
eta bertako biztanleetako asko arrantzale edo marinel
bezala jarduteak lagungarri egingo zien beste tokietako
berriak edo pertsonak ezagutzea, horrela emigrazioaren
ideia, edo behintzat beste aukeren posibilitatea, buruan
izan zezaketelarik beti. Emandako emigrazio hori, ordea,
ez zen Ondarroara mugatutako fenomenoa, Euskal
Herritik eta Estatutik haratagoko mugimendua suposatu
zuen. Zenbaitetan arraro ikusi izan da industrializazioagatik inmigrazioa jasotzen ari den lurralde batetik (Bizkaia
alegia) emigrante ateratzea baina bakoitzaren interesak
agintzen zuen eta euskaldun askok ez zuten begi onez
ikusten fabriketako lana, nahiago baitzuten naturarekin
harremanean jardun(nekazaritza, abeltzaintza, arrantza),
dena den, ez dut uste hori zenik ondarroarrek zeukaten
ideia, batez ere herrtik Ameriketara joandakoen profila.
Gutxi batzuk izan ezik, mugimendu migratzailea tradizionalago horretan koka ditzakegunak, besteek dirua egiteko aukera ikusten zuten, adibidez, hainbeste zestalari
bazeuden kirolaren egoera onagatik zen, onura ekonomikoak zekarzkiena.
Topatutako bestelako ideien artean emakumeek
jasotako bereizketa ikusten dut aipagarri, etxearen eta
umeen zaintza egoztea labores propias de su sexo titulupean asko diosku garaiko pentsaera eta portaerari buruz.
Andrazkoek egindako lanak ikustea besterik ez dago,
gehienak besteen (gizonezkoen) aginduetara daude eta
baten bat kanon horretan sartzen ez bada ikerketarako
kasua dugu. Gizonezkoen artean ikusten da Ondarroa
bere portuagatik eta bere portuarentzako bizi zela, harekin lotutako jardueretan egiten zuten lan gizon gehienek
eta horrelakoetan ez zebiltzanak egunerokotasuna mantentzeko ogibidea zuen. Liberal deituriko langileak oso
gutxi ziren eta administrazioa oso gutxi garaturik zegoela
erakusten digu errolda liburuan dagoen lanbide zerrenda.
Emigrazioaren etetearekin batera, Igo Mundu Gerratik
aurrera hori aldatuz joango da, zerbitzu publikoak garatzen diren eta ekonomia dibertsifikatzen eta industrializatzen doan heinean.
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Aurtengo uztailean Ignacio Urkiola
Aulestia «Natxo», ezagutu dugu
Ondarroan. Ignacio, Santiago de
Txilen jaio zen 1968ko abuztuaren
28an. Abizenak euskaldunak ditu,
hain zuzen, aitaren aldetik, bere
aitita-amumak Ondarroakoak ziren
biak eta amaren aldetik ere, aitite
ondarrutarra zen. Aurten etorri da
lehen aldiz Ondarroara, bere aititaamumaren jaioterrira. Ignaciok,
Euskal Herria, eta batez ere
Ondarroa ezagutzeko irrika berezia
sentitu izan du beti eta bere hitzetan
ametsa bete ahal izan du azkenean.
Ignacio Urkiola Aulestia.

1. Ignacioren gurasoen ezkontza: Abel Urkiola Arsuaga eta Maria Aulestia Aguilarren ezkontza.
Ezkerretik eskumara, aitite Esteban Urkiola Burgoa, aita Abel Urkiola Arsuaga, ama Maria Aulestia
Aguilar eta aitite Lucio Aulestia Irueta. Ikusten duzuen legez, aitite biak, ondarrutarrak.
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IGNACIO
URKIOLA
AULESTIA

AITITE BIEN ETA AMUMAREN JAIOTERRIAN

LEHENENGO ALDIZ ONDARROAN

Naiara Arrizabalaga Bilbao

I

gnacioren gurasoak, Abel Urkiola Arsuaga eta
Maria Aulestia Aguilar Santiago de Txilen ezagutu
zuten elkar eta bertan ezkondu ziren. (1. argazkia)
Bitxia da zeren bai bata eta beste arrazoi ezberdinak
zirela eta amaitu zuten Santiagon bizitzen baina bien
gurasoek ondarrutarrak ziren. Mariaren kasuan aita
bakarrik da ondarrutarra, ama Txilekoa da eta.

Ignacioren aitite, Aita Abelen aldetik, ondarrutarra
zen. Esteban Urkiola Burgoa «Potxeri». 1906ko
abuztuaren 10ean jaio zen Ondarroan. Bera, arrantzale,
komertziante eta txofer ibili zen herrian lanean 1936an
gerra etorri zen arte. (2. argazkia) Errepublikazale sutsua
izan zen eta gerra garaian Frankismoaren aurka borrokatzeko asmoz geratu zen herrian bere anaia Frantzisko
Urkiolarekin batera. Aurretik, 1933an, atxilotua ere izan
zela jakin izan dugu huelga batzuetan parte hartzeagatik:
“ La derrota electoral de noviembre de 1933 puso
en peligro a la República, y creó gran desazón en
la izquierda. Generando entre otras la revolución
de octubre que en Ondarroa duró dos días y el
portugalujo Federico Llano, maquinista del
“Euskal-Erria” fue su gran impulsor junto con los
ciudadanos del IRO y la UGT. A consecuencia de
esta huelga fueron encarcelados diversos republicanos en el buque “Altuna-Mendi” hasta que les
trasladaron a la cárcel de Markina, entre ellos
Santi Meabe, Marcos Gabika-Etxebarria,
Esteban Urkiola “Potxeri”, Nazario Bakeriza
“Zaz” y Eugenio Aranbarri “Kaltzandi”.

Esteban Urkiolaren anaia Frantzisko Urkiola,
Elgeta inguruetara, Intxortara, joan zen frentera eta
1937ko martxoaren 15ean hil egin zen borrokan.

2.Aitite Esteban Urkiola Burgoa gaztetaz,
Ortizeneko fabrikan lan egiten zuenean.
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3. Esteban Urkiola Burgoa eta
Antonia Arsuaga Lekueren
seme-alabak Toulousen.

5. Antonia Arsuaga seme-alabekin.

4. Aitite Esteban Urkiola eta Amume Antonia Arsuaga Toulousen.

Estebanen Urkiolaren emaztea, Ignacioren amuma
ere ondarrutarra zen; Antonia Arsuaga Lekue.
Emakume hau, 1936an, gerra iristean, bere bi seme alabekin (Maria Asuncion eta Abel) erbestera jo behar
izan zuen. Abelek bikia izan zuen Gonzalo baina hilabete gutxikin meningitisarekin hil zen. Hasieran San Vicente
de la Barquerara joan ziren, Cantabriara. Han, Esteban
Urkiola Arsuaga semea jaio zen. Hortik, Baionara joan
ziren txalupa baten. Baionatik, Bartzelonara, Castellar de
Vallesera. 1939an gerra amaitu ostean, Gurutze Gorrian,
Frantzia iparraldera erbesteratu ziren trenez. Han autobus batean sartu ziren eta Frantzia iparralderantz herrizherri ibili ziren. Inork ez zien hartu nahi herrietan,
“gorriak” zirelako. Azkenik, Normandiako Sées inguruan
gelditu ziren.
1936an Esteban Urkiola Burgoa, “Argelés”eko
kontzentrazio gunera bidali zuten eta hortik egun
batzuetara Toulousera joan zen. 1939an, jakin izan zuen
Euskal Gobernuaren bitartez, bere emaztea eta seme ala48
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6. Urkiola Arsuaga sendia Txilen. Ezkerretik eskubira
aita Abel Urkiola Arsuaga, aitite Esteban Urkiola
Burgoa, amume Antonia Arsuaga Lekue, izeko
Asuncion Urkiola Arsuaga eta izeko Mary Franz.
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7. Urkiola eta Arsuaga sendia
Santiago de Txilen Independentzia
kalean bizi zirenean.
Ezkerretik eskubira, tente, izeko
Asuncion Urkiola Arsuaga, aurpegia
erdi estalita aitite Esteban Urkiola
Burgoa, ama Maria Aulestia Aguilar,
alboan txapelarekin aitite Lucio
Aulestia Irueta, izeko Mary Franz
Urkiola Arsuaga (neska txikia andrakilletagaz), XX XX (neski); bigoteduna
familiakoen lagun tronpetista;
amume Antonia Arsuaga Lekue eta
amume (amaren ama) Julia Aguilar
Jaramillo. Behean, txapelarekin
beste tronpetista bat, osaba
Frantzisko Aulestia Aguilar (amaren
anaia), osaba Esteban Urkiola
Arsuaga eta aita Abel Urkiola
Arsuaga.

8. Urkiola Arsuaga sendia Txilen.
Osaba Esteban, amume Antoni, izeko Asuncion, aita Abel, izeko MaryFranz eta aitite Esteban.

bak Séesen , Normandiako herri batetan zeudela. Séesen
familiarekin bat egin eta Toulousera joan ziren bizitzera
guztiak. (3, 4 eta 5 argazkiak)

senar-emazteek lau seme-alabekin. Handik egun batzuetara, abuztuaren 9an, Santiago de Txilera bidaiatu zuten.
Eta bertan bizi izan ziren. (6, 7 eta 8 argazkiak)

1946ko martxoan, laugarren umea jaio zitzaien:
Mary Franz. Toulousen, Estebanek lana aurkitu zuen
baina horretarako frantziar nazionalitatea egin behar
zuen eta bera, euskalduna izanda, ez zuen nahi izan inolaz ere nazionalitatea aldatzerik. Horregatik erabaki izan
zuten atzerrira joatea aukera izan zutenean. 1951ko
uztailaren 29an, Buenos Airesera bidaiatu zuten barkuz

Pasatutakoak pasatuta, Estebanek zin egin zuen
Franko hil arte ez zela gehiago Euskal Herrira bueltatuko.
Azkenik, Franko hil zenerako bera gaixo zegoen eta herrira bueltatu aurretik gaixotasunez hil zen 1979ko abuztuaren 22an. Bere emazte Antoniak ordea, Ondarroara
bueltatzeko aukera izan zuen behintzat bisitan. Bera
2004an hil zen Txilen.
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9. Ondarroako orkestan 1920an. Bigarren filan, erdian altuena Lucio Aulestia Irueta.

10. Ondarroako orkestan. Goiko filan ezkerretik bigarrena Lucio Aulestia
50

•

H o n d a r r o a

2 0 1 4

11.Lucio Aulestia Txilera, Gatzagetan lan egitera joateko bidaiarako pasea.

Bestalde, ama Maria Aulestiaren aldetik ere
Ignacioren aitita ondarrutarra zen. Lucio Aulestia Irueta
«Kaltxas». Lucio Ondarroan jaio zen 1898ko abenduaren 3an eta jakin dugunez, bere familiarekin San Inazio
kalean bizi izan zen hiru pisuko etxe baten. Behean, harategia eta liburu-denda bat izan zuten. Luciok, Ondarroan,

sasoi haretan Ondarroako Udal musika bandan jotzen
zuen, Izetaren zuzendaritzapean. (9, 10 eta 12 argazkiak)
1927an, Lucio Aulestia, Txileko iparraldera
(Antofagastara) gatzagetan lan egitera joan zen. (11, 13
eta 14 argazkiak).

12. Postala. Aurrekaldean, Lucio Aulestia Irueta 1920an gitarra jotzen, (Antzomendi tabernako terrazan)
Ondarroako Udal bandakoekin, Txilera joan aurretik. Atzekaldea postala idazteko lekua: 1939an Luciori bere
anaia Perikok bidalitakoa Ondarroatik Txilera.
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13. Lucio Aulestia Txilera,
Gatzagetan lan egitera
joateko bidaiarako pasea.

1931n Txileko hegoaldera, Osornora joan zen bizitzera eta han ezagutu zuen Julia Aguilar Txilekoa, gerora, bere emaztea izango zena. Juliak eta Luciok bi seme
alaba izan zituzten; Maria eta Frantzisko Aulestia.
Hauek ere, 1953an Santiagora joan ziren bizitzera guztiak. Bertan Mariak irakasletzarako ikasketak bukatu
zituen eta irakasle moduan aurkitu zuen lana.
Santiagoko hirian, beste Errepublikazale eta euskaldun
erbesteratu batzuekin elkartzen ziren eta harreman
estuak egin zituzten adibidez, Euskal iparraldeko “Larre”
familiakoekin.
Aurrerago aipatu bezala, beraz, Urkiolatarrak eta
Aulestiatarrak arrazoi bategatik edo besteagatik
Santiagon bukatu zuten bizitzen eta bertan
Errepublikazaleen elkarte batean ezagutu zuten elkar
Maria Aulestia eta Abel Urkiolak, Ignazioren gurasoak.
Bizitzako gertaera eta kasualitate bereziek batu zituzte
Ondarroako bi familia hauek Santiagon.

15. Lucio Aulestia Irueta Txileko
iparraldean Emporio pulperian
lanean 1925an. Pulperia hau Iris
Salitrerakoa zen. Salitrera
bakoitzak bere pulperia zeukan.
Salitrerako langileei beraien
eskuetan zegoen pulperian
okupatzeko fitxekin ordaintzen
zieten.
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Ondarroa, 2014ko uztaila. Ignacio Urkiola
(Natxo), bere emaztea eta hiru semeekin.
Eurekin batera, senide ondarrutarrak:
Miren Urkiola eta alaba Guruzne Etxebarria
Urkiola “Lanadendaku”.

Ignaziok aurtengo udan izan du aukera bere
familia osoarekin Ondarroara etortzeko. Horrela, bere
emaztea eta hiru semeekin batera (Jabier, Iñaki eta
Andoni) bere aitita-amumaren jaioterria ezagutu eta
Ondarroan dauzkaten familiartekoak bisitatu dituzte.
Esteban Urkiola Burgoaren anaia Frantziskoren alaba
Miren Urkiola eta bere alaba Guruznerekin atera
genion argazki hau guztiak elkarturik Arrigorri hondartzako Moby Dick tabernan. Abizena zela eta
Urkiolako parke naturalean ere ibili ziren paseatzen
eta Ondarroatik Toulousera joan ziren Frantzisko
Aulestiaren Frantzisko semea bisitatzera, berau,
Toulousen kimika ikasi eta bertan bizi baita gaur egun.
(goiko argazkia)

Eta Txiletik bidali duten azken argazkia dugu
albokoa. Ignazioren aita Abel ikusten dugu bertan
bere urtebetetzean, tarta eta guzti (ikurrin-tarta),
izeko Asuncion eta izeko Mari Franzekin.

Naiara
Arrizabalaga Bilbao

Txile, 2014. Ignacioren aita, Abel Urkiola,
bere egunean, arreba Asuncion eta Mari Franzekin.
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'Amurik aberatsena' reportaji BERRIA egunkarirako
idatzi neban, eta IGANDEA gehigarrixan argitaratu zan
2014ko otsailan 23an. Haxe da hamen datozen
orrialditan kaleratzen douen reportaji. Hau biharrau
etxeko sasoin Miren Artetxen laguntza handixe
euki neban, eta hartuemon on-ona euki gendun.
Artikulu publika eta denpora gitxire jun gaskun Miren.
Berai eskiñitxe du.
Jon Fernandez San Martin

Miren Artetxe
gogoan,
eta berari
esker onez.
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Jon Fernandez San Martin

Itsasoko gerrak gorakada handia ekarri zion Bizkaiko ekonomiari.
Baina marinel asko hil ziren. Hugh Jones kapitainaren historia lekuko.

I

nork ez zuen espero itsasoko uretan gorpu bat arrantzatzerik. 1918ko urriaren 9an, goizean, antxoa
nahian atera zen Ondarroako kaitik Isabelita baporea.
Antxoa zen arrainik preziatuena, Gerra Handian euskal
arrantzaleek Italiara eta Frantziara gehien esportatzen
zutena. Baina egun hartan ez zuten antxoarik aurkitu, eta
baporeko hamar marinelen sabela betetzeko bada ere,
kabratan hastea erabaki zuen Jose Artetxe patroiak. Oso
aspergarria da kabrak harrapatzea. Lokartzeko adinako
nekagarria, amuak noiz ten egingo zain egotea. Oraindik
orain, ondarroarrek kabratan zabiltza esaten diote sofan
eserita logurari eutsi ezinik burua zanbuluka dabilkionari.
1918ko urriaren 9an, ordea, ez zuten aspertzeko astirik
izan Isabelita-ko arrantzaleek. Eguerdiko hamabiak
inguru ziren marineletako bat oihuka hasi zenean: «Ene!
Zer pisu dago hemen!!!».

Aitari etxean behin eta berriz entzutearen poderioz,
eszena ikusten egongo balitz bezala kontatzen du gertatutakoa Miren Artetxe 87 urteko ondarroarrak, keinuka:
«Amuan trabatu zen, antza denez, gorpua.
‘Ene! Ene! Gizona!’, oihukatu zuten. Baporera
altxatu zuten, eta segituan igarri zuten kategoriako
gizona zela. Urrezko erloju bat zeukan, eta urrezko
eraztun bat, H. J. inizialekin».
Hugh Jones kapitain galestarra zen, eta hil berri
bazen ere, ez ziren han amaitu kapitainaren bidaiak. Soka
luzea ekarriko zuen istorio baten hasiera baino ez zen.
Getariako kostaldetik bost milia iparraldera aurkitu
zuten. Soineko urdin dotorez jantzitako gorpua belarekin
tapatu, eta Ondarroako portura eramatea erabaki zuen
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Hugh Jones kapitainak eta Ann Jane Jones emazteak
elkarri idatzitako azken gutunak.
Isabelitako patroiak. «Baina kaira iristear zeudela nire aita
konturatu zen gorpuari erlojua falta zitzaiola», gogoratu da
Artetxeren alaba. Gizona topatu bezala entregatu behar zela
eta, baporea portuaren kanpoaldean egon zen denbora
batez, erlojua agertu arte. «Arrantzale batek kendu zion.
Orduan ere bazegoen beharrizana antza», bota du Artetxek.
Egunak behar izan zituzten ondarroarrek gizon hura
zein zen eta zer gertatu zitzaion jakiteko. Gorpuak soinean
zeramatzan liburuxka, txeke eta paperetan ageri ziren sinadurek eta urrezko eraztunaren inizialek eman zioten pista
Britainiar Inperioaren Bilboko kontsulatuari. Ondarroako
Kofradiak haren esku laga zituen ikerketa guztiak.
Heathpark bapore britainiarreko kapitaina zen Jones.
1918ko urriaren 5ean, goizeko hamarretan atera zen
Bilboko portutik, ikatzez beteta, Londres gerrarako hornitzeko. Bost ontzi zihoazen konboian: Bilboko R. O. Aniñano
konpainiako Mercedes zamaontzi zaharra eta Norvegiako
bapore bat tartean. Munduak ez zekien hilabete eskas falta
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zenik Lehen Mundu Gerra amaitzeko. Ezta Jonesek ere.
Baina alemaniarrek mina eta urpekariekin aliatuei eta haien
edozein hornitzaileri deklaratutako gerra saihesteko, kostaldearen ondo-ondotik egin zuen bidaia Maryporterantz
(Ingalaterra). Azkena izango zela jakin barik idatzi zion azken
gutuna bezperan, Bilbotik, Ann Jane Jones emazteari. Eta
hark urriaren 7an erantzun zion senarrari Borthetik (Gales).
«Espero dut zu ondo egotea, eta bizirik iristea
Maryportera. Oso arduratuta gaude zugatik, ekaitz
handiak dituzuelako itsasoan».
Emazteak gutuna idatzi zuenerako bi egun zeramatzan
urpean senarraren gorpuak. Ez denboralearen ondorioz,
urriaren 5eko goizaldean Von Glasenapp kapitainak gidatutako U91 urpekari alemaniarrak torpedoz eraso eta Bilbotik
ateratako bost ontziak hondoratu zituelako baizik. 26 marinel hil ziren guztira. Lau egun geroago Isabelita baporeak
Getariatik gertu 49 urteko Jones kapitainaren gorpua aurkitu zuenean haren urrezko erlojuko orratzak 03:22an geratuta zeuden.

EUSKAL ONTZI KONPAINIEN NAGUSITASUNA
Zoritxarrez, Heathpark bapore britainiarrak gidatutako konboiaren kasua ez zen bakarra izan euskal kostaldean.
1914tik 1918ra bitartean, Bizkaiko ontzidiak 96 itsasontzi galdu zituen, Juan Carlos Jimenez de Aberasturik
Donostiako Untzi Museoaren Itsas Memoria aldizkarian egindako zenbaketaren arabera. Horietatik 61 urpekari alemaniarrek hondoratu zituzten torpedoz, eta beste sei urpeko
minak jota galdu ziren. Alemaniarrek torpedoz hondoratutako Espainiako matrikulako itsasontzien %80 Euskal
Herrikoak ziren. Denera, euskal ontzietan zihoazen 68 marinel hil ziren Gerra Handian.
Espainia neutral mantendu bazen ere, gerrak sekulako
eragina izan zuen Hego Euskal Herrian. Kalte handiak eta
negozio ikaragarriak ekarri zituen. Izan ere, Madrilen neutraltasunaren aterkipean, dirutza egiteko aukera ikusi zuten
batez ere Bilbo inguruko meatze eta merkataritza ontzien
konpainiek. Gerra erdialdean, ontzi britainiarrei ez eze,
Britainiar Inperioa hornitzen zuten ontzi guztiei ere gerra
deklaratu zien Alemaniak. Jada alferrekoa zen euskal ontziek
ezkutu gisa erabiltzen zuten Espainiako bandera handia:
herrialde neutralen ikurrek ez zuten gehiago igarobaimen
seguru bezala balioko. Hala ere, Bilboko enpresari handiek
ez zuten amore eman, arriskuak handituta areagotu egin
zirelako irabaziak ere. Ingalaterrara zama bidaltzeagatik
kobratzen zuten prezioa %1.700 igo zen 1917an.
Urrezko negozioa zen, arantzaz betetakoa izan arren.
Gerra hasi zenetik, hau da, 1914ko uztailetik egin zuten
gora irabaziek euskal konpainietan, bereziki Bizkaian. Gerran
zeuden herrialdeek armadara bideratu zituzten beren itsasontzi gehienak, eta itsas merkataritzarako ontzi neutralak
behar ziren, aliatuak erregaiz eta janariz hornitzeko.
Lehenagotik ere Bilboko meatzeetatik Ingalaterrara martxan
zen merkataritza ibilbidea indartu egin zen. Loraldi izugarria
izan zuten lau urtetan ontzi konpainiek: 1917an eta 1918an,
esaterako, hamahiru ontzi konpainia berri sortu ziren
Bizkaian, nahiz eta batzuek Gipuzkoan helbideratu zuten
egoitza, presio fiskala txikiagoa zelako. Versaillesko Bakea
sinatu zutenerako, euskal merkataritza ontzidiak Espainiako
ontzidi osoaren %70 hartzen zuen.
Ramon de la Sota
armadorea

Ontzi ingelesak, minak arrantzatzen.

Gerraren bizkar hazitako euskal ontzi konpainien
goraldi ikaragarriari esker, nabarmen indartu zen
Gipuzkoako eta bereziki Bizkaiko ekonomia. Garai horretan
sortu ziren, adibidez, Banca Urquijo (1918) eta Banco
Central (1919). «Espainiako Estatuan euskal finantza-kapitalaren nagusitasuna ekarri zuen», Ricard de Vargas Golarons
historialari katalanak Auñamendi Entziklopedian azpimarratu duenez. Lehen Mundu Gerraren hauspoarekin indartu zen
baita ere Bizkaiko Labe Garaien produkzioa, hiru txandako
lanaldiak ezarriz: gerrako azken bi urteetan 150 milioi pezetako irabaziak izatera iritsi ziren. Gipuzkoako konpainia
metalurgikoak eta paperaren industria ere orduantxe indartu
ziren. Aresti, Artetxe, Gandarias eta Urgoitia enpresariek sortutako Papeleria Española Espainiako merkatuaren jaun eta
jabe egin zen gerrari esker. Kintal bat paper saltzeko prezioa
38 pezetatik 110 pezetara garestitu zen gerra urteetan.
ANTXOA ESPORTAZIOEN LORALDIA
Bizkaiko ekonomiaren ufadak euskal abertzaletasunaren —
EAJren— goraldi politikoa eragin zuen. Gerra Handiaren
abaroan Euskal Herriko eta Espainiako dirutzarik handiena
egin zuena, hain zuzen, jeltzale bat izan zen. Castro
Urdialesen jaioa izanagatik, abertzaletasuna besarkatu zuen
Ramon de la Sota enpresariak. Ontziola, meatzaritza eta
itsas merkataritza negozioak izan zituen Sotak. Besteak
beste, Bilboko Euskalduna ontziolen sortzaileetako bat izan
zen —gerra garaian asko hazi zen ontziolen produkzioa—,
eta Eduardo Aznar lehengusuarekin sortutako Sota y Aznar
ontzi enpresa Londresen ikatz eta burdina hornitzaile nagusietako bat bilakatu zen. Hainbeste ze, Sotak Alfontso XIII.a
Espainiako erregeak eskainitako noblezia titulu bat ukatu
ostean, 1921ean Erresuma Batuko Gobernuak Britainiar
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1960an, Kathleen Evans eta familia, aitaren gorpua
erreskatatu zuteneko Isabelitako marinelekin:
Simeon Etxano, Mauro Bereikua eta Jose Artetxe
patroia. Goiko argazkia atera zuten Jones kapitainaren erretratuarekin batera Plazagainean. Eskuman,
Miren Artetxe, Isabelitako patroiaren alaba, eta
erreportai honetako laguntzaile bikaina.

Inperioko Ordenako jaun komandante izendatu zuen. Sir
Ramon de la Sota izan zen aurrerantzean.
Urpeko gerraren kolpe gogorrak jaso zituen Sotak
halere. Lau urtean hamasei ontzi galdu zituen, Espainiako
merkataritza ontzien hondoratzeen %18. Baina irabazi
izugarriak izan zituen gerran eta gerra ostean, penintsulako ontzi konpainia nagusia eta kontinenteko garrantzitsuenetako bat bihurtzeraino. 1919an, hamasei ontzi
zituen Sota y Aznarrek; 1922an, berriz, berrogei. 1914tik
1918ra irabaziak %1.300 inguru hazi zitzaizkion enpresari jeltzaleari. Gerrako lehen urtean, 2,5 milioi pezeta
irabazi zituen; azken urtean, ostera, 35 milioi pezeta.
Enric Garcia Bartzelonako Untzi Museoko historialariaren
arabera, esanguratsua da 1916az geroztik Sota y Aznar
enpresak urteko memoriak publikatzeari utzi ziola,
«dudarik barik, bere irabazi ikaragarriak ezkutatzeko
asmoarekin».
Ez Bizkaian beste, baina Gipuzkoako kostaldean ere
onura ekonomikoen urteak izan ziren gerra urteak.
«Arrain gazituen esportazioak izugarri hazi ziren», Ernesto
Lopez EHUko historialari ekonomikoaren berbetan.
Alemaniako urpekarien blokeoaren ondorioz, euskal
arrantzaleak ezin ziren kostaldetik asko urrundu arrantza
egiteko. Dena dela, garai hartako baliabide teknikoek ere
oraindik ez zioten ahalbidetzen urrutiko kaletara joaterik.
Alde horretatik, beraz, ez zen handia izan arrantza jarduerari eragindako kaltea. Euskal uretan harrapatutako
antxoa bilakatu zen aberastasun iturri nagusia, Italiara eta
bereziki Frantziara egindako salmentek nabarmen egin
zutelako gora. Gerran buru-belarri sartuta zeuden herrialdeetan arrantzontziak eta arrantzaleak gerrara jarriak
zeuden, eta atzerritik jasotzen zuten janari hornidura.
Itsasoko garraio arriskutsua saihestuz, tren bidez esportatzen zuten arrantzale gipuzkoarrek, Irundik abiatuta.
Garai hartan hasi ziren euskaldunak antxoa kontserbak
poteetan sartzen, xerrak oliotan ekoizten. Gerra baino
lehen antxoak osorik gazituta bidaltzen zituzten Italiara,
han landu zitzaten.
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‘POST MORTEM’ BIDAIAK
Ondarroarrak ziren antxoa kontserbetan trebeenetakoak
euskal kostaldean, italiar enpresari dezentek ireki baitzituzten bertan kontserba fabrikak. Gerra Handia amaitu
ostean, 1919ko ekainean James Innes Bilboko kontsulorde britainiarra Ondarroara joan zenean antxoa sasoi betean zeuden Isabelita baporeko arrantzaleak, baina urtebete lehenago itota aurkitutako gizonaren omenezko
kofradiako ekitaldira joateko tartea hartu zuten.
Isabelita-ko hamar arrantzaleak ziren, hain zuzen, ekitaldiko protagonistak. Salbatzaileak.
Esker oneko berbak izan zituen kontsulordeak.
Baina ez berbak bakarrik. Batetik, Hugh Jones kapitainaren alargunak bidalitako opari bat eman zion kofradiari:
markoan ipinitako kapitainaren erretratu handia.
Bestetik, kontsulatuak diruz ordaindu zien Isabelita-ko
marinelei, urtebete lehenago egindako erreskateagatik.
«Nire aita patroia zenez, pixka bat gehiago eman zioten. Ez
dakit zenbat mila pezeta ziren. Diru asko ordurako», gogoan du Artetxek. «Gure aitak beti esaten zuen: ‘Hura baino
amu aberatsagorik ez dut inoiz ezagutu’».
1919ko omenaldi ekitaldiarekin, ordea, ez zuen
betiko atsedena bakean hartu Jones kapitainaren gorpuak. Post mortem bidaia bi zituen oraindik egiteko.
Anglikanoa zela eta, Bilboko kontsul britainiarrak paperak egin zituen 1925eko udan gorpua Ondarroatik
Bilboko Britainiarren Hilerrira eramateko. Hiriburuaren
erdialdean zegoen hilerri anglikanoa 1775az geroztik.
Baina Ibaizabalen ondoko lurpean ere ez zuen luzarorako
atsedenik topatu. 1929an Bilbotik Loiura lekualdatu
zuten osorik hilerria. Harrezkero hantxe dago Hugh Jones
kapitain galestarraren hilarria.
JONES KAPITAINAREN ARRASTOAN
Hain zuzen, hilarri haren bila hasi zituzten udako oporrak
1960an Jones kapitainaren alaba Kathleen Evans eta
familiak.

1998an, Loiuko hilerrian.
Hugh Evans biloba, aitonaren hilobi aurrean.

hil berri zitzaidan, eta alabarekin batera joan nintzen gurtzeruan Bilbora. Aitonaren hilarria bisitatu genuen; ez
ginen Ondarroara joan». Urteen joanarekin, harremana
galdua dute evanstarrek ondarroarrekin.
‘INOIZ EZ AHAZTUA’

Loiun hilarria bisitatu ostean, Ondarroara joan
ziren, 42 urte geroago Isabelita-ko marinelen bat ezagutzeko esperantzarekin. Eta bete zuten ametsa. Jones
kapitainaren gorpua erreskatatu zutenetako hiru bizi
ziren oraindik herrian: 69 urteko Simeon Etxano, 78 urteko Mauro Bereikua eta patroia, 73 urteko Jose Artetxe.
Gaztetan Ameriketan pilotari ibilitako Luis Anakabe
ondarroarrak egin zituen itzultzaile lanak. Bazkari bat
egin zuten denek elkarrekin, eta argazki gogoangarria
atera zuten Jones kapitainaren erretratuarekin batera
Plazagainean. Izan ere, ondoan dagoen Kofradia
Zaharrean arrain salmenta egiten zen bolatokiko horma
nagusian jarraitzen zuen kapitain galestarraren erretratuak 1919. urtetik.
Egun hartan ezagutu zuten elkar Miren Artetxek
eta Hugh Evansek. Orduan 33 urte zituen Artetxek, eta
17 Evansek. Bi familiek urteetan idatzi zizkioten gutunak
elkarri Gabonetan eta data seinalatuetan. Gainera, aurrerago ere elkar ikusi zuten gehiagotan. Evans familiak ahal
izan duen guztietan egin du joan-etorria Euskal Herrira,
azkena orain dela zortzi urte.
Jones kapitainaren alaba Kathleen Evans eta Roland
Evans senarra 1990ean, urrezko ezteietan, berriro etorri
ziren Ondarroara eta Loiuko hilerrira. Hugh Evans biloba,
berriz, 1998an etorri zen bigarrenez, emaztearekin. Eta
hirugarren eta azken bidaia 2006an egin zuen. «Emaztea

36ko gerrako eta Bigarren Mundu
Gerrako sarraskiek memoria kolektiboaren
zoko batera bota zuten Gerra Handiaren
arrastoa. Hala ere, orduko desmasiak betikotuta geratu ziren hainbat kultur adierazpenetan. Txirritak 1918an idatzitako Bertso
berriyak Txirritak jarriyak bertso paperetan, adibidez, itsaspeko minek eta urpekari alemaniarrek euskal kostaldean egindako triskantzak nabarmendu zituen. Aurelio Arteta margolari bilbotarrak ere
urpekariek hondoratutako euskal marinelen omenezko
olio pintura bat egin zuen 1932an. Sota y Aznar konpainiako Algorta baporearen bi naufrago irudikatu zituen.
Itsaspeko alemaniar batek torpedoz eraso zuen ontzia
1917ko urtarrilean, eta marineletako bi hotzak hil ziren
Bresteko kostaldean (Bretainian).
«Naúfragos», Aurelio Arteta Erraztiren artelana.

Ingalaterrako Woodville herritik Vigora itsasoz egin zuten
bidaia, eta handik autoz Ondarroara arte. Aitonaren
izena jaso zuen Hugh Evans bilobak gogoan iltzatua du
uda hura. «Oso triste egon zen ama. Familiako beste inor
ez zen lehenago Euskal Herrira joan aitonaren hilarria
bisitatzera», azaldu du telefonoz 71 urteko gizonak.
Amona Ann Jane Jones alargun eta diru sarrerarik barik
geratu zela eta, ez zen inoiz gai izan senarraren hilarria
ikustera joateko. Baina bizi artean aitaren arrastoari
jarraitzeko eskatu zien alabei, eta gazteenak 1960ko
udan bete zuen amaren nahia.

Hego Euskal Herrira Gerra Handiaren atzaparkadarik ez
zela iritsi uste dute askok ehun urte igaro eta gero, baina
iritsi iritsi ziren. Madrilen neutraltasunak eta Europako
Iparraldeko itsasoan bezalako itsas batailarik egon ez izanak lagundu du memoria galtzeko orduan. Jutlandiakoa
izan zen Lehen Mundu Gerrako itsas batailarik handiena.
Vicente Blasco Ibañez idazle valentziarrak Crónica de la
Guerra Europea (Esfera) liburuan zehatz-mehatz jaso
zuen: Danimarkako kostaldetik gertu egin zuten borroka
bi aldeetako ontzidiek, eta guztira ia 9.000 lagun hil
ziren. Euskal kostaldean ez zen horrelako batailarik izan,
baina Europako beste toki batzuetan bezala, hemen ere
uretatik jaurtitako bonbardaketak egon ziren. Urpekari
alemaniarrek, esate baterako, Bokaleko altzairutegia bonbardatu zuten, Lapurdiko kostaldean.
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Nork bere erara du gogoan Gerra Handia.
Jose Artetxek amurik aberatsena zuen gogoan.
Evans familiarentzat ere urrezkoa izan zen senidearen gorpua urpetik berreskuratu zuen amua, eta
euskal ekonomiarentzat ere aberasgarria izan zen
gerrako negozioaren amuari kosk egitea, mina ere
jasan arren. Baina Jones kapitainaren Loiuko hilarriak Inoiz ez ahaztua badio ere, memoria galtzea
ez da zaila. Hugh Evansi «sinestezina» iruditu zaio
telefonoz enteratu denean aitonaren erretratua
2000ko abenduan desagertu zela Ondarroan,
Kofradia Zaharra sute batek desegin zuenean.
«Sinestezina. Gauza bera gertatu zen
Borthen. 1990ean sute batek txikitu zuen
udaletxea, eta aitonaren eta Lehen Mundu
Gerran hildako herriko gainontzeko marinelen erretratuak kiskali ziren».
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Sota y Aznar konpainian lan egin zuen, eta
gerran zeuden herrialdeetako portuetatik idatzi
zituen kronikak, «historia konkretatuz eta giza dramaren indarra agertuz», Aranbarriren esanetan. Ez
zuen egundo libururik plazaratu, baina Susak argitaratu zituen kronika haietako asko Hau mundu
arrano hau liburuan. Heriotzak kamainan irakurtzen edo idazten harrapatu zuela uste du
Aranbarrik:
«Hala egoten omen zen egunero goizeko seietatik bederatziak arte».

Itsasoak itotakoen oroimena, suak bi
aldiz erraustua. Memoria, zorionez, ez da
oraindik guztiz erre.

BATXI,
GERRA HANDIKO LEKUKO
ETA BIKTIMA
Iragarritako heriotza baten kronika balitz
bezala idatzi zuen bere egunerokoan
1915eko apirilaren 24an, Irlandako itsasotik:
«Beti gagoz dardaganian noiz joko
ete gaituben mina edo torpedoren batek,
baña orratiño eltzen gara gaueko zortziretan Island of Man deritzon ugartera. [...]
Emendik ondiño 100 millako bidia dago
Ardrossan’era. Guztijok gagoz atzo baño
piskat alayago, itxaso ontan ur loiloyak
dagozalako ta uste dogu or loyan itxaspekuak eztirala ibilliko eurak nahi daben lez».
Bederatzi hilabetera, 1916ko urtarrilaren
16an hil zen Juan Bautista Bilbao Batxi bere
itsasontziak mina baten kontra jo ostean.
Lezama y Compañiako Bayo ontzian zihoan,
eta Frantziako Palicetik 40 miliara hondoratu
zen 28 urteko euskal idazle eta kazetaria.
Iñigo Aranbarrik jaso zuen Batxiren ibilbidea Bidegileak bilduman. 1887an jaio zen
marinel eta idazlea, Arratzun (Bizkaia), eta 12
urte bete zituenetik itsasoan lan egin zuen.
Batez ere kronikagilea izan zen, Euzkadi eta
Napartarra egunkari abertzaleetan. Bi kazetek
eman zuten haren heriotzaren berri hurrengo
egunetako azalean.

Juan Bautista Bilbao Batxi idazlea.

Jon Fernandez San Martin
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ERRETRATUEN
OTZAREA
1904an. Goitik 3. lerroan eskuinetik bigarrena Antzosoloko Simeon
Urresti Bustindui zestako pilotaria. Beste guztiak pilota mundukoak.

HONDARROA urtekariak urteak daramatza
Ondarroa eta ondarrutarron argazkiak
argitaratzen ERRETRATUEN OTZAREA
izenburupean. Argazki hauek zuon guztion
ekarpenen emaitza da. Baita zuon ondarea ere. Beraz, nahi duzuenean eska
ditzakezue gordeta ditugun argazkiak eta
gainerakoak. Aurrerantzean ere, pozik
jasoko ditugu zuon ekarpenak (argazkiak,
eta hor, armairu bazterrean, noiz botako,
gordeta duzuen beste edozein paper edo
agiriak). Digitalizatu eta berehala itzuliko
dizkizuegu.
Har ezazue guztiok OHZ elkartearen eskerrik beroenak, zuon ekarpenik gabe, ezinezkoa izango baitzen Ondarroako herriak
daukan Herri Artxiboa edukitzea.

Ondarroako
Historia Zaleak

1907an.
Telesforo Bilbao Etxaburu eta
Dominika Aramaio Basterretxearen ezkontza.
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1916an. Dominikaneko Karmen eta
Kontsuelo Bilbao Aramaio ahizpak
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1929an. Ezkerrean eserita lehena Karmen Aramaio
eta eskuinean zutik lehena Miren Ituarte.

Gorozikan, 1933an. Ezkerretik; Agustine Osoro, Lonjinoseneko Lore Solabarrieta, Eskribauko Jose Markuerkiaga,
honen arreba Pilare Markuerkiaga eta Danele Bilbao
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1935ean. Ezkerretik: Miren Bilbao, Miren Karmele Solabarrieta, Kontsuelo Bilbao, Errapel Solabarrieta,
Asun Aramaio, Karmen Bilbao, Nekane Solabarrieta eta Danele Bilbao.

Celedonio Arriola eskoletan, 1940an. Ezkerretik eskumara, behegainean eserita: Miguel Bakeriza, Jose Mari
Arakistain, Manolo Uranga Getari, Jose Migel Alegria, Juan Larrinaga, XXX eta Sabin Egiguren. Bankuan eserita:
Gabino Zendoia Moreno, Boluneko Dionisio Larrinaga, Juan Luis Iramategi, Migel Ibarrola (maisuaren semea),
Fermin Ibarrola, Jaime Añorga, Dongreneko Ignazio Azpiazu eta Aingeruko Laurentzi Burgoa. Hirugarren lerroan
tente, Juan Antonio Arriola Kaiser, Atunaneko Agustin Gimeno, Alkatineko Pedro Osa, Joseba Agirre, Agustin
Arrizabalaga Atune eta Domeka Ibaibarriaga. Gorengo lerroan tente, Juan Jose Urkizu, Jabier Uribe, Ignazio
Martinez de Luko, Jose Aristondo, D. Benito Ibarrola maisua, Jose Mari Badiola, Benjamin Aranbarri eta Jesus Mari
Etxebarria. Alboan, ezkerrean: Imanol Aramaio Tolderu (perfilez), Asterrikaneko Agustin Alkorta, Baltzaneko Jose
Luis Otxoantezana, XXX, XXX, XXX, Iker Laka Guenaga Mantzeoneku, Isidoro Elu Malapata, Luis Iriondo Marmoleru
eta Iñaki Portu.
H o n d a r r o a
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1946-05-02. Zutik ezkerretik: Zapateraneko Margarita Burgoa, X, Lonjinoseneko Nekane Solabarrieta, apaiza,
Miren Karmele Solabarrieta, X, apaiza, Jose Mª Solabarrieta Lonjinos eta honen seme Jose Solabarrieta. Eserita:
Andres Antonio Mari Badiola, Pakita Antxustegi eta Danel Aramaio (bien ezkontzan) eta Dominika Aramaio.

Arrigorri hondartzan.
Atzean ezkerretik: Juan Gabika mutikoa,
X, eta Koldo Anakabe Txiringi.
Aurrean: Danele Bilbao, Urrutxaneko
Elisabet Solabarrieta, X, Pakoneko Trini
Larrañaga eta Josefina Iriondo

Arrigorri hondartzan.. X, X, X, X, X eta X.
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1929an, Lesteko moilan.
Zutik ezkerretik: Koldo Ituarte, Karmen Bilbao eta X.
Eserita: X, Miren Bilbao, Miren Ituarte eta X
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1925 iraila Portugaleten txapeldun, Junbaiste Beitia patroi.
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1951n, Artabiden Dongreneko Vista Alegre etxearen aurrean. Ezkerretik: Martin Iriondo, Dongreneko Ignazio
Azpiazu, Berdeneko Alfonso Bengoetxea eta Kokonaneko Jose Eizagirre

1949an, Artabideko prazoletan. Ezkerretik: Pako Arregi, Jose
Garmendia Amadea eta Drongeneko Ignazio Azpiazu. Atzean
lehenengoko etxea: Uribasterraneko txaleta.
1951n, Alameda parean. Ezkerretik: Puroseneko
Rafael Osa, Dongreneko Juan Azpiazu, Juan Jose
Larrinaga eta Joxe Angel Agirre.

1949an, Eskola Peska aurrean (Artabiden)
Ezkerretik: Imanol Eizagirre Jimi,
Sietekiloseneko Pepito Grillo, Pako Arregi,
Fermin Ibarrola, Akuluneko Ignazio Martinez
eta Juan Balenziaga.
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1957an, Alamedan. Ezkerretik: karmen Bilbao, X eta Kontsuelo Bilbao.

Zaldupe futbol zelaian 1949an.. Atzean ezkerretik:
Kokonaneko Jose Eizagirre, Monuneko Eulogio
Alkorta, Juanito Burgoa Txermola, Dongreneko
Ignazio Azpiazu, Juan Balenziaga, Jose Aranbarri
Amadea eta Pako Arregi,

Ikaita Barriko baserrikoak bere etxe aurrean
1960an. Ezkerretik: Dongreneko Gregorio Azpiazu,
Maria Guenaga, Frantzisko Guenaga (Ameriketatik
bisitan) eta gaineruzkoak
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1960an, Arrigorri txaletaren goialdean. Frantzisko
Guenaga, Ameriketatik Ondarroara bisitan etorria.
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1955ean, Elixopin. Ezkerretik: Ignazio Martinez de Luko Akuluneko, Pazeneko Luis Ituarte, Dongreneko Ignazio
Azpiazu, Porruneko Karmel Lersundi, Aurelio Gallego, Pazeneko Txomin Ituarte, Pako Arregi, Ana Gallego
Otxagabia neskatxua, Jose Garmendia Amadea, Jose Solabarrieta eta Botikako Rosario Azpiazu.

in Ituarte,
piazu, Pazeneko Txom
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Ezkerretik zutik:
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:
1949an Nasa kalean.
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piazu eta Rafael
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1949an Don Pepe estatuaren aurrean (Alameda aurrean).
Ezkerretik eskumara atzean, X, X, Pazeneko Txomin Ituarte, X, Karmengo Luis Aretxaga, X, Dongreneko Ignazio
eta Jose Azpiazu anaiak eta Puroseneko Rafael Osa. Aurrean, X, X, X, X, X eta X.
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Futbol zelaian 1955ean. Tente ezkerretik: Joxe Angel Agirre, X, Juanjo Urkizu, Dongreneko Ignazio Azpiazu, Jose
Lersundi Txikixe eta X. Makurtuta: X, Edur Zabala, Gaztediko Jesus Larzabal, X, Jose Kortazar eta Luis Mari Urkizu
Txesbol

1955ean Zaldupe futbol zelaian. Ezkerretik tente: Gaztediko Jesus Larzabal, X, Jose Lersundi Txikixe, X, X, Joxe
Angel Agirre, Juanjo Urkizu eta Dongreneko Ignazio Azpiazu. Aurrean: X, X, Jose Kortazar, Edur Zabala eta Luis
Mari Urkizu Txesbol.
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Ondarroa, 1949-05-08. Begoñako Ama Ondarroara etorri zenekoa. Iperkalea, izarez eta lorez jantzita.
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Ondarroa, 1961. Arrantzale egunean, Musika Plazan.

Ondarroan. Maite Solabarrieta, Txomin Akarregi, Mª Carmen Perez “Azilona”.
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Ondarroa, Arrantzale eguna. Julian Badiola, Antigua Bilbao, Tere Ituarte eta Jabier Bilbao
Behean: Nati Uribe, Miguel Angel Azpillaga, Manolita Bengoetxea eta Pedro Anjel Aramaio.
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Ondarroa, Arrantzale eguna. Manolita Bengoetxea, Pedro Angel Aramaio, Juana Mª F. de Retana Letineku, Jose
Badiola Kikirri, Luis Fernando Aranburu, Mª Carmen Urkiza, Juan Bedialauneta Papardo, Mª Carmen Zubikarai,
Juana Mª Leteneku.
Eserita: Miguel Angel Azpillaga, Nati Uribe, Tere Ituarte, Jabier Bilbao eta Jose Mª Ibarloza “Zoko”.
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Ondarroa, Arrantzale Eguna. Zutik: Juan Bautista Beitia eta emaztea. Julian Badiola eta Antigua Bilbao, Nati
Uribe eta Miguel Angel Azpillaga. Eserita: Jabier Bilbao, Tere Ituarte, Manolita Bengoetxea eta Pedro Angel
Aramaio.

Ondarroa, 1970. Arrantzale Eguna.
Joseba eta Gaizka Azpiazu anaiak.
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1969ko Arrantzale Eguna. Alameda parean.
Ezkerretik eskumara: Joseba Aramaio Satorra, Elisabeth Osa Txaille eta Juan Angel Otsoantezana KIrru.
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Ondarroa, 1945. Anjel Etxaniz motorrean.

Ondarroa. Ezkerretik eskumara, tente: Anjel Etxaniz, Juan Mª Urresti “Burgo”, Mauro Palacios, Agustin
Bengoetxea “Piru” eta Jose Mª Aranbarri “Egia”. Makurtuta: Jose Mª Txakartegi eta Domingo Anakabe “Nakarra”.
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Ondarroa, 1962ko maiatzaren 12an.
Inmakulada Laka eta Santi Uriberen ezkontza. Ezkonbarriak, senideez inguratuta Andra Mari elizako korretan.
INMA LAKAK EMONDAKO ARGAZKIA
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Ondarroa, 1964ko otsailaren 6an. Ane Miren Gaubeka eta Carlos Artolaren ezkontza.
Ezkerretik eskumara: Carlos Artola, Ane Miren Gaubeka, Milagros Gaubeka eta Fernando Etxaburu «Boltsillo».
ALAZNE ETXABURU GAUBEKAK EMONDAKOA

Ondarroa, 1964-65ean. Alameda, Beheko kalea eta Plaiko Zubixe.
Kalare Deuna Kofradia barria egiten ari dira Lesteko molla aurrean.
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Ondarroa, 1990eko abendua. Egia-Iriondo herri lasterketa. Karratxieleneko Miguel Beitia «Miel Mutu»
zigarro-puro ta guzti aringa-aringan, Zubi barrian. ITZIAR GARALDEK ATERATAKOA
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Ondarroa, 1980ko Arrantzale Eguna. Antzarrak. Bittor Muñiz antzarrari helduta.
Plai Txikiko molli eta Arrigorriko eskailerak, paseoa eta pergola jendez gainezka.

BITXORE
LAKA GUENAGA
(Ondarroa, 1933-2014)
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Ondarroa, 1939. Zeledonio Arriola eskoletan.
Bitxore Laka Goenaga, eserita, beherengo lerroan, eskumatik laugarrena.

urten Bitxore Laka ondarrutar artista
hil zaigu, 80 urtegaz. Kolpe gogorra
izan da ezagutzen genuen guztiontzat. Ekainaren 8an hil zen. Milaka ondarrutarrek beste euskaldun askori eskua
emanda Euskal Herria zeharkatu genuen
egunean. Berak hainbeste maite zituen euskal herriak, hain zuzen ere.

Nire belaunaldiko askok, bere arte
eskolan ezagutu genuen Bitxore, buztin,
margo eta paper tartean. Bere Akula eta
Lantzoia ezagunak dira Ondarroan eta bere
erraldoiak eta buruhandiak ere bai Euskal
Herri osoan. Baina askok ezagutzen ez
dutena da Bitxore herritik kanpora bizi izan
zela urte askoan, Kataluniako auzo pobreetan laguntzen. Eta herrian bertan ere kristau komunitate berri bat sortzen lagundu
zuela, elizarekin loturarik ez zeukana, eta
zoriontasuna eta aberastasunen banaketa
aldarrikatzen zituena.

Bitxoreren bizitza ezagutzeko, elkarrizketa egin genion 2013ko udazkenean.
Hurrengo orrietan dauzkazue Bitxorek
esandakoak.
Ibai Muñiz Etxaniz

Ondarroa, 1949ko maiatzean.
Bitxore Laka Goenaga, poxpolin jantzita (gorengo).
H o n d a r r o a

2 0 1 4

•

83

O N D A R R O A ,

H E R R I A

E T A

H E R R I T A R R A K

Ondarroa, 1953ko ekainaren 21a. Don Andoni Basterretxea abadeari agur-jaia, Riosera joan aurretik.
Bitxore, Silberio Beristain dantza maixuarekin ibili zen euskal dantzak ikasten 1947tik (sorreratik) 1953ra.
(SILBERIO BERISTAIN URRIOLABEITIA, EUSKAL DANTZEN MAIXUA, 1947-1957 LIBURUTIK)

«ZORIONTASUNAK DIZ
BENETAKO KRISTAU DOTRIÑI.
BESTEIK EZTA.»

BITXORE LAKA:

1

933an jaio zen Bitxore. Familia abertzale batean
hezi zen. Aita Saseta batailoikoa izan zen, eta
etxean beti kontatzen zituen gerrako kontuak.
«Gure etxin Radio Pirenaica be ipini etxen zan.
Atxaz ixixilik entzuten gendun. 'Kanpun ez esan
inoi be!' esateskun.»

Etxean abertzale giroa bizi zuten, baina kalean errepresioa zen nagusi. Bitxorek ere ezagutu zuen bortizkeria
politiko hori.
5 urte neukazela behiko botikako errebueltan... Atxe Totu zan totolo totolu [herriko Guardia
Zibilen kapitaina]. Bera ikusitxe eskapa etxen gendun aringainge. Atrapa nitxun... Ta ordun epokan
dendetan saltzen zin lazuk moñeti lotzeko, kolorin
kolorinak. Kolore guztik eukitxen zitxuezen. Ta kontixu betxandu gakon neuk ikurrinan kolorik neukala. Agarrastan moñetatik, moñeta osu arrankastan
harek! Behangainea botastan! Near baten han jun
nitxan etxea, Zerka. (...) gero konturatu nitxan zeatxik ixan zan.
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Ondarroa, 1965. Artapean. Bitxore Laka Kataluniako neska kuadrila bategaz, Ondarroan.
Katalanak egun batzuk pasatzera etorri ziren herrira, udaleku lez.

Ondarroa, 1965. Plaiko morrun. Bitxore Laka Kataluniako neska kuadrila bategaz, Ondarroan.
Katalanak egun batzuk pasatzera etorri ziren herrira, udaleku lez.
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Catalunya, 1962. Bitxore Montserraten.

KATALUNIARA,
AUZO POBREETAN LAGUNTZERA
1953ko udazkenean, 20 urtegaz, Bitxorek kanpora joatea
erabaki zuen, eta 16 urte egon zen herritik kanpora,1969ra arte.
Instituto sekular baten (...) Nik nahi neban
nunun bihar soziala etxen eon, eta hamen ez euan
mobimientoik holakoik.

Lehenengo Avilan eta Gasteizen egon zen bi urte
eta erdian, formazioa jasotzen. Eta gero handik Gironara
bialdu zuten, langile auzo batean lan egitera.
Ehun andrai eta emotenetsan klasik josten eta
erakusten, corte y confección eta halakoxe gauzak
erakusten. Eta nik ein neban biharra zorun morun,
maxak harutz, maxak honutz. Eta ernia diskalaz
derrigor opera bir ixan nitxuen, bestelan paralitika
geatzen nitxan da. Medikuk esastan ‘beatu, derrigor
opera biza, eta hil ero bixiko operazinoi de, enu ukatzea’. Ez zan operaten ernia diskala ordun. Eta
opera nitxuen. Eta handixeik etorri nitxan
[Ondarroara]. Berak esastan, ‘jun zatxe hamendik
etxea’. Ze han biximoru baakixu zelaku zan, bihar
askoku, biximoro gogorra zan...

Beraz, operazioaren ondoren, 1961ean Ondarroara
etorri zen Bitxore, osasunez sendotzera, eta Saturrarango
hegal-hegaleko etxean egon zen. Han, kartzela izandako
eraikinean, Bitxoreren kongregazioko misionerak zeuden
seminaristekin, hauei jatekoa egiten. Osasunez indartu
zenean, berriro egin zuen buelta Kataluniara.

Oraingoan Bartzelonako Canoriac suburbiora joan
zen. Eta beranduago Las Planas de Valdrivierara. Txabola
auzo bat zen Canoriac, errepiderik eta asfaltorik gabekoa. Valdriviera, ostera, periferiako langile auzo bat.
Canoriac-en txabolak ein etxen zitxuezen,
eta gero gabetan etorten zin zaldixakin-de Guardia
Zibilak botatea. Ein bir ixateben gabaz zeozer
monta txaboli etxeko, eta gainea danak zin familixak
10 ume eta, 7 ume eta... Andaluzak eta. Danin
lagundu bir ixaten gentzan guk harei jente kotxauai.
Harek fabriketan eta etxeben biharra, hara eta hona
eta bestea. Gaxoik eta baeuazen inor bez laguntzeko
eta. Zuk pentsa Canoriac-en lo etxen neban tokixan
astin bi egun ixango zin ohitxik urten bir ixaten
nebana andra batek umi etxeko. Ezeben nahi ixaten
jun ospitxalea, ze han paga enbiben eta. Eta ordun
etorten zin azkanengoko momentun umi kanpun
eukela kasik. Gixonak andriai palizi emoten batsan
be, odol daxola geure etxea. Geunkan mediko bat, ze
geuazen ekipo bat. Jente maju ginan gu. Mediku,
enfermerak, maistrak, maixuk be bai... klase guztitxako jenti, eta eskoli be eruten gendun. Geuk monta
genduzen horretxek istoixa guztixok. Guaz euan
ekipu ez zan misioneru. Zeozer bigendun bixitxeko,
eta ordun instituto sekular baten sartute euki gendun posibilidadi horrek gauzok montateko. Eta han
grupun sueldo ofizialak euken medikuk eta irakaslik
eta, eta haretxekin dirukin bixitxen ginan gu. Beste
guztiok ‘a trabajar como locos’. Niri harek asko
emostan pertsona modure.
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Las Planas de Valdrivierara joan zenean ikasi zituen
Bitxorek artearekin lotutako teknika asko
Eta hantxe geunkan tailer txiki bat zeramikaku, eta artistak be baeuazen, bellas artesen biharra
einddakuk, dekoradorik eta holakoxik, de todo euan.
Eta horrek dekoradorik-eta Bartzelonan etxeben
biharra, elegante jantzitxe ibiltxen zin horrek, diro
asko irabazteben, eta holantxenik bixi ixan ginan

ONDARROARA ITZULERA
Bigarrenez be etorri zen Bitxore gaixorik etxera, bigarren
ebakuntza bat eginda.
Ni etorri nitxan osasune zaintzea, eta nire
ekipo guzti hangu konforme euan. Guk han ezin gendun gure osasune zainddu, ez geunkan ave maria
purisima esateko be... lo be ez gendun etxen natural.
Eta ezer gabe etorri zen,

pertsona bat ixe baik, zeru te lurre, soinin soinekukin eta ixebez gexa bixitxan, ixe baik, ‘ni oficio
ni beneficio’.
Ondarroara buelta eginda, gurasoen etxera joan
zen, osatzera. Baina Ondarroa hura ez zen jada Bitxorek
50. hamarkadan laga zuen herri berdina. Gazte asko
mugimendu politiko abertzale berrian ari ziren lanean,
ezkutuan. Herrian sarritan agertzen ziren pintadak, propaganda abertzalea eta ikurrinak. Elizan ere gauzak aldatzen ari ziren. Vatikanotik zetozen haize berriak, edota
jendeak elizetako elkarteetara eramandako ideia berriek,
zalantzan ipini zituzten gizarte tradizionaleko oinarri
asko. Eta Bitxore olatu horrek atrapatu zuen.
Ondarroan zegoela bigarren ebakuntzatik sendatzen, Txabi Etxebarrietaren meza ospatu zen Ondarroan.
Guardia Zibilek herria hartu zuten eta jendearen kontra
jo.
Niri zoratu ein gastan, zoratu! Jente zahar
guzti joten ikusi... haretxeaz meziaz batea nik elixiaz apurtu neban. Gexa elixa ez naz jun, bueno,
kantak entzutea ero..

Jende askok egin zuen ospa elizatik garai horietan,
eliza halako egoeren aurrean posizionatzen ez zelakoan1.
Gertatutakoa ikusita, herrian sortutako komisio bat
Bilboko artzapezkiaurengana joan zen. Bitxore ere tartean zegoen, «grupo ederra ginan». Herrian zegoen egoera
ikusita, obispoari posizionatzeko eskatzera joan ziren,
«artzain modure berba etxeko». Obispoak, hori ikusita,
denuntzia sartu zion Bitxoreri, «obispun kontra nabilela!».
Ondorioz, Eliza ofizialetik aldentzen ari zela ikusita,
Instituto Misionero Secularrekoak etorri zitzaizkion
Bitxoreri 1970ean. Elizako jerarkiarekin bat egiteko esan
zioten Bitxoreri, edo bestela kanpora joango zela. Berak
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Ondarroa, 1962.
Bitxore, Inma ahizparen ezkontzan.

herrian geratzen zela esan zien, eta gero gutun bat idatzi
zien, renuntzia egiten. Idatzi horretan Bitxorek bere ideiak
argi laga zituen, eta gogor egin zuen berba, nahiz eta diktadura urteak izan:
(...) se me planteó que mi actuación iba contra la Jerarquía y que esto no se concibe en el I.M.S.
[Instituto Misionero Secular] (...) Para aceptar esto
que me pedía el I.M.S., tenía que traicionar a un
pueblo oprimido, tenía que dejar el riesgo del compromiso que supone estar y arrimar el hombro al
indefenso...
(...) los Pastores son elegidos por un estado
totalitario, dictados hasta los tuétanos y para más
oprimir al Pueblo de Dios, hacen un juramento
delante de las autoridades fascistas como lo hacen
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Ondarroa, 1968ko udan. Bitxore gurasoen etxeko terrazan idazten.
los militares y los funcionarios del estado para ser
fieles a este estado de cosas monstruosas. (...) no
hace falta ir muy lejos para ver cómo está este
Pueblo de Dios (...) y lo que recibe de sus Pastores.
En la línea de la teoría, un constante lavado de
cerebro. En la línea de la acción, las mayores injusticias se le presentan como actitudes cristianas...

La única acción del pueblo (por lo menos
aquí donde estoy) es la aportación del dinero y
luego mucha obediencia. (...)

El por qué me han despedido del I.M.S., es
muy sencillo: me he manchado las manos en la
lucha por liberar al pueblo indefenso, de la opresión
de un sistema totalitario, capitalista. He procurado
hacer presión para que sean destruídas cuanto
antes, tantas leyes tiránicas y caducas que están
consideradas muy por encima del hombre. Veía con
claridad, que (...) la institución (...) eclesial, actuaba y actua dentro de este sistema “MONSTRUOSO” (...)
Lo único que os pido es, (y es muy urgente)
que nos situemos al lado del oprimido y del indefenso. Que sepamos ver bien claro las artimañas del

opresor (incluyendo esto que llamamos Jerarquía) y
la situación alineada del pueblo explotado en todos
los sentidos. (...)

Estas son las razones por las que estoy dispuesta a ser “escándalo” para que este “pueblo de
Dios” (...) pueda tener cuanto antes esos Pastores
que le sirvan como Cristo.
Beraz, Bitxore bota egin zuten bere ordena erlijiosotik.

Nik esan netsen ni enazela horrekin obispuokin, nitzako horreik eztizela inor, jerarkixi be nitzako eztabela representaten, ta Jesukristo gitxia! Nik
eztotxuaz bir obispuk kristiñau ixateko.

Urteak eta urteak kanpoan egin eta gero, Bitxore
Ondarroan geratu zen.

KRISTAU KOMUNITATEAK
Eliza ofizialari herrian gertatzen ziren gauzen aurrean
posizionatzeko eskatzen zioten herritarrek harremanak
apurtu zituzten hierarkiarekin, honek bere eskakizunei ez
ziela erantzuten ikustean. Eta kristau komunitateak sortu
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Udalekuak. Mendian, marrazten.

H E R R I T A R R A K

Fuenmayor, 1970. Gaueko dantzaldia.

Fuenmayor, 1970. Pasiatzera.

ERLIJIOA:
Gaixotu ein bir dau pertsonik,
tristezi ailaten gako eta zeozer nahi...
agarra zeozerrei, relijinoiai.
Gatxera zeu bakardade hutsin geatu
eta zaintzi zeure posturi,
intelektuala eta sinistezune.
Lagunak be gitxi geatzen di eh,
ha benetako denporali ailaten danin.
Baine konturatu biza
horrek danok supera enbizuzela.
Ezin zeikela hori loturioi euki,
zeu ixateko zeoze.

zituzten, hierarkiatik kanpo. Etxeetan edo lokaletan egindako batzarretan, kristautasunaren inguruan berba egiten zuten, eta baita gai sozialen inguruan ere. Mendian
jaunartzeak eta ezkontzak egiten zituzten.
Bitxorek be bat egin zuen mugimendu horrekin.

Dotrini ein gendun zoriontasunakin bakarrik.
Horretxekin bakarrik dotrina guzti. Hoixe da benetan kristau dotrini, besteik ezta.

Dotrina klasikoa baino gehiago, bizitzara aplikatutako zoriontasunaren ikasbideak ziren.
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Fuenmayor, 1970.
Udalekuak. Mendian, mezatan. Jauna hartzearen ordua.
Sinistezu? Dotrina batik be eztakat! Gero
hain errejistro asko eta, [paper] danak aldendu gastazen.
Eliza ofizialarekin harremanik ez bazeukaten ere,
kristau komunitateek bazuten apaiz batzuen laguntza,
gazteak, abertzaleak edo langile mugimendukoak ziren
apaizak hain zuzen ere. Adibidez, Imanol Oruemazaga.
Orduntxe etorten zin kristau komunidadeko
abarik, Zamoran eondakuk eta, eta euran mezi emoteskun. Mendire juten ginan.

Zamorako kartzelatik pasatu ziren apaiz hauetako
gehienak, eta askok Derioko seminarioko eta gotzaitegiko gose greban parte hartu zuten, elizan aldaketak eskatzeko. Eta Ondarroako jendearen laguntza ere eduki
zuten apaiz horiek. Kristau komunitateko jendearena ere
bai, noski.
Zamorako kartzelatik fugi preparateko mateixal guzti be Ondarrutik pasa zan, geuk preparaten
gendun. Halakoxe matrailo txikixak eta, radixuk
eta... Latetan sartute. 10 kilokuk eta 5 kilokuk eta.
Gauza asko sartu bizin eta! Jente majo asko euan
Ondarrun! Ha latero maju hil zana eta. Etxen gendun atune gainin ipini eta beste guzti hermetikamente azpixan sartu eta... Eta erretratuk be bai
herriko txaskarrillukin. Eta azkanengoko momentun
ze pasako zalakun eta... horrek danok amatxu zin,
eskapateko zulu jausi zanin.

UDALEKUAK
Esan dugun bezala, kristau komunitateak Elizatik kanpora jaun hartzeak eta ezkontzak egiten hasi ziren, etxeetan
eta mendian. Batzarrak ere egiten zituzten, edota ezkutuko hitzaldiak antolatu. Ez hori bakarrik. Ondarroako
lehenengo udalekuak ere kristau komunitatekoak izan
ziren. Bakedanora, Urederra inguruetara, Fuenmayorrera
eta Casa Lareynara joan ziren.
Ez geunkan etxeik, ez geunkan ixe. Ez ginan
juten mezata, eta zoratu etxen gakoen hango abariai
te jentiai te. Umik ia meza baik... ‘Keba, geuk dakau
guk abari! Don Rafael [Garalde] dakau!’ [barreak]
Barretan etxen gendun. Umik be trataten genduzen
guk... benetan zerak etxen genduzen, egun batik be
ez gendun lagaten rebisinoi ein baik, batzarrak
gabekuk. Dotrini be halakoxi geunkan. Tronko
zahar bat igual ganbaran, komunik bez. Komune
goxan ipini, geuk erunde hamendixeik, eta behian
halako beste bat. Eta gabaz danok kakak erutea
mendire! [barreak] Ba halantxenik etxen gendun.
Jabonaduri be geuk etxen gendun. Zinka handi bat
eruten gendun eta ume guztiai esaten gentsan bex-

KRISTAUTASUNA:
Dotrini emoten gendun
zoriontasunakin bakarrik.
Hoixe da benetan kristau dotrini,
besteik ezta.
H o n d a r r o a
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Naarruri, 1971.
Udalekuak. Mendian, kantari. Eguzkia sartzen ikusten.

GIZAKIA ZER DEN:
Pertsonik berez danak dakaz:
inbidixak, eta matxetasune be bai.
Ona ta txarra.
Baine asko eruten gatxu txarrak.
Eta hoixe jakin bir de
bixkat kontrolaten... baine gatxe da!
Naarruri, 1971.
Udalekuak. Asketan, erropak garbitzen.
peran ‘jaboi ipinitxe da eta bota hortxe zinkan erropak eta bixar goxin beratute ederto egongo di
horrek’. Hurrengoko goxin danok kantaten juten
ginan herriko asketa, labaderuk harrizkuk. Haraxe
jun eta Miren Artetxek, ‘bueno, a la norbera garbitxu eh?!’. Ume guztik erropak garbitzen. Eta norberanik hartzen ez, parin datorrena hartzen. Eta rebisinoi ez gendun etxen umiai esanda ‘zu hau za eta
zuk hau enbizu’ eta... danok sartzen ginan.

Naarruri, 1971. Txistulari ondarrutarrak.
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13-14 urteko gaztetxukin [Urederrako] nacederure jun ginanin, haxe ixan zan interesanti. Danak
nahi ben nacederoa jun, bakotxe beran tienda de
campañaz eta neska eta mutil, eta danok jun ginan.
Eta ordun zin 6 tienda de campaña. Guk dana etxen
gendun batzarrakin. Eta berta aila ginanin ein
ginan batu eta ‘bueno, hau zelanik organiza bir
dou? Zeuek aukeratukozue’. Eingendun botazinoire
bota. Bost gazte eta arduradun bat denda bakotxin
ero nahi badabe gaztik organiza euran dendi eta
euran biximodu. Imajinakozu!
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Naarruri, 1971.
Udalekuak.
Bazkaltzen.

Seirun esaben ‘guk naxa dou geu geure bostin!’. ‘Konforme, ordun gu geatzen gaz 6 arduradun
denda baten. Hauxera jauji!’ Ordun ein gendun
geunkazen diro guztik banatu, 6 talditan. ‘On zuek
horreaz diruaz honek zazpi egunok ero zortzi egunok... jan, garbitxasune... eta gauza guztik zeuen konture jun bir di. Baine jan eh, hamen gosi pasa baik!’
Ta klaro harek enkantata euazen lehenengoko egunin.
(...) Hiru lau egun pasa zitxuezen gosik hiltxen harek
kotxauak! Bakarrik etxeben ogixe unta mantekilliaz.
Harek ez ben nahi biharrik ein. Alkarreaz endrerun.
Neskai esatetsen ‘eixuen zeuek jateku’. Eta neskak
‘ez, jateku zeuek be bai eta geuk be bai!’. Azkanin be,
zeozelanik aklara zin eta hasi zin jaten ero zeozer
etxen. Ba etorri zin gazte guztik diro sobrantiaz
etxea. Eta argaldute, kantidadi. Ia, euran gustu zan
eta! Zan ikasi einbizule, burun gauzak dakazuzela
baine gero harek gauzak realizaten.
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Naarruri, 1971.
Udalekuak.
Hasieran Bitxore bi hilerako joaten zen udalekuetara, baina gero Cikautxon lanean hasi zen, eta txandaka
joan behar izaten zuten begiraleek.
Urte batzuetan indarra eduki eta gero, kristau
komunitatea desegiten joan zen. Arrazoi bat baino gehia-

go egon ziren hori gertatzeko*. Baina azken kolpea guardia zibilen kuarteletik etorri zen. Talde hauen kontrako
jazarpena handitu egin zen, eta etxeetan zituzten paper
guztiak erre egin behar izan zituzten, edo ahal zen
moduan ezkutuan gorde.

Bakedano, 1974. Udalekuak. Begirale lanetan, Adrian Osa eta Pili Larrañaga.
* Urte horietan elizan eta kristau komunitateetan jaso ziren gertakariei buruz ikuspegi eta iritzi desberdinak daude herrian.
Bitxorek ere eman zigun bere ikuspegia, gauza asko ulertzen lagundu diguna. Gu iritzi horiek denak jasotzen gabiltza, gertatutakoa ahalik eta aberatsen jasotzeko eta ulertzeko. Garai haietan bizitako esperientzia kontatuko digun jendearen bila
gabiltza, eta gugaz berba egin nahi duena gugana hurbiltzea asko eskertuko genuke.
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Ondarroa, 1978ko andramaixak. Karrozak.

MILITANTZIA ABERTZALEA
Bitxorek herrian zegoen mugimendu politiko abertzale
eta ezkertiarrarekin ere bat egin zuen urte horietan, eta
behin baino gehiagotan eskaini zuen bere laguntza, hala
eskatu ziotenean.
Adibidez, poliziatik ihesi zebilen mutil gazte ezagun
bati lagundu zionean. «Bat salba neban bentzat, ganora
baik, baine salba neban». Mutil horrek Iparraldera igaro
behar zuen, eta arrain kamioi baten Kataluniara joan zen,
han mendiz igarotzeko. Bitxorek lagun on asko zeuzkan

Katalunian, eta haien etxeetan hartu zuten mutil hau.
Pirinioak zeharkatzea erabaki zuen egunean, Katalunia
Iparraldeko lehen estazioan Bitxore zegoen zain. Elurra
zegoen.
Halako baten hamen dator, jantzi jantzi eindde. Baja ginan estazinoire eta gero hartu bir gendun
trena Baxona. Eta hartu gendun aldrebesetaku!
Hamentzir etorri biharrenin, Costa Azulea! Han
gixuzen, han gixuzen, eta esatetsat 'hamentxe gauzak eztai ondo dazen, nik ure ikusten dot, itsoso ede-

Ondarroa, 1979ko iraila. BAI EUSKARARI tanborrada.
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Ondarroa, 1982. Artelan tailerrean.
Josu Etxaburu Latxanbre eta Bitxore Laka, Anjel Etxanizi
egindako bustoekin: bata buztinezkoa (moldea) eta bestea brontzezkoa (definitiboa)

rra. Eta ezileike holako urik gure alderdire eon'.
Frantses bixok ez genkixen ixe. Eta preuntaten preuntaten halako baten esaskun: 'no, no, no, eso para el otro
lado', hurrengoko estazinoin salto etxeko eta hantxe
bueltako trena hartzeko. Goxeko ordubixak arte trenan
zain! Eta sartu ginan eta Baxona arte.
Gero sarritan joaten zen Bitxore Lapurdira mutil harengana, eta hantxe ezagutu zuen Monzon. «Nik hamengo gauzak kontaten netsazen eta nearrez ipintxen neban Monzon.
Pertsona bat umildiauarik eta bigunauarik eztot ikusi sekule».
Gaur arte mantendu dute harremana ihes egin zuen mutil
harekin, «asko etorten da Ondarrure».
Hortik aurrerako Bitxoreren bizitza ezagunagoa da.
Artearekin konpromisoa, euskararekin, abertzaletasunarekin... eta gauza guztien gainetik, herriarekin eta herritarrekin.
Ikusi arte, Bitxore!

Ibai Muñiz Etxaniz
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Orereta, 1990. Artisau eta eskulangintza Azoka
(lau egunekoa). Nekane Akarregi eta Bitxore Laka,
jendaurrean kartoigintzaren teknika erakusten
(egunkari paperak birziklatzen). Maskarak eta
buruhandiak egin ostean, margotu egin zituzten.

ONDARROA
BASERRI GIROAN
Hondarroa 2013an, Ondarroako
baserri auzotara jo genuen
estreinako bertako nekazal mundua hobeto ezagutzeko asmoagaz... Oraingoan Gardotzara
goaz, Teillerixe baserrira...

ANDRES LAKA
ARRIZABALAGA
O N D A R R O A

TEILLERIXE BASERRIA

B A S E R R I

G I R O A N

Rosana Goikoetxea • Ibai Muñiz

Andres Laka Maria Txakartegi ilobarekin.

Egunero-egunero 93 urterekin egunkaria eta ogia erostera joaten da
Andres. Ikusi, ez duela ondo ikusten dio, hegaletik begiratu behar
du, baina hitz egin… Hori bai berbontzi atsegina eta adarjotzailea!
Jatorra benetan! Arratsalde bikaina igaro genuen kontu-kontari
Andresekin eta bere iloba Mariarekin. Bizimodua gogorra izan badu
ere, goserik sekula ez duela pasa dio. Ea ondo bizi den galdetuta,
erantzuna zera izan da: “ondo ez, handik gora!”.
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Andres Laka Maria Irusta bere emaztearekin.

BIZIMODUA ETA SASOI BATEKO LANAK

A

ndres Laka Arrizabalaga 1921ean jaio zen,
Gardotzako Teillerixe baserrian. Aita, Jose
Andres Laka, Teillerixe bertakoa zen; ama,
Dominga
Arrizabalaga,
Errenterixako
Santana baserrikoa. Bera izan da gazteena
zortzi anai-arrebetan: Josefa, Jeolimo, Pedro, Asentzio,
Joxe Mari, Gregorio, Maria eta Andres. Etxea ez zen
endaz familiatik zetorkiena; aita maiorazkoa zen, baina
errenta ordainduta geratu zen baserrian. Urtero,
Asterrikako egunean, Gardotza inguruko baserri gehienen moduan, Asterrikara joaten zen errenta ordaintzera.
Ia baserri guztiak jabe berberarenak ziren.
«(…) Han euazen etxik, Santana, Antzubixe,
Laka, Garro, Andra Maixe, gu… Horrek danok
batenak zin. Don Isidro, mediku Lekettoku, andrian
familixi: “solanotarrak”. Terreno asko dakarre;
hamengo inguru guzti eurana da (…)».

Amaren baserria, Santana, lurrez Berriatua da baina
elizaz Ondarroa. Gardotza lurrez Berriatua da. Beraz,
Teillerixe ere bai. Baserria bera txikia zen; gaur egun, bertan behera lagata egon arren, ondo begiratuta, lar artean
ikusten dira haren hondakinak:
«(…) Han Gardotzan autobusan paradien
atzin, kamiño parta, ondioik ate bat ikusten da; ha
da kortako ati (…)».
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Ondo baino hobeto gogoratzen da Andres oraindik
ere han irauten duen arrosa zuriaren usain goxoarekin.
Teillerixe baserri inguruan lurra txikia zen; inguruko baserrietakoak ziren han bueltako lurrak: Antzubixa (Torrea
deitzen dio), Andra Maixa, Laka (errekaren kontra dagoena, Gorozikako zubi-ondoan), Ibargun Goiko, Gardotza
Goiko eta Gardotza Beheko baserrietakoak, hain zuzen
ere. Beste lur zati txiki bat Santana parean zuten. Bi zatiotan ereiten zituzten artoa, garia, arbia (behientzat janaria), erremolatxa, indiarrak arto artean, piperra, patata,
etabar. Sasoian sasoikoa. Behiak eta txahalak zituzten.
Idirik ez; ortua ereiteko behiak erabiltzen zituzten.
«(…) Solun biarra? Ein bi´zin danak, asko
gehixa, gehixa asko… danak! 14 urte edo aurrerautik hasitte, neu bakar-bakarrik soloa junde, lurre
behixakin ereitten neban. Hori gaztiena ixanda
(…)»

Ama egunero joaten zen Ondarroako azokara, eta
Debako azoka egunean ahizpa eta biak zaldia hartu eta
ttipi-ttapa joaten ziren Debaraino!
«(…) Gurin, eh?, piper handixe, ama zana,
Deba juten zan saltz(e)a; bera eta ahizti. Ahizti
eukan Berritxun; karru eukan zaldixaz, eta bixek
juten zin. Merkatuko egunetan. Deba arte ahiztak!
Ondarrua, egunin-egunin ama astuaz etortzen zan.
Sasoiku sasoien, dana. Esni bebai. Patati be goxa
erein, eta, arina datorrela eta, saltzeko, pezeti hartzeko (…)».
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Agustin Zubikarai, Andres Laka eta Marino Lejarreta, berbetan.
Igandeetan, merkatuan generoa utzi, eta goizean
goiz ama Dominga mezatara joaten zen seme-alabekin.
«(…) Domeketan, beraz mezata; goxeko
mezata; lenengo mezata; seietan; etortzen zan,
generu eta plazan laga, eta handik mezata. Gaur ez
da konparaziñoirik bez. Lengo barri… ufff!!! (…)».

Eguren baserriaren hemendiko aldean zuten basoa.
Apur bat urruti. Han pinuak eta garo-lekua zeukaten;
ganaduari azpiak egiteko eta, ondoren, simaurra egiteko
erabiltzen zuten hango garoa.
Jose Andres aita, Dominga amarekin batera baserrian lan egiteaz gain, Larruskainera egurrak garraiatzera
joaten zen semeekin bolante handiko karro handia eta
erremolkerako karro txikia hartuta. Teillerixekoak ez ezik,
Gardotza baserrikoak ere joaten ziren haien gurdiarekin
Larruskainera. Han, harizti handia zegoen, eta bertan bizi
zen batek haritz-enborrak ekartzen zituen beheko kaminora idiez tiratutako gurdietan. Gizon jatorra, hori da
burura etortzen zaion ezaugarria gizon hari buruz.
Andresek-eta, enbor luze-luzeak kargatu karroetara, eta
behiek tiratuta garraiatzen zituzten Ondarroako
Astillerura. Idia kaminorako ez omen da segurua; beraien
artean endredoak, bultzadak eta batak besteari tirakadak
izaten dituzte; kilometro asko egiteko animaliak ez direla
dio. Hogei metroko enbor luzeak ekartzen zituzten
Larruskaindik Ondarroara, garraiatzeko eta maneiatzeko
zail askoak. Txalupen gilak-eta izaten ziren. Sarritan,
Ondarroako kaleetatik ezin pasatuta ibiltzen ziren.

«(…) Hemen beko botikan justo-justun zabaleta, apartau ezindde, hogei metrokuk- eta luzeran,
ekarten zin arbolak, gillak eta (…). Horrek gerra
aurreko txapuzak di… aittek-eta, anaxi-tte, neu-te,
ni eh… zemat esangot ba, domeka bat ailaten da,
kaso baten, ta domekan bazkaixe, bazkaldu te, “zu
lota eh? Bixar goxin goixa jagi biozu te” (…)».
Berriatura joateko joera gehiago zuten, baina aitak,
pobrea izanik ere, Ondarroan lagun handiak zituela diosku: Arriola okina-eta, Badiolatarrak-eta… Beraien etxean
sagardoa beti egoten zen, arraina ekartzen zuten,
merienda prestatu-eta, jan-eta… Jose Andres aitak
Ondarroara gehiago jotzen zuen. Auzokoekin ere harremana ezin hobea zen. Errenterixakoekin ere bai. Teillerixe
baserria txikia bazen ere, adibidez Garro handia zen eta
elkarrekin lan asko egiten zuten. Auzolana ia-ia eguneroko gauza zen: garia ebakitzeko, garia jotzeko… Hainbat
baserrik makina erabiltzen zuten garia jotzeko. Gari asko
zuen baserrira “etorri egiten zen” makina, eta inguruko
baserrietakoak hantxe batzen ziren lanerako. Lehenengo
ezagutu zuen makina Zezermendi baserriko zen, eta
geroxeago Egurengoa. Andresen etxean, gari gutxiago
zutenez sikatzen jarri eta etxekoek jotzen zuten.
Baserriko tresnak eduki bazituzten, baina ez gehiegi ere. Lurrari kare-simaurra botatzen zioten kokoak-eta
hiltzeko. Soloan karea bota eta dena erretzen zuen. Karea
Markinatik ekartzen zuten. Lehenengo urarekin busti eta
urtu egiten zuten; ondoren karroan ipini eta ortuan botatzen zuten. Urtean behingo lana izaten zen; lurra berriz-
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tatzeko. Bestelako produktu kimikorik ez zuen ezagutu
gerora arte.
«(…) kalzimaurre, berez erreten zan. Bota
karrotik, eta, handik-eta erre arte usañe botaten ban
harek (…). Kare asko ekarten gendun hamengo
ingurukuntzako. Bi mille eta bostehun kilo bakotxantzat (…)».

Argia beti ezagutu izan du baserrian, bai sukaldean, bai goiko pisuan, baita kortan ere. Ura, aldiz, errekatik hartzen zuten baldeekin, oso garbia etortzen zen eta.
Arropa-eta errekan garbitzen zuten eta gero baserriko
azpiko aldean sikatzen ipintzeko lekua zegoen.
Larruskainen harizti asko bazen ere, baserri inguruko mendietan bertako zuhaitzak egon bazirela dio
Andresek, banaka batzuk, baina ez han bezain beste.
Berak pinua umetatik ezagutu du, batez ere etxeko basoan, baita hango garoa ere; halere, gero pinua asko gehitu zen.
«(…) Guk sutako egurre Garro atzeko partetik ekarten gendun; gurbixi, ona eta beru egurre. Ez
zan landu bihir, berez etorten zan (…). Bertako
arbolak, batak etxeako erun eztai zetako, eta, bestik… ezin bixirik laga lau orri tte (…)».

Inguruetan ez zegoen pinu askorik, solanotarrak
ekarri zuten pinua inguru hartara; pinu asko sartu zuten.
Pinua sartzen zenean ugazabak denei dei egiten zioten,
mokadutxo eta tragoxka baten truke lan egiteko; han ez
zegoen sosik banatzeko. Pinuak bere sasoian on asko
ekarri zuen, orain ez.
«(…) Piñuaz millonarixo ez diñek ein, ondiño
gehixa nahi´belako, asko geatu di; hori gehixa nahikuoi ez da geatzen. Eztai zemat milloi, hamentxe
Frantsesanin itturrixe dauena, hara aila orduko
piñadi bat euen. 1956xan-edo ebaiko´ben; milloi bat
hartu ´ben, sasoi haretan; barku eta dana eiñ´ben
horrek baiñe… ez dotsen erresultau (…)».

Eskolan, lehenengo, Berriatuan ibili zen. Zortzi
urterekin-edo hasi zen. Neskak eta mutilak banatuta egoten ziren. Gela bakoitzean adin bat baino gehiagoko ume
asko izaten ziren. Maisuak esaten omen zuen:
«(…) Basta ya! A ver, otro! (…).

Gorra zen. Zigorrik ez du gogoratzen, baina bai
atzamarrak berotuta erregelarekin: … heldu hemendik
eta bli bli. Hamabi urte arte-edo egon zen Berriatuko
eskolan, ez du ondo gogoratzen. Goizero-goizero eskolara joan, eta, arratsaldean etxera etorri eta gero, beti
zegoen baserrian zeregina: galdara zakuarekin garbitu,
solua… Berriatuko eskola utzi eta urtebete inguru

102

•

H o n d a r r o a

2 0 1 4

Gorozikako auzo-eskolara joan zen; ikasi zuen apurra han
ikasitakoa dela dio. Hango maistraren izenarekin ez da
gogoratzen, baina bai zelako gogorra eta zorrotza zen.
Eskolan gazteleraz aritzen baziren ere, etxeko hizkeraz,
euskaraz aritzearren zigorrik ez du gogoratzen. Etxean
berritxuarrez egiten zuten.
Ondotxo gogoratzen du Andresek nola joaten ziren
oinez Gorozikako eskolara:
«(…) Juten zin eh… Hantxe Antzubixako
torri? Hangoxe anaixe bi juten zin, te neu be bai;
arrautze bat eta lau indiar hartu, egosi danak botata leku bata… ipintxen ben bazkaixe, eta bazkarixaz
gorutz (…).

Asko ez zuten ikasi eskola-urte gutxi haietan, baina
bizitzan moldatzeko beste bai, ordea.
(…) Matematika? Bai, ixe-ixe general be juteko modun, multiplicar ikasitxe: “sumar, restar, multiplicar ta… para de contar”. Eskribiuten be zeozer,
ta? Bastante korriu dot, hara be pasaute na, hara be
pasaute na… Hauxe be (hatzaparrekin keinua eginez) ez dot ein okerrekoik! Frantzire be bai, tte…
Daneta aila, ondo gainea! (…)».

Asterrika auzo-eskolako detaileren bat ere gogoan
du: han “maistra famosi” egon zen. Maistrak eskolaumeak bidaltzen zituen beti egurretara, bera bero-bero
egoteko. Ikasleen artean okerrenak zirenak, egun batean
maistraren gonari su eman eta gonak su hartu zion…
Umeak izanik ere, etxean lana franko egin behar, eta,
eskolara joan, eta han ere lan eta lan jarraitu behar.
Gaztetako pasarte polit bat ere ekarri du gogora
Andresek elkarrizketan: goiti-behera bat ba omen zuten;
joan ziren Azkartegiko gora sei edo zazpi lagun eta han
datoz; kotxeren bat pasatzen omen zen behin edo behin,
baina autobusa edo holakoren bat pasatzeko, apur bat
baztertu egin ziren; halako batean gurpil txikietan grekotza sartu, zarratu eta denak… zimmmmm! Airean joan
ziren. Bera azpian suertatu zen, eta… Goiti-behera hartu
eta errekara bota zuen, baina ezin ezer esan gero etxean.
Hori pasa zen, baina biharamunean, anaia bat eta bera
Arriolaneko okindegira zerbait eramatera joan, eta hura,
aitaren laguna konturatu mutil koxkorrak, beti ez bezala,
mauka jaitsita zuela eta, odoletan… ea zer pasatu
zitzaion galdetu zion okinak, baina berak kontatzea
saihestu egin zuen. Denborarekin istripu txiki hura nola
sendatu zen gogoratu du.
Erlijioa sakratua zen. Elizara jaiero joaten ziren
Berriatura. Ez zuten galtzerik. Han lau abade ezagutu
ditu, Don Felix eta Don Brunoren izenak datozkio gogora. Geroxeago, anaia bi ere etorri ziren abade Gernika
albotik, gizon “garauk”, euskaldunak. Elizan ere euskaraz

Andres Laka Urko Txakartegi bere birlobarekin.

GUDA ZIBILA: BIZI IZAN ZUTENEKOA
Guda Zibilean Teillerixe baserria frente biren erdian geratu zen. Ondotxo gogoratzen da Andres erreketeak etorri
zirela Ondarroara. Itsasoz heldu omen ziren asturiarrak.
Gizon “garauk” zirela gogoan du. Frentea zazpi hilabetez
egon zen Gorozikan eta Asterrikan, eta baserria erdierdian zegoen, Gardotzan. Zazpi hilabete horietatik seitan, baserrian bizi izan ziren. Zazpigarren hilabetean,
arreba nagusia Amorotora ezkonduta zegoen, eta, kargatu behiek tiratutako gurdia traste batzuekin, eta haraxe jo
zuen familiak frentetik ihesi.
Han ziren apirilaren 26an, Gernikako bonbardaketa
izan zenean. Hegazkinak hirunaka pasatzen ziren beraien
gainetik. Gernika desagerrarazteko beste. “Uf, uf, uf…!”,
garai haiek gogoratzean barru-barrutik ateratzen zaio
Andresi.
«(…) bruuu-bruuu pas(a)ten zin. Halako
baten, amaitxu ben…(…)»

egiten zuten, erdararik ez du ezagutu. Gero, garizuma
izaten zenean, dantzarik ez, musikarik ere ez, eta…
akabo! Zeregin asko bertan behera utzi behar erlijioak
hala eskatuta. Orduan, beste aukera bat, soka erosi
tabernan-eta, eragin-eta, kanta-eta…, horrelaxe denbora
pasatzen omen zuten besterik ezean.
Elizan gertatutakorik ere badu kontatzeko
Andresek: nola abadeak Luisi zume luzea ekartzeko eskatu zion, egur fin-fina, eta, zertarako eta…
«(…) Bazan mutil bat. Behin esaotsan abadik
e…, zeozer parientik edo zin abadi eta gurasuk, eta
esaotsan ze:
—Luis, –esaotzan–, bixarko ekarri ein bizu
zuma bat.
—Zumi?

—Bai. Zelaku, edota?

—Ba hiru bat metro edo lau bat daukezena.

—Ez ekarri, e? –esan geuntsan–, ez ekarri e?
Hori geu joteko da-ta.

edo.

—Bai, zera!, zeozetako ixango dau, etxerako

—Kontun eon, lenengo estreinako zaittu-te
–esan geuntsan.
Bixamonin, han ga gu azkenengo bankun eta:
—Nun dozu?
—Hamen.

Eta… dza! Belarrixan! (…)».

Ondoren, beraiek bizi ziren Amorotoko baserri hartara soldadu batzuk joan ziren eta… Atzo izango balitz
lez datorkio burura gaueko isiltasunean gelditu bako soldaduen zapata-hotsa.
«(…) Halako baten, hamen datoz sekule zopa
beroik jan bakoik. Erdaldunak, baiñe pertsonak ez.
Hiru edo zin, eztai nunguk zin. Eurei erakustea jun
biotela beste baserrire bidi. Eta han etxekuk, han
bixi zanak, ni lagateko baketan esan, eta kanpoa ata
ginuzen… ardixak eta bildotsak euazen, eta zast!
galtzarpea… Bertako andra zaharrak bera gazti
ixan balitx ez leukela hartuko esan. Eta eurak: “Qué
dice?” eta andrik: “arbolapin keixe” erantzun
(…)».

Bost anaia izan zituen gudan soldadu; horietako
bat Teruelen zendu zen. Otxandion ikaragarrizko atakea
egon zen egunean jakin zuten familiakoek anaia gerran
hil zela. Ondo gogoan dauka Andresek egun hartakoa:
«(…) Berritxuko plazan dantzan gebizela etorri zan karteru, eta… “hemen ezta gauza onik”,
esan neban:
—Ze Felipe? Zer da?

—Ez… ixebez… Enkargo bat dakat eta etxea
jun birou.
—Nik ezin neike erun?

—Ez, ez, ez… Bixok jungo ga.

Etorri giñan etxea, eta aitte han euan lagunakin meixenda-afaixe eitten… Ufff! Gogorra! (…)».
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Andres Lakaren taxia, 9 plazakoa.

Guda osteko kontu bitxi bat ere gogoratu du: sasoi
hartan soldadu etorri zirenak, gerora arrantzale etorri
zirela Ondarroara. Eta baita baserrira bisitan joan ere
arrain-partearekin. Honela kontatzen du nola eskuko
bonbekin arrantzan egiten zuten marinelak eta biak:
«(…) —Ahí hay pescau! Más de mil kilos, sí!
–esan neutsan asturiarrai.
—Desde ahora empiezas echando faros?
–berak.
Bagaz han beire eta…

—Bueno, eso si pruebas, ya me dirás –esan
neutsan.

—Mañana voy a traer bombas de mano; tres:
tú vas a echar uno y yo voy a echar dos –esan zuen
mariñelak.

Iñok be ez ekixen, eh? Jun giñen, bota neban;
berak beste partá bat, eta hona besti tte… Hiru lekuta bota gendun. Halako baten, lobiñak. Lobiñi
arraiñ txikixe da.
—Si no hay aquí nada –esate´ban.

—Que no? Eso va a venir blanco por aquí
–erantzun notsan.

Etxian partá datorren korrienti… Halako
baten, “tik-tuk, tik-tuk”… baserrixan azpixen, erropak izeitxen zin lekun, eztai zenbat hartu gendun,
sarbuk-eta, lupinak-eta, hartu genduzen han, eh?
Gure etxian azpixen udan arboli hontá euan erreka
(besoekin keinua eginez); han makiña bat lupina
atrapaten´ban Azkartzegikuk. Len korriente gehixa
euan, zentrifugaue; handixek etorten zin arrainak.
Gero inundaziñoikin-edo aldatu zan… (…)».
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Anaia guztiak joan ziren beste baserri batzuetara
morroi, Andres geratu zen jaiotza-baserrian. Gogoan du
anaia bat Iketza baserrira joan zela. Geroago, euretariko
bat “Drongeneko zerreixan” egurrarekin; batzuk, bera
barne, obretan ibili ziren. Halan edo bestelan bizimodua
ateratzen, aurrera egiteko.

EZKONDU ETA GERO,
ONDARROARA BIZITZERA: TAXI-GIDARI
Emaztea izango zena, Maria Irusta, auzoko Garro baserrira etorri zen. Mariaren amaren jaiotetxea zen; aitita alargunduta zegoen, eta hara joan zen familiari laguntzera.
Han ezagutu zuten elkar. Izatez, Burgain baserrikoa zen
(Asterrika, Mendexa aldea). 1948an ezkondu ziren
Burgainera; han sei urte egon ziren. Gero, ezagun baten
etxera etorri ziren Ondarroara bi umerekin bizitzera,
nagusia sei urtekoa eta txikia sei hilabetekoa. Beraiek
esanda joan ziren haien etxera bizitzera, baina ez zuten
asmatu; gauean umetxoari bularra emateko argia pizten
ere ez zieten uzten. Emazteak asko sufritu zuen sasoi hartan. Gero Kittarranekoen etxean logela estu samarrak
egin eta han hartu zituzten apopilo. Hori bai aldea etxe
baten ala bestean bizitzea!
Ondarroara etorri zenean bizitzera, obretan hasi
zen lanean. Pixapeko Mateo Osaneko txaleta-eta, frontoieta…, eurek eraikitakoak dira.
«(…) harek danak ein genduzen, bai…
Medikuk garbi esanda neuri, bixotzetik opera nitxanin, pasatxuaz neuri tokaten gatana baino
“hobiauek” (…)».
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Ondarroako taxi geltokia, Kanttoipen, 1964an.
Karenka, Kresala taberna, eta goian, frontoiko pareta.
(Udaletxea egin gabe dago; 1966koa da)

Geroxeago, 1952an hasi, eta hiru bat urtetan, zaldi
eta karroarekin garraiatzen ibili zen: arraina izan, ikatza
izan, gatza izan; parean zegoena. Ostean, kotxeko gida
baimena atera zuen, eta aurreko lanbide guztiak amaitu
egin ziren berarentzat. Ez zitzaion erraza egin gida baimena ateratzea; berak dio batzuek errazago ateratzen
zutela edo lortzen zutela. Hortik aurrera, taxi-gidari, kilometroak egin eta kilometroak egin. Asko ibilia da Andres
errepideetan, eta oraindik gaur egun ere buruan ditu
pasa dituen ia errepide guztiak. Aipatu behar, nola ez,
izan dituen bezero onak ere: Honorino Prendes familia,
alturako armadoreak, Kofradia, notarioa, Jose Ortiz…
Gehienak maila altuko bezeroak.
«(…) klientik… Notaixu? Holako lau euki
banittu, ixe-ixe millonaixu eindde neuan. Hasi nitzenin bostehun pezeta Bilboa osteri.

Ortiz, Jose aitte difuntu, Donostia juten zan,
eta bixamonin Deba hamaikak ingurun heltzen zan,
eta Deba juten nitzen bere bile. Propiñi sasoi hartan
bost ogerleko emoteostan eta esateostan ze errezibu
ofizina eruteko. Jose Arteondo taxistik sinistu bez!
(…)».
Lehen ia telefonorik ere ez zegoen; Kamiñazpiko
auzo guztian Andres taxi-gidariaren etxean eta
Iturribarriko serran besterik ez zen telefonoa. Gehienetan
emazte Mariak hartzen zuen telefonoa, eta mandatu
guztiak jasotzen zituen txukun-txukun, idazkari partikular
eta efikaza. Itsasoko marinelek ere hara deitzen zuten,
eta bien alaba joaten zen etxez-etxe arrantzaleen emazteen bila, senarrekin telefonoz hitz egiteko. Lekutatik deitzen zuten eta!

Jubilatu eta gero, Teillerixe izan zen Andresen denbora pasa tokia. Oraindik ere anaia bi bertan bizi ziren,
eta hara joaten zen laguntzera. Han etxerako generoa
erein eta jasotzen zuen, eta untxi batzuk ere bazituen.
1983ko uholdeetan, errekako ura asko igo zen,
Teillerixeko horman 2,40m-ko altuera hartu zuen urak.
Dena alferrik galdu zen. Baina Andresek, bere seme eta
suinaren laguntzarekin, berriz ere baserria berreraiki egin
zuen.
Ondotxo gogoratzen da Gardotza zelakoa zen ere.
Industrialdea egin aurretik, terreno hartan ortuak zeuden,
laboreak, lur onak. Azkartzatik hasi eta Gorozikako zubiraino industrialdeko lur izendatu ziren. Baserriko jabeak
tratua egin zuen Gardotza Poligonoko zuzendari-batzordearekin. Horrela, baserria usufruktuan erabili ahal izan
zuten, harik eta Jose Mari zendu zen arte.

•••••••

Eskerrik asko, Andres, barruan daramazun
altxorra gu guztiokin elkar-banatzearren. Zuen
kontuak entzun eta irakurriko ez bagenitu,
lehengo berririk ez genuke jakingo! Zu bai, zu,
berba-lagun jatorra eta prestua! Hurrengoan,
gehiago.

Rosana Goikoetxea
• Ibai Muñiz
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BITXORE LAKARI OMENALDIA

Ondarroa, 2014ko urriaren 11n.
Jose Mari Aranbarri Botx bertsutan
Musika Plazako eszenatokian.

BERTSUTAN
BETI PREST!
JAI BARRIA ONDARROAN

Ondarroa, 2014ko irailaren 13an.
1. «Txapela burun ta ibili Ondarrun»
JAIA Bertsutan taldeko Jon Arrizabalaga
eta Jose Mari Aranbarri Botx bertsolariak
Alamedan euren saioa egin ostean.

musika•literatura•euskara

ONDARROA,
EUSKAL
KULTURAREN KABIA

PEDRO MARIA

UNANUE

(Ondarroa, 1814- Trieste, 1846)

200.

O N D A R R O A : E U S K A L K U LT U R A R E N K A B I A

UNANUEren

JAIOTZAREN

URTEURRENA

2014ko abuztuaren 15ean Pedro Maria Unanue tenore ondarroarraren jaio
zeneko 200.urteurrena bete da eta urteurren hau ospatzeko Pedro Maria
Unanue Fundazioak hainbat ekintza kultural antolatu ditu Unanue tenorearen
bizitza eta ibilbide musikala birgogoratzeko asmoz. Aipagarrienak,
Ondarroako elizan egindako Euskal abesti berrien gala lirikoa, Bilboko
Orkestra Sinfonikoak eta Miren Urbietak egindako saioa, Unanueri buruzko
hitzaldia eta bai Ondarroan eta Bilboko Musika Kontserbatorioan egindako
erakusketak dira.
Ekitaldi guzti hauek herriko kulturaren memoria gorde eta zabaltzea izan
dute helburu, baita jarraian irakurriko duzun Unanuen bizitzari buruzko idazlan hau ere.
Angel Ituarte Aulestia

U

nanue abeslari ospetsua izan zela jakin badakigu, baina zergatia jakitea ere garrantzitsua
da. Honekin konturatzeko ikustea besterik ez
dago nola, norekin eta non abestu zuen tenore ondarroarrak.

Idazlan honetan puntu hauek argitzen saiatuko
naiz, Nino Dentici eta Juan Antonio Zubikaraik idatzitako
Pedro Maria de Unanue, El primer tenor vasco universal liburua oinarritzat hartuz.

Pedro Mari Unanuek nola abesten zuen jakiteko ez
dugu soinu grabaziorik garai hartan ez zeukatelako gaur
egun ezagutzen ditugun baliabiderik. Horregatik bere
bizitzako datu biografikoetara, eta batez ere garaiko
aldizkarietan kritikoek idazten zuten kroniketara jo behar
izan dugu. Errusieraz eta italieraz idatzi ziren kronikak
euskarara itzultzen saiatu gara eta gaztelaniazkoak,
ordea, idatziak izan ziren bezala aipatuko ditugu originaltasuna mantentzeko asmoz.
Pedro Mari ume eta gaztea zeneko datu biografikoetan oinarriturik konturatzen gara umetatik nabarmendu zela bere ahots ederrarengatik. Abesten entzuten
zutenek berehala konturatzen ziren ahotsean zeukan
doiarekin.
Etxebarria Jauna, Ondarroako elizako organojotzailea izango da Pedro Mari gazteak zuen abesteko
erraztasunarekin konturatu, eta mutiko gaztea bideratzen hasi zen lehena. Bere ahots ederra entzutean txikitatik sartu zuen parrokiako koruan abeslari gisa eta
Etxebarria Jauna Lekeitioko organo-jotzaile izendatu

zutenean, berarekin eraman zuen Lekeitiora. Abeslari
gazteak hamalau urte zituen.
Arestian aipaturiko Pedro Maria de Unanue, El primer tenor vasco universal liburuaren egileek hau diote:
“Zilegi zaigu pentsatzea Etxebarria k gaztetxo hau kapera tenore edo txantre izateko prestatzea
zuela helburu, baldin eta abade izateko bideari ekiten bazion, edo eta agian ikasketak gauzatzea, organo-jotzaile edo kapera maisu izan zedin, eta horregatik pentsatzekoa da Etxebarriak, ikaslearekiko
harreman estu hartan, solfeoa eta organoa joten
irakatsiko zizkiola ere”.

Bere lagunek ere jakitun ziren eztarrian zeukan
altxorrarekin eta asko lagundu zioten bere ibilbide musikala bideratzen.

UNANUE ABESTEN HASI BERRIA
Hemezortzi urte zituela Pedro Mari Santanderren zegoen
bere senide eta lagun batzuekin La Habanara joateko
asmoarekin, baina adiskide batzuek bere kanturako gaitasunaz oharturik, Santanderreko Katedraleko tenore
postua eskaini eta bertan gelditzeko konbentzitu zuten.
Ostean, Santanderren urte eta erdi egon eta gero,
lehenengo gerra karlistaren hasieran, Unanue Madrilera
joan zen bere adiskideen bultzadaz Maria Cristina erreginak sortutako Errege Kontserbatorioan ikasteko asmoarekin.
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Pedro Maria Unanueren jaiotza agiria. (1987ko irailean eguneratua. Derioko artxibotik)

110
Pedro Maria Unanueren jaiotza agiria. (Originala, 1814koa)
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Ondarroa, 1840 aldera.
Unanuek Madrilen egin zituen bere ikasketak baina
sekula ez zuen Madrileko Kontserbatorioan ikasteko
aukerarik izan, ez baitzuten bertan onartu. Piemarini
Kontserbatorioko zuzendariak Unanueren ahotsaren
indarra eta jarioa entzutean ikaratuta gelditu zen.
“Tenorearen gustu txarra eta ahots gogorrak” entzutean
froga hartan zegoen zuzendariaren emazteak, belarri

zuloak itxi zituen eskandalua adieraziz bezala, aztoratuta.
Bere ahotsa ez zetorren bat garai hartan Piermarinik irakasten zuen eskolarekin.
Eskola honek Barrokoan zuen oinarria. Castrati eta
falsetisten kantatzeko estiloa irakasten zuen, apaingarriz
betea eta birtuosismo handiko abesteko era. Unanuen
ahotsa guztiz kontrakoa zen. Ikertuta dagoenaren arabe-

Santanderretik Madriderako bidaia.
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Ramon Carnicer eta Jose Reart. Unanuen Madrileko lehen laguntzaileak.
ra, eta beti garaiko autore eta abeslarien kritikak oinarritzat hartuz, bere ahotsa “Spinto” deitzen zaion motatakoa zen, opera lirikoak eta dramatikoak abesteko aproposa, indartsua eta Erromantizismoak eskatzen zuen sentimendu adierazpenak abesteko egokia.
Ramon Carnicer, Teatro de la Cruzeko zuzendari
berriak, ahots froga bat egin ondoren antzerkiko korista
bezala kontratatu zuen ondarroarra, eta Jose Reart musikariak trebatuko zuen abesteko teknika leundu eta prestakuntza osatzeko bidean. Gisa honetan sartu zen tenore ondarroarra liberal giroko talde intelektualetan .
Harrez gero, 1836ko martxoaren 1ean, hogeita bat
urte zituela abestu zuen Unanuek bere lehen opera.
Belliniren Norma, Pollionen paperean hain zuzen ere.
Ramon Carnicerrek opera hau abeslari hasi berriekin
antzeztu nahi izan zuen. Kritikak abeslariarenen gaztetasuna eta ikasi beharra nabarmentzen du. Madrileko
“Semanario Pintoresco” aldizkariak honela dio Unanuen
debutari buruz:
“(...) Lo mismo decimos del señor Unanue: su
voz fuerte y atrevida, aunque un poco endeble en los
puntos bajos, está en el caso de un potro que aún no
obedece con docilidad a su jinete. Pero obedecerá
con el estudio. Sólo eso forma artitas eminentes”.

UNANUE OPERA NAZIONALAREN
SUSPERRALDI AHALEGINEN
PARTE HARTZAILE ETA
OPERA ITALIARREN ESTREINATZAILE
Iparraldean gerrak jarraitzen zuen bitartean, Madrilen
Maria Cristinaren jarraitzaile liberalak ziren nagusi.
Ohikoa zen Madrileko antzokietan kanpoko konpainiak
eta abeslariak kantatzea, orduan italiar konposatzaileak
zeuden modan (Rosinni, Bellini, Donizetti...).
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Intelektual liberalak ordea, Espainiako kultura berpiztu eta lekuko opera bat suspertu nahirik, Opera
Nazional bat sortzeko asmoari ekin zioten: musikari
espainiarrek gaztelaniaz idatzitako operak aldarrikatu
zuten, baita italiar operak gaztelaniaz abestea proposatzera heldu ziren.
Unanue bete betean harrapatu zuen garai honek
eta Opera Nazionalaren eraikuntzan parte ere hartu zuen.
Opera entzuten zen Madrileko antzoki onenak
Teatro de la Cruz, Teatro del Principe eta Teatro del Circo
ziren. Teatro de la Cruz antzokia Ramon Carnicerren
eskutik berritze honetan murgildu zen. Jarlekuak berriztatu, argiztapen berriak ipini eta lekuko abeslariekin konpainia sortu zuen. Unanue konpainia honetako lehen
tenorea izatera heldu zen.
Hiru urte beranduago 1839ko martxoaren 10ean
bueltatu zen Unanue agertokira. Berriz ere Norma operarekin. Emanaldi hau Carnizerren faboretan burutu zen eta
hilabete bukaeran Belliniren La Strainera opera abestu
zuen.
Kritikak oso onak izan ziren bati-bat Madrileko
konpainia berria bultzatu nahian. Honela dio El Entreacto
aldizkariak:
“Brillante éxito obtenido en la noche del
domingo en el teatro de la Cruz (...) los señores
Unanue y Clavet, asi como el señor Rodriguez(...)
contribuyeron eficazmente al buen éxito de la
ópera.”

Madrileko arte eta musikari eskainitako aldizkarietan non nahi aurkitzen dira Espainiako opera suspertzeko
ahaleginak eta konpositore eta abeslari espainiarrentzat
laudorioak.

Madrideko TEATRO DE LA CRUZ antzokia.

1839ko maiatzean Ducassi konpositore espainiarraren Gabriela di Vergy opera estreinatzen du Teatro de
la Cruzen, eta aldi berean aipatu behar da lehendabiziko
aldiz Espainian Lucrezia Borgia opera abestu zuen tenorea Unanue izan zela. Hona hemen Unanuek jasotako kritika:
“El señor Unanue, por otro lado tiene buen
método, excelentes modales y una voz de garganta
muy grata, y en muy buena cuerda, pero necesita
ejercitarla mucho para adquirir más extensión y
para modular en los altos con más dulzura y flexibilidad. Cantó y represento muy bien el dúo final del
tercer acto, el dúo con la señora Lombía en la escena segunda del cuarto acto y el final de la ópera.”

Zenbait emanaldi egin ondoren eta entseatzeko
denbora gehiegirik gabe 1839ko abuztuan lehenbiziz
Madrilen, beste estreinaldi baten parte hartu zuen
Unanuek: Ricciren Criara de Rosemberg opera.

Ez zen asko gustatu eta hamabost egunera Norma
abesteari ekin zion berriro.
Urte honetako abuztuaren 30ean gerra bukatu zen
eta Madril, hiriburua, ospakizunak prestatzen hasi zen,
baita Teatro de la Cruz antzokia ere. Hauetariko ekitaldi
batean, Ricciren Una aventura de Scaramuccia operan,
Unanuek bi euskal kanta abestu zituen bizkaitarren ohiko
jantziekin. Ekitaldiko programak hau aipatzen du:
“Terminado el primer acto se cantará por el
señor Unanue y coristas, en celebridad de los felices
acostecimientos de las provincias del norte, el
Zorzico vascuence del maestro Sobejano, que tanto
se aplaudió en la noche de 6 del corriente,
Concluida la ópera y con el mismo motivo, se cantará también por el señor Unanue y coristas otro
Zorzico vascuence compuesto por el profesor Pedro
Albeniz, para la serenata dada a SS,MM. en la
noche del 4 delante del Palacio”
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Madrideko TEATRO DEL CIRCO antzokia.

Horrez gain, garrantzitsua izan zen Baltasar Saldoni
espainiarraren Cleonize, Regina di Siria operaren estreinaldian Unanuek parte izana. Ez zen bereziki nabarmendu tenore ondarroarra obra honetan, abestu behar zuen
zatia agudoegia baitzen beretzat. Dudarik gabe Saldonik
antzinako ahots eskolaren arabera idatzi zuela opera hau.
Hona hemen estreinaldiaren kritika:
“El público aplaudió los trozos más notables
de la composición y ejecución, pidiendo al final del
segundo acto el nombre del autor, el cual salió
acompañado de la señora Villó y de Unanue y, presentes los tres, se redoblaron los aplausos y vimos
arrojar de los palcos dos coronas de laurel”.

Baita ere 1840an, lehendabiziko aldiz Espainian,
Aubert frantziarraren Il Domino Nero opera abestu zuen,
Opera hau Unanuen faborean, hau da, ekitaldia bere
ohorean eta laguntasuna emateko, muntatu zuten.

ANDALUZIAKO BIRA ARRAKASTATSUA
1840ko udaberritik 1841eko abendura arte, Unanue,
konpainia berri batekin Andaluziarantz abiatu zen.
Badirudi bira hau oso ondo etorri zitzaiola, esperientzia
hartzeko, abeslari bezala nortasuna sendotzeko eta bere
ahotsa indartzeko. Garai honetatik aurrera kritika gehienak oso onak dira, eta denek aipatzen dute Unanuek
ahotsean zuen indarra.
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1840ko ekainean, tropa Isabelinoak Morella
herria bereganatu zutela oroitzeko ospakizunetan
Saldoniren Ipermestra opera antzeztu zuten eta
bukaeran Unanuek bi euskal zortziko abestu
zituen bizkaitarren ohiko jantziekin, Madrilen
egin zuen bezala. Itxuraz, izugarrizko txalo zaparradaz eskertu zuten Cadizeko entzuleek. Urte
honetan baita, Andaluziako denboraldia amaitzeko, Ventura Sanchez maisuaren La conjuración de
Venecia opera berria estreinatu zuen Cadizen.
Konpainia hau bi antzerki talde eta abeslari talde
batez osatuta zegoen, eta Andaluziako hiru hiriburuetan
(Cadiz, Sevilla eta Malaga) txandakatzen zuten ekitaldiak.
Udaberritik hasi eta urte bukaeraraino konpainia
berri honekin Unanuek Cadiz, Sevilla, eta Malagako
antzoki garrantzitsuenetan hamabi bat opera ezberdin
abestu zituen. Hauek dira esanguratsuenak: Saldoniren
Ipermestra, Belliniren La Strainiera, Il Puritani eta Norma,
Ricciren Chiara di Rosemberg eta Una aventura di
Scaramuccia, Rossiniren Moises, Il barbieri di Siviglia eta
Otelo, Donizettiren Lucia Lamermoor, Lucrecia Borgia eta
Marino Faliero, Hilarion Eslava nafartarraren El solitario
de monte salvaje.
Badirudi opera zale eta eskaera handia zegoela
ikuskizun hauetarako Andaluzian, entzule sutsuak zirela
bai eta kritikari zorrotzak ere. Hona hemen Unanuek,
Norma opera abestu zueneko kritikariaren aipamena:
“El señor Unanue agradó como siempre. A
nuestro parecer lo que canto con superior maestría
fue el divino andante que empieza “Ah troppo tardi
t´ho conosciuta”, el público, siempre inteligente, le
dió repetidos bravos (...)”.

Beste opera eta kontzertu batzuetan parte hartu
ondoren 1842an, Granadan abesteko sinatu zuen kontratua betetzera joan zen. Ikaragarrizko arrakasta eduki
zuen eta kritika oso onak ere. Bertan abestu zuen operak
aipagarrienak Donizetiren Gemma di Vergy eta Lucia
Lammermoor izan ziren. La tarantula Granadako astekariak kritika hauek argitaratu zuen abestutako opera biei
buruz:
“El señor Unanue cuya reputación era bastante conocida de este público por los periódicos de
Madrid, Cadiz y Sevilla, ha desempeñado el papel
de Tamas arrancando a cada paso aplausos de entusiasmo en la cavatina del primer acto, yen el dúo
del tercero ha admirado por la extensión de su voz
,por la valentía y fuego de su acción y por la propiedad y desenvoltura con que une l aparte dramática al as inflexiones del canto en su difícil papel.
Felicitamos al Señor Unanue y deseamos que, dedicándose al estudio de su arte y al cultivo de sus brillantes facultades, dé as u patria la gloria de poseer
uno de los primeros tenores de Europa”.
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Lucia Lammermooreko ekitaldiari
buruz:
“El señor Unanue desempeño el papel de Edgardo, ¿Que
podemos decir de él? Si su voz y
su maestría no hubieran sido
desde luego prendas muy oscuras
de un cabal desempeño, el saber
que acababa de estudiar al célebre Rubini en ésta su opera favorita era bastante para prometerle
los innumerables aplausos que
con su ejecución ha recibido. El
señor Unanue ha cantado, como
siempre, bien y particularmente
ene l final del segundo acto yen
el rondó se ha excedido a sí
mismo desarrollando toda la
extensión de susu inmensas facultades. Al concluirse laó pera, el
público, satisfecho, hizo salir a la
señora Corina y al señor Unanue
y, arrojándoles dos hermosas
coronas, división entre ambos sus
entusiasmados y justos aplausos”

Operak abestu ahala, ahotsa sendotu zitzaion eta hobeto kantatzen
zebilen Unanue. Bere ospea handitzen
zihoan Madrilen eta kritikek bere ekitaldiak goraipatzen zituzten. Esan
dezakegu Unanuen ahotsaren ezaugarririk nabariena, bere indarra eta jarioa
zirela. Unanueren garaikidea izan zen
Espin y Guillen musikagile eta opera
konpositoreak hoberen deskribatu
zuen ondarroarraren ahotsa:
“La voz de Unanue era
extensa y robusta hasta lo sumo,
pues alcanzaba del La grave
hasta el Do agudo en la extensión
de un tenor” sfogatto”. Su carácter y tesitura de voz correspondía
más al género serio que al de
gracia o “messo carattere”; así
es que en la Norma, Belisario,
Zelmira, Esule di Roma y otras
del mismo género sobresalía con
notable ventaja a cuantos tenores
de su cuerda (con poquísimas
excepciones) que habíamos oído
en Madrid. No se crea por lo que
acabamos de exponer que a
Unanue le era extraño el repertorio de “mezzo carattere” pues
tenia el recurso de alcanzar las
nota más elevadas del a voz de
tenor sin fatiga y sin que en la
pronunciación aparentara la
menor violencia.”
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PRINCIPE
ANTZOKIA
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Baita,
Madrilen
Hilarion
Eslavaren La Tregua de Ptolemaida
abestu zueneko La Iberia Musical aldizkariak argitaratutako pasarte baten kritikak honela dio bere ahots indartsuari
buruz:
“El señor Unanue dijo
bien el recitado y el andante de
La tregua de Ptolemaida, desplegando en la caballeta todo el
torrente de su gran voz de pecho,
con un acento guerrero aterrador”

Opera abestean, antzeztea ere
garrantzitsua da, Unanue antzezle ona
zela diote kritikek, batez ere indarra eta
nortasun handia behar ziren pasarteetan . Horrela dio El Genil aldizkariak
Belisario Donizettin operari buruz
Granadan:
“El aria del señor Unanue
en el tercer acto ha sido la pieza
más aplaudida de la ópera y
nosotros creemos que con razón
pues teniendo un allegro todo de
bravura, le permite desplegar el
torrente de su voz y expresar con
el fuego de su alma la indignación
que
experimenta.
Aprovechamos esta ocasión para
hacer justicia al as grandes dotes
que posee el señor Unanue como
cantante y como actor. El público
escuchó con transporte los últimos puntos de su caballeta.”

“Unanue dice bien todos
los cantos que exigen fuerza y
bravura, porque este género es el
que se adapta mejor a su voz y
estilo, Así para juzgarle, es preciso oírlo en la imprecación de
Lucia, donde expresa de un modo
aterrador la rabia y el despecho
que en aquella escena debieron
desgarrar el corazón del infortunado Edgardo”
1842ko udan Unanuek Paulina
Viadort abeslari ospetsuarekin Il barbiere di Siviglia abestu zuen Granadan.
Arrakasta ikaragarri baten ondoren
Paulinarekin
batera
Alhambrako
Enbaxadoreen saloian errezital bat
emateko gonbidatu zuten. Ekitaldi hau
bukatu ondoren Paulinarekin Errusiara
joateko kontratua sinatu zuen.
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Alhanbrako Enbaxadoreen saloia

Paulina Viardot abeslari ospetsua

Granadan, ohikoa zen bezala, olerki bat egin
zioten Unanueri eta bere laguntzaile zen Corina di
Francori. Hona hemen poesia hau:
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1843an Unanuek idatzitako dokumentua
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S. Petersburgo 1844an
SALBOKONDUKTOA. Unanuen konpainia Errusian
sartzeko agiria, bisadua. San Petersburgo, 1844.

Garai hartan zalgurdian bidaiatzen zen.

OSPE INTERNAZIONALA LORTU ZUEN
LEHEN EUSKAL ABESLARIA
San Petersburgora irten aurretik badakigu Unanue
Ondarroara bueltatu zela udaran atsedena hartzera.
Jadanik bere ospea herrian ezaguna zen eta herritarrak
desiratzen zeuden bere ahotsa entzuteko. Elizan abestu
zuen eta Arrantzaleen Kofradiako liburuetan agertzen
den bezala freskagarri batzuk edan zituzten berak eta
bere jarraitzaileek.
Granadan eta Madrilen abestu ondoren 1844ko
udazkenean Unanue San Petesburgora heldu zen. Garai
honetan tsarren hiriak miloi erdi baino biztanle gehiago
zituen, eta bertan lortutako arrakasta izugarria izan zen.
Bere konpainia Europako abeslari ospetsuenekin
osatua zegoen: Paulina Viardot sopranoa eta Rubini tenorea, besteak beste. Marynski antzokian abestu zuten.
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S. Petersburgoko Marynski antzokia

Giovanni Battista Rubini, Bergamoko abeslari ospetsua

S. Petersburgoko kartela 1844an

Guztira hiru opera abestu zituen San Petersburgon:
L Elisir d amore, Norma, Lucrecia Borgia eta Il Barbiere di
Siviglia. Kritikak esandakoa irakurri besterik ez dago jakiteko bere arrakastaren berri. Hona hemen Norma abestu
zueneko La Revista de San Petersburgok egindako aipamena:
Ederki antzeztu zuen Unanue jaunak
Pollionen papera. Sentimendu sakonean egon zen
bere interpretazioaren meritua, sentimendu sutsu
eta indartsua garatu zuen. Momentu bikainena
Normarekin abestutako azken duoa izan zen, “prima
de morir perdona me” esaldia esan ondoren
Normaren oinetan belaunikatu zenean. Sentimenduz
betetako interpretazio honek publikoari negarra
eragin zion. Txalo beroak izan ziren artistarentzako
oparik onenak.
Baita Lucrecia Borgia abestu zuenekoak:

“Unanue jaunak bikain antzeztu zuen
Gennaroren papera. Bere kantua pasio eta sentimenduz betea dago, eta bere espresioz betatako
interpretazioa arian nabarmentzen da, eta bereziki
“Era mia madre ahí misera” esaldia benetako sentimendu sakonaz esan zuenean. Bikain ere abestu
zuen Lucrecia eta Fernandorekin hirukotean. “Es
ser de sontando” hitzak goi tesituran ahots erdian
abesten hasi zen si nota agudora heldu arte eta gero
pixkanaka “cresccendo” bat eginik “fortisimora”
heldu zenean orkestra estaldu zuen. Esaldia bukatu
zuenean txundidurazko garrasi bat entzun zen
antzokian (…). Unanuek entzuleak bereganatu
zituen bere talentu eta interpretazioarekin.”
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Sofia Loewe soprano ospetsua

Hurrengo urtean Bergamora abiatu zen Unanue.
Hiri honek opera tradizio handia zeukan, bertan jaioak
baitziren Donizetti opera konposatzailea eta Rubini abeslaria. Ondarrutarrak Gemma di Vergy Donizettirena eta
Verdiren Il duo Foscari abestu zituen. Berarekin batera
Teresa Parodi sopranoak eta Felipe Varesi baxuak abestu
zuten. Azken abeslari hau izango da urteak geroago
Verdiren Traviata, Rigoleto eta Macbeth estreinatzeko
Verdik berberak aukeratuko duen antzezlea.
Teatro de la Ferian Gemma di Vergy antzeztu
zuten. Abuztuaren 15eko Giornale Della Provincia di
Bergamo aldizkariko 65.zenbakiak horrela dio:
“Lehen aldiz italiar antzokiak zapaltzen
dituen Unanuek ahots zabal eta sendoa dauka, eta
Tamasen zatian bere indarrarekin eta gizon basati
honek eskatzen duen antzeztearekin entzuleak txunditu zuen. Cavatina, adagioa eta Gemmarekin abestutako duetoak pasio handiarekin eginak izan ziren,
era harrigarri batean”.

Abuztuaren 25ean Il duo Foscari Riccardi
Antzokian antzeztu zen. Kritika bikainarekin baita:
“Halako furfuria erakutsi zuen
entzuleek operarekiko , zer oihala itxi
ondoren ere behin eta berriz protagonistak ager zitezen eskatzen zuela jendeak,
zoramena ematen zuen.”

Ondarroarrak 31 urte zituela bere
ahots gorpuztuarekin operaren goi mailak
ukitzen hasia zegoen. Trieste eta Verona
hiriak gelditzen zitzaion Italiako bira bukatzeko. Baina Triesten izango zen Unanueren
azken ekitaldia. Opera bakarra abestu beharra zeukan Teatro Grande antzokian Sofia
Loewe soprano ospetsuarekin. Paciniren
Medea hain zuzen ere. Hona hemen opera
honen kartela abeslarien izenekin:
Opera honen libretoa ez zen entzuleen
gustukoa izan eta bi aldiz antzeztu ondoren
urriaren azkenetan, Unanuek ez zuen gehiagorik abestu nahiz eta abenduraino kontratua
sinatuta izan. Gaixorik zegoen.
La Favila aldizkari honela dio:

“Unanueri buruz, Medearen azken emanaldietan aparteko abeslariaren seinaleak utzi
baitzuen ere, ez dezakegu ezertxo esan; gaixotasunak eragotzi dio denboraldia betetzen. Mai
tenoreak ordezkatu du munduko asmorik hoberenaz”
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Goiko argazkian, Pedro Mari Unanueri eskainitako kalea Madriden.
Eskuman, Ondarroako Unanue tar Pedro Mariren plaza (elixopea). Jarrita dagoen plaka.

Hala 1846ko urtarrilaren 1ean hil zen Unanue,
gibelekoak jota, 31 urte zituela eta bere ibilbide artistikoaren gailurrean. Triesten bertan lurperatu zuten ondarroarra. Bere hileta zela eta kronika asko argitaratu ziren.
Denetatik bere ibilbide oparoa adierazten duen Saldonik
musikagileak idatzitako hitz hauek aukeratu ditugu:
“Unanue había corrido ya el periodo difícil,
periodo penoso y de prueba en la carrera artística,y
cuando la fama que había adquirido y la reputación
que había conquistado en el mundo filarmónico le
presentaban un porvenir afortunado lleno de placer
y gloria, la muerte acaba con sus halagüeñas esperanzas. En los pocos años que Unanue contaba, su
carrera artística ya era larga”.
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Laburbilduz esan dezakegu Unanuek garaiko abeslaririk onenekin abestu zuela eta bere ahots indartsu eta
era berean hunkigarria, Espainiako eta atzerriko antzoki
garrantzitsuenetan entzun zela. Hain gazte hil izanak
bere ibilbide artistikoa mugatu zuen eta bere heriotzaren
ostean, bere ospea berreskuratzeko asmoz, Madrilen kale
bati bere izena jarri zioten eta baita Ondarroako Andra
Mari eliza aurreko plazari ere.
Idazlan honek, Unanueren izena eta ospea gure
memorian irauteko ahaleginaren isla nahi luke izan.

Anjel Ituarte

PEDRO MARIA UNANUE FUNDAZIOKO

KIDEA
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TXOMIN

AGIRRE
BADIOLA

(Ondarroa, 1864 - Zumaia, 1920)
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AGIRREren

JAIOTZAREN

URTEURRENA

Patxi Etxaburu Ajarrista

Ondarroa, 1857. Henneb Utte Feillet Blanche frantziar grabatzaileak egina.

Domingo Ascension Agirre Badiola,
Txomin Agirre, Ondarroan jaio zen,
1864ko maiatzaren 4an, asteazkenean, iluntzeko zazpietan, Goiko
Kaleko 26an (1980tik gerora bere
izena daroan kalean) lehen solairuan, maila apaleko familia baten
barruan, eta biharamunean bataiatzean, Asentzio eguna izanik, hortik
bere izena ohizko ohiturari jarraituz.

Bere gurasoak Madalena Badiola
Eizagirre eta Manuel Bizente Agirre
Salegi izan ziren, ama ondarrutarra
eta aita Mutrikuko San Jeronimo
auzoko Txartxa baserriko semea.
Zortzi anai-arreben artean Txomin
bosgarrena zen. (Horrela apaiz egin
eta gero, Txartxako abadia deitzen
zioten). Zortzi anai-arrebetatik bost
hil ziren haurtzaroan, hau da, urte
batetik 14 urte bitartean.
H o n d a r r o a
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Ezkerrean, Txomin Agirreren jaiotetxea Goiko Kale 26an.
1980tik Txomin Agirre kalea deitzen da.
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Ikasketa hauen ondoren Txominek (hogei urte
zituen), 1884an, eskatu zuen Gasteizko apaiztegi berrian,
Filosofiako ikasturte bat egiten utzi diezaioten.
Errektoreak (Frantzisko S. de Frutos) apaizgaian informe
onak ikusirik eta latina bere kontura ikasi zuela jakinik,
Filosofiako lehen ikasturterako hartu zuen.
Filosofiako ikasturte bakar hori egin ondoren,
Teologiako beste bi ikasturte egin zituen, Gasteizen bertan (1885-1887); lehenengoan “benemeritus” atera
zuen, eta bigarrenean “meritisimus”. Bigarren ikasturte
hau “kanpoko” bezala egin zuen.

O

ndarroa garai hartan zeharo arrantzari
emandako herri txiro samarra zen eta
Txominen aita lanbidez arotza izanik, maila
apaleko familia osatzen zuten.

Txominek bere etxea herriko goialdean izanik,
begiratoki zabala zuen, aurrez aurre, etxearen iparraldera
aurkitzen zen itsaso zabalera. Handik ikusi izango zuen
hainbatetan, hasi haurtzarotik eta aurrera, itsaso haserrea
eta itsasotik herrirako sarrera arriskutsua, ondoren arrantzalearen bizimodu latz eta neketsuarekin jabetzeko. Bere
bizitzaren hasieratik giro honetan hasteak eta hezteak,
gehi bere inguruko gabeziak, ondorioz izango zuen bere
nortasunean eraginik, batez ere bere izaera apal eta zintzoan.
Gaztetxoa zela sentitu zuen Txominek apaiz izateko deiera edo zaletasuna, baina, bere lehen ikasketak
herriko ikastetxean egin zituenean, etxean baliabide handirik ez, eta zaila zuen herritik kanpora apaiztegi batera
joatea. Horrela aitari laguntzen hasi zen arotz- lanetan.

Txomin gaztaroan aurrera zihoala, nerabezaroan
jada, egun batean ongile bat azaldu zen Ondarroara,
Mariano Ibarguengoitia Bilboko Santiago katedraleko
Artzapeza. Hau Txominekin egotean (bazekien zerbait,
antza, Txomini buruz) eta honen adimen argi eta zorrotza
ikustean, txundituta geratu zen eta berarekin gupidatuz
proposatu zion Bilbora joatea eliz mutil lanetan artzapezari laguntzeko, batetik, eta bestetik, artzapezak diru
aldetik lagunduaz Txomini apaiz ikasketak egiteko aukera eskainiaz. Ondoren Txomin abiatu zen Bilbora. Horrela
gertatu zen gero Txominek Gasteizen 1884tik 1888ra
Filosofia eta Teologia ikasketak egiteko beharko zuen
diru-laguntza lortuz, Mariano Artzapez honi esker, Agirre
familiaren pozerako. Txominek bere aldetik, erakutsi zuen
eskerronezko sentimendu bat bere ongilearentzat.
Bilbon lehen ikasturtean latina eta Giza Zientziak
ikasi zituen lehenik, Elorrioko seme Silberio Etxebarria
apaizarekin. Irakasle honen hitzetan, Txomin oso ona
zen, akats gabea (de conducta ejemplarísima, conducta
irreprensible, eta abar).

Ikasturte hauek (Filosofiako bat eta Teologiako bi)
izan ziren Apaiztegian egin zituen urte guztiak. Gasteizko
apaiztegi berriko garai honetan bertan ezagutu eta adiskidetu zen bi ikaslagunekin, biak bere adinekoak, eta
gero bizitzan zehar jarraituko zutenak lagun minak izaten
eta hartu-eman estuak mantentzen, nahiz eta izaera eta
gizarte maila ezberdinekoak izan. Bi hauetatik bat, Euskal
Literatura-munduko pertsonaia oinarrizko bat zen, R. M.
Azkue, hain zuzen, eta besteen artean, gero bizitzan
zehar, elkarren arteko eskutizketa bilduma utzi zuten.
Txomin nahiko gazterik hil zen (56 urterekin): Azkue ostera, osasun sendoa izaneran, Agirre baino 31 urte gehiago
bizi izan zen, 1951 arte.
Txomin Agirrek, familia apal bateko seme bati
zegokionez, ezin izan omen zuen Apaiztegian nahi
bezain luzaro iraun, eta “karrera laburra” egin zuen
orduko maila bereizkuntzen arabera.
Garai hartan sarritxo gertatzen zen holakorik.
Apaizgai batzuk, diru aldetik urriago ibiltzean, ikasketa
gutxiago egiten omen zuten apaizgoaren bidean, eta
ondorioz ematen zitzaien karguak ere halakoak ohi ziren:
hau da, bigarren edo hirugarren mailakoak. Hor bereizkuntza egoeraren ezberdintasun susmoa sortzen zen
apaizen artean. Horrela, batzuk bazterrean geratzen
ziren.
Txomin Agirrek, familia behartsuago bateko semea
izanik eta ongile baten laguntza izan arren, karrera laburragoa egin behar izan zuen. Azkuek, berriz, karrera luzeago egin zuen, eta ondoren tituluz hornituago atera zen,
etxe oneko semea izanik.

MEZA BERRIA
Txomin Agirre apaiz egitean 1888-05-26an, Mariano
Migel Gomez Gotzainaren eskutik hartu zuen apaizgoa
eta meza berria edo lehen meza Urkiolan eman zuen.
Handik epe laburrera, Karrantza aldeko herrixka baterako
hartu behar izan zuen aurreneko izendapena. Han hilabete batzuk egin ondoren, Zumaiako Karitateko
Karmeldar mojen ikastetxeko kapilau izendatu zuten eta
bertan eman zuen apaiz bizitzaren alde gehiena.
Gaztetatik osasunez ahul eta gaixobera izanik, garrantzizko karguetara iristeko aukerak izan zituen, baina uko
egin zien guztiei. Horrek bizimodu lasaia hautatzera eraman zuen, Zumaian lasai eta behar besteko patxadaz lan
egiteko astia aurkituz. Herri honetako lasaitasunean
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erraztu egin zitzaizkion sermolaritzarako eta idazteko
zituen dohainak. Bizitza baketsu langilea eginaz, hainbat
lan egin zituen apaizgoan eta euskal arloan, sasoi hartako jende ospetsuekin hartu-emanak izanik. Zumaiako
mojek, neskatoen ikastetxe edo kolegio bat zuten.
Hainbat herrietatik iristen ziren familia on samarreko alabak ikasketak egitera, eta “barruko” bezala bizitzen ziren
ikastetxean, Txomin Agirre izanik bai lekaimeen etxeko
eta bai ikastetxeko kapilau, administratzaile eta irakasle.
Gipuzkoako itsasertzeko herri honetan 31 urte
eman zituen Txominek, bertako giro lasaian gustura aurkituz, eta hemendik Zumaiako txoko honetatik, gutxitan
irten zen, bertan sortu zituelarik bere euskal lanik ezagunenak. Bihotzean zekarren, Apaiztegitik nonbait, euskararenganako suaren garra eta zaletasuna. Ibili zen,
inoiz, batera edo bestera Euskal Herrian zehar, baina
Zumaia zuen ohizko bizilekua, eta bertan iraun zuen
Txominek, 1920ko urtarrilaren 14an heriotza iritsi
zitzaion arte. Hil zenean, Olaizola jauna (egoera hartan
bere laguntzailea) izan zuen bere ondoan une hartan.
Haren azken hitza “Ama” izan omen zen.
Arrez gero Zumaiako lekaimeek urte askotan (ia
oraintsura arte bai) gorde izan dute Txomin Agirreren langela, haren liburutegi eta guzti, hark utzi zuen bezala.
Hemengo liburuak sail hauetakoak ziren gahienbat:
Kondaira, Teologia, Literatura, eta Euskal Herriari eta
Euskarari zegozkionak.

Zumaiako Maria eta Jose ikastetxe honetako
kapilaua izan zen Txomin bere ia apaizgo guztian

Artean, 1892. urtean joan-etorri bat egin zuen
Erromara, erromes talde batean, Luis Gonzaga Deunaren
300. urtebetetzea zela eta. Urtero, udaran, Izarrako
bainu-etxera joaten omen zen egun batzuk igarotzera,
beti ere mojek ordainduta, noski, (berez osasun ahulekoa
izan baitzen). Inoiz Donibane Lohitzunera ere joan zen
Tirso Olazabalen jauregira. Sermoiak edo hitzaldiak ematera ere ateratzen zen, hor-hemenka, batez ere, Urola
ibarreko herrietan zehar: hala predikatu zuen Zestoako

130

•

H o n d a r r o a

2 0 1 4

K A B I A

Euskal Jaietan 1898an. Ospakizun honetako hitzaldi
batean, besteen artean, esan omen zuen…
... ni euskalduna naiz, lau aldetatik euskalduna, euskalduna biotz eta arimatik… Niretzat euskera, egazteentzat aizea besela da, gizonarentzat
arnasa besela”.

Azkueren esanetan, Ondarroako Antigua baselizan
eman zuen lehendabiziko sermoia, meza berria eman eta
lasterrera. Ospe handiko hitzaldiak ere eman zituen:
1900. urtean Bilbon Begoñako Amaren koroatze egunean, Aita Daniel Bartel Frantziskotar hizlari ospetsuarekin
batera, Erromako erromes-aldian Kalbariorako bidean
egin zuena (itsaso betekoa izan behar omen zuen);
Beasainen, Loinatzko Martin Deunaren ospakizunean elizaz kanpo aldarrikatu zuena, 1916an Bilboko “Campos
Eliseos” antzokiko hitzaldia, eta abar. Hizlari ona izan
zen.
Bestalde, “Jaungoiko-Zale” apaiz elkartean lehenengotik zen kide.
Baina apaiz bezala erabat lotua zegoen bere kapilautzako eginbide santuei. Hura ezagutu zutenek esaten
zuten, ba zuela apaiz hark zerbait arrunt ez zena: halako
santu usai edo kutsu bat, aire fin, dotore edo berezirik.
Nahikoa zen Txominek gauzarik arruntena egitea edo irakurtzea: adibidez, Ama Birjinari edo Jesusen Bihotzari
konsagrazioa: hark irakurri ezkero, beste gauza bat zen.
Halako jauntasun edo bikaintasun bat zerion haren pertsona osoari. Urteko Gogo-jardunak, Zumaiako lekaimeek, beti berarekin egitea nahi izaten zituzten: horrek ere
zerbait esan nahi du. Eta giro horretan, Jose Antonio
Loidi, Tolosako frantziskotarren atezain zaharrak, kontatzen omen zuen: behin Zumaian eskean zebilela, Bikario
Jaunaren etxean lo egin ondoren, goizean meza entzutera lekaimeen kaperara joan zela. Txomin Agirre zen meza
emaile. Gizon santu hura aldarean ikusteak egin zion
inpresioa ez omen zaio berari inoiz ahaztu. Gizona ez,
baina aingerua ematen zuela zioen berak.
Azkuek bere adiskidearen omenez egindako hitzaldian, arimako dohain eta bertute hauek gogoratzen
zituen, beste batzuen artean: egonarri aundikoa zela, eta
eskuzabala pobreekin. Nahiz eta bere etxekoak oso pobre
izan, pobreen artean banatzen zituen bere diru apurrak.
Beragana laguntza eske etortzen zirenak, hala-holako
jendea izaten zan, mozkorrak eta abar. Batek baiño
gehiagok esan zion D. Domingori:
Zertarako eman dirua oiei, diru hori ardo
bihurtzen baitute?
Baiña berak erantzuten zuen:

Karidadea Jainkoagatik egin behar dela, nori
ematen zaion begiratu gabe.
Nahiz eta gizon gozoa eta lasaia izan, bazekian
aurpegia Jaungoikoaren eskubideen alde ateratzen.
Behin, gaixorik eta ohean zegoela, baten batek birao bat

Lehen Karlistaldian zaurituek Ondarroako Antigua baselizara iristean

bota omen zuen kalean. Txominek, ohetik altxa eta leihotik eztabaida izan omen zuen berarekin. Eta jarraitzen du
Azkuek:
Kapellau etxetxo artako ikusguak izketan
baleki, hamaika gertari eder, Agirre bereterra nor
zan yakin arazteko, edatsiko lituke!.

Behin baino gehiagotan jo zuen Azkuek Agirregana
burubide eta aholku eske. Eta beregan aurkitu zuen bizitzako une berezietan behar izaten den habea eta iheslekua. Batez ere (Olaizola jaunak dioenez), Urlo opera
Bilbon eman ondoren, zorrak ordaindu ezinda aurkitu
omen zen, etsipenean sartuta, zer egin ez zekiala, eta
dena bertan behera utzi eta jesuita sartzeko asmoarekin
joan omen zitzaion Zumaiara. Agirrek bere hitz gozoekin
lasaitu zuen gizona, eta gero, poliki-poliki dena konpondu zen.

INGURUGIROA
Txomin Agirreren garaiko giro historiko, politiko eta literarioan, bere haurtzaroko oroitzapenen artean dago
berak 8-12 urteetan ezagutu zuen karlistaldia edo karlisten 1872-1876ko gerratea. Zorigaitza eta bizi-nahia,
dena izan zen hura.
Gerra hau bukatzean, Foruak deuseztatu zizkioten
Euskal Herriari. Eta ondorioz euskal kontzientziaren berpizkundea areagotu zen, orduraino inoiz ikusi ez zen bestekoa. Inoiz baino tinkoago jarri zen herria euskararen
alde, eta esaten zen; Foruak galdu ditugun ezkero, hiz-

kuntza behintzat ez dakigula galdu, eta euskara salbatzeko kezka bizia agertzen da. Euskal kultur mailak gorantz
egin zuen; Kultur elkarte, aldizkari berri, lore-joko eta
abarren agerpenarekin. Letra-munduan lan garrantzitsuak sortu, azaldu eta zabaldu ziren: Arrese Beitiak saria
irabazten du bere olerki ospetsuarekin: Ama euskarari
azken agurrak (1879), Manterolak Euskal Kantutegia ateratzen du, Euskalerria aldizkaria sortzen da, Arturo
Kanpionek bere Euskal Gramatika sendoa argitaratzen du
(1884), Iparragirrek bere Gernikako Arbola sortu, eta
berehala euskaldunen abestia bihurtzen da. Herrietan
Euskal Jaiak antolatzen dira. Gehi: Henao, Moret, Novia
de Salcedo, Mogel, Astarloa, eta abarren argitalpen
lanak…
Euskal letra-munduak, beraz, bultzada handia jaso
zuen, baina ezadostasunak ere berekin zituen, esaterako:
hizkuntzarena. Garbizaletasun arazoa pil-pilean zegoen.
Batetik, Sabin Aranaren jarrera, eta bestetik Azkuerena.
Azken hau garbizalea izanik ere, tradizio jatorrari eta
herrikoiari lotua zegoen.
Txomin Agirre gehienbat Azkueren iritzikoa zela
ematen du. Euskararen garbitasunaren kontuaz oso arduratuta zegoen, baina, Aranaren neologismorik onartzeke.
Eta euskara herrikoi, jatorra eta aberatsa erabili zuen bere
idatzietan!
Garai hartan Txomin Agirre kezka eta asmo horien
artean koskortu eta hasiko zen. Eta urte horietan aurkituko zuen euskararenganako garra, zeren, apaiztu eta berehala ikusten da Txomin euskarari lotua, euskal giroan
buru-belarri sartuta; euskaraz idazten, euskara lantzen
eta abar. Eta gainera bere bokazioari inoiz uko egin gabe.
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Sabin Arana,
Txomin Agirreren sasoi berekoa.

Geroxeago, XIX. mende azkenera eta XX. hasieran,
halako izaera berri bat nabaritzen da euskal literaturaren
alorrean. Astindu gogor batek jota bezala ari dira euskaltzaleak. Denek ikusten dute euskara erdalkeriaz jota, eta
egoera mingarri horretatik nahi dute atera eta geure mintzaira txukundu, maila goi batera jasoz.
Egoera guzti horren barruan bizitzea gertatu
zitzaion Txomin Agirreri. Horretan Txominek euskal gaiekiko ardura handia erakutsi zuen; garaiko euskararekiko
tirabirek, hala nola bizkaiera zale eta gipuzkera zaleen
artekoak, hizkuntzari kalte besterik egiten ez zioten ustekoa zen, eta beti iritziak bateratzearen alde agertu zen,
Auñamendiko lorea eta Kresala bizkaieraz eta Garoa eta
Ni eta ni gipuzkeraz idatzirik.
Kresalaren hitzaurrean hurrengo hau idatzi zuen
berak:
Askori entzun deutsat, eta milla aldiz bai, oso
neketsua dala guk egiten ditugun gauzak irakurtea,
errezago ipiñi bearrean, dana ipiñi dogula geroago
eta gatxago, ta ortik datorrela euskerazko libururik
iñok ez ikusi gura izatea.

Dena den, eta oro har, haste edo handitze krisi bat
izan zen hura. Txomin Agirre, berriz, mugimendu honek
ekarri duen fruitu oso ona ikusten da. Haren lanak arduraz eta patxadaz eginak ikusten dira. Hizkera fin, apain
eta aberatsa erabiliz.
Ba ziren, noski, tradizio zaharrari eta herriko hizkuntzari begirune gehiago gorde nahi ziotenak ere,
horien artean izanik: Azkue, Arrandiaga, Soloeta-Dima,
Eleizalde, Olabide… eta horiei eskerrak garaituko zen
azkenik kinka larri hura.
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R. M. Azkue. 1918an Euskaltzainburu aukeratua. Txomin Agirre eta R. M. Azkue Gasteizen
ezagutu ziren hango Apaiztegian kide zirela.

IZAERA
Txomin Agirreren izaerari buruz ezagutzen den gehiena
Gasteizko Apaiztegi berrian ikaskide izan zuen
Azkuerekiko erlazioari esker jasota dago. Batetik, Txomin
hil zenean Azkuek bere ohorez egin zuen hitzaldia dugu,
eta bestetik, bizitzan zehar, adiskidetasun zintzo bati
dagokionez, elkarri bidali zizkioten eskutitz ugariak
daude. Bion arteko konfiantza handi bat nabaritzen da
harreman hauetan. Beste argibide bat ere ikusten da, hau
da; Txominek bere obretan adierazten duen iritziena, alegia. Iturri hauetan oinarrituta aipa dezakegu Txominen
izaerako zintzotasuna.
Hain justu, Txomin Agirre hil zenean, Azkuek
hitzaldi bat eman zuen haren omenez, eta bertan kontatu zituen Apaiztegiko urte alaietako sasoiko gertaera eta
oroigarri batzuk. Kontakizun horietan, hasiberritan
behintzat, “odol zurbill” deitzen dio Azkuek Txomini;
horrek esan nahi du, mutil maratza, esanekoa, baketsua,
guztiz zintzoa zela Txomin. Bera, berriz, “odol-garri”
omen zen, bihurri, urduri eta ezinegona. Txominek aginduak beti zintzo betetzen omen zituen.
Horregatik, besteek okerreriatxoren baten
ordaiña artzen genuen artean, batean zutik, bestean
belauniko, Agirre “odolzurbilla”, etzan behin ere
zuzenetik ateratzen, ta behin ere enuen belauniko
ikusi Jaungoikoaren aurrean, elizan, izan ezik.
(Azkue (1920): Itzaldiak. “Agirre beretergoan”.
Donostia, 72. or.).

APALTASUNA
Apaltasuna. Ezaugarri nabarienetakoa zen, dirudienez. Sarritan Azkueri ematen zizkion bere lanak, argitaratzeko edo zakarrontzira botatzeko, bere irizpidearen arabera:
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Ondarroa 1860 aldera. Jose Luis Burgoaren marrazkia. «ONDARROAKO HISTORIA MARRAZKIETAN»

…Sin perjuicio de que mañana te remita algo
para “Euskaltzale” ahí van esos versos, o lo que
fueren… Por supuesto, si no te parecen bien, échalos al cesto y se acabó (A. Zubikarai. (1970):
Domingo de Agirre, La Enciclopedia Vasca. IV,
542).
Azkuek kontatzen zuen, nola uda batean Loiolara
joateko zirela Azkue bera, Txomin eta beste ondarroar
batzuk. Aldez aurretik erabaki zuten bezala: Azkuek
Lekeitiotik Ondarroarako bidea Mendexatik eta
Asterrikatik zehar, mendiz egin zuen. Antiguatik behera
jaisterakoan, Txomin Agirreren etxerantz, han ziren bidelagun izango zituenak. Txomin bere etxe ondoan zegoen,
Azkueren zain; eta beldur zen hain gizon handia bere
etxean nola hartu ezekiela, eta Txominek erdi lotsaturik
esan ziola:
“Hik, nirea lango etxe tutu batean eztek sartu
nahi izango”…

Eta Azkuek bere lagunaren ateraldiari erantzuna:

“Gizonak: Konderen semetzat hartu ninduen
neure adiskide maiteak; hori gero lau urtetan elkarren barruko ginela”…

EZKORTASUNA/UMOREA
Azkuek ezkor eta makal samartzat zeukan Agirre; baina,
bestalde, bazekien Txominek zer zen umore fin eta ironikoa:
Txominek Azkueri:

…te remito esta especie de carta, como dirían
los académicos de la lengua española, para que
hagas de ella (de la carta por supuesto) lo que te dé
la foral gana (Ib., 540. or.).

K A B I A

LIBURUTIK.

… Después de cinco o seis horas de confesionario muy pocas ganas suele haber de escribir. Creo
que estarás conforme conmigo, si has sufrido alguna vez tales latas (Ib., 542. or.).
Kresala eta Garoa irakurtzean sarri sortzen da irrifarre atsegingarri bat. Adibidez, Auñamendiko loreatik
hartutako umore pitin bat:
-Zelan dago Lope?, ugazaba?
-Ilda.

-Il hain laster? Zer izan bada?

-Ptxe… Il bearra. Ego haizeak baiño urte
geiago eukan-eta…”.
-A! Sabelontzi astoa! Gizonak, edan zalea
izan arren, ito egin bear al jok? ba ardaotan?

-Esakera bat da ori, Jauna; baina beste toki
baten itotekotan, obea da ardaotan itotea”.

PRESTUTASUNA
Azkuek dioenez, zein dialektologi lanetarako zein arazo
pertsonalen bat konpontzeko Agirregana jotzen zuenean, beti aurkitzen zuen bere adiskidea laguntzeko prest,
era jator eta zabalean.

PENTSAERA
Hiru ezaugarri hauek osatzen dute nagusikiro Txomin
Agirreren pentsaera: Euskaltzaletasuna, Euskal Herriaren
aldeko jarrera eta nola ez, apaiz izanik, Kristautasuna.
“Euskaldun-fededun”, banaezinezko hitz bikotea zen,
berarentzat.
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Ezkerretik eskumara, Karmelo Etxegarai, Arturo Kanpion, Julio Urkixo, Txomin Agirre, Serapio Muxika eta
Joan Karlos Gerra. Guztiak euskaltzale tradizionalistak.

Euskaldunek euskaraz egin behar zuen beti eta
ondo, erdarakadarik gabe; gero, Euskal Herria maitatu
eta defendatu, eta denen gainetik, kristau zintzoa izan.
Hiru ardatz nagusi hauen ondoan badaude, jakina,
beste osagai garrantzitsu batzuk, hala nola herri xehearen
eta bizimodu apaleko jendearen defentsa, hala behar
zenetan jauntxo aberaskumeekin alderatuz.
Gaur egun hainbeste erabilia den matxismo edo
arkeria kutsua ere zerbait sumatzen zaio, adituen esanetan. Agian ez da bidezkoa duela hainbeste urte emandako iritziak gaur eguneko ikuspuntutik aztertzea, baina
hor daude Kresala eleberrian narratzaileak emakumeei
buruz botatakoak:
Emakumeak, biziko badira, jarduna nahitaezkoa dabie. (XVII. kap., 124. or. Labayru-ren edizioan, 1986.)
Eta gerotxoago:

“… goiko ta beko bizilagunakaitik, txalopa
jaubeakaitik, erakusleakaitik, osagileakaitik, udaletxeko agintariakaitik; txankeme, txotxapaindu, buztanikara, diruzale, andinaiko, koipelustre, ekin ta
eragin mingain zorrotzari. Jakingo leukien barri
edo albiste bat lurpean gordeta egongo balitz be, ta
uskeria izan daroe naikoa luzaroko jardun gogotsuetan egoteko (Ib., 125).
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Txomin Agirrek beti defendatu zituen, su eta gar,
Euskal Herriko bi tradizio-bizimodu nagusiak, baserrikoa
eta itsasaldekoa, eta hori bere idazlanetan agertuko zuen
argi eta garbi.
Txomin Agirre Euskaltzalea izanik, Euskal kulturaren goi mailako eragileekin harreman estuak izan zituen,
euskal gaiekiko ardura handia adieraziz, kultura zereginetan izan zuen partaidetzagatik. Adiskide zituen garai hartako euskaltzale eta euskalari ospetsuenak: Azkue,
Etxegarai (Karmelo), Urkixo, Lhande, Kanpion, Gerra
(Joan Karlos), Muxika (Serapio) eta abar. Zuloaga pintoreak eta Ortega y Gasset-ek ere ezagutzen omen zuten,
Zumaian udaldia pasatzen zutelako. Ilundain Sevillako
kardinala, sarri joan ohi zitzaion Zumaiara.
Inon euskararen aldeko elkarte edo aldizkaririk
bazegoen han egongo zen Txomin partaide edo laguntzaile gisa. Adibidez: zenbait erakundeetako kide eta
laguntzaile izan zen, hala nola, Jaungoiko-Zale eta Euskal
Esnalea (bertako zuzendari izan zen) elkarteak,
Euskaltzale aldizkarian (lankide eta bultatzaile), Azkue
zuzendari zela. Euskalerriaren Alde aldizkariaren sortzaile
izan zen Arturo Kanpion, Karmelo Etxegarai eta Julio
Urkixorekin batera.
Euskaltzale bizkaierazko aldizkariarekin harreman
sakona zuen. Bertarako lan ugari egiteaz gain, erosle eta
harpidedun bila ibiltzen zen alde batetik bestera.
Txominek bere lehenengo literatura saiakerak
1890ean hasi eta hainbat literatura molde landu zituen:
bere ekoizpena, garaiko euskal aldizkari gehienetan
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(Ibaizabal, Euskai Erria, Euskal-Esnalea, Euskaltzale, RIEV
Internacional de Estudios Vasco) argitaratua izanik: olerki,
(1890-1918), hitz lau edo prosa, eleberri, narrazio, artikulu, itzulpen, bidaia-kronika, ipuin, sermoi (1898-1916),
gutun, testu luze-labur etab. Jaungoiko-zale apaiz lagunarteari ere izena emanda zegoen.

EUSKALTZAINDIAREN SORRERA

Txomin Agirreren hilobia Zumaiako hilerrian.

Aita Iturriaren esanetan:

”Joan den urtarrilean, bizi izan bezala santuantzean, hil zen Zumaian Domingo Agirre apaiza.
Gasteizko Elizbarrutiak honekin bere apaizetatik
onenetako bat galtzen du”.

”Hamaika istillu eta gorabera ibilli zituzten
Euskaltzaindia sortzeko, amaika ahalegin sortu
aurretik. 1886. urtean, Durangoko Euskal-jaietan
Aristides Argiñano ospetsuak egin zuen deitik hasita, Manterolaren “Euskal-Erria” eta geroago
“Euskal Esnalea” aldizkarietan deiadarretatik igarota, Euskal-Batzarra sortzeraino hitz eta esamesa
franko izan zen”.

Halako batean, iritsi zen 1918a, gertaera handi bat
izan zen urtea. Euskal Herrian, Eusko Ikaskuntza elkartearen eskutik Oñatin egindako lehen batzar ospetsuan
Euskaltzaindia sortzea erabaki zen. Erabaki eta egin!
Txomin Agirre batzarkide zela, (euskararen saileko taldearen zuzendaritzaz arduratu zen). Euskaltzaindiaren lau
sortzaileak euskaltzain oso izendatu zituzten:
Resurrección Maria Azkue (euskaltzainburu), Arturo
Kanpion, Luis Eleizalde eta Julio Urkixo. Hurrengo urtean
Erakundea abiaraztearekin batera, 1919-10-05ean taldea
zabaldu eta aukeratutako zortzi euskaltzain osoren artean izendatu zuten Txomin Agirre, eta berak eman zion
“Ekin eta Jarrai” ezaguna.

Hainbat aldizkarik luze eta sakon eman zuten bere
heriotzaren berri.
Lan hauei guztiei esker Txomin Agirre euskal idazle
klasikoa da gaur egun.
Olaizola Bilboko jaun kalonjeak (zumaiarra bera)
kontatzen zuen nola Agirrek agertu zion behin gotzainari barruan zeraman kezka. Euskara-gauzetan denbora
ematea ea ez ote zen bere apaiz eginbideen aurka izango? Jainkoak nahiko ote zuen hori? Hauxe zen kezka.
Apezpikuak, nahiz eta erdalduna izan (Eijo y Garay), bide
horretatik jotzeko esan omen zion. Eta haurra zapata
berriekin baino pozago atera omen zen Txomin apezpikuarekin izan ondoren. Negar ere egin omen zuen pozaren pozez.

TESTUINGURU HISTORIKOA
Txomin Agirreren Euskal Kulturaren aldeko lan ezagunenak eleberriak dira. Auñamendiko lorea (1898) izan zen
lehenengoa.

Oñatiko Sancti-Spiritusen Unibertsitatea.
Herri honetan Euskaltzaindia sortu zen 1918an.
Baina, zoritxarrez, Euskaltzain gisa ibilbide laburra
egin zuen Txominek. Osasun aldetik ahul samarra izaki,
ordurako ahuleriak jota zegoen, bizitzan zehar egindako
lan handiak makalduta, eta hileko lau bileretara agertu
zen soilik, 1920ko urtarrilaren 14an heriotza heldu
zitzaion arte Zumaiako kapilau-etxean. Hark
Euskaltzaindian utzitako hutsunea Seber Altubek bete
zuen.
Garai hartako euskaltzale mordoa izan zen bere
gorpuari lurra ematerakoan. Gasteizko Elizbarrutiko hilerokoak honela zion:

Baditu lan honek aitzindari batzuk: Joan Antonio
Mogelen Peru Abarka (1802), eleberria baino gehiago
Berpizkunde garaiko elkarrizketen antzekoa izanik. Erdi
Aroko “Relatos enmarcados” izenekoekin ere parekatua.
Eta zenbait lan interesgarri argitaratu ziren hitz lauz,
esate baterako: Lore Jokoetan prosazko lanak aurkezteko
aukera eman zen lehenaldiz 1873an. Jean Duvoisinen
Baigorriko zazpi liliak (liburu lez ez zen 1897ra arte kaleratu). Narrazioak kaleratu ziren 1880ko hamarkadaren
erdialdean. Beste horrenbeste gertatu zen sasoi hartan
Joan Antonio Mogelen Peru Abarkarekin 1881ean, nahiz
eta testua mende hasierakoa izan. Daskonagerreren
Atheka-gaitzeko oihartzunak 1870ean (frantses jatorritik
itzulitakoa). Elizanbururen Piarres Adame 1889an edo
Azkueren Behin da betiko lanekin 1893an. Nolabait esatearren, prosazko narrazioen giro haren gailurrean ikusten da Txomin Agirreren eleberrigintza, urte haietan jaio
eta urte gutxiren buruan zendu bazen ere, lanik onenak
hitz lauz eman zituen hiru eleberri direla ezagunenak:
Auñamendiko lorea (1898), Kresala (1906) eta Garoa
(1912). Beraz, Txomin, nor!, izan zen hitz-lauz.
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Ondarroan, 1964ko ekainaren 14an. Txomin Agirre idazlearen jaiotzako 100. urteurrena.
Korreta eta abadeen korreta jendez beteta, euskal dantzak ikusten.

Euskal Herrian, lehen eleberria ez zen 1897ra arte
gauzatu, Txomin Agirrek Auñamendiko lorea idatzi zuen
arte, lan honen gaia historikoa izanik.

berriak, bata bizkaieraz eta bestea gipuzkeraz idatzi
zituen.

Aurrerantzean, gai historikoak baztertu eta bere
garaiko giro, kontu eta jendeei helduko zion.

ELEBERRIGINTZA

Txominek lehen eleberri honen ondoren beste bi
eleberri argitaratu zituen: Kresala (1906) arrantzale mundua eta Garoa (1912) baserri giroko bizimodua islatzen
dituenak. 1917an hasiera eman zion Ganboatarren eta
Oinaztarren arteko borrokei buruzko beste bat, Ni eta ni
izenekoa, eta idazten ari zela zendu zen.

Nola nahi ere, eleberrigintzaren esparruan egindako lana
da Txominen literatur ekarpen nagusia, eta berari araberako ospea eman diona, hain zuzen, (esan bezala) euskarazko lehen eleberrigilea izanik. Hiru eleberri idatzi zituen
osorik: 1 Auñamendiko lorea (1898); 2 Kresala (1906); 3
Garoa (1912). Eta 1917an laugarren eleberria hasi zen
idazten, Ni eta ni izenekoa. Obra hau bukatu aurretik
heriotza heldu zitzaion 1920an. Auñamendiko lorea eta
Kresala bizkaieraz idatzi zituen eta Garoa eta Ni eta ni
gipuzkeraz.

LORE-JOKOAK
Beste idazlan laburrago batzuk ere idatzi zituen:
1890ean, Donostiako Lore-Jokoetan saritu zioten Aita
Larramendiren bizitzaren berri labur bat. Joan-etorri bat
Erromara. Kondaira eta biografia-gaien zale izanik,
Txominek, hala egin zuen: Itziarko Amaren Kondaira
laburtxoa, Etxeberria tar Silberio Frantzisko Jauna (hau
Txomini berari latina irakatsi zion apaiza), Pedro Noblia
Salzedokoaren jaiotzako lehenengo mendean, Bizenta
Mogelen Ipuin Onak liburuari egin zion hitzaurrea
(1912ko edizioari alegia), Anton Betosko eta abar.
(“Ondarroa Boga Boga” aldizkaria 1964 Maiatz-Ekaineko
zenbakia)
Euskararen kalitateari buruzko eztabaidak hain
gogorrak izanik garai hartan, euskara estandarraren
beharra sumatzen hasten zenean, neologismo-zaletasuna
eta herrikoitasuna kontrajartzen ziren sasoian gertatu
zitzaion Txomin Agirreri idazle-bizimodua egitea.
Euskararen inguruko hainbat tirabira, hala nola bizkaiera
zale eta gipuzkera zaleen artean adibidez: Bera ez zen
batere istilu zalea, euskara herrikoi eta aberatsaren aldekoa baizik, eta bere lan nagusiak, Kresala eta Garoa ele136
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Kresala eta Garoa izan dira arrakasta eta estimazio
gehiena izan dutenak. Hura itsastarra eta hau menditarra,
biak izanik anai bizkiak. Euskaldunaren biziera eta ohiturak dute gaitzat. Euskal Herriaren irudia hain ondo ematean, hortik heldu zaio (besteak beste) Txomin Agirre
idazleari ospe eta omena. Fausto Arozena jaunak idatzi
zuen, Kresala eta Garoa eleberriek Peredaren beste bi
nobela gogorarazten dizkigutela: Sotileza ta Peñas
Arriba, alegia. Izan ere, Sotilezak itsasoko biziera kontatzen du, eta Peñas Arribak mendikoa: hura 1885 urtean
atera zen, eta hau 1894an. Ustez Txomin Agirrek ezagutuko zituen Pereda jaunaren nobela horiek, eta behar
bada horiek emango zioten beste hauek asmatzeko arrazoi edo zergatia. Baina hori hala balitz ere, horrek ez du
esan nahi Txominen bi eleberri hauen jatortasunaren
aurka ezer. Txomin Agirrek euskaldunaren bizitza hartu
zuen ispilu eta eredutzat. Bere inguruan zeukan herria
gogoko zuen, eta Euskal Herriaren irudia ematen asmatu
egin zuen. Bai mamiz eta bai azalez ere, berta-bertakoak
izanik Kresala eta Garoa.

Ondarroan, 1964ko ekainaren 14an. Txomin Agirre idazlearen jaiotzako 100. urteurrena. Txominen jaiotetxeko atarian. Ezkerretik: Elbira Aramaio, Mª Pilar Gil Corres, Iñaki Jauregi eta Jose Antonio Lertxundi.

Auñamendiko lorea
Txomin Agirreren lehendabiziko eleberria
Auñamendiko lorea (Bilbo, 1898) izan zen. Ipar Euskal
Herrian VII. mendean giroturiko kondairazko eleberri historiko erromantikoa. Kristautasunaren sarrera da gai
nagusia (bere lanak eta borrokak kontatzen ditu), non
fedea, aberria eta maitasuna izanik lantzen diren gaiak,
Riktrudis euskal emakume santa baten bizitzan oinarritua.
Beraz, eleberri honetan Riktrudis gaztea da pertsonaia garrantzitsuena. Amando Gotzainak, euskaldunak
kristautzen dihardu eta Riktrudis bere ikasleetariko bat
izanik kristautasunera bihurtzen du. Osinbeltzko Portun
euskaldun fedegabeak ezkondu nahi du neska honekin,
baina hau erbestetar batekin ezkonduko da, Adabaldo
frantses kristauarekin. Portun haserre bizian jartzen da,
eta Euskal Herriaren hondatzaile batzuk direla dio euskaldun kristau guztiak. Borroka ikaragarria sortzen da euskaldunen eta frankoen artean, eta Riktrudisek Euskal
Herritik alde egin beharra du. Osinbeltzeko Portunek
Adabaldo hil egiten du. Baina, hala eta guztiz ere
Riktrudisek barkatu egiten dio, eta kristau izateko bidean
jartzen du Portun gaiztoa.
Izan ere; Txominek istorioa baliatu zuen kristautasunak herri nahiz norbanakoen mailan dakartzan onuren
berri emateko. Bizkaieraz idatzita dago.
Urte berean literatur lehiaketa deitu zuen
Euskaltzale aldizkariak Azkueren gidaritzapean. Beraz,
Txomin Agirreren Auñamendiko lorea lanak, hots, euskarazko lehenengo eleberritzat jotzen denak eskuratu zuen
sari hura (Ana Maria Toledo idazlea, 1989). Lehendabizi

Euskalerria aldizkarian kaleratu zen zatika 1987an.
1898an agertu zen bertako inprentan lehengoz liburu
gisa. Harrez gero ez zen berriro 1966arte argitaratu.
Patxi Salaberriren arabera, Txomin Agirrek zor handia du santuen bizitzaren idatzi klasikoarekin, azken batean, lehen santa euskaldunaren bizitza interesatu baten
elementu eta lekukotasun historikoen faltak, berak erraztua eskaintzen baita bertan (2002, 222)
Hainbatek aipatu izan dute Auñamendiko lorea eta
Navarro Villosladaren Amaya o los vascos en el siglo VIII
lanaren antza (Kortazar, 2003, 40 edo Salaberri, 2002,
221).
Adituen esanetan: Txominen ibilbidean ezin esan
daiteke eleberri honek Kresala eta Garoa-ren ospea lortu
duenik, (bere garrantzia, hain zuzen, lehen euskal eleberria izatean datza) apur bat atzean gelditua baita beste
bien aldean, irakurlegoaren barruan arrakasta txikiagoa
izanik.

Auñamendiko lorea pasarte labur bat,
Ama-alabak:
Gertaera zarren albistarik eduki nai badozu,
zatoz neugaz batera Frantziaruntz; Auñemendi tantaiak igaro daiguzan biok; euskal etxe baten
barruan sartu gaitezan, (atzeden bat egiten bakarrik, zer-en gero asko ibili bearko dogun), eta gauza
bene-benetan ikasgarriak ikasten saiatu gaitezan.
Baina ibilteko gogorik ez badaukazu, zagoz geldigeldirik zeure tokian: zeure gelatik irten baga bear
dan guztia ikosiko dozu.
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Irudimen azkarraren ego soilak zabaldu ditut,
adimenaren argi zerbait erakuslea isioturik daukat,
eta emendik prantsez anaien errietaraiñoko osterea
berealaxe egingo dut, ango barri guztiak zuri ekartearren.

Lenago bere izanaz bertan. Ez dago zeiñ erritan esan bearrik: naikoa da euskaldunen lurrean
dela iakitea, eta liburutxo onetan esango ditudan
gauza guztiak antziñetan gertaturikoak dirala, orain
amabi eunkida eta gehiago, 638-garren urtetik
aurrerantzean.
Nire adimeneko argitxoa hainbeste urte erreskadaren zear barrura sartuko da, gizaldi luzarokoen
laño baltz astun guztiak desegingo ditu, eta gaur
berriro ikusi nai nitukean laurka gogoangarriak
argi eta garbi erakutsiko deustaz. Ames baten gizara sosmau nituan leenengo, gero paper zarretan
egiak dirala ikasi izan dut, eta gaur, irakurlea,
oraintsu batean neure begiakaz ikusi banitu legez
esango deutsudaz zuri.

Mendi andi biren erdian ibar eder bat nekusan; or eta emen, ibarraren zabalera guztian,
mendi-hegaletan, mendien gaiñean, eta zugatzen
azpian euren burua erdi-gorderik etxe txiki txiro eta
garbiak; eta nire aurre-aurre beste etxe zar-zar
zabal andi bat, aberats iauregi antzekoa. Arriz egiña
zan, baiña ez, nire egunetan ikusi ditudan etxeen
irudira, pitinga-pitinga, zirika-zirika, astiunearenastiunez leundutako arriakaz iasoa. Etxe hau egiteko ez zan arri-errukirik izan; baiña arri leunketan
argiñak ez ebela lan andirik uste dut, bata bestean
gaiñean ipintzen bai baiña; aiñ ziran andi, desbardiñ, koskor eta koskaz beteak, malluagaz beste barik
landutakoak zirudien. Iaungoikoak badaki iauregi
hau zer egikeratakoa zen.
Izan ere, eleberri hau izan zen hainbat urtez euskal
eleberrigintzan nagusi, hain zuzen, lehen euskal eleberria
izaten.

Kresala
Kresala (1906) izan zen bigarren eleberria, hau ohiturazkoa izanik. Honek lehendik Euskalerria aldizkarian
zatika ikusi zuen argia 1901-1904ra eta urte haietan argitaratutako testuak 1906an plazaratu zituen liburu itxuran
Florentino Elosuk bere argitaletxean Durangon. Bertan
(Kresala edo gesala euskaraz itsasoko ura izanik edo hau
lurruntzen denean geratzen den gatz-hondarra), eleberriaren gaiari ondo egokitzen zaio izen hau.
Txomin Agirrek obra honetan, bere garaian Euskal
Herriko Itsasaldeko herrietako ohituretan oinarritua, konkretuki, arrantzale-herri bateko (Ondarroa izan litekeen)
Arranondoko arrantzaleen bizitzaren gorabeherak eta
bizimodua deskribatzen du, errealismoz, bizitasunez eta
indartsu. Bizkaieraz idatzi zuen.
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Kresalako pasarte labur bat,

…Hau neguaren erdian gertaturikoa da.
Arrantzalien bizitzea beti izaten da neketsua, baiña
neguan iñoiz baño neketsuagoa. Negua izaten da
besigutea; neguan leortarrak epel-epeletan lo dagozan bitartean, potin-andirik astunenak kalara eziñ
eruanik eta kalatik eziñ ekarririk ibiltea; neguan
suezta baiño beste aterperik eztaukiela, edur-maluta galantak eta txingorradarik gogorrenak gorputzaren gaiñean artzea; neguan jan gitxi ta lan asko
egiteko ereti luzea; neguan arrantzale errukarrien
negua.

Baina negua ia igaro zan, azkenean ebillen
ia, ta udabarri gozoak bere arpegi garbi ederra erakutsi gura eban. Luzatu zan eguna, urdindu zan zeru
aldea; eguzkia, geroago ta goizago, epeltasun bizigarri bategaz agertuten zan; Arranondo gañeko
sagastiak eta Done Klara´ren zelaitxoa lorez jantzirik egozan; Errenteria´ko baserritarrak euren lur
ondo narotuak gari berdez beterik pozarren ikusten
zituen; Asterrika ta Gorozika´ko bide ondoetan txortxor erabiltzan zozo-birigarroak, sasirik sasi;
Korteta´ko soloetan kardantxulo ta txindorrak, txepetxak eta txirriskilloak txio txioka; Zaldupe inguruan eta Kurutzemendiko arizti ta gaztañadietan
eskillasoak eta amilotxak, ostrorik ostro ta adarrik
adar, guztiz biziro ta alai egiten zituen euren egaldi
errez ta ondo neurtuak; ibaiko urak, ujoldietako loikeri guztiak bazterrera kendurik, garbi garbi erakusten ebien kolko barrua, euren ondo edo oe gañeko tresna zar, arrain galdu ta erretillu zati guztiak
banan-banan agertuteraño: besigutan erabillitako
potin andirik geienak, atunetara baño len azpiak
ondo garbitu ta pike-koipetsu edo karena barria
emoteko legorrera jasota eukiezan; ta nasa ondoan,
azkenez, zirauna legezko saretxalopa edo treñeruak,
me-meiak eurak, lirain, leun ta guztiz polito egiñak,
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Ondarroako Zaldupe kiroldegian 1992an.
Kresaletan antzerkia. Ezkerretik bigarrena Kitolis (Pello Aramaio) arrantzale nagusia.
(meiegiak eta politegiak ei dira orainguak) azpitik
baltzez ta karel ondoan edo gañertzean lerro urdin,
zuri edo gorriz apaindurik, antxobatarako prestaurik egozan.

Garizumako egunak zirean, antxobatarako ta
txarteletarako egunak…
Txomin Agirrek jaiotzez ondarroarra izanik, ondo
ezagutzen zituen, euskal arrantzale jendearen eguneroko
gorabeherak, baita ondo jaso ere liburuan, zeren, berak
bizitakoa baitzen guztia. Kostaldeko giroa ezagutzen
duenentzat ez dira itxurati gertatuko gazte edo zaharren
arteko elkarrizketa biziak, ezta sinesgaitz irudituko itsasaldeko gertaera harrigarriak. Alderantziz, badirudi
Kresalako pertsonaiak bizi-bizirik daudela, kostaldeko
edozein herritakoak izan litezkezala gaur egun ere.
Bereziki, arrantza-ontzi baten urperatzeko zorigaitza, adibidez, filmaturik bezala agertzen du. Argumentuaren
muinean, ordea, bere tartea duen maitasun istorio bat
da, dena gorespen eta laudorioz beteta, ”eleberri arrosa”ren halako kutsu bat duena, baina hau normala da,
zein sasoitan idatzi zen hartzen badugu kontutan.
Ematen du, Txominek, Kresala bere bizitzaren barruan
zeramala.
Obra honetako jazoerak Arranondo izeneko
herrian kokatzen dira (Ondarroan, jakina).
Bertan gazte bi bizi dira, “Mañasi” eta “Angel”.
Beraien ezkongai aldiko hartu-emanak eta gora beherak
dira, eleberri honetako ardatzaren lagungarri. Mañasi,
Anjelekin maitemindurik dago eta harremanok bideratze-

ko eta sendotzeko itxuratan daudenean, Jose Antonio
“Indianoa” Ameriketan aldi batez lanean izan eta aberasturik itzulitakoa agertzen da Arranondon, amodiobanaketan hirugarrena bihurturik. Beronek “Mañasi”
bereganatzeko ahalegin guztiak egingo ditu, aberastasuna aprobetxatuz edo azpi-jokoen bitartez. “Anjel”ek bere
aldetik borondate ona eta zintzotasuna ipiniko ditu bere
helburua lortzeko. Baina Antonirekin ezkontzera doala
entzuten du, eta oso bihotz minduta dabil. Anjelek, ostera, nahiz eta bere gurasoek Antonirekin ezkontzeko prestatzen ibili, behin-behinik ez du ezkontzeko asmorik.
Bitartean Mañasik alde egiten du Bilbora, bere nahigabeak apur bat arintzeko. Orduan, Jose Antoniok ezkondu
nahi du Mañasirekin…Azkenean gora-behera handiak
izan ondoren Mañasi Anjelekin ezkontzen da.
Kresalan kontatzen dituen harreman horien gorabeherak baliatu zituen Txominek, bere ideologia osatzen
zuten hiru ardatz nagusitan kokatzeko eta tradizioko
balizko bizimodu zintzoa aldarrikatzeko; “euskaltzaletasuna”, “abertzaletasuna” eta “kristautasuna”, Gotzon
Garateren hitzetan (1985). Dena den, ikusten da
Auñamendiko lorea eleberrian ageri zen karga erlijiosoa,
murriztu egin zuela Txominek bigarren eleberrian.
Kresala obra honetan, hemen goraxeago aipaturiko
hiru ardatz horiek, pertsonaiek garatuko dituzte: AnjelMañasi, amodio nahasiaren protagonistak; Kitolis arrantzaleak tonu dramatikoa erantziko dio istorioari; Tramana
eta Brix, arrain-saltzaileak, herri hizkera biziaz umorea
gehituko diote; indianoa, oihal-saltzailea, lantegiko nagusia, eta ontzi-agintaria dira herriko erdaldunak “belar txarrak”; Arranondoko jende xumea, itsasgizonak eta garaiko jendearekin hurbil zeuden pertsonaiak.
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Gai hori Arranondoko (Ondarroako) bizi moduari;
jende xumea, itsasgizonak eta garaiko jendearekin hurbil
zeuden pertsonaiak egoki lotuta dago. Indarra, bizitasuna, gatza eta jatortasuna, dario Kresalak.
Horrelakoa da, beraz, 1906ko Arranondoko ohiturazko kronika atsegina, herri arrantzalearen gorabeherak
bizkaiera landuaz kontatuak.
Idazlearen esanetan, ohiturazkotzat jo dezakegun
eleberri honen bidez, arrantzale-jendeari monumentu
handi bat egin nahi izan zion, ezagutuagoa, errukituagoa
eta maitatuagoa izan zedin, bere hitzetan.
Aipagarria eta begi-bistakoa da Txomin Agirrek eleberri barruan iritziak emateko eta ideologia sartzeko
duen joera. Narratzailea, orojakilea, bere pentsaeraren
isla da. Behin baino gehiagotan idazten dio zuzen eta
artez irakurleari uste edo aholku moralen bat emateko.
Hau gaur egungo eleberri baten barregarri gertatuko
litzateke. Edozein modutan ere, hau da Txomin Agirrek
bere pentsaera adierazteko erabiltzen dituen moduetariko bat. Beste bat iritziak pertsonaien ahotan ez sartzea
da; sarritan Txomin bera da berba egiten duena, eta ez
eleberriko pertsonaiak.
Behin eta berriro agertzen dira ideiok, beti ere
jende apal eta zintzoaren egite edota esateen bidez, hirurak zein baino zein garrantzitsuago izanik.
Hizkera aldetik oso egokia da Kresala. Ez dago neologismo handirik, garbizalekeriaren tentaziotik zaindua,
Txomin Agirre bide horren aldeko ez zen izan; baina bai
ondo zainduta hitzen esanahia; erdarakadarik sartu gabe,
euskara freskoa eta herrikoia erabiliz. Ulergarria da eta
honekin batera oso aberatsa; Kostaldeko bizimoduaz
zerikusirik duten tresna eta elementu guztiak euskarazko
berba jatorrekin izendatzea,
Txomin Agirre bizkaiera literarioa finkatu eta sendotu zutenen artean garrantzitsuenetarikoa bezala aipatu izana da merezimenduz.
Bestalde, aipamentxoa merezi du, 1950eko hamarkadan “Kuliska” sortan berrargitaratu zenean, Iñaki
Aldekoaren iritziz: ”Kresala (El Salitre, 1906) supuso un
avance considerable en el desarrollo convencional de la
novela vasca como género” (2004, 117).

Garoa
Itsasoko bizimodua eta bizkaiera utzi eta Oñatiko mendialdea eta gipuzkera aukeratu zituen Agirrek hirugarren
eleberria, Garoa (1912), kokatzeko eta kontatzeko,
1907-1912. Atalka kaleratu zituen Txominek lehenengo
aldiz RIEV-en (Revista Internacional de Estudios Vascos)
aldizkarian, azken lau kapituluak salbu. Eta azken urte
horretan bertan, 1912an, alegia, Florentino Elosuk argitaratu zuen bere argitaletxean Durangon liburu gisa, hau
izanik lehenbiziko argitalpena. Hau ere ohitura-eleberria
da, baina nekazari giroan kokatua, hau da, baserriko biztanleen bizimodua azaltzen eta goraipatzen du, konkretuki Oñatiko Uribarri auzoko Zabaleta baserrikoa, hain
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zuzen. 1934an berrargitaratu zuen egileak egin ez zituen
zenbait aldaketarekin, Tolosan Lopez Mendizabalek, eta
hirugarrenean 1956an, Zarautzen, Itxaropena etxearen
irarkolan. Arrez gero jarraitu du argitaratzen. Esan bezala, Garoan itsasaldetik urrundu zen Txomin eta Joanes
artzainak bizi duen baserri edo landa-giroa azaltzen du
oraingo honetan. Mitxelenak “la novela del caserío
vasco” (1960, 156) izendatu zuen, eta zenbaiten ustez,
honako hau da Txomin Agirreren obra gorena.
Lirikotasunak Kresalan baino indar nahiko handiagoa
dauka lan honetan, hizkera aldetik ere askeagoa izanik,
baina Txominen manikeismoa (ongia eta gaizkia) bere
horretan nabaritzen da. Euskaldun kristau zintzo, langile,
abertzale eta euskaltzalearen irudia indarturik ageri izanik
lan berean.
Argudioa: Joanez, Zabaleta baserriko jauna da.
Seme nagusia Jose Ramon, nekazaritzari jarraitzeko etxera ezkondua. Bigarrena, Iñazio Mari, aizkolari trebea,
ikazkintzan ibili oi zen luzaro Aralargo mendietan, eta
auzora ezkontzen da; eta gazteena, Juan Andres arri
zulatzaile ospetsua atzerrian dago. Morroi bat ere badu
Zabaletak, zahartzara iristen denean ordezkatua izango
dena. Malentxo dela eta, borroka eta istiluak ere…

Garoako pasarte labur bat,
…zazpi oin ta erdi bai luze, makal-zugatza
bezain zuzen, pagorik lodiena baizen zabal, arte
gogorra bezela trinko, gorostidi ezearen antzera
zimel…
…horrela zen Joanes nik ezagutu nuanean…

…Toki aien barruan zer zegoan jakin bearrik
bai alda? Basetxekoak ba´dakite, baiño ez itxastarrak; ezta, bada ain gazte etorriko auentzat emen
zerbait jartzea. Labaldean etzan gauza andirik;
abar batzuk, ia erdi erretako pala zahar bi, ta labe-
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oia garbitzeko ipizkia. Janari etxean, lastoa ta belar
ondoa ugari, sapaian; aitzur, eskobare, sarda, txardango, golde, periki, besale, gurdi, gurtesi, orrazi,
kabilla ta uztarriak lur gañean. Etxe nagusian, sartuta bereala, sukaldea, lasai samarra, euskal baserriko guztikoen irudira, etxebizitzarako ta lur-langintzarako bear ziran tresnaz betea. Bertan zeuden
su-aurrean, zumitzezko jarleku apalak eta keak eta
urteak leundu zuten txisillu galanta, ta zapaldetan,
sulla, morko ta beste urontzi batzuek, lurrezko txali
zabalak, erretilu aundi zakonak, zurezko kollara
belztuak, eta ogi, tremes edo artoa idukitzeko otarratxoa; antxen arkitzen ziran, ormetatik bera esekita, eltze, tupin, padel, talo-burdin, burruntzi,
burruntzali, tanbolin ta kresaluak: antxen, bazter
batean, beste atxur, lai, ortzbiko, sega ta itariak, su
egur, azpantar, abarka ta soka zarren laguntasunean; ta antxen egon oiziran askotan, ke-zulo-azpian,
lurruntsu, labatzetik bera zinzilika, zeziñaren itxuran, baserri artakoen azkiñiko busti ta basaz loituak.
Eta zer gehiago? Onezkero guzia ipiñi bearko
degula uste det, guretzat eman diguen etxeko bazterrak ikusten gabiltzala esan badi-teke ere. Sukalde
ondoko gelatxo batean zeuzkaten, oremai, legami,
artirin, galbai ta arrazkoa, ta gela ortatik atea
bitarte, ukulluan, esne-bei, biantx ta txekor gorri
lodiak, belar gozoa mauska mauska jaten, txerritxo
bi beren esi barruan etzan-da ta ollo batzuek zitzetan azterka.
Auek danak bealdean zeuden. Goian berriz,
gizategia, bost edo sei lo-gela, estutxoak, argi gutxikoak, baina garbiak oso, ur bedeinkatu ontziz ta
Ama Maria ta beste batzuen irudiz naikoa poliki
apainduak; eta gorago, etxearen gallur-ondoan,
ganbara aundi bat, mandio bezela, gari, arto, babarrun ta sagar umatuak gordetzeko.

Etxe orretan jaio zen Ioanes gure artzaia,etxe
orretan sortu ziran bere gurasoak, etxe orretara
ekarri zuan, bear izan zan egunean, Garibai´ko Ana
Josepa, emakume maratz, pixkor eta…
Honela, Txomin Agirrek ohiturazko bi eleberri
hauekin omenaldi handia egin nahi izan zien Euskal
Herriko hizkuntza eta tradizioei gogorren eutsi dieten
arrantzale eta baserritarren taldeei.
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ZEIN OTE DA HOBEA?
Badago hemen ere halako lelo bat edo nahikoa eztabaidatua izan zen zerbait, Kresala eta Garoa konparatzea,
zein ote da hobea? Biok beste lan guztien gainetik
daude, baina lan nagusitzat bat bakarra hartzekotan,
zein?... Ez da erraza hobea zein den erabakitzen, zertan
edo zergatik. Hainbat iritzi aurkituko litzateke.
Eleberri bezala baliteke Garoa hobea izatea (helduagoa, osoagoa,…). Hala diote hainbatek. Jakina, itsastarren bizitza hurbilagotik ezagutzean Txominek, honen
eleberri-lagunek badute Kresalan beste bizitasun bat,
errealismo bat, eta indarra. Hauek, Kresala, Garoa baino
meritu handiagokoa dela diote. Horien artean daude
Orixe eta Juan San Martin. Azken honek hala dio:
”… ez dago dudarik Kresala obea dana.
Kresala dugu euskeraz egin danik nobelarik onenetakoena…”

Baina obra baten balioa neurtzeko, xehetasun
askori begiratu behar zaio, esaterako: Iturraldeko Joseren
zalantzak eta gogoetak Malentxorenganako amodioa
piztu zitzaionean.
Zenbat esaera eta esaldi jator!. Kapituluen hasierak
eta bukaerak batez ere, zeinen ongi biribilduak!
“Mutilaren burubidea! Nora eta Burgos aldera!” “Hau
gauza guztien bukatu beharra. Badijoakigu… Etxea beteko
gizona…! (Esaldi honen bukaera oso erabilia Ondarroan)
Adituei jarraituz; Garoa estilo aldetik agian landuagoa da, halako erromantizismo kutsu bat hartzen omen
zaio, eta lirikotasuna indartsuagoa, baina baita ere eleberri horretako lagun batzuei errealismo gutxitxu aurkitzen
zaiela, idaztankera bera eta gauzak adierazteko moldea,
astuntxoa, gaur baino patxada gehiagorekin kontatua…
Bai, urteak ez dira alperrik joaten. Gaurko gizaldia eta
ordukoa ere ez dira berberak. Biziera bera ere zeharo
aldatua dago.
Dena den, Garoak ere baditu pertsonai batzuk oso
errealak eta bizi biziak, herriko harrobitik hartuak: Ana
Joxepa eta Patxiko sendatzailea, Peru Odolki, Moxolo
Potolo, eta herriko zalduntxoak eta… Txominek berak
aitortzen zuen (Olaizola jaunak dioenez), Garoako lagun
batzuk eguneroko bizitzatik hartu zituela, berak bere
inguruan ezagutu zituenak zirela, ez Oñatin, baina bai
Zumaian ezagutu zituenak. Joanes, Malen eta Iturraldeko
Jose, adibidez.
Txomin Agirrek berak esan omen zuen behin,
Kresalaren arrakasta ikusita, beste eleberri “hobe” bat
prestatzen ari zela, baina sarritan ez da idazlea bera bere
lanen kalitatea neurtzeko egokiena. Argitaldariak kontutan hartzean Garoa omen da irakurriena
Honaino heltzean esaten zen: Garoa gozo-gozo,
Kresala, bizi-bizi.

Oñatiko Uribarri auzo hau Txominek ez zuen
ezagutu asko bertatik bertara, bitxi, jakingarria
bezala

Txomin Agirre euskal literaturako klasikotzat hartzen da, bere dohainei esker: idazteko trebezia, teknika,
deskribapen zehatza, hizkuntza aberatsa, intuizio argia
eta gizatasun handia… erakutsi zituen bere lanetan.
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Txomin Agirreri Ondarroako Kale Handian (Casa Barcon) ipinitako plaka 1920an,
Ginea Bilboko pintoreak marraztu eta Joakin Lucarini Makazaga eskultoreak irudikatua.

Pertsonaia irreal eta mistifikatuak sortu zituen; euskaldunak berezkoak dituen edo behar lituzkeen bertute
eta dohainak biltzen dituzten pertsona zintzoak, langileak, jatorrak, etxekoiak… besteen artean, Garoako Joanes
artzaina kasu.

Baltzategi dago kokatua, Arantzazuko Ama Birjina aurkitu omen artzaintxoaren etxea. Baliteke Zabaleta izen
horren azpian gordeta, Txomin Agirrek Baltzategi eman
nahi izan digula. Errodrigo Baltzategiren etxea aurkitu
zuela Txominek bere nobelako bizilekutzat.

Txomin Agirreren hiru eleberri horien garrantzia
euskal nobelagintzaren eta XX. mendeko literaturaren
ibilbidean, hona hemen hurrengoa:

Eta, gero Euskal Herria zaharreko ohituren ispilu
bezala aparta da: arreo-erakuste eta ezkontzak, bataioak,
Arrasateko azoka eta aizkora apustua, karobi erretzea,
Urkiolako jai eguneko ikusgarritasuna, eta zenbat beste
holako irudi oso ondo hartuak eta kontatuak! Honako
hau ere ahaztezina da; Garoa izan dela irakurlearen aldetik arrakasta handiena izan duen eleberria eta beste biak
baino gehiago irakurri izan dena. Argitalpenen kopuruari
begiratzean, Garoa ikusten da balio trinko eta iraunkorra
irabazita.

“Con todo, sus novelas (Txominenak) constituyen un hito decisivo en la conformación de la
prosa narrativa de la primera mitad de siglo…
Garoa fué modelo y escuela de escritores”.
(Aldekoa, 2004, 121).

Aita Luis Villasanteren esanetan: Urbia eta
Aizkorriko parajeak ez zituen bere begiz ikusi eta zehaztasun gutxitxorekin daude hango gauzak. Urbiako zelaiak
Partzonerikoak dira, eta Oñati ez da sartzen Partzoneri
horretan; beraz Uribarriko baserritar bat Urbian artzain
izatea, hango legearen aurka doa. Berberak ere esaten
omen zuen,
“Nik egin dut egitekoa (hizkera esaldi mota
hau Ondarroan oso ezaguna dugu). Goi haietan
sekula egon gabe, hango ikuspegiaz eta abar mintzau”…Etxe beteko gizona! (Ondarroan esaten den
bezala)…”

Zabaleta baserria ez da egiazkoa. Hau da,
Uribarriko auzoan ez da izen honekin baserririk. Gogordo
bai, izen jatorra da. Eta Txomin Agirrek dionez, Zabaleta
Gogordopeko zelaitxo baten, bene-benetako patxadan
dago. Hain zuzen ere, toki horretan Zabaleta ez, baina
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Ni eta ni
Hil zenean, beste obra bat utzi zuen amaitzeke: Ni
eta ni eleberria, alegia. Txomin Agirre 1917an hasi zen
laugarren eleberri hau idazten. Kondairazkoa izateko
bidean zegoen, Auñamendiko lorea bezala. Erdi Aroan
kokatua dago, gaiaren oinarria oinaztarren eta ganboatarren arteko liskar edo borroka izanik. Zenbait pasarte
Euskal Esnalea aldizkarian argitaratu ziren. Gipuzkeraz
dago idatzita.
Bere literatura emaria oparoa izan zen, eta bere lan
ezagunenak Kresala eta Garoa badira ere, eleberriez gain
hainbat literatura molde landu zituen: olerki, narrazio,
hitza lau edo prosa, ipuin, artikulu, historia, bidaia-kronika, itzulpen, sermoi eta abar idazten ere trebatu zen, bai
bizkaieraz bai gipuzkeraz.
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Hurrengo batzuk, adibide gisa:
- Garai hartako aldizkarietan sakabanatutako artikuluak (Ibaizabal, Euskaltzale, Euskal Esnalea, RIEV(Revista Internacional de Estudios Vascosen), etab.).
- Olerkiak: Ai balekite, Ama bat, Sarako lorea, etab.
- Herri-narrazioak: Maiton Itzontzi, Anton Betozko,
etab.
- Historia lanak: Larramendiren bizitzaren berri
labur bat, etab.
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Aita Onaindiak, Txomin Agirrerentzako omenaldi
gisa, lan labur hauetako asko, ez denak, hartu eta bilduma ederra egin zuen Ondarrak izeneko liburuan. Sarrera
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(Ondarroa, 1914 - 2004)
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ZUBIKARAIren

JAIOTZAREN

URTEURRENA

AUGUSTINEN BIOGRAFIA PRINTZAK

Ez da erraza Augustin Zubikarairen bizitza laburrean kontatzea. Bizitza luze
eta oparoa izateaz gain, ekimentsua izan zelako eta eginez joan zen bideak
eskaini zizkion erronkei aurrera egiteko ardura hartu zuelako. Hala ere, bere
esaldi honek laburbilduko luke, ondo asko, bere izaera eta asmoa:
“Gu ez gara urandiko arraiñak. Ez gara galoi askodun patroiak
nai ta euskeraren itxasoan gure itxazertz onetako mariñel zarrak
ausartzen ziran lez Lur Barrietaraino joaten ausartu”.

Ana Urkiza Ibaibarriaga

O

ndarroan jaio zen Augustin 1914ko azaroaren 3an, Zubi Berriaren oinean aurkitzen den
etxe zuriaren bigarren solairuan. Salbador
Zubikarai eta Ana Francisca Bedialaunetaren
bederatzi seme-alabetatik hirugarrena.

Aita arotza zen ogibidez eta lan txiki zein handiak
egiten zituen. Hots handiko egitasmoak ere bai, adibidez,
Bastida arkitektoarekin. Hori dela eta, gaztetandik ezagutuko zuen Augustinek, etxean, bai egitasmo arranditsuen
inguruko eztabaida eraikitzailea, eta baita adiskidantzaren indarra ere. Lagunak etxera ekartzearen eta haiekin
zeukatena partekatzearen plazera aitarengandik jaso
zituen.

Haurtzaro lasaia izan zuen Augustinek. Lan egitea
zer zen umetatik ikusi eta ikasi zuen etxean, guraso biek
egiten baitzuten lan.
Txiki-txikitan jaso zituen, jada, Augustinek bere ibilbidearen, bizitzaren, egiteen eta sinesmenaren oinarri
izango ziren bost zutabeak: albistearekiko edo berrikuntzarekiko grina, ohiturak ezagutu eta gordetzeko ahalegina, eliz betekizunekiko gogoa, irakurzaletasun asegaitza eta itsasoarekiko lilura.
Augustin, 10 urte zituela, Saturrarango
Seminarioan ikasten hasi zen. Apaiz izateko bidea hartu
zuen bakarra izan zen etxean, ikasketetarako ahalmen
handiena erakusten zuena zelako. Garai hartan, bi zaletasun handi deskubrituko eta biziko zituen: liburuak eta

itsasoa. Gerora bihurtuko zen idazlearen iturri agortezinak biak ala biak. Batak ezagutza eskainiko zion eta besteak inspirazioa.
Berehala, ordea, gaixotu egin zen eta Seminarioa
utzi eta etxeratu egin behar izan zuen. Urtebete luzez
egon zen gaixorik eta, denbora horretan, guztiz irakurzaletu zen. Atsedenaldi hartan, Augustin barrutik janzten
hasi eta pentsamenduaren eta ideien munduan murgildu
zen. Askotariko irakurketek ideiak jasotzera bai baina
bere pentsamendua agertzera ere bultzatu zuten eta,
halaxe, 11 urte baizik ez zituela, idazten hasi zen. Bere
lehenengo artikuluak Jaunkoiko-Zale aldizkarian argitaratu zituen. Gaixoaldian, berriz, apaiz izateko gogoa hoztu
egin zitzaion. Eta filosofia ikasteko asmoarekin Gasteizera
joan zen, nahiz eta handik ere laster batera etxera bueltatu behar izan zuen berriro gaixotuta.
1930ean, 16 urte zituela, Augustin Zornotzara joan
zen, Jaungoiko-Zale Bazkunak deituta. Euskal gaien inguruan astekari bat plazaratu nahian zebiltzan. Bazutenez
Augustinen ezagutza idazten zituen artikuluengatik,
astekari berria antolatzeko deitu zioten. Augustinek
erronka hura laster egin zuen bere, baina berriro gaixoaldiak harrapatu eta Ondarroara bueltatu behar izan zuen,
tamalez.
Zornotzatik bueltatu bezain pronto, Ondarroako
Luistarren bazkunako zuzendari izendatu zuten.
Luistarren bazkuna, bizitza erlijiosora batutako parrokiako gizonezko taldea zen eta, bertan, fedearen alde lan
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1992ko azaroaren 8an, herriko seme kuttun izendatu eta bere izeneko plaza inauguratu zuen Udalak. Plazan bere omenezko bustoa dago.
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egiteko gogoa eta ahalmena erakutsi zituen Augustinek,
eta baita abertzale fina izateko seinale argiak ere. Hori
dela eta, Augustinen aitak, semea batzokira hurbildu
zuen, bere helburua, euskara bultzatzea izango zela sinistuta. Hiru talde egin ziren orduan batzokian: emakumeena, dantza-taldea eta antzerkia. Eta Augustini, antzerki
taldean laguntzea eskatu zioten.

KAZETARI GISA EMANDAKO
LEHEN URRATSAK (1931-1933)

K U L T U R A R E N
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Augustinen pentsamenduaren oinarriak, Euzkadin
jakitera emango zituenak eta bere bizitzan zehar konstanteak izango direnak, 4 dira: aberria (Jaun-Goikoa eta
Lagi-Zarra), erlijioa eta tradizioa eta betebeharra).
Lauaxetak 1932ko abuztuan egindako eskabideari
erantzun nahian, Augustinek Mendexako basetxe guztien
izenak bidali zizkion. Ez ziren argitaratu, ordea, eta
Augustin ez zen isilik gelditu. Gutuna idatziko zion
Augustinek Lauaxetari bere arrazoiak erakutsiz.

Halaxe, 1931ko uztailaren 8an, Augustin El Día
egunkarian kronikak idazten hasi zen.

Idatzi honek, Augustini, Lauaxetaren konfiantza eta
hurbiltasuna irabazteko aukera eman zion. Eta
Lauaxetak, konfiantza honen erakusgarri, Mendexako
frontoian pilota-partida jokatzera gonbidatu zuen.
1932ko azaroan, Ondarroako batzokian Lauaxeta hitzaldi
bat ematera gonbidatu zuen eta Augustinek, berriz ere,
Lauaxetarekin egoteko aukera izan zuen. Handik aurrera,
Lauaxetaren eta Augustinen arteko harremana sakona
izan zen; eta, gero eta maizago errepikatuko ziren pilotapartidei esker, gainontzeko idazleen arteko egin zen
Augustin.

1932ko otsailaren 6an sortu zen Ekin. Ordu arte
Zornotzan agertzen zen Jaungoiko-Zale hilerokoa isildu
eta, honen ordez, asteroko berria plazaratu zen. Garai
hartan, Augustinek, Luistarren Bazkunaren bidez, hitzaldiak antolatzen zituen. Errepublika sasoi bete-betean,
herritarrak garaiko gertakizunen inguruan eta ideologia
jakin bati atxikirik prestatzea zen haren helburua.

1932-1933ko urteetan Lauaxeta sarritan zuzendu
zitzaion Augustini, idazten jarraitzeko eskatuz eta ez etsitseko erregutuz. Idazleek, garai hartan, beren lanak postaz bidaltzen zituztenez, idatzi guztiak ez ziren erredakziora heltzen. Ailegatzen ez zirenak, bada, ezin argitaratu. Hori dela eta, Lauaxetak Augustinen lanen bat argitaratu ez izanagatik atzera ez egiteko eskatzen dio.

Ekin sortu bezain laster, garaiko kazetaritzaz, askatasunaz eta ikastolen auziaz hitz egiteko, Ekin astekariko
saltzailea zen Alexander Badiola gonbidatu zuten hizlari
Ondarroara. Eta hitzaldia bukatutakoan, Alexander
Badiolak mandatu berria egin zion Augustini: JaungoikoZale bazkunaren izenean Ekinen idazten hastea, hain
zuzen.

Lauaxetak bazekien, ordurako, Augustinek ez ziola
kroniketan huts egingo; artikulugile bezala, Euzkadiri
interesatzen zitzaion ikuspegia emango zuen luma zeukala Augustinengan; eta sortzaile bezala, bere kimuak
emango zituen idazlea.

Garaiko politika eta kulturako gertakizunen berri batzokian jasoko zuen Augustinek. Eta, haien artean, argi ikusi
zuen bere bidea zein zen: bere herriaren eta euskararen
alde lan egitea. Eta euskara bultzatzeko eta maite zuen
herriari buruzko ideiak agerrarazteko modurik egokiena,
jendearengan eragina izan zezaketen bitartekoak erabiltzea zen, hau da, egunkarietan idaztea.

Augustinek ez zuen ezetzik esan, noski, eta
1932ko otsailaren 20an idazten du, lehenengo aldiz,
Ekinen. Kronikak izan ziren haren lehenengo ekarpenak,
eta artikuluak gerokoak.
1932ko martxoan entzun zuen Augustinek, lehen
aldiz, irratitik euskaraz hitz egiten: deskubrimendua izan
zen. Irrati bidezko hitzaren garrantziaz eta eragiteko ahalmenaz konturatu eta beranduago kitatuko zuen zor
baten antzeko ametsa errotuko zen idazle gaztearengan.
Euskara euskal entzuleei helarazteko erabiliko zuen tresna garrantzitsuenetakoa bilakatuko baitzen etorkizunean.
Kronikak idazten hasi zenetik 5 hilabetera, 1932ko
uztailaren 6an, Augustin Ekinen iritzi-artikuluak idazten
hasi zen. Beste hauspo bat antzemango zitzaion jadanik.
Artikulu hauetan bere pentsaera azaltzen hasten baita,
argi eta garbi.
Artikuluak idaztera emandako jauzia kontuan hartuta, eta Augustinen pentsamendua zabaltzera ematea
zela xedea konbentzituta, Ondarroako idazleek Euzkadin
idaztera bultzatzen dute. Halaxe, 1932ko abuztuan,
Augustin Euzkadin idazten hasten da.

Lauaxeta aurrekari eta eskola bikaina izan zen
Augustinentzat: bai idazle bezala, bai bultzatzaile gisa.
Euskara nola sustatu eta gogoa nola piztarazi irakatsiko
zion, gerora, Augustinek, bere herrian, bide bera jarraituko zuelarik. Bere gain hartuko zuen idazle gazte eta
berriak bultzatzea, sariketak antolatzea, egunkariak sortzea, argitalpenak sustatzea… eta honetarako guztirako,
Lauaxeta izan zuen, maisu izan gabeko aurrekari.
Idazle bezala ere, Augustinen lehen literatur lanak
Lauaxetak bideratu zituen. 1934ko maiatzean, Euzkadin
poemak idatziz hasiko zen eta urte bereko abuztuan,
antzerkia atalka argitaratzen.
Lauaxetari esker, Augustinek kazetari izaten ikasi
zuen; bere sormen literarioari leihoak zabaldu zizkion;
herri-jakintza bultzatzeko ideiak eta bideak ezagutu
zituen; atsotitzak, esaera zaharrak, kantuak etab. jasotzeko kanpainak nola sustatzen ziren ikusi zuen; eta idazlanak argitaratzeko trikimailu anitzen jabe egin zen.

GERRA AURREKO LANAK:
ANTZERKIGINTZA ETA ARTIKULUAK (1933-35)
1933an hasi zen Augustin batzokian antzerkiak prestatzen. Euskal Herrian bazegoen, ordurako, hainbat antzerki konpainiak sortutako sarea eta Ondarroan Bide Onera
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zinema-aretoan eskaintzen ziren antzezlanak. Augustinen
lana, beraz, jada sortuta zegoen sare hura aprobetxatuz,
Ondarroan ere antzerkia prestatu eta emankizunak prestatzea izan zen, hau da, antzerki emankizunak eskainiko
zituen foko propioa sortzea. Eta gune hura batzokia izango zen.
Augustinek, batzokian, zuzendari-lana egingo
zuen: obra, aukeratu, protagonistak nortzuk izango ziren
erabaki, paperak banatu, gidoiak ikasten irakatsi, musika
aukeratu eta elementu guztiak eszenan jarri.

asaldatu. Augustinek 21 urte zituen eta ez zuen okerrik
pentsatzen. Laguna, ordea, oso urduri zegoen eta gauerdian, jendea lotaratutakoan, osabaren ontzia hartu eta
Baionara ihes egitea erabaki zuten biek.
Espainiako gerra zibilak zeraman bidea ikusirik,
Baiona utzi, Bilbora bidaiatu eta gerran pate hartzea erabaki zuen Augustinek.

Antzerkiaren helburua euskara bultzatzea, herritarrak mugiaraztea eta abertzaletasuna zabaltzea zen.
Aberria egitea.

Bilbon sartu eta, berehala, bere egoera argitu nahi
izan zuen, zegokiokeen zeregina betetzeko prest agertu
nahi zuen. Carlton hotel ezagunaren behealdean zen
gudarako izena emateko lekua eta, han, bere nortasun
agiriak erakutsi bezain laster, asko maite zuen adiskide on
bat etorri zitzaion besarkatuz: Lauaxeta.

1934ko abuztuaren 22an argitaratzen da
Aberrijagaz bizi bere lehen antzezlanaren lehen atala
Euzkadin. Gaztetxoei zuzendutako antzerkia zen eta obra
honen bidez, Augustinek aberria zer zen azaldu nahi izan
zuen: Espainia eta Euzkadi zer ziren.

Halaxe, behar ziren nagusiekin hitz egin ondoren,
Euzkadi egunkarian sortu berri zen “Guda-otsak” sailerako, egunero, gudaroste eta taldeetako ohar, jakingarri eta
iragarkiak jasotzeko zeregina jarri zion Lauaxetak
Augustini.

Baina uda honetan agertu ziren lehen kritikak ere.
Augustin iritzikide edo aldeko atera zitzaion Erkiagari.
Augustinen ustetan ere, euskaraz gero eta gehiago idazten zen garai hartan, idazki asko ulergaitzak egiten ziren;
erdaratik euskaratutakoak zirela igartzen zen; erdal joskeraz puztutako idazkiak ziren asko eta asko. Augustinen
ustez, hizkuntzaren aberastasunik handiena joskeran
zegoen eta polemika honen erdian, bada, Augustinek
bere burua garbizale aitortu zuen. Eta ez hori bakarrik:
idazleen arteko bilera berezi bat egin beharko litzatekeela proposatu zuen eta bilera horren gaiak “euzkel joskerea, euzkel sintasiz” beharko lukeela aurreratu.

1936ko bukaeran, ostera, Eusko Jaurlaritzak, itxaropena zabalduko zuen erabaki garrantzitsu bat hartu
zuen: Eguna euskara hutsezko eguneroko berria sortzea.
Historikoki lehena Euskal Herrian. Euzkadiren azpiegituraz eta haren euskal ataleko idazle taldeaz baliatuko zen,
gerra garaiko eta gerrari egokituriko egunkariaz arduratzeko.

Ausardia hau dela eta, kritikarik ez zitzaion falta
izan Augustini. Zirika ibiltzeaz salatu zuten, idazleen artean haserrea hedatzeaz eta ekarpen hura baizik ez egitekotan, hobe zukeela isilik egotea aurpegiratu zioten.
Baina Augustin ez zen uzkurtu eta Euzkadi egunkarian
adierazi zituen bere arrazoiak eta ikuspuntua.
Augustinek herriarentzako idatzi behar zela ulertzen zuen. Baina euskaraz idazterakoan, modu jasoan
idatzi behar zen ustekoa zen, euskal literatura, hain
zuzen ere, beste herrialdeetako literaturen mailara igotzeko.
Garai honetan, jada, Augustinek urrutira begiratzen zekiela erakutsi zuen. Euskal literaturari zegokionean, ikusmira zabalekoa zen.
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Abenduaren 27an, “Abeletxe” joan zitzaion berriarekin Augustini: agintariek euskara hutsean argitaratuko
zen eguneroko bat atera nahi zutela eta, lehenengo zenbakia urte berri egunerako artezteko “A-GIN-DU-A”
eman zutela. Augustinek, amets handia iruditu arren,
agindua beteko zuela erantzun zion. Laster eratu zuen,
bada, Abeletxek Egunaren erredakzio batzordea, erredakzio-buru Augustin jarri zuelarik.
1937ko urtarrilaren 2an, Ajuriagerraren bisita izan
zuen Augustinek. Eguna ateratzeagatik zorionak ematera
eta mezu bat helaraztera joan zitzaion:
“Ba dakizu. Ekin aspertu barik. Ia munduan
zear erakusten dogun apain apain gure berezitasuna
eta nortasun au, gure izkuntzaren ezaupide hau”.

Eskua estutu eta joan zen. Baina Augustini
Ajuriagerraren hitzak barru-barruan gelditu zitzaizkion.

EGUNAREN SORRERA ETA
GERRA GARAI LUZEA (1936-1942)

Augustinek bere aurrekariengandik lezioa ikasia
zuen. Berari zegokion orain kazetaritza, literatura eta
euskara bultzatzea, eta horretarako tresna paregabea
zuen esku artean. Lizardiren ametsa, euskara hutsezko
egunkaria argitaratzea, konplitu zen.

1936ko uztailaren 27an Ondarroako Defentza Komitea
eratu zen gobernadore zibilaren aginduz. Helburua erregimen errepublikarraren aldeko alderdi eta erakunde
ezberdinen artean, herri gobernurako erakunde bateratu
bat sortzea zen.

Eguna sortu eta berehala azaleratu zen alderdikoen
haserrea: Egunan ez omen zen Arana Goiriren idazkera
zehatz-mehatz zaintzen. Gehienean bai, baina ez betebetean. Eta Bilboko sabindarrentzat, hori, barkaezina
zen.

1936ko irailaren 20an, gaueko hamarretan,
“Artibai” adiskidea etxera hurbildu eta ihes egin behar
zutela adierazi zion Augustini. Lagunaren deiak ez zuen

Augustinek, zuzendariari, bere iritzia argi eta garbi
ezagutarazi zion: egunkariaren idazkera idazle bakoitzaren esku utzi behar zen ezinbestean; batetik, ezin zutela-
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ko idazlan bakoitza orrazten ibili eta, bestetik, irakurle
asko eta asko ez zeudelako Arana Goiriren idazkerara
ohituta eta prestatuta, besteak beste, hartzaile asko
gipuzkoarrak zirelako.
Zuzendaria agintarien beldur zen, ordea, eta ahalegintzeko eskatu zion Augustini, baina honek irmo azalduko zuen bere jarrera: Egunak, euskal eguneroko bakarra izanik, zabala izan behar zuen. Denek ulertzeko
modukoa eta, han, jatorri askotariko idazleek izan behar
zuten leku.
Egunak urte erdi eskas iraun zuen: 1937ko urtarrilaren 1etik ekainaren 13ra, Bilbo matxinatu militar-faxista
eta erreketeen eskuetan erori zen arte. Bilbotik, beraz,
lehenengo Karrantza aldera egin zuen Augustinek, gero
Santoñara, eta handik Castrora preso. Hortik aurrera,
hara eta hona ibiliko zen Augustin, era guztietako lanak
egiten, noiz etxeratuko ote zuten. Ondarretako espetxera
kanjea edo gizon trukea egiteko eraman zuten azkenean.

Zaragozako kazetariak Bartzelonaran preso zeudenak,
zirela trukerako ordezkariak jakitera heldu zen. Eta halaxe bukatu zuen Augustinek 36ko gerratea 1941ean. Bi
egunerako etxetik aldentzen zelakoan eta lau urte kanpoan ibilita.

BERRIRO IA HUTSETIK HASI ETA
ANTZERKIGINTZAREN LORALDIA
(1942-1964)
Iraganean ibilitako bideak atzean gelditu ziren.
Augustinek gerra aurrean euskal kulturan hartutako abiada indartsua etenda gelditu zen guztiz. Eta Ondarroako
kaleen eta euskal kulturaren espaloiek ere beste kolore
bat zuten.
Beraz, bizitza berri bati ekin behar izan zion
Augustinek. Lehenengo egitekoa bizimodua antolatzea
izan zen. Hasteko, ogibidea aurkitu zuen Mutrikuko
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Arruti kontserba-lantegian bulegari gisa.
Aldi berean, Bilboko garaietan begiz jotako Maria Jesus Erkiaga Eako andregaiarekin ezkondu zen eta 6 seme-alabako familia sortu zuen.
Gerra osteko lehen urteetan,
Augustinek, batez ere, antzerkia idazteari
ekin zion. Bere helburua bikoitza zen: batetik,
gerra aurreko jarduna berrartzea, herritarrei
antzezlanen bidez euskal gogoa piztea eta galdutako nortasuna berregitea, eta bestetik, euskara bultzatzea.
1956. urtean aro berri bat hasten du
Augustinek. Seaska inguruan antzezlana saritu
zioten Donostian eta sari hauxe izango zen, herriz
herriko antzezpenak egiten hastearekin batera,
Augustinen gerra osteko antzerkigintza-lan eskergari hasiera emango zion abiapuntua.
Antzerkigintzaz gain, Augustin beste lan
askori oratzen hasten zaio garai honetan:
“Escuela de Pesca”ko zuzendaritza-batzordekide
izendatzen dute, Boga-boga aldizkariaren bigarren aldian, 1953tik 1965era bitartean, hitz lauz
zein bertsoz eta olerkiz parte hartzen jarraitu
zuen; eta herriko kultura zein erlijio-taldeetan
buru-belarri sartu zen.
Lan eta konpromiso handiko urteak izan
ziren hauek. Arrakasta ezagutu zuenekoak: bai
Augustinek, bai Ondarroako herriak.
1961ean Txomin Agirreren omenez,
Kresaletan antzezlana idatzi zuen. Idazleak
bere maisuarekiko sentitzen zuen zor eta
miresmena erakusteko modurik sortzaile eta
zintzoena izan zen hura. Txomin Agirreren
Kresala eleberria hartu eta antzezteko moldatu zuen Augustinek.
Obra honen bidez, Ondarroa,
Ondarroako hizkera, Ondarroako biziera eta
Ondarroako sinesmen eta ohiturak ezagutzera eman nahi
dira. Augustin Ondarroaz maiteminduta dago; Ondarroa
ezagutzera eman beharra dauka: Ondarroako herri hizkera aberatsa hedatu nahi du eta Ondarroako ahotsei esker
antzezlana jantzi eta profesionalen tankerako taularatzea
egitea lortuko du.
1961ean, antzerkigintzan egindako lan oparoa
kontuan hartuta, Euskaltzaindiak Augustin euskaltzain
urgazle izendatu zuen. Gogo onez hartu zuen izendapena Augustinek baina laster agertuko zituen desadostasunak...

KANPAI BERRIEN HOTSAK (1965-1979)
Antzerkigintzari dagokionez, Salvador Garmendiaren
Historia triste bat obrak antzerkigintzaren historiaren
lehenaren eta orainaren arteko bereizketa suposatu zuen.
Eta urte berean, musika gabeko antzezlanak pres-

150

•

H o n d a r r o a

2 0 1 4

Augustin Zubikarairen idazmakina.

tatzen hasi ziren. Ordu artekoak denak musikadunak izan
baziren ere, 36ko gerra ostean antzeztutako musika
gabeko lehen antzezlana, Ondarroako Alameda aretoan
eskainitako Augustinen Zurrukutun izango zen.
Musika gabeko antzerkigintza egiten hasteak, elizarekiko lotura hautsi nahi izan zuen batetik, eta bestetik,
gai sozialagoak eta modernoagoak ukitu. Herriak, jada,
barneratuta zuen antzerkia ikusteko ohitura. Ikus-entzulea aktiboagoa zen.
Augustinen lehen eta bigarren aldiko antzerkigintzak bete zuen bere papera.
1968ko urrian, Arantzazun, Euskaltzaindiaren 50.
urteurrenarekin batera, ehundik gora hizkuntzalari bildu
ziren idazkera batuaren oinarrizko arauak eztabaidatzeko: Augustin tarteko.

Arantzazuko bileraren ondoren, Euskaltzaindiak
euskara batuaren aldeko hautu garbia egin zuen.
Gehienentzat aurrerapausoa izan zena, Augustinen
ustez, hainbat euskalkirentzat mugarri baino ez: euskara
batuak ez zien euskalkiei behar beste garatzen utziko.
Arrazoi hau dela medio, Euskaltzaindiaren baitan
iritzi banaketa gertatuko zen. Euskal Idazleen Elkartea
sortzearen ideia garai honetan indartu zen eta egitura
berriak sortzeko beharra eta kemena batu ziren une
honetan, Augustinek, Lino Akesolo, Eusebio Erkiaga,
Bizente Latiegi eta Santi Onaindiaren laguntzarekin,
Euskerazaintza sortu zuen 1968an.
Augustinentzat euskararen iparrizarra herria zen.
Herriak ezagutzen zituen bere idazle, bertsolari eta kontalariak. Eta herriaren hizkera zen herriaren berri emateko eta herriarengana heltzeko erabili beharreko tresna.
1965-1985eko urte tartean, Augustinek eta bere
garaiko hainbat idazlek matraileko sendoak hartu zituzten; euskal literatura modernoa eta euskararen alde egiteko modu berriak sortu ziren eta gerra aurreko belaunaldia zahartzat jo eta baztertu. Gerra aurrekoak eta
ostekoak, elkarren artean, etsaiak zirela zirudien.
Halaxe, Augustin bi genero berri lantzen hasiko
den: eleberrigintza eta liburu monografikoak.
1970eko hamarkadaren bukaeran bi kritika astun
jaso zituen Augustinek: bata, idatz sariketetan aurkezteko ohitura izateagatik eta, bestea, bere nobelagintzaren
ezaugarriengatik.
Augustinek sariketetan sinesten zuen, berak bere
gazte denboratik hala egin zuelako: sariketek obra ezagutzera ematea zekarrelako. Kritikaren arabera, nobelagintza era tradizionalaren formen jarraipena zen
Aguustinen nobelagintzaren ezaugarri nagusia.

ERRETIROAREN GARAIKO LAN ARDURATSUA
(1980-1983)
1980an hartu zuen Augustinek erretiroa. 80tik 98ra
bitartekoa izango da haren produkziorik oparoena eta
onena. Ereiteko nahiz ereindako uzta biltzeko urte preziatuena.
Zorioneko erretiroari esker, aurreko urteetan ikasitako eta denbora faltagatik alboan utzitako proiektu asko
jarri ahal izango ditu abian Augustinek.
1981ean amets bat konplitua ikusiko zuen:
Ondarroako udalak herriko kultur etxearen zuzendari
izendatu zuen. Idatz sariketa eta argitalpen ugari bideratu zituen kultura etxearen zuzendari izan zen urteetan.
Bestalde, lan oparoa egin zuen idatzizko komunikabideetan ere: Deia eta El Diario Vasco egunkarietan
artikuluak idatziz. Euskaraz idazten zuen bakarretakoa
zen Augustin eta arrazoi horrexegatik kolaboratzen zuen:
egunkarietan euskarazko testuak ere egon zitezen.
1981eko abenduaren 21ean, bizkaieraren egoeraz
larrituta, 11 lagunek, Augustin tarteko, “bizkaieraren
aldeko agiria” idatzi zuten. Euskararen alde ahalegin handiak egiten ari zirela ikusten zuten baina ez, espreski, bizkaieraren alde. Bizkaiera, gainera, euskaradunen %40ak
erabiltzen zuela ohartarazten zuten eta erakunde ofizialetan, bizkaieraz ari zirenei, ez zitzaiela begi onez begiratzen salatzen.
“Bizkaieraren aldeko agiria” bestalde, garaiko
komunikabide gehientsuenetan agertu zen: Deia, Egin, El
Correo eta Gaceta del Norten. Eztabaida sutsua sortu
zen. Zarata faltan ez zen geratu agiria eta sekulako polemika sortu zen. Bizkaitarrek bizkaiera indartzea nahi eta
gainontzekoak, batzuk batuaren alde eta besteak, bizkaitarrak euskararen aurka zeudela salatuz; batzuek, batua
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eta bizkaiera batera bultzatu behar zirela ulertzen zuten
eta besteek, lehenengo batua bultzatu behar zela.
Bizkaieraren aldeko agiriak, lagunak eta etsaiak
suposatu zituen Augustinentzat. Etsaigoa lehenagokoa bazen ere, agiriaren ondotik, azpimarratuagoa
geldituko ziren bai bakoitzaren pentsamoldea eta posizioa, bai alde bakoitzaren besteekiko harremanaren
ozpina.
1982. urte bukaeran, aldizkari formatuko
Ondarroa urtekaria argitaratzen hasi zen Augustin.
Aurrekari gisa, 1950an sortutako Boga-boga aldizkaria
zuen buruan: herriko berri emateko sortua eta etxez
etxe doan banatzen zena.
Ondarroa aldizkariaren bidez, herriari bere lehengo
bizitzaren ezaguera eman nahi zion, herriko edergarrien
gainean arreta izaten erakutsi, eta geroari begira herri
ederrago baten maitasuna sentitzen eta bizitzen lagundu.
Hiru ezaugarri hauexek baitziren, hain zuen,
Augustinek, betidanik, Ondarroako herriari faltan ikusi
zizkionak: herri langile, euskaldun eta indartsua izanagatik, ohiturak gordetzeko, norbere herriaz harro sentitzeko
eta etorkizunera begirako ekimenak aurreikusteko irudimen falta.

EGINA ETA IZANA LOTU NAHIAN
(1984-1998)
1984ko ekainaren 4an emaztea hil zitzaion Augustini. Sei
seme-alabetatik hiru ere, jada, urte horretarako etxetik
atereak ziren, batzuk ikastera, besteak ezkonduta.
Emaztea hil aurretxoan, ezkontetxea utzi eta bere jaiotetxera bueltatua zen berriro Augustin, eta han biziko zen
aurrerantzean, harik eta heriotzak atea joko zion arte.
Bere idazle-gela ere orduan atonduko zioten etxekoek,
lana lasai egin ahal izateko, bere liburutegia gertu edukitzeko eta bisitak jasotzeko.
1985ean argitaratu zuen Augustinen onenetakoa
izango zuen bere Itxastarrak eleberria.
80ko hamarkadaren bukaeran herri kazetaritza suspertu zeneko garaia izan zen. Ondarroan Arranondo
Kultura Elkartea sortu zen eta honen buru eginez,
Arranondo aldizkariari argi eman zion.
1998ko urriaren 3an gaixotu zen Augustin, eta
2004ko uztailaren 2an eman zuen azken arnasa euskal
idazleen artean ugarienetakoa eta bizkaieraren barrutian
gorengoa izan zen Ondarroako seme txit leialak.
Gaur egun, bai Ondarroa eta bai Arranondo aldizkariek, bi ekimen aipatzeagatik, bizirik diraute
Augustinen bideari eta filosofiari jarraiki. Omenaldi asko
jaso zituen Augustinek, baita Ondarroako herriarengandik ere. Baina harro egongo zen Ondarroako herriak egin
duen aurrerabidearekin eta, batez ere, hain berea den
herri euskara nola defendatu eta erabiltzen duen ikusiz.
Hauxe, beretzako, omenaldirik arranditsuena.
Zorionak, beraz, bai Arranondo eta bai Ondarroa
aldizkarien kudeatzaileei, Augustin Zubikarairen jaiotzaren 100. urteurrena hain maitasun handiz jasotzeagatik.

1992ko azaroan, herriko seme kuttun izendatu
eta bere izeneko plaza inauguratu zuen Udalak.
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2014ko azaroa, Arranondo zenbaki bereziaren
aurkezpena Kofradia Zaharrean. Argazkian, zenbaki berezian parte hartu duten kolaboratzaileetako batzuk eta ohiko kolaboratzaileak.
Ezkerretik eskumara Xxxxxx Xxxxxx, Gorka
Aulestia, Andres Urrutia, Joseba Agirretxea,
Gotzon Lobera, Jxemari Urteaga, Argia Ituarte,
Edurne Urresti, Beatriz Zubikarai, Agurtzane
Iriondo, Maia Etxano, Josune Ariztondo eta Miren
Urresti. Behean, Andres Urrutia zenbaki berezia
irakurtzen.
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AUGUSTIN ZUBIKARAI BEDIALAUNETA
JAIO ZANEKO 100 URTE DIRALA ETA,
ARRANONDOK ALE BEREZIA ATARA
Arranondo berezia aurkeztu genduan azaroaren
13an, aldizkaria ren sortzaile izan zan Augustin
Zubikarai jaio zaneko 100. urteurrena ospatu gendualako.
Hori dala eta, ohiko idazleez gain, azaroko zenbakian, Augustin gertutik ezagutzeko aukerea izan
eben adiskideek be parte hartu eben:
Josune Ariztondo, Argia Ituarte, Ana
Madariaga, Josu Erkoreka, Andres Urrutia, Gorka
Aulestia ,Tomas Uribeetxebarria, Atutxa tar Paul, Julen
Urkiza, Gotzon Lobera, Juan Manuel Etxebarria, Ana
Urkiza, Joxemari Urteaga, Joseba Agirretxea, Edurne
Urresti, Iker Badiola, Miren Urresti, Fco Javier Arrieta
eta musika partiturea moldatu dauen Jabier Ituarte.
Aurkezpenean, Miren Josune Ariztondo
Bizkaiko Foru Aldundiko Kultura Diputadua eta Andres
Urrutia Euskaltzainburua izan genduzan. Biak goraipatu eben Augustin Zubikaraik egindako behar guztia,
alor guztietan gainera.
Erokin batera, aldizkari bereziak parte hartu
eben gainontzeko kolaboratzaileak be gure artean
izan ziran, hainbat herritarrakin batera, danok,
Augustin gogora ekarri eta omentzeko.
Ez dira ez alperrik igaro 100 urte. Baina hamen
dago Arranondo, harek hasitako bidean, hilero-hilero
kontu-kontari, ilusino, indar eta gogo bardinakin.

www.arranondo.com
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ONDARROAKO

Augustin Zubikarai Bedialauneta

Augustin Zubikaraik 1992ko irailean emondako hitzaldi batetik ataratako ikerketa (idazkera zertxobait gaurkotuta)

H

izkuntza ez da bakarrik hitzekaz, berbakaz
osatzen. Horrez gain hizkuntzak bere egitura
dau, bere doinua, bere gurpila, bere taixua,
bere gatza.

Ez uste erderazko berba batzuk sartuarren hizkuntza erdera biurtzen danik. Baina ez eta be bestera : Euskal
berbarik garbienak erabilita be, bere doinua eta berezko
dauan egitura emon ezik euskera garbia danik.
Hortxe dago kakua.
Badakizue zek eta zeintzuk baldartzen daben
Ondarruko euskera? Aspalditik geuk hartu dogun ohitura
zatar batek: Gu-geu lotsatuko bagina lez, paperetan eta
irratietan eta ahal dan tokietan erabilteaz.
Traductore traditore, esaten dakie italiarrak itzultzaileekaitik. Eta guk paperetan, edo ormetan, edo irratietan eta abarretan gure berbeta egin barik egiten doguna, zazkartu, okertu, baldartu, nahastu eta itxuragabetzen ahalegintzen garealako. Askotan horregaz egiten
dogun kalteagaz konturatu barik. Gu geu gara barrabasak eta ez gure berbeta, gure euskera.
Horrelakoetan euskal esaera bat gogoratzen dakit:
“Ez benetan, ez olgetan, ez norbere berbetaz egin ixekan”

Jaungoikoak daki hemen Ondarrun zenbat berba
eta zenbat esaera zahar eta berba joku polit eta jator
entzun eta berehala, entzun ahala ez idazteagaitik, ez
batzeagaitik, ahaztu edo galdu jatazan.
Nik lotsa barik esan daikedana hauxe da: Gure
herriko euskera, batez be zaharrena, jator jatorra dala.
Aberatsa dala. Ugaria. Eta igarten dala oharpen (obserbaziño) handia erakutsi eta salatzen dauan hizkuntza
dala.
Baina… Ukatu ezina da azken hirurogei urteetan,
erderaren kutsadura nabari eta ugaria sartu jakola. Erdal
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kokua sartu jako. Gorrina lakoa. Eta koko horrek jan egin
dau, makaldu, ahuldu, ia agortu gure inguruko aberastasuna.
Egia da gure bizitzan azpiegituraren aldakuntza
bete-betea izan dala. Etxeetatik hasita. Janari, tresneri,
gailu, bizibideko ohitura, jantzi, agerbide, sinismen eta
ohiturak, aldatu ez diranak be, barrikuntzaren eragina
hartu edo euki dabe. Eragin hori ez da lengotik atara,
kanpotik gureganatu baino.
Ogibidean, hemen, itsas-herri izatean, batez be
arrantzan, erabideak barrien barri hartu dira. Gaurko txalopa eta lantokietako bizimoduak, ez erabilten diran tresnekin, ez gaikiekin, ez eskuratzen diran emaitzekin, ez
dauke ze ikusirik, ehuneko hainbesteko baten behintzat
lengoekin.
Kaleko bizitzan, atseden aldiko bizitzan, nahi eguneko ordu askeetako bizitzan, gure ohiturak, zaletasunak, gurariak, ibilerak, eta abar, danak aldatu dira izenez
eta izatez.
Horrek, eguneroko hizkuntzan, berbetan, bere eragina dauka. Eta egunerokoa da zotinik gehien eragiten
dauana. Gainera, hartzen dogun barri guztia, bertan sortua barik, kanpotik sartua danez, guretzako, euskera
kontuan, euskal agerbide kontuan, egoskatu eziña da.
Aho-zehetu, maluskatu barik iruntziten dogu. Hortik gure
hizkuntzaren bizian egunetik egunera zabaldu eta nabaritzen igarten dogu argaltasuna. Zihurretik bizi-barritu
ezin izango doguna. Gaurko giroan behintzat.
Ondarruko euskera hizkuntza jator-jatorra dala
esan dogu. Eta ugaria.
Horretarako lehengo zaharrak euki eben euren
aldeko edo aldegarri bat. Beste hizkuntzarik ez jakitea.
Eta gizarteko bizimoduan hizkuntzak jakitea mesedegarri
dan lez, bakoitzaren berbeta edo hizkuntzari dagokion
jatortasun, garbitasun, kutsubakotasun eta berezkotasunean, be ongarri gertatzen da. Ez nator beste hizkuntzak
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ez jakitea txalotzen, ez gitxiagorik be. Hizkuntzetan,
bakoitzaren jatortasunean zer gertatzen dan edo ta zer
jaso daiteken adierazten baino.
Berba hutsetan, hitz soiletan gaitz da hizkuntza bat
bateko edo besteko kutsaduraren haize edo ikutu barik
zaintzea, batez be gaur, hizkuntzatako mugarik ez dagon
aldi honetan, eta alkarrekiko hartu-emonak zela-halako
adierazpen bidez batu, lotu, erraztu, argitu eta ugaritzeko, sateliteak izadian zehar zabaltzen diardugun aldi
honetan baina nik uste dot geu jatorrago zainduta, gurearen aberastasunari, bai doinu eta egituretan, hobeto
eutsi daikeogula gaur daroagun bidean baino.
Gure euskera, eguneroko berbeta lez, aberatsa izan
dala esan dot. Eta zehatza. Zeregin bakoitzarentzat, oharmenak eta eraginak sortu eta iruditu eragindako berba
bereziekaz
Gauza askori ikutu neikio hau ziurtatzeko. Lan
luzea egin leike honetan. Baina gaur denbora mugatua
daukat. Eta gure artean, oraindik alkarregaz bizitzeko
aukera euki gendun gugaz baterako edo pixka bat aurretikoago izan ziranen berba txorta batzuk erabiliko dodaz
hori ziurtatu eta egiaztatzeko.
Hara, asko zehaztuten ibili barik, aukeratuta berba
bat: ORRATZA.
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Horreik, jakina, erabili behar dan hariari buruzkoak.
Baina olezko orratzak, izen hori dauke-ta, eta beti
olezkoak erabilten ziralako, badaukez euren zehaztasunak be: txiki, estu, lodi, eta zenbakiak 0-koak edota 1,2,3
eta 4koak.
Bai eta sareko maila zehaztuten dabenak be.
Mailla orratza eta mailloi orratza. Esaterako:
Joskuretarako 0 ko orratza erabilten da. Konponketarako
00 bikoa. Haritarako totolua, hau da, lodia eta luzea.
Bietxerako, motza. Kortxopeko preminak josteko, 1,2,3
eta 4koak.
Malloi berbak, gu txiki giñala, eskolan erabilten
gendun berbeta gogora dakarkit, guk maillo ordez, milloi
esaten genduan, eta gehiago bazan killoi eta zenbatu
ezina bazan kinkilloi
Horreri buruz esan dagigun, malloirako orratza luze
eta lodia, biak erabilten dirala.
Orratzei buruz baegozan eta dagoz gehiago:
Bela orratzak.- Haizeak zulatu eta tarratadaz bete
ondoren, berehala konpondu behar izaten diranean erabilteko. Hor dagoz baita Paparreko orratzak,
pitxidunak. Eta galtzeta orratzak eta beste abar
asko dagoz.
Eta zelan ixilik euki itsas-orratza (gaurkoentzat,
konpasa), izen jatorra galduta? Hara Ondarroan itsas
orratz bidez haizeak zelako ezaugarriak daukezan:
Kanpoko Haizea (kanpaxi), =Norte); Iparra
=Nordesta; Mendesta =Este; Errekaizea = Sureste; Hegoa
=Sur; Galgoia = Sur-oeste; Mendebala = Oeste. Baina
Este, Oesteka, Norte eta Surka nabil, parkatu, lehengo
zaharrak Sorkalde eta Sarkalde, Ipar eta Hego erabilten
zituen.

Orratza.- Gure bizitza, ondarrutarren itsas bizitza
izan dalako, arrain usaina hartzen hasiko gara orratzetan:
Sare orratza.- Gaur nailonezko sareak erabilten
dira, baina oraintsuarte harizkoak erabilten ziran,
beti ez ziran zibot-zibotekuak izaten, mariñelak ez
euken hainbeste ondasunik be-ta. (Eten txiki bat:
nundik asmatu ete eben gura sare konpontzaileak
berba hori? Zibot, gaztelaniaz, “capillo de seda”ren
esan nahiko da. Eta hain hari on eta ederreko gertatzean asmatu ete eben?
Armateko orratza.- Egitura nausirako.
Goiburuko orratza.- Sarearen goiburuak josten
erabilten dana.
Mamiñeko orratza.- Sare mamiñak, papuak, sare
osagarri eta betegarri ugari konpontzen erabiltekoak.

Itxi orratzak eta aukeratu daigun beste gai bat:
OLATUAK. Hemen be hainbat zehaztasun, hainbat ezaugarri.
Hor dagoz ardi zuriak deitzen diran olatuak, isasoa olatu zuri txikiz beteta agertzen danekoak.
Olastak, olatu txiki, indarbako, bigunak.
Erlaizeak, itsasoan olatu txiki baina biziak apurtzen dabiltzanean.
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Ondar olatu hondartzetan bat batera sortu ta
apurtzen dan olatua; eskalapoa be deitzen eutsen
honeri, eta bitsdunari katxoia.

dabe) neurria emon eta lortu edota ziurtatzeko
Gaur berunari plomoa esaten bajako be, oraindik
aparixuetakoei beruna deitzen jarraitzen da.

Txipli-txaplak jolasean lez ur azalean dabiltzan
olatu txikiak.

Inoiz berbetako zaratari be kalamatrika deitzen
dautsagu. Ez ete dator hori kalaetan erabilten dan
edo erabilten eben berbetako eratik? Eta hortik
kalapitari, berbaldunari, hiztunari.

Hemen datoz gogorraguak:
Olatu errebonba olatuak itsasertzean irakiten
lagaten daben ur egoera.
Olatu zakarrak, erruki barik gogor eta gordin
joten dabenekoak.
Olatu sakonak barruko erasoaldiz sortzen diranak: bagakOlatuen gaiña, hau da, olatu gainaldia.
Birazoia, haize nahastetsukin dabilan olatua.
Olatu plastak birazoiaren antzekoak.
Bonbezia olatu arro edo jasoari, eta itsas sakonean gertatzen danean.
Olarrua
Tiraiña Baina tiraña egoteko erreka behar da, errekarte zehar ibilten dan olatua dalako.
Olatu auzia, olatu giroa da. Olatua apurtzen jo ta
auzi dabilenean.
Barraz-barrakoa. Barrako hesien gaiñez-gain
dabilana. Olatu arrotua be deitzen da. Zabal etorri eta itsas mugarrien gainetan ibilten danari.
Kardala itsas urrunean eteten hasi eta olatuen sortzea hasten dan ingurua.
Eta olatuak deitzen dautsaguzan lez, bagak be deitzen dautsegu olatu sakonak diranean eta uhiñak
be bai, olatu batek uhiñak hausi, esaten eben.

Ondarroako bizia agertzen dauan beste berba bat,
KALA da.
Danok dakigu itsas kalak arrantza tokiak dirala.
Itsas zabal eta sakonean arrantzan egiteko eta ibilteko
toki egokiak. Batzuk itsas ertzean be bai, besteak, gaur
erraz baiña lehenagoko arrantza bizibidean gaua itsasoan
galdu eragiten ebenak edota euretan arrantzateko egun
bat edo gehiago behar ziranak. Oraindik erabilten da
gure artean, kanpora joan esatearen ordez, at berba.
Nora zoaze?
At’ako bandan. Hori izaten da ondarrutarren
erantzuna, kanpo aldera doazela esateko.
Kalak, gehienetan, itsas zabaleko tokiak dira, nahi
eta herrian sartu edo inguratzen daben errekan be
tarte eta sakonune batzuei kala deitura emon.
Hortik kala beruna, arrantzako aparixu edo tresnei, gitxi gorabehera, ur azaletik berako hainbeste
metrotako (arrantzaleak metro ordez brazak esaten
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Itsas ekaitz iragarle lez, egunak aurretik gure hondartza, molla hegal eta gane, elizako teilatu, ibai
ertz eta abar ITSAS TXORIZ beteta igarten dira.
Ugarroi, txirrin, serora-handi, aparjale, antxeta, atuntxori, pottorro, lanperna-musu, dsangalari eta abar izango dira, baina guk kaio edo
kaixar lez ezagutuko doguz, ta zabalago ta herrikoiago kala-txori izen eta deituraz. Inoiz kalasantza be bai, hego baltzdunei.
Eta kala erabiliko dogu txikiteoan gabiltzala hara
eta hona joateko: guazen gure “kalara”
Eta kala hitza, berba erabiliko dabe txirristada bat
egin nahian hortik zehar Bilbo aldera edo joaten
diranean, “andra kalara”.
Lehen ontziak eurak, itsasontzi edo txalopak, kaleruk, kalesa eta abar deitzen ziran.
Eta kalapitxia, zer? Inok berba baten izenik bere
ugaritasunean batu izan badau, Placido Mujika izan
zan bere Iztegian. “Mitxeleta” hau da erderazko
mariposa izena zehaztueran, Euskalerrian han edo
hemen erabilten diran mamutz hegalari horren 160
deitura agertzen dauz. Eta hain zuzen Ondarroan
erabilten dan izenik aitatu ez, kalapitxi aitatu ez.
Eta ez da Mujika bakarrik horretan geratzen dana.
Azkue lekeitiarrak be ez dau bere iztegian sartzen.
Erkiagak dinostanez, han aspalditik mariposia erabilten dabe, nahi ta zuri-zuri diranei Ama Birgiña
deitu eta beste batzuei san Roke.

HAIZEAK
Itsasotik urten barik, haizeetan sartzen bagara,
hainbat eratako ezagutuko doguz, euren egoera, kolore
eta ikusegien bidez. Horrela:
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haize baltz,
haize beralan,
haize berde,
haize epel,
haize erre,
haize fresko,
haize gangar,
haize gori,
haize hotz,
haize ustel,
haize zakar,
haize zoro…
edo ta andren haize, errekaize.
barrako haize,
terraltxoa
eta eurok barruan dirala egiten diran hainbat esaldi jator.
Ezin ukatu gure bizitza itsasoagaz eta arraiñagaz
iruditura, bardinkatuta, bat-eginda dabilanik.
Gure bizitzako edo ogibideko helburua arraiña
danez, arrainak biztu dausku irudimena gure esate, irudipen, antzirudi, agerbide eta ezaupidetarako.
Gure kaletan mendebal aldetik, etorten diran txorrotzalien txiruliria entzutean, inori ez jako bururatzen
Santiagoko erromesen bat etorri danik, edota botafumeroirik, ez eta erreguka dabilen itsas-maskordun eskalerik,
nahi ta maskorrak itsaskiak izan. Edozeineri be, Ene!
euri-arraina agertu da, edota antzeko esaeraren batek
urtengo dautso.
Gabaz tabernetan igaro ta etxera goizaldean datorranagaitik be, bestelako mila esaera egon arren, albako
arraina edo goizaldeko arraina dala esango dabe.
Inoiz nunbaiten emakume alai, bizi nasai edo arin ,
eta lengo pentsakeretan aske samarra edo uste ziranakaitik, lehenengo berba , beste guztiak alboan lagata, aingira baltzak edo kidekoan bat izango zala esaten zan.
Edota geldi ezin, toki guztietan euren muturra
sartu nahian dabiltzanei, aingira ziriñak deituko dautse.
Gogoratu aingirak koipetsu eta labanak izaten dirala,
eutsi ezinak eta hortik deitura.
Bere buruari errespetuko lotsa edo errespetua sartu
gurarik, ado handitzakotzat agertu nahian ezagutzen
danari, bere harrokeria salatzen lez, urandiko arraina
deituten dautse.
Ostera, inor aintzat hartzen ez dakian halako pertsona mozolo, edo ausarta, edo arpegi zorrotz, betozko
eta antzerakoekaitik, lagunarte berezietan ibilten dakienei, izurdeak deituko dautse edo eurekaitik esango da.
Izurderik jakintsuenak legorrean esaten da. Eukiko dau
horrek bere aikulua.
Gixajoen bateri, edozeinen menpe ibili edo irrigarri
ezagutzen danari, ur txikiko arraina.
Ordez gizon nahi emakume tentel, ardurabako,
nortasunbako, firili-farala edo jakituriz urri dabillanari,
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lantzoia deituko dautse. Hamaika lantzoi badabil
herrian, esaten da.
Eztena nundik sartuko edo zirikalariei, akulak.
Arrantzan aukera onak euki eta arrantza onak
eginda arro dabilen gizonari, nai ta bere ahalegin eta ekiñaren buruz egin, arrain bitsa dabilala esango dabe
beragaitik.
Pertsona argi, zorrotz eta urrunera begiratzen
dakianagaitik kaielak baino bagi luzeago daukela esango da. Jakina da, kaielak (gaztelaniaz taulón) urrunetik
igarten dabela arrain moltsoa non dagon eta bizi-bizi joaten dirala euretara.
Norbait, gaixotasunez, eritasunez edo beste zerbaitegaitik argalduta ikusten danean, kolaixo sikua baino
argalago geratu dala entzungo da.
Eta argal, kolore zuri ikusten danean, mutxarriak
baino odol gitxiago esaten da. Arrain honeri buruz,
Azkuek bere hiztegian hau dino: Mutsarreri (B-ond),
aguacio, pececillo sin sangre, parecido a la anchoa.
Ibiltari danari papardo. Esaera be badago: “paparduak lez, an zarean lakoan hemen”, zerbait arin egiteko
agintzen danean.
Eta ahaleginak eginarren, norbaitengandik ezer
lortu ez edo ezin danean, olagarrua (amarratza) lez
bereari eusten dabilela esango dogu.
Gizon patxadatsu, ondo jandakoekaitik, zimarroi
gorria esango dabe.
“Txibiei (txipiroiei) jaten emoten dakiana” ostera,
itsasoan zorabiatu edo mariatu eta bota-botaka dabilanagaitik entzungo da.
Eta halaxe, hainbat.
Txomin Agirre ren Kresala irakurtea baino ez dago.
Tramana eta Brix’ek zelako itsas berbeta darabilen irakurri.
Ohargarri da baita bizitzako eguneroko gertaera
bat; gaur Kristo erabilten da askotan lotsa eta ardura
barik, gertaera asko, iragarteko be: kristonak emon, kriston zapladak eta abar, besteak itxita. Guk, Ondarroan
arrain bat hartuta daukagu aspalditik horretarako. Tolla.
Arrain gogorra da. Hilten zaila. Tolla arrantzatu eta txaloparatzen danean, jo egin behar izaten da, hilteko,
behin baino gehiagotan jo be, horretarako erabilten dan
egur zati lodi bategaz. Joaldi horreri tollanak emotea esan
edo deitzen jako. Hala guk be: tollanak emon, tollanak
hartu. Beti be arraina berezi.
Mutil txiki batek bere giza ezaugarria, ar adierazgarria, aidean dabilenean, iñok ez dau esango toki batzutan lez, “sakristiako atea zabalik dabilanik” edo antzekorik. Hemen antxoa txikia erakusteko daukala edota
antxoa txikia dantzan dabilela entzungo da.
Norbait erdibitu dala, familia euki dauala zabaltzen
danean itaunduten da: “Da, zer izan da? Sarri entzun edo
jakingo dozun erantzuna hau izango da: “Antxoa txikia,
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mutila bada eta neskatoa bada, mielga edo merlenka
edo arrain makalen baten adierazgarria” (Mielga, arrain
ziztrin, mazkal, ahul, balio eskasekoa dala agertzen da
Kresalako ohar baten.

Itsasoan ez dago jarrilekurik.

Behin jaiotza aitatu dogun ezkero, gehigarri lez
azalpen bat.

Itsasoan ez dago inpernurik.
Goian zerua, behian hondua.

Jakina da lehen, oraindik gure denboretan be,
horrelako gauzak kozkonduta gero be tabu ziranean,
umeak Paristik ekarten zirala. Baina gure herrira,
Ondarroara ez. Ondarroan Santoña-Ameriketatik, esaten
zan. Ondarrutarrak atun denboran, atun arrantzaren
hasieran, Santoña aldera joaten ziran, atuna handik ugariago igaroten eta ibilten zalako bere itsas-bidean, eta
han igaroten zituen San Pedro txiki egunetik Andra Mari
egun bitartekoak. Eta itxuraz, itsasoetako bits eta aparretan bilatzen edo aurkitzen eben umekia.

Izkirra ta kirrizkak ezin alkar ikusi.

Beti be itsasoari ikututa, gure herriko bizitza edo
bizibideko era, une, gertakizun eta agerpide guztietan.
Itsasoari edo arraiñei. Gogoratu bat beteegi eta txalopan
baino bandara gehiago egiten dabilenean, zelako izenak
erabilten diran. Batzuetan zatarrak, besteetan irrigarriak.

Itsasoa beteko guzurra esan.
Itsaso beteko mozkorra arrapatu.

Etxekoak baino itsasoko neskazarrak estimaziño
gehiago . (Neskazarra arrain mota bat da, batzutan
burriua deitzen da).
Otsailean, katuak be arrain eskean.
Antxoarik ez da ganoraz agertzen,
santuak kalez kale ibili baino lehen. (Aste Santua
baino lehen. Uren berotasuna ta abar bitartean).
Itsasoko arrainik onena, arrantzateko dagoana.
Mariñelaren alabak, argizaiolari kontu danak.
Txalupa zaharrak, ura egarri.
Txalupan nagusi asko, arrain gitxi ta zorra asko.

Eta ama askok umeen hazkuntzan inoiz batzen
daben bularrak handitu eta gogortze-ondorengo egoera
mintsuari be titi-arraina deitzen jako.

Txalopa saldu zorrei erantzuteko?
Txalupa galdu, ta zorra garbitzeko.

Eta edozeineri be eskua zauri barik handitu jakola
ta igaro behar izaten dauan gertaerari, esku-arraina.

Horra batzuk, baina amaitu daidan, esaeren itsasoan itto ez nadin, “Ondo biziko giñala ta dana guzurre,
makallaua jango genduala ta bera hazurre”!

Horrelaxe, hainbat eta hainbat. Ez da lan asko egin
behar Ondarroan, gure herriko euskeran, horrelako hizkuntzaren irudimen aberastasuna ezagutu eta batzeko.
Txarrena da, gure gurasoekandik guregana bitartean
hainbat galdu ez baziran be, gugandik gure seme-alabekanako bitartean galtze hori nabarmendu egin dala eta
arrisku handia dagola, ahalegintzen ez bagara, artxiboetan be ezer ez geratzeko. Hor ikusten dot nik gure euskeraren egoeraren itsaso beteko larrialdi bat. Nahiago
neuke oker banego.
Baimendutako orduaren barruan ibilteko ESAERA
ZAHAR BATZUK, ARRAINA edo ITSASOA aitatzen dabenak. Konturatu esaera zaharrak filosofia handi eta sakona eukiten dabela, urteetan zehar bizitzako gorabeheretan oinarrituak izaten diralako.
HARA BATZUK:
Apirileko antxobia, santuen miserikordia.
Ardi urte (ez mendiko ardiak, arkakusoak baino)
atun urte.

Ez horraitik guk bizitzako gertaera bat gogoratu
barik. Aldi baten, bezperatik joten eben pregoia, biharamonerako aginduak emoten. Behin Polka, Itsaso beteko
abotsa eukan Polka ospetsua hil ondoren, Ondarroako
pregoilariak tanborra jo ondoren, galdu egiten ziran kaleko “traskotzean”. Eta jendea hor ibilten zan balkoirik balkoira alkarri deika ze pregoi izan ete zan-ka. Beti egoten
zan biharamonerako olatuaren barri jakiten eban norbait,
laster erantzuten ebana: Bihar makallauak “sikatzeko”
ataratzeko. Makallauak sikatzera ataratea edo sikatzen
eskegitea kolgaduran eskegitea izaten zan, balkoi eta
leihoak “kolgadurekin” jaztea. Eta mundo guztiak ulertzen eban “makallau” usaina hartu orduko, zergaitik zan.
Gero esango dozue gure herriko euskera ez dala aberatsa, ez dala ulertzen. Guk horrelakoei erantzuna emoteko
inoiz berba zatarrak erabiliarren, eta horreik be hiztegian
dagoz, badakigu kresal usainez erantzuten be: “Ulertu
ez? Lapa zorrixak!

Aberatsa inpernuko lebatza, pobri zeruko lori.
Kaladan kaladan, pantxo bi.
Berdela agirian dabilen gizonak, lotsarik ez.
Gurmak itsasoan, okasiñoetako kandela
arasa gainean.
Gizona gizon dana, itsasoan ezagutzen da.
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Augustin Zubikarai

helduentzako ipuinak

literatura

ONDARROA, EUSKAL KULTURAREN KABIA

aldizkariak

olerkia

2014

«Mamuak»
ANA URKIZA

ipuna

«Hodeiak zapatetan»
MIKEL ETXABURU

«Arranondo»
ARRANONDO ELKARTEA

«Gabeko Izarrak»
GABEKO IZARRAK ELKARTEA

«Geu(G)az»
ETXELILA

komikia

musika

«Itsasoa edan dut»
LEIRE BILBAO

«Seinaleak»
MARKOS UNTZETA

JON BADI (Jon Badiola)
Bere lan ugari, youtuben.

dokumentala

zinea

NAGORE ETA TXOMIN

Euskoman: Izan ala ez izan!
KAIET BENGOETXEA
ION IÑAKI ARTETXE

historia

IGONE ETXEBARRIA
KX PROIEKTUA
KEU AGIRRETXEA +
XABI IRIONDO

«Sarearen oihua»
ARANTZA IBARRA

bideoklipa
«Buru Handien mendekua» (KX)
https://www.youtube.com/watch?v=
WhmiL5n508o
KEU AGIRRETXEA + XABI IRIONDO
(JOSU EIZAGIRRE)

Euri eta
Txingor:
Gerrateko
memoriak

Euri eta Txingor:
Gerrateko memoriak
IGONE ETXEBARRIA
(tartean, Augustin Zubikaraik
idatzitako historiak)

HONDARROA 2014.
OHZ
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O N D A R R O A : E U S K A L K U LT U R A R E N K A B I A

TXIRRIMORRASKI
Donazaharre (Behenafarroa)
1990eko gabonak.
Txirrimorraskiko
lehenengoko begiraleak.

25. URTEURRENA

O N D A R R O A K O D E N P O R A L I B R E TA L D E A

Zarautz (Gipuzkoa)
1992ko gabonak.
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«GUTAKO ASKORENTZAT
GEURE BIZITZAKO PROIEKTURIK
ESANGURATSUENA IZAN DA»

Eli Burgoa Belaustegi

Zer dela eta nola sortu zen Txirrimorraski Ondarroako Denbora Libre Taldea?
1988an Ondarroako Udalak Drogomenpekotasun Prebentzio Zerbitzua zabaldu
zuen estreinako eta bertarako teknikari postua atera nuen...

8

0. hamarkada amaiera aldera, hain zuzen ere
1988ko uztailean, unibertsitatetik atera berritan,
droga gaietan prebentzioa lantzeko postua atera
nuen Ondarroako Udalean, eta halaxe ekin nion lanari.
Labur-labur esateko, Donostian astean zehar ia 5 urte
ikasten eman ondoren herrira guztiz bueltatu, eta orduan
hurbilagotik ikusi eta bizi izan nuena ikaragarria izan zen.
Neu be gaztea nintzen, 22 urte nituen, eta gazte jendeak
arazo larriak zituen heroinarekin, eta haien familiak hondoratuta zeuden; sufrimendu handia zegoen inguruan,
askok jada ez zekiten zer egin ere. Garai gogorra eta tris-

Urduña (Bizkaia)
1993ko apirila.

tea izan zen hainbat familia eta herritarrentzat, eta
horren aurrean nire eginbehar nagusia prebentzioa lantzea izan zen: zer egin horrelako egoeretan? zer egin
beste drogamenpekotasun arazorik ez izateko?
Orduan hainbat herritar, eragile, elkarte, irakasle,
ordezkari politiko eta guraso elkarlanean aritzeko beharra
ikusi genuen, horrela era askotako ekimenak garatu ahal
izateko, bai eskola mailan, bai familien alorrean, bai
komunitate osoan ere. Horrekin guztiarekin konturatu
nintzen umeen denbora librean lan egin behar zela ezinbestean, txiki-txikitatik hasita. Aisialdiaz gozatzeko beste
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Urduña (Bizkaia) 1991.
era batzuk ere bazirela konturatu beharra zegoen, aisialdia ez dela zertan lotu ezinbestean drogen kontsumoarekin zein jai eta desmadrearekin bakarrik. Testuinguru
horretan, harrigarria bazen ere, herrian ez zegoen ume
guztientzako denbora libreko talderik, propio horretara
dedikatzen zenik; orduan, inolako duda barik, horri eman
behar nion lehentasuna.
Nondik hasi nahiko erraza izan zen. Nire inguruan,
herrian, denbora libreko begirale lanetan ari ziren gazteekin jarri nintzen harremanetan. Guztiak ziren unibertsitate ikasketadunak, bai pedagogian, bai psikologian
edota irakasle-eskolan ere, hala nola Miren Garate, Mª
Carmen Burgoa, Josebe Zubikarai, Ruben Bengoetxea eta
Jose Ramon Bedialauneta. Azken hirurak ezin izan ziren
hasierako fasean sartu: soldadutzan zeuden bi eta bestea,
logopedia ikasketak egiten Salamancan. Beraz, Mirenek,
Mª Carmenek eta hirurok ekin genion taldea sortzeari,
beste hirurak geroxeago elkartu ziren.

Hor genbiltzan herrian umeentzako aisialdiko talde
bat zer-nola sortu asmatu nahian, eta berehalaxe konturatu ginen norbait behar genuela publizitate eta informazio kontuetarako, esku-paperak egiteko, kartel erakargarriak sortzeko, etab. Komentatu genion ideia herrian
denok ezagutzen dugun Nekane Akarregiri, eta baietz
esan zuen hark keinurik egin gabe. Orduan atera genituen umeentzako jolasen inguruko esku-paper informatiboak, hasieran sortu genuen Pedagogia taldeari bururatuta. Horren ondoren, Gabonetan umeen ludoteka
antolatu zuen taldeak, eta, «Jolas Txokoa» ludotekak izaniko arrakastaren ondoren, 1989ko apirilean,
Txirrimorraski Ondarroako Denbora Libre Taldea
sortu zen ofizialki. Pixkana-pixkana bakoitzak bere inguruan proiektuaren berri zabalduta zuenez, jende berria
hurbildu zen taldera, eta hasierako lan taldearekin batera
begirale berriak hasi ziren lanean, partaide bakoitzak
euren ingurukoei esanda. Taldea begiralez hornituta hasi
zen martxan, batzuk arinago sartuta besteak beranduago.
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Borondatezko beharra zen denontzat, eta, horregatik, hasieran Udalean sortutako proiektua izan bazen
ere, segidan udaletxetik bereizten hasi zen, izaera independentea eduki arte.

URTEETAN ZEHAR,
TXIRRIMORRASKI, BERDINTSU
Begiraleek taldeari emandakoa baino taldeak eurei
eman diena da klabea, hori betirako izaten da gogoan
eta. Bertan egon ginen guzti-guztiak asko markatu gintuela uste dugu. Umeak eman zigutena, begiraleen arteko giro ona, lan atsegina... arazoei nola aurre egin,
gatazkak nola konpondu geure artean, diru-laguntzak
nondik nora lortu aurrera jarraitzeko… Guztia konpontzeko gai izan ginen eta egun ere gai izango dira, hori
seguru, eta ikasgai hori ezinbestean daramagu bertatik
pasa garen begirale bakoitzak. Emandakoa baino jasotakoa gehiago denez, horrek gogotsu aritzera eramaten
zaitu eta hori proiektu osoan islatu egiten da, ilusioa
baita guztiaren giltza. Txirrimorraski jarraitzeko ilusioa
belaunaldiz belaunaldi transmititzeko gai izan da.
Txirrimorraskik sortutako logoa, irudia… hasieratik
berdinak dira, ez dira aldatu, mantendu egin dira, hasierako helburuak eurak ere mantentzen direlako eta oraindik ere herrian dagoen premia bati erantzuten diolako.
Helburu horiek, besteak beste, honako hauek ditugu:
umeek denbora librea beste era batera antolatzen, disfrutatzen eta gozatzen ikastea; euren artean gauzak
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1996ko apirila

planteatu eta pentsatzen ikastea; partekatzen ikastea;
herriko ikastetxe desberdinetakoak elkarrekin gauza
dibertigarriak egitea; natura eta gure euskara zaintzea;
ohitura zaharrak mantentzea; herria maitatzea; kirola egitea, etabar.

TXIRRIMORRASKI ZELAKOA ZEN?
ETA NORENTZAT?
Oso talde gaztea zen, begirale zaharrenek 22 edo
23 urte zituzten, eta gazteenek, 17-18. Sortzaileen taldekoak nagusienak ginen; gainerakoak, gazteagoak. Ez zen
ez talde politikoa, ezta erlijiosoa ere; gazte talde baten
ideia zen. Kolore guztietako egitasmoa izan zen.
Hasieran, 8-12 urte bitarteko umeekin aritzen
ginen, baina beste erronka bat erakutsi zigun denborak:
12 urtetik gorakoentzat zer zegoen? Gainera, gaztetxo
askok jarraitu nahi zuten taldean. Orduan, taldean ardurak banandu egin ziren: batzuk txikiez arduratzen ziren
eta beste batzuk, nerabeez. Denborak eta errealitateak
bultzatu gintuzten dinamikak, egiturak eta lanak aldatzera.
Taldeari buruzko informazioa ondo transmititu
zenez eta, guk uste, oso gazte desberdinak ginenez, talde
eta koadrila desberdinetakoak, jendearen, umeen eta
gurasoen erantzuna on-ona izan zen. Gogoratzen dut,
urte batean hogei begiralez gain ehundik gora ume ere
egon ziren. Ez ziren denak batera etortzen, jakina.
Hasieran, astero-astero antolatzen genituen jarduerak:
batzuetan, Udalak utzitako lokalean, edota beste batzuetan, kanporako edo herri mailako irteerak ere antolatzen
genituen. Gero, astero ekintzak antolatzea gehiegi zenez,
aste bitik behin antolatzea erabaki genituen. Erantzuna
oso ona izan zen. Jendeak oso ondo ulertu zuen zein zen
gure asmoa.

EKINTZAK
Mota askotakoak ziren antolatzen genituen ekintzak. Denetarikoak. Helbururen batekin lotuta zeuden.
Kirola bultzatzeko bazen, esate baterako, mendi irteerak
antolatzen genituen. Gabonetan, Aste Santuan eta udan
irteera luzeak egiten genituen. Eta normalean herrian egiten ez ziren bestelako kirolak eskaintzen saiatzen ginen,
nahiz eta adituak ez izan. Kultura arloan, museo batera
joan edota Euskal Herriko kulturarekin lotutako ekintzetan parte hartzen genuen: Santo Tomas azokan, esate

baterako. Eskulan tailerrak ere antolatzen
genituen, irudimena lantzeko. Eskulanak asko landu genituen, eta
antzerkia ere egiten genuen. Eta esan bezala, irteera luzeetan imajinazioak eta kreatibitateak ematen zigun guztia
egiten genuen, guk begiraleok aurretik planifikatuta edo
bat-batean, umeek momentuan eskatuta begiraleon
antzezpenekin, play-back edo koreografiekin barre egitea
zen gehien gustatzen zitzaiguna den-denoi.

TXIRRIMORRASKIREN
EKARPENIK HANDIENA?
Nik uste dut Txirrimorraskik egin duen ekarpenik
handiena, lehenengo eta behin, hor jarraitzea dela, oraindik, hogeita bost urte pasa eta gero. Gutako askorentzat
geure bizitzako proiekturik esanguratsuena izan da,
banaka eta kolektiboki. Batzuk gure seme-alabak eduki
ditugu bertan, eta gero guraso moduan parte hartu dugu
batzarretan, eta hori oso polita eta pozgarria da.
Aisialdiari garrantzia eman eta modu antolatu batean egiten ere lagundu dio Txirrimorraskik. Gaur egun, ideia hori
errotuta dago gure gizartean, aisialdiaren garrantziarena,
baina taldea sortu zenean, ez; hain zuzen orduantxe hasi
zen aisialdiaz hitz egiten. Ekarpena denona izan zen.
Denon beharra izan zen: umeena, begiraleena, gurasoena bai eta ikastetxeena ere. Batzuk dioten bezalaxe,
Txirrimorraskin egindakoak eta ikasitakoak, balio izan die
bere eguneroko bizitzan, lanean… Ezin dugu albo batera
laga, denak ondo funtzionatzeko egiten genituen batzar
piloa, ostiralero, eta hauen kudeaketa ez zela beti erraza
hainbeste begiralerekin, cola-cao bat hartzea izanik sari
bakarra.

ETA BESTE 25 BETETZEKO PREST...
Nahiko genuke beste 25 eta gehiago ere betetzea.
Guretzat eta datozenentzat oso aberatsa litzateke. Gure
aldetik be, ahaleginduko gara gure seme-alabei taldearen
garrantzia azpimarratzen, eta, ume bezala bertatik pasa
ez badira ere, begirale bezala pasatzeko gomendatzen,
guztiz esperientzia aberatsa baita.

Eli Burgoa Belaustegi
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Zuaza (Araba) 1997ko uda.

2002ko begiraleak.
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«ONDARROAN, NOR EZ DA
UMETAN ETA GAZTETAN,
TXIRRIMORRASKIN IBILI?»

Nagore Alegria Malatsetxebarria

Txirrimorraski Ondarroako Denbora Libre Taldea hainbat helbururekin sortu
zen: hasteko, aisialdian zegoen hutsunea betetzeko; ondoren, denbora librea
beste modu batean ulertzeko, eta, azkenik, herriko ikastetxeetako umeak
elkar ezagutzeko besteak beste.
Horietaz gain, kultura, kirola edota euskara bultzatzea ere bazeukaten
helburutzat Txirrimorraskikoek. Eta, gaur egun, hutsunea ederto bete duela
ikusi besterik ez dago. Hogeita bost urte pasatu dira ordutik, eta taldeak
aurrera jarraitzen du, indartsu. Askok esaten duten moduan: «Ondarroan nor
ez da umetan eta gaztetan Txirrimorraskin ibili?».
UME IZATETIK
LAGUNTZAILE ETA BEGIRALE IZATERA
Txirrimorraski taldearen meriturik handiena,
belaunaldiz belaunaldi jarraitzeko ilusioa transmititu
izana da. Taldeak antolatzen zituen ekintzetan parte
hartzen hasi ziren ume batzuk laguntzaile izatera
pasatu ziren gero, eta ondoren, begirale bihurtu
ziren.

1998ko begiraleak.

«Hauxe bera gertatu zait niri ere.
Txirrimorraskirekin batera hogeita bost urte
bete ditut taldean. 10 urterekin hasi nintzen ume
moduan, 14rekin begirale-laguntzaile izatera
pasatu nintzen eta 16rekin taldeko begirale.
Hamazortzi urtetan ibili naiz aisialdi talde
horren egitekoak antolatzen eta besteekin batera kudeatzen.

Txirrimorraskin asko ikasi dut eta oso
baliogarria izan da nire bizitzan. Hainbat gauza
ikasi ditut, hala nola, umeak zelan tratatu, eurekin konfiantza nola lortu, giza harremanak nola
landu… Honez gain, eta taldetik pasatutako
gehienok aipatzen duguna, zera da: norberaren
autonomia lantzeko oso baliogarria izan da taldean ibiltzea».

Logotipoa, Kaiet Bengoetxeak berriztua
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2003-2004 ikasturtea

TXIRRIMORRASKIREN EGITEKOA
Aisialdi taldeak hasieratik antolatzen zituen ekimenak, gaur egun ere mantendu egiten dira oraindik.
«Ume nintzenean, Gabonetan, Aste Santuan
eta ekainaren bukaeran lau eguneko irteerak antolatzen zituzten. Gaur egun, Aste Santuko irteera ez
da egiten, umeak gurasoekin joaten dira oporretan.
Honez gain, Donostiara patinatzera eta Gabonetako
umeen parkera urtero egiten diren ekintzak dira.
Sorreratik bertatik beti berdin egin izan den ideia

berdintasuna bultzatu nahian, zera da: kanpo irteera horietara joaten garenean, denok etxean eduki
ahal ditugun oinarrizko janariak eramatea izan da
(ogitarteko bi, fruta eta ura; gaur egun, hogeita bost
urte eta gero, jogurta edo zukua ere onartzen dira);
gastatzeko ere diru kopuru berdina eskatzen zaie.

Zapatu arratsaldeek markatzen dute taldeko
funtzionamendua eta taldeko lokalean, eskulanak,
jolasak eta hainbat ekintza aurrera eramaten dira
denok elkarrekin. Ahalegintzen gara bakarkako
jolasak alde batera uzten taldean gabiltzanean.

Lea-Artibai eta Mutrikuko astialdi topaketak, Markina-Xemeinen, 2005.
Skautak, Txantxangorri eta Txirrimorraskiko umeak frontoian.
168

•

H o n d a r r o a

2 0 1 4

2010

Guztiarekin ere, garaiak aldatu egin dira, eta gaur
egun, umeak erakartzeko, ekintza erakargarriagoak
pentsatu behar dira. Lehen, umeak errazago joaten
ginen taldera, aukera asko ematen zizkigun taldeak
eta kalean ez zegoen ezer. Orain ostera, denbora
librea aprobetxatzeko modu asko dituzte. Hori dela
eta, gauza batzuk eskaintzen dizkiezunean kexatu
2010

edo aspertu egiten dira errazago. Gehienek sakelako telefonoa daukate eta taldera ekartzen badute
itzalita eduki behar dute ekintza amaitu arte. Honez
gain, lehen, jendearen arteko harremana sakonagoa
zen; gaur egun, ordea, umeak beren lagun taldearekin joaten dira, eta besteekin harreman gutxiago
izaten dute».

2010

2014
Dena dela, gizarte indibidualistago bati aurre
egin behar izan arren, taldean gauzak ez doaz bat
ere txarto aurtengo 25. urtemuga honetan: 22 begirale daude –horietatik 10 taldeko ume izan dira eta
aurten hasi dira begirale lanetan–, eta umeak, 8 eta
12 urte bitartekoak, 170 inguru dira.

LOKALA UTZI BEHAR

«Taldeak hainbat lokal erabili izan ditu,
unean unekoa. Hasierako urteetan ez genuen
lokalik, eta musika plazan elkartzen ginen begiraleekin ostiral arratsaldetan. Han esaten ziguten zer egingo genuen biharamunean.

Espejo (Araba), 2012. Gabonetako irteera. Mendira osteratxoa egin ostean, eguzkia hartzen.
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Donostian, 2013ko apirilean.
Taldearen lehenengo lokala Alfa izan zen. Han hainbat bizipen bizi izan nituen, besteak beste, taldearen
logotipoaren sorrera. Handik Kresala taberna zegoen lokalera joan ginen, Gurutze Gorriari lokal
berria egin ondoren portuan. Hainbat urte egin
genituen han, dena txukun-txukun jarri genuen eta
urteetan proiektu bezala zegoena, egunkarian idatzitako artikulu baten bidez jakin genuen handik ere
atera behar ginela.

Lokal berria, udaletxe zaharrean eman ziguten, eta leku hura ere gure erabilerara egokitu
genuen. Hasiera batean gela bakarra genuen, baina
urteetan zehar pilatutako hainbat material sartzeko
leku faltagatik, eta gela txikian zeuden taldeen funtzionamendu ezagatik, udalak gela txikia erabiltzeko
baimena eman zigun. 16 urte inguru daramatzagu
udaletxe zaharrean eta datorren urtean, berriro
lokal aldaketa egongo da, Arriolaneko lokalera».
Espejo (Araba), 2012.
Gabonetako irteera.
Aterpetxean,
matrakan jolasten

Ondarroan 2014ko apirilaren 12an. Lehengo eta oraingo begiraleen bazkaria, Antiguako Ama Elkartean.
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Ondarroan, 2014ko maiatzaren 10ean.
Txirrimorraskiren 25. urteurrena.
Erromeria Tximeletarekin frontoian.

URTEMUGA

«Txirrimorraski aisialdi taldeak hogeita bosgarren urtebetetzea ospatu zuen. Urtebetetzeari
indarra emateko asmoz, teknologia berriekin uztartuta, taldeko umeekin bideo bat grabatu genuen.
Maiatzaren 10ean hainbat ekitaldi antolatu genuen
ume zein nagusientzat. Besteak beste: txupinazoa,
umeentzako puzgarriak, oihalen ikuskizuna eta tailerra, buruhandiak eta herensugea, rappela eskalada, piraguak, herri bazkaria, zumba saioa, Irrien
Lagunak eta Tximeleta taldearen kontzertua. Egun
zoragarria izan zen. Eguraldia ere lagun izan zen,
eta egun hartako momentu hunkigarrienetariko bat
arratsaldeko umeen berbena izan zen: aspaldian ez
bezala, herriko frontoia jendez gainezka egon zen
eta guztiok batera dantzan ibili ginen. Eskerrik asko
ospakizun zoragarri hartan parte hartu zenuten guztioi».

Ondarroan, 2014ko ekainean.
17. Zapato Azulak Txirrimorraski omendu zuen.

Begirale ugari aritu izan dira lanean
Txirrimorraskiren ibilbide honetan, ia-ia 100 begirale 25
urtean. ESKERRIK ASKO guztioi, banan-banan aipatzea
ezinezkoa da eta!!!

Nagore Alegria
Malatsetxebarria
H o n d a r r o a
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25. URTEURRENA
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ETA KANTA BAT

Estibalitz Arrizabalaga Txurruka
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(2. ARGAZKIA) Ondarro
a, 1991. Unanue Udal
Musika Eskolan kantar
Ezkerretik atzeko lerroa
i, Alfredo Kraus teno
n: Zuriñe Candales, Iza
rearen aurrean.
skun Arrizabalaga, Est
Aintzane Bengoetxea,
ibalitz Arrizabalaga, Ne
Olaitz Arkotxa. Ezkerre
rea Arrieta,
tik aurreko lerroan: Eli
Urresti, Maite Urdingio
Solabarrieta, Noemi Ur
. Zuzendaria: Yolanda
ibe, Virginia
Loira

HASIERAKO URTEA. 1989 (1. argazkia)
Eskilantxarri atzean dugula atera genuen lehenengoko argazkia. Izen horrekin sortu baitginen 1989ko
udazkenean. Herriko hainbat abesbatzetan ibilitako neskak bildu ginen kantatzeko grina eta ilusioarekin, 12 guztira. Berrikuntzarekin sortu ginen, garai haietan ahots
zurien abesbatzak oso gutxi ziren.
Zuzendaria bilatzera ez ginen apartera joan,
Yolanda Loira Mugartegik, ondarrutarrak hartu zuen bere
gain Eskilantxarri kamara koralaren zuzendaritza. Gaztea
eta zuzendaritza koralean esperientzia handiko musikari
aparta.
Udaletxe zaharreko gelan, karpetan dozena bat
partitura genituela, ostiral iluntzetan entseiatzen hasi
ginen. Azaroan Santa Zezili egunean lehen emanaldia
eman genuen.

ALFREDO KRAUS TENOREAREN
AURREAN KANTARI. 1991 (2. argazkia)
1990/91 ikasturtean, Udalaren musika eskola,
udaletxe zaharreko geletatik gaur egun dagoen eraikinera igaro zen. Pedro Maria Unanue izena jarri zioten. Garai
haietan musika eskolako gelaren erabilpenaren truke
udaleko agintariek izen aldaketa egitera behartu gintuzten.
Argazkia, 1991ko otsailaren 8an, udalaren musika
eskola inauguratu zen egunekoa da. Alfredo Kraus tenore ospetsua etorri zen. Guk bere aurrean kantatzeko ohorea izan genuen ”Ai hori begi ederra” kantua. Amaitu
ostean esan zigun, bera txikia zenean, bere amak kantatzen ziola entzun zuen kantua. Pozik joan ginen etxera.
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SALAMANCAKO IRTEERA. 1993 (3. argazkia)
Euskal Herritik kanpo eman genuen lehen kontzertuetako bat izan zen Salamancakoa. Ostiral iluntzean
autobusa hartu eta aste bukaera pasatzera joan ginen.
Ilusio handia jarrita. Lehenengoz antzoki bateko eszenatoki elegante baten gainean kantatzeko aukera paregabea izan genuen.

Ordura arte emandako kontzertuetan hainbat koru
desberdinen artean osatzen genuen egitaraua. Kasu
honetan, erronka potoloa, ordu beteko errepertorioa
interpretatu behar genuen. Kontzertua bi zatitan banatuta kantatu genuen. Lehen zatian, orduko uniformearekin
errepertorio erlijiosoa eta bigarren zatian, arrantzale jantzita, euskal folkloreko kantuen erakustaldia. 14 kantuz
osatutako errepertorioa. Kantatu ostean, egindako lanarekin gustura atera ginen.

(4. ARGAZKIA) Orio, 1996.
Azken lerroan ezkerretik hasita: Izaskun Arrizabalaga, Estibalitz Arrizabalaga,
Aintzane Bengoetxea, Irantzu Zaldunbide, Mari Loli Etxebarria, Elisabeth
Andrinua, Arantza Ibarra. Erdiko lerroan: Zuriñe Candales, Ana Jesus Etxebarria,
Mireni Azpiri, Ainhoa Membrillera, Ana Tere Rodriguez, Urtza Alkorta, Amaia
Eizagirre, Maite Urdingio. Aurreko lerroan: Izaskun Candales, Olaia Rivas, Amaia
Ituarte, Eli Solabarrieta, Iratxe Osa, Izaskun Fernandez eta Virginia Urresti.
Zuzendaria: Yolanda Loira.

(5. ARGAZKIA) 1997.
Ezkerretik atzeko lerroan: Zuriñe
Candales, Udane Elordi, Ohiana
Arantzamendi, Izaskun Arrizabalag
Membrillera, Arantza Ibarra, Esti
a, Ainhoa
baliz Zendoia eta Maite Urdingio.
Beheko lerroan: Estibalitz Arrizab
(zuzendaria), Izaskun Candales,
alaga
Elixane Albizu, Iratxe Osa, Mari
Loli Etxebarria eta Virginia Urre
sti.

ELKARTRUKEEN ARTEKO KONTZERTUAK 1996
(4. argazkia)
Gure koruaren helburu nagusia, entseiuetan egindako musika eszenatoki desberdinetan erakustea eta ahal
den eta entzuleri zabalenera heltzea izan da. Herrian,
Andra Mari elizaz aparte hainbat leku desberdinetan kantatzeko parada izan dugu. Hala nola Kafe Antzokia,
Antiguako baseliza, Mojetako kapila, Gaztetxea, elizako
korreta, Kofradia Zaharreko aretoa, Santa Clara kofradia,
Zaharren Egoitza, Plaza musika, frontoia…
Herritik kanpo, hasierako urteetan, Bizkaiko
Abesbatzen Elkarteak antolatzen zituen kontzertuetan
parte hartzen genuen, Bizkaiko hainbat herritan elkartru-

kean kontzertuak emanez. Bizkaitik kanpo ostera, ezagunen bitartez hitzartutako kontzertuak eskaintzen genituen: Leitza, Donapaleu, Azpeitia, Deba, Markina,
Bergara, Zumaia… Argazkia Orion aritu gineneko saiokoa
da.

ZUZENDARI ALDAKETA 1997 (5. argazkia)
9 urte oparo egin zituen Yolanda Loirak UKKren
zuzendari. Arrazoi pertsonalak medio korua utzi zuen.
Ordezkoa, koruan bertan kantari zebilen Estibalitz
Arrizabalaga Txurruka ondarrutarrari proposatu zitzaion.
Onartuta, erronka gogorrari aurre eginaz, aro berri baten
atarian lanean hasi zen taldea. Argazkian, BAEk antolatutako gure azken kontzertuan agertzen gara.

1999.
(6. ARGAZKIA) Zumarragako Antigua baseliza aurrean, edurtzan,
Udane Elordi, Izaskun Arrizabalaga,
Albizu,
Elixane
Atzeko lerroan: Irantzu Zaldunbide, Estibaliz Zendoia,
io. Aurreko lerroan: Izaskun Candales,
Urding
Maite
txea,
Elisabeth Andrinua, Aintzane Bengoetxea, Amaia Ugarte
Ohiana Arantzamendi, Eli Solabarrieta, Mari
Ainhoa Membrillera, Ana Tere Rodriguez, Iratxe Osa, Mireni Azpiri,
(makurtuta) Estibalitz Arrizabalaga.
Loli Etxebarria, Izaskun Fernandez eta Virginia Urresti. Zuzendaria

(7. ARGAZKIA) Ondarroa, 2002.
Ezkerretik hasita: Izaskun Fernan
dez, Estibaliz Zendoia, Joxemari
Urteaga, Izaskun Arrizabalaga, Ainh
Membrillera, Amane Jimeno, Urtz
oa
a Alkorta, Virginia Urresti, Ainhoa
Peso, Estibalitz Arrizabalaga (zuz
Irantzu Zaldunbide, Josune Aretxab
endaria),
aleta, Mari Tere Kaltzakorta, Aina
ra Basurko, Maite Urdingio eta Elix
ane Albizu.

10.URTEURRENA 1999 (6. argazkia)
10. urteurrenera heldu ginenean helburu potoloak
jarrita hainbat ekintza prestatu genituen. Kasurako,
Zumarragako abesbatzen lehiaketan parte hartu eta 2.
postuan geratu ginen; 10. urteurreneko kontzertu potoloa prestatu genuen. Bi kantuen moldaketak eskatu
genizkion Jabier Ituarteri, koro eta soka laukoterako
Xalbadorren heriotza eta Maitasun Hitzak. Aipaturiko
kontzertuan estreinatu genituen.
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Etapa berri honen atarian jauzi kualitatiboa eman
genuen, horrek bide eman zigun errepertorio berria eta
ausarta lantzera. Ahots teknikako klaseak jasotzen hasi
ginen Ana Elorzaren eskutik. Era berean, gorputz espresioa kontutan hartuta interpretazio estilo berriak sartu
genituen. Karpetak oztopo ziren eta memoriaz kantatzeko bidea ireki zigun. Berrikuntza askori lekua egin genien
gure atriletan.

(8. ARGAZKIA)
Koru
Mintegiak,
2005.
Ezkerretik
tente: Yolanda
Loira, Basilio
Astúlez (irakaslea), Elixane
Albizu, Amane
Jimeno,
Estibalitz
Arrizabalaga.
Beheko lerroan:
Urtza Alkorta,
Maite Urdingio
eta Maria
Illarramendi.

(9. ARGAZKIA)
Ondarroa, 2008ko iraila.
Erdi Aroko III. Jaia.
Ezkerretik tente:
MariTere Kaltzakorta,
Mari Loli Etxebarria,
Estibalitz Arrizabalaga
(zuzendaria),
Maria Illarramendi,
Urtza Alkorta,
Elixane Albizu, Ainara
Basurko. Makurtuta:
Ainhoa Membrillera,
Zuriñe Candales,
Irantzu Zaldunbide,
Uzuri Lersundi,
Maite Urdingio
eta Amane Jimeno.

Argazkian, Zumarragako Antigua baselizaren aurre
aldean agertzen gara. Elurra egin zuen, baseliza barruan
2 gradutan kantatuta lehiatu genuen.

ARGIUNEA PROIEKTUA 2002 (7. argazkia)
Betiko ikuskizunetik atera eta zerbait berria nahi
genuen sortu. Literaturarekin uztartu genuen koru musika. Joxemari Urteaga idazleari egin genion gonbita.
Gustura aritu ginen elkarlanean. 12 obraz osatutako errepertorioa eman genion eta idazleak istorioa idatzi zuen.
Halaxe sortu zen ARGIUNEAK. Uztarketa bitxiari eszenatoki berria aurkitu genion; elizako korreta. Esperientzia
ahaztezina eta aberatsa. Harrez gero, beste sorkuntza bat
plazaratu dugu, AZKEN HEGALDIA, 2011. urtean,
kofradia zaharreko aretoan.
Aipatu nahi genituzke gure inguruan ibili diren
kolaboratzaileak: Iñaki Maruri pianojolea, Leire Gomez
ahots teknikako irakaslea, Anjel Ituarte kontrabaxu jolea,
Iñaki Basterretxea bateria jolea, Jabier Ituarte konposatzailea, Ondarroako Metal taldea, Ondarroako
Txistulariak, Kantaize abesbatza…

KORU MINTEGIAK 2005 (8. argazkia)
Kantatzea gustuko dugu, horrexegatik hurbiltzen
gara gaur egun ere ostiral iluntzetan entseiatzera; horrezaz gain, aste bukaerak pasatu izan ditugu aterpetxeetan,
entseiu intentsiboak egiten eta kontzertuak prestatzen,
beti ere talde lan giro onean. Bestalde, ahal den neurrian, etengabeko prestakuntzan, koru lanaren etekina
hobetzen saiatzen gara. Guzti hori Koru Mintegietan
parte hartuta jorratzen dugu, Euskal Herriko Abesbatzen
Elkarteko ikastaroetan. Izen handiko koru zuzendariekin
lan egiteko aukera zoragarria izan dugu; hala nola, Jabier
Busto, Basilio Astúlez, Vitaly Miskinis, Carlo Pavese.
Bestalde, Koru zuzendariak ere ekarri ditugu gure koruarekin propio errepertorioa lantzera: Julia Foruria gernikarra, Laetitia Casabianca frantziarra, Alberto Grau venezuelarra. Azken honekin bere obra jorratzeko aukera izan
genuen 2006. urtean, Opereta Ecologica. Bi urteren
ostean, 2008. urtean HIRUHARRI VIII. edizioan estreinatu genuen.

HERRI EKINTZAK 2008 (9. argazkia)
Gure ibilbide luzean atzera begira jarri gara eta
hainbat herri ekintza esanguratsuetan parte hartu dugu.
Gure errepertorioko kantuak eskainiaz edo eta kasurako
propio hainbat orkestra eta abesbatza desberdinekin
elkarlanean landutako obrak.
• Gabon egunean herriko kaleetan zehar gabon kantuen kalejira.
• Zaharren Egoitzan gabon egunean kantari.
• Santa Zezilia eguneko kontzertua herriko musika
talde desberdinekin batera udalak antolatuta.
• Zapato Azule jai sorrerako ekitaldian kantari.
• Errioxako Komunitateko Orkestra Sinfonikoarekin
kontzertua, Augustin Zubikarai idazleari omenez.
Ondarroan eta Logroñon 1992.
• UEK-UEK CDan kolaboratzaile Zain kantuan 1999.
• Ondarroako Txistularien Alardean partaide 2001.
• Bilboko Kamara Orkestra eta Abesbatzarekin
Haydnen Stabat Mater obra kantari, Txomin Ituarteri
omenezko kontzertua. Ondarroan eta Bilbon 2003.
• XVIIII PM Unanue Musikaldia Gotzon Aulestiaren
omenez egindako ekitaldian; Bilboko Orkestra
Sinfonikoa eta Kantaize abesbatzarekin batera Bidez
Bide obraren emanaldia, Juanjo Menaren zuzendaritzapean 2004.
• Eskola Publikoaren jaiaren aurkezpenean Dra!
Ekitaldia 2007.
• Saturraran. Andrazkoen eta umeen kartzela;
Omenaldia 2010.
• Ibilaldia jaiaren harrera ekitaldian Boga 2011.
• Atako Banda 5.1 kontzertua, herri proiektuan
orkestra birtualarekin eta herriko hainbat kultur taldeekin elkarlanean 2013.
• Bittore Lakaren omenaldian partaide 2014.
• Argazkian, Erdi Aroko jaian agertzen gara 2008.
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20. URTEURRENA 2010 (10. argazkia)

IRTENALDIAK 2014 (11. argazkia)

HITZA DOINUAK DANTZAN kontzertuan, euskal
konpositore eta idazleekin osatutako kantuekin egin
genuen errepertorioa. Guretzako propio enkarguz idatzitako bi obra estreinatzeko aukera ere izan genuen.
Izarrak ortuan, Jabier Ituarteren musika eta Leire
Bilbaoren hitzak; Soinuak olgetan, Junkal Guerreroren
musika eta Joxemari Urteagaren hitzak.

Azken urteetan helburu jarri izan dugu, udaberriko
aste bukaera bat aukeratu, goazen lekura joan eta kontzertua ematea. Esaterako, 2004 Bartzelona, 2005
Cornella, 2010 Manzanares el Real, 2011 Valladolid,
2013 Logroño, 2014 Leon. Ekintza mota honekin, taldeko kideok indartuta eta gogoberrituta etxeratzen gara.
Argazkian Leonen eman genuen kontzertuan agertzen
gara.

Nahiz eta zuzenean kantari eszenatokian ez aritu,
era aktiboan parte hartu zuen 20. urteurreneko kontzertuan. Hala nola, egitarauaren komentarioak idatzi, karteleko diseinua egin, esker oneko hitzak emanaldirako grabatu, eta jantzian eraman genuen tul zuriarekin egindako
adornoa diseinatu eta egin. Alboan sentitu genuen,
Estremerako kartzelatik, Urtza Alkorta, UKK-ko kantaria.
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25. URTEURRENA (12. argazkia)
Kontzertu berezia eman berri dugu Ondarroako elizan: DAMEN KANTAK. Proiektu honetan Gernikako
Gaudeamus korala izan dugu bidelagun. Esperientzia
berriak bizi izan ditugu. Oso pozik sentitu gara egindako
lanarekin.

(11. ARGAZKIA) León, 2014.
Ezkerretik hasita: Amane Jimeno
, Izaskun Candales, Ainhoa Peso,
Esther Carrasco, Mari Tere Kaltzak
Zuriñe Candales, Elixane Albizu,
orta,
Estibaliz Urizar, Yolanda Loira, Virg
inia Urresti eta Maite Urdingio.
Arrizabalaga (zuzendaria).
Estibalitz

(12. ARGAZKIA) Ondarroa, 2014.
Elixopean.
Gernikako Gaudeamus korala eta
Ondarroako Unanue Kamara Kor
aleko partaideak.
H o n d a r r o a
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UNANUE KAMARA KORALA
25. URTEURRENA

PARTAIDE BATZUN INPRESIOAK, HITZAK, TESTIGANTZAK...

“Oraindik gogoratzen naiz 1989ko
irailean, elkartu ginenean. 8 edo 9
lagun, besterik ez, baina ilusio eta
asmo handiekin. Denok helburu
berdinekin: abesten emozionatzea,
gozatzea eta disfrutatzea. Erronka
handia genuen herrian. Emakumeen
koroa osatzea. Hasieran, kezkak, beldurrak, urduritasunak... Pixkanaka dena aldatzen joan
zen; indarra, irribarreak, alaitasuna, txaloak, kontzertuak eta bidaiak heldu ziren.... gaur egun arte. Ibilbide
luze honetan hainbat lagun elkartu gara eta oraindik
elkartzen gara, ilusio batekin: elkarrekin jarraitzea
abesten. Zorionak eta eskerrik asko UKK.”

YOLANDA LOIRA
(47 URTE, ZUZENDARI 1989 -1998,
KANTARI 2008-2014 )

“Korua gure bizitzan alboan izan
dugun lagun mina izan da. Sekula
aspertzen ez zaituen eta berriro ikusteko desiratzen egoten zaren laguna.
Koroaren ibilbideak gure bizitzan
zerikusi handia izan du.”

VIRGINIA URRESTI
(42 URTE,
1989-2014 KANTARI)
ETA MAITE URDINGIO
(47 URTE,
1989-2014 KANTARI).

“Zergatik 25 urte elkarrekin kantari?
Hasieran kantu zaletasunagatik batu
ginen, musika gustuko genuen baita
abestea ere, partaide denok umetatik
koroan
ibilitakoak
ginen.
Denborarekin giro aparta zegoen
koroan, musika giroa eta baita lagun
giroa ere. Kantuak gustuko, kontzertuak, kanpora irteerak …

Gauza guzti horiek azkenean bat egiten gaitu, ordu asko
baitira elkarrekin eta horren fruitua gure musika familia txikia izan da, 25 urte pasa eta gero gure familia txikia mantentzen jarraitzen dugu”.

ZURIÑE CANDALES
(40 URTE, 1989-2014 KANTARI).
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“UKK koro bat baino gehiago izan
da niretzat; kostantzia, ilusioa
eta sakrifizioaren adibide.
Zorteko sentitzen naiz proiektu
eta lagun talde honen parte izateaz. Eskerrik asko emandako une
magiko guztiengatik. Kantatzen ez
duenak zorionik ez du.”

URTZA ALKORTA
(37 URTE, 1991-1996; 2000-2014 KANTARI).

“Unanue kamara koralean egon
nintzen urteak oso zoriontsuak
izan ziren. Niretzat musika oso
garrantzitsua da eta nire bizitzan koroan egoteak eragin oso
baikorra izan du.

Txikitatik solfeoan, koroan eta pianoan ibili nintzen. UKKn hamazazpi
urterekin sartu nintzen eta bertoko lagunkideekin solfeoan edo koroan izanda nintzen, horregatik koroko entsegutik ateratzen ginen egunetan,
entseguan ikasitako abestiak kantatzen jarraitzen
genuen. Abesteak alaitasuna ematen du eta hori oso
ondo etortzen da beti.”

ARANTZA IBARRA
(39 URTE, 1992-1997 KANTARI)

“2000. urtearen hasieran joan
nintzen estreinako Unanue
Kamara Koraleko entseiura.
Bertako partaide batek luzatu
zidan gonbidapena. 10. urteurrena ospatu berri zuten eta horretarako eskaini zuten kontzertuan
entzule moduan egon nintzen. Dena,
partitura eskuetan izan gabe abesten zuten, goxogoxo, guztiak emakumeak izateak tentatzen ninduen
joan eta proba egitera... baina, zeukaten maila ikusita, parte hartzeko pausua eman aurretik buruari
buelta asko eman nizkion. Sarri galdetzen nion
neure buruari, kapaz izango ote naiz maila emateko?

Esan beharra daukat ez naizela behin ere damutu
hartutako erabakiarekin. Taldean aurkitu nuen
errespetua, gozotasuna, pazientzia, laguntzeko
borondatea, zintzotasuna eta aurrera jarraitzeko
animoak ezin dira berbekin deskribatu. Adin desberdinetako emakumeak, bakoitza bere lanbidearekin,
baina guztiok helburu berdina komunean: elkarrekin
abestuz ondo pasatzea.”

MARI TERE KALTZAKORTA
(53 URTE, 2000-2014 KANTARI)

“Zenbat urte ditu Izarrek Uzuri? Hiru. Ba,
horiexek dira UKKn daramatzadan urteak.
Hiru.

Bila nenbilen garaiak ziren. Zeren bila?
Nik neuk ere ez nekien harik eta literatura eta musika korala uztartzen zituen
“Azken hegaldia” ikuskizunarekin topo
egin nuen arte. Ibilaldiaren inguruan antolatutako beste ekitaldi bat zen hura; bat gehiago.
Baina berehala konturatu nintzen, niretzako ez zela ekitaldi soil bat izango. Ordu bete inguru nahikoak izan zitzaizkidan koru hartako kantaria izatea gustatuko litzaidakeela
jakiteko. Eta hala, ekitaldia bukatzeaz bat eta malkoak
hiru-lau kleenexekin sikatu eta gero zuzendariari koruko
parte izateko zein baldintza behar ziren galdetzera joan
nintzaion: “musika jakitea eta konpromisoa” erantzun
zidan.
Bila nenbilen hori eta gehiago topatu dut Unanue Kamara
Koralean. Musikarekiko maitasunak batzen gaitu, dudarik
gabe, baina horrek baino askoz gehiagok ere bai.”

ESTIBALIZ URIZAR
(41 URTE, 2011-2014 KANTARI)

“Betidanik gustatu izan zait kantatzea eta
horrelaxe parte hartu nuen UKKren hasierako proiektuan. Bertan, 9 urte kantari
bezala ibili ostean, taldeak zuzendari izateko aukera eskaini zidan. Erronka handia
hartu nuen nire gain baina taldearen konfiantza, gogoa, esfortzua eta berotasunarekin musika egitea lan oparoa eta zoragarria
izan da.”

ESTIBALITZ ARRIZABALAGA
(47 URTE, 1989-1998 KANTARI ETA
1999-2014 ZUZENDARI)

e dio: Eszenatoki
Zuzendari batek halax
asmorik onena hauxe
gainean izan genezakeen
re errealitate propioa
da: Ordubete inguru gu
unean ditugun buruko
ahaztu eta egunerokotas
tuetan sendatu.
minak ondorengo minu

“Betidanik izan dut abesteko zaletasuna.
Aita mutrikuarra izanik, asteburu guztietan Mutrikura joaten ginenean, joan
etorri guztiak kotxean abesten egiten
genituen. Musika ikasketak ordea, oso
gazte nintzela hasi banituen ere, oso
goiz utzi nituen ere. Baina, abesten eta
abesten entzuten disfrutatu izan dut beti.
Honela bada, UKK-ko lagun batek animatuta,
“froga” egitera ausartu nintzen eta zortzi urte egin
nituen zilarrezko ezteiak ospatu berri dituen koru honetan. Zelako esperientzia! Denboraldi honetan hiru
gauza topatu nituen UKKn: lehenengoa, pasioa: musika eta abestea benetan maite duten pertsonak; bigarrena, konpromisoa: herriak eta inguruak kalitatezko kultur eskaintza izan dezan kalitatezko ekarpena egiteko
konpromisoa; eta hirugarrena, talde kohesionatua:
“ekipo” bat. Helburu batzuk definitu eta ilusioz eta lankidetzan aurrera eramaten dituena, giro onean, eta
denek onartu eta goraipatutako lidertza baten gidaritzapean.
Plazer bat izan da niretzat UKK-ko kide izatea. Esan
dezakedan guztia ona da. Bakarrik gauzatxo bat gaineratu dezaket: “Jarraitu dezazuela ondarrutarron belarriak gozatzen beste 25 urte gutxienez”.

AINARA BASURKO
(42 URTE, 2000-2008 KANTARI)

aldi berean pozik
Ezin sinetsita gaude eta
in. Gure aldetik prest
egin dugun ibilbidearek
imusika jorratzen, sent
gaude aurrera begira
raitzeko, gure proiektu
tzen eta helarazten jar
berriekin zuei guztioi.
hauetan Unanue
Esker onak 25 urte
ari izan zareten emaKamara Koraleko kant
zertuetara hurreratu
kume guztioi. Kont
tzule orori, eta berezareten herritar eta en
gun etxeko eta lagu
ziki alboan izan ditu
baitugu DOZENA BI
nei. Guztiok osatu
BAT.
ISTORIO ETA KANTU
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ARTXIBOAK
ARAKATZEN

Esta vez hemos elegido la publicación y
reproducción con breves comentarios de
tres documentos que se hallan en el Archivo
Histórico de Protocolos de Gipuzkoa, sito en
Oñate. Todos se refieren a la construcción
de galeones (1) para la pesca de ballenas o
bacalaos en Terranoba (Ternua). Y todos
ellos datan del siglo XVI.

Aunque muchas veces hemos oído y hasta
escrito que a lo largo de la ría Artibai de
Ondárroa hasta Rentería han existido varios
astilleros, tal y como manifiesta Teófilo
Guiard Larrauri (y otros) en su libro “La
Industria Naval Vizcaína” (Librería Villar,
1968), esta vez nos hallamos ante documentos públicos suscritos ante Notario o
Escribano que de forma oficial reafirman la
importancia de los astilleros ondarreses.
Dan fe de su presencia y con todo lujo de
detalles de construcción: dimensiones,
coste, material utilizado, destino, sus propietarios etc. De modo que es imposible de
negar su existencia, así como de su importancia.
Pasamos a transcribirlos de la siguiente
forma para no dudar de su veracidad: primero traducimos al castellano antiguo el
documento en letra cortesana (tal y como
constan en el archivo de protocolos notariales) y posteriormente lo complementamos
con unos breves comentarios sobre el documento. Y éstos los reproducimos de forma
cronológica.

Fernando Agirre Aramaio

(1).- GALEON. Es un bajel grande y de alto bordo que tuvo su auge en el siglo XVI. Embarcación a vela muy poderosa y lenta
que usaban tanto para el comercio, pesca como para la guerra. Si la carabela fue una invención portuguesa y andaluza, el
galeón se considera típicamente vasca. En su construcción se utilizaba la vieja fórmula de “Tres, dos y as”. Es decir, la eslora triple que la manga, y ésta el doble que el puntal.

El más famoso de los galeones quizá haya sido el de “Manila” para el comercio de España con las Indias. Y un ondarrés fue
uno de sus almirantes: Rodrigo de Guillístegui, caballero de la Orden de Santiago.

LA CONSTRUCCIÓN
DE GALEONES

ARTXIBOAK
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PRIMER DOCUMENTO (Resumen de la traducción)
AÑO 1566, JUNIO 10.

DECLARACIÓN PRESENTADA por el capitán Juan
Martínez de Escocia (vecino de Deba) que tiene dispuesto para partir hacia Terranova a la pesca de
ballenas el galeón “Santiago”, propiedad de Ramos
de Licona, vecino de Ondárroa.
AHPG (Archivo Histórico de Protocolos de Gipuzkoa).
Escribanía de Simón de Iturriza (Mutirku). Leg.
I/2580,fol.60.
TEXTO:

“En la villa de Motrico a diez días del mes de
Junio de mil e quinientos e sesenta e seys años en
presencia de mí, Simón de Yturriza . escrivano de
muy real e del número de la dicha villa e testigos de
iuso escritos parecieron presente Joan Martínes de
Escocia, vezino de la dicha villa de Deba, capitán
armador del galeón de Ramos de Licona, vezino de
la villa de Hondárroa nombrado “Santiago” que de
presente está en Sausaten para seguir su buen viaje
para la probincia de Terranoba a la pesca de ballenas; e dixo que él abia fornescado e bituallado el
dicho galeón para las dichas partes de Terranoba e
proveído de la armazón pañatica e pertrechos del
dicho galeón e todos ellos tenía metidos en el dicho
galeón e echo bela e por tienpos contrarios se abía
buelto al dicho Sausaten donde estaba para partir e
hacer bela abiendo tiempo con el primer tiempo e a
qual no perdiendo y abía fenecido e fecho cuenta
del coste de la dicha armazón baluando el dicho
galeón a de porte de 950 barricas que costaba cada
barrica 59 reales castellanos e confesaba que abía
tomado e recibido de Martin Ruyz de Bidazabal,
vecino de Motrico 295 reales castellanos que es el
coste de 5 barricas de grasa conforme a la dicha
armazón a razón de 59 reales por barrica conforme
al dicho coste .En presencia del presente escribano
e testigos desta carta de que yo, el presente escribano doy fe. Los cuales confesaba que estaban puestos e yncorporados e metidos en la dicha armazón e
peñatica del dichos 295 reales e se obligaba e se
obligó con su persona e bienes muebles e rayces
abidos e por aber e la dicha armazón e tranpas del
que corriendo el dicho Martín Ruyz, el Viejo,de las
5 barricas sobre el dicho galeón e la armazón que
ba en el dicho galeón desde oy día de la fecha desta
carta asta en tanto que buen salneamiento sea llegado en las partes de Teranoba y ende estubiere
haziendo su pesquería e aquella echa asta que de
buelta con buen saneamiento se llegado en la concha de la dicha villa o concha de la villa de
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Guetaria donde será su derecho descarga y ende
echare su primera ancla asta que pasen 24 oras
naturales e no más e pasado del dicho riesgo se
obligó con la dicha paga e se dele dar y entregar al
dicho Martín Ruyz las dichos 5 barriles de grasa de
la manera quem dicho es dentro de 6 días cumplidos primeros siguientes so pena del doblo e costas
de su cobranza y el dicho Martín Ruyz presente a
los susodicho acetó la dicha obligación de suso e
por la presente carta para sus trabajos e administración de la dicha armazón le azía gracia e suelta
al dicho Joan Martiñes de Escocia de todos los pertrechos e pramática que fecho el dicho viaje e mas
de las dichas 950 barricas el dicho galeón.// en el
dicho viajes por lo que de suso tiene dicho e a
mayor cumplimiento para ello obligó a su persona
e bienes muebles e rayzes abidos e por aber e por
esta presente carta anbas partes cada uno dellos
por lo que le toca e atañe daban e otorgaban todo
su poder cumplido e plena jurisdicción a todos los
jueces e justicias de sus Majestades ante quien esta
carta pareciere e su cumplimiento fuere pedido a
cuya juridición e juzgado se sometían con las
dichas sus personas e bienes, renunciando su propio fuero jurisdición e domicilio e prebilejo principal e la ley si conbenerit de iuridcione omnium
iudicum para que por todo rigor e medio del derecho les ansi tener e guardar e cumplir e aber por
firme todo lo susodicho e cada cosa e parte dello
bien ansi e tan cumplidamente como si lo susodicho
obiesen asi llevado e llebasen por juycio e sentencia
definitiva de juez competente pasada en cosa juzgada sobre la qual renunciaban todas e qualesquier
leyes, fueros e derechos e peciones e de sensiones,
privilegios, franquezas e libertades que para yr o
benir contra lo susodicho ayudar e aprobechar les
pudieren para que no les balan en uno con la general renunciación de leyes que home faga que no le
bala en testigo de la qual otorgaron esta escritura
ante el dicho escribano, día e mes e año e lugar
susodichos siendo presentes por testigos para ello
llamados e rogados San Joan de Alzate e Joan de
Meceta e Domingo de Ansola, vecinos de la dicha
villa e lo firmo de su nonbre. Ba entre renglones
cincuenta no bala entre renglones nobenta bala.
Martín Ruyz de Vidazabal (rubricado)
Joan Martines de Escocia (rubricado)
PASO ANTE MI:
Simón de Yturriza (rubricado)”.

A R T X I B O A K

1.- PRIMER DOCUMENTO.
BREVE COMENTARIO.
El propietario del galeón es de la ilustre familia y de ricos
mercaderes de los Likonas, emparentados con San
Ignacio de Loyola. Y el capitán de Deba, Juan Martínez de
Escocia (suponemos que así le llamarían en razón de su
oriundez) se persona como arrendatario o como fletador
del galeón en las condiciones que se especifican. Lo
hacen ante escribano real (nombrado por el Rey) y de
número, es decir, ejerciendo su profesión en la villa de
Mutriku.
El galeón tenía por nombre “Santiago” (no dice
nada sobre dónde fue construido ni la fecha) y se hallaba
ya dispuesto en Sagustan o Sausaten, que hacía de atracadero o embarcadero natural, prestando los servicios
mínimos de los actuales puertos. Este embarcadero ya
consta en la carta fundacional de Ondárroa en 1327
señalando los límites con Lekeitio. El documento concreta de forma muy concisa que el destino del galeón era
Terranoba a la pesca de la ballena (2).
El galeón se hallaba totalmente pertrechado y que
por los malos tiempos había retornado nuevamente a
Sagustan a cubierto.
El porte o tonelaje del galeón tenía capacidad para
150 barricas o toneles (2). Y para su pertrechamiento, un
vecino de Mutriku le entrega 295 reales castellanos o su
equivalente que es el coste de 5 barricas de grasa de
ballena que al retorno le debe de entregar o devolver
bajo compromiso personal y aval de bienes y raíces. Y
consta en el contrato que, caso de incumplimiento, como
era habitual en estos contratos que utilizan el derecho
romano en uso, que no es necesario pleitear ante los
Tribunales de Justicia, ya que se considera como cosa juzgada, dando derecho de inmediato a ejecutar como si
hubiera habido sentencia firme.

A R A K A T Z E N

En las Ordenanzas de Burgos de 1511 se establecía
que los puertos desde Fuenterrabía a La Coruña, la mitad
de las sacas de lanas y otras mercaderías que se exportasen se habían de cargar en naves de porte de más de 200
toneles, así como para Levante. El Señorío de Bizkaia se
opuso por cuanto que las nao de dicho porte no podían
entrar en ninguno de los puertos ni barras del Pais Vasco,
excepto en Pasajes. Las naos más pequeñas, por el contrario, entraban y salían fácilmente con aguas vivas y
muertas, tanto en puertos de Francia como en Flandes,
Inglaterra e Irlanda. Por ello, en 1568 se autorizaron la
construcción de naos y galeones inferiores á 200 toneles.
Es preciso añadir que estos galeones eran de mayor
porte que las pinazas que utilizaban nuestros antepasados para la pesca de la ballena en el litoral: de 18 codos
y 6 marineros.
Como simple comentario al respecto de la pesca de
ballenas en nuestras aguas litorales hacer constar que el
primer documento ballenero histórico-oficial, es el privilegio rodado de Alfonso VIII, el de las Navas, donde los
hombres de Mutriku en el año 1200 hicieron donación al
Rey y éste a los Caballeros de Orden de Santiago y su
maestre Gonzalo Rodrigo, de una ballena capturada por
ellos. Este documento que se halla en el Archivo Histórico
Nacional es anterior a la carta-puebla de la fundación de
Mutriku.
La pesquería en Terranova de ballenas y bacalaos
se puede datar hacia 1530-1550. De modo que nuestros
documentos ondarreses son un poco posteriores entre
1566 y 1580, que demuestran que los galeones de
Ondárroa fueron, junto a otros puertos del litoral
Cantábrico, los primeros en dichas pesquerías .

SEGUNDO DOCUMENTO (Resumen de la traducción)
1.573,Noviembre 10.

CARTA DE AFLETAMIENTO por parte de Martín
Ibáñes de Sarasua, vecino de Markina, Pero Abad de
la Rentaría, beneficiado de Ondárroa, y Francisco
Urquiaga, vecino de Ondárroa, de un galeón que
actualmente se está frabricando en Ondárroa con
destino a la pesca de bacalaos en Terranoba.
AHPG. Escribanía de Simón de Iturriza (Mutriku), Leg
I/2.583, fol46-47.
TEXTO.

“En la villa de Motrico que es en la muy
noble e leal probincia de Guipúzcoa a diez días del
mes de nobiembre de mil e quinientos e setenta e
tres años por presencia de mí, Simón de Yturriza,
escrivano de la real e del número de la dicha villa

e testigos iuso escritos parecieron presentes: de
una parte Martín Ybañes de Sarasua, vezino de la
villa de Marquina e Pero Abad de la Renteria, clérigo beneficiado en la yglesia parroquial de la villa
de Hondarroa e Francisco de Urquiaga, vezino de
la dicha villa de Hondarroa. Todos tres juntamente e cada uno dellos por sí e por el todo ynsolidum
la ley de duobis rex de bendi e todas las otras leyes
que abían sobre la mancomunidad e de la otra,
Tomas de Isasy, vezino de la dicha villa de
Motrico. E dixieron que entre ellos se abia conbenido, concertado e ygualado entre si para lo que de
suso se dira con las condiciones siguientes.
Primeramente los dichos Martin Ybañes e
Pero Abad e Francisco de Urquiaga se obligaron

(2). Para mayor información sobre la pesca de ballenas, es muy interesante y actual el libro de Mariano Ciriquiain Gaiztarro
“Los Vascos y la pesca de la ballena”. (Editorial Txertoa. San Sebastián. 1960).
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con las dichas sus personas e bienes muebles e
rayces abidos e por aber de dar al dicho Tomas de
Ysasi el su galeon que de presete tienen en los astilleros de la Renteria de la dicha villa de
Hondarroa fabricando que sera de porte de cient
toneladas poco mas o menos, botada, aderezada e
parejada de todos los aparejos necesarios para el
viaje de Terranoba a pesca de bacalaos que conbienen para semejante viaje e para semejante galeón con tres cables e quatro anclas e un esparto en
lugar de quarto cable que sea grueso qual conbiene al dicho galeon e su batel e seys bersos, tres
dellos dobles e otros tres sinples con sus balas y
estanco de quilla e costados bien galafatado,
entregado en la Canal de la dicha villa de
Hondarroa para fin de mes de henero próximo
benidero para que parta el dicho su viaje para la
dicha Terranoba con facultad que el dicho Tomas
pueda yr con el dicho galeon al puerto de Lisbona
o Sotubal o Sanlucar de Barrameda a tomar la sal
e bastimentos para el dicho viaje con carga o sin
ella e si lebare carga e fuere cargado, el dicho
Tomas aya de pagar a los dichos Martin Ibañes e
consortes la tercia parte de todo el fleyte que el
dicho galeon sacare y dello paguen las bentajas de
sus oficiales del dicho galeon e mas daran con el
dicho galeon su contramestre e carpintero e galafate a los quales pagarán los dichos Martin
Ybañes e consortes sus bentajas fuera de sus
mareajes personales e aquellos el dicho Tomas.

Yten que el dicho Tomas sea obligado de llebar en el dicho viaje 29 personas utilles para hazer
la dicha pesqueria e nabegar el dicho galeon e mas
cinco pinazas nuebas con su buen adrezo e aparejo que hubieren menester e mas llebara por cada
persona // de las dichas 29 a tres quintales de buen
viscocho e 36 botas de sidra e dos botas de buen
bino e nueve arrobas de azeite e su arbeja e garbanzo e su plomo e cordeles e anzuelos bien e
cumplidamente de tal manera que por faltade ninguna de las cosas suso dichas el dicho galeon si
biniere sin pesca el dicho Tomas sea obligado de
les pagar a los dichos Martin Ybañes de Sarasua e
consortes todo el ynteres que el dicho galeon
pudiera traer abiendo llebado cumplidamente las
cosas suso dichas de su propia persona e bienes.

Yten aya de llebar e llebe para la dicha artilleria 50 libras de polbora e 15 libras de polbora de
arcabuces.

Yten que toda la pesca que Dios diere
durante el dicho viaje con las robaduras si alguna
obiere el dicho Martin sea obligado de les dar e
pagar a los dichos Martin Ybañes e consortes la
quarta parte de todo ello limpia y netamente sin
que haya de heredar en romeria ni aberia gruesa
ni menor ni atonales ni descarga e si llebare e
fuere cargado para Lisbona, Sotubal o Sanlucar,
en tal caso les aya de pagar la tercia parte de todo
ello para el dicho galeon salbo que dello pague
parte el dicho galeon así en el viaje de Terranoba
como fleyte de Lisboa o Sotubal o Sanlucar las
bentajes del dicho contramestre, galafate e carpin188
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tero sus bentajas e cortesías e mas el dicho Tomas
aya de pagar si sacare fleyte dende esta probincia
para Lisboa o Sotubal o Sanlucar un mareje por el
cabrestante al dicho Martin Ybañes e consortes e
sino sacare fleyte no se le pague y en todo tiempo
el dicho galeon e sus dueños paguen sus bentajas
a sus oficiales de contramestre e carpintero e galafate e para todo ello daran e paguen al dicho
Tomas muertos un mareaje e su bentaja e con
estos de la quarta parte al galeon netamente como
dicho es y en quanto al viaje de Sotubal, Lisboa o
Sanlucar se guarde lo suso dicho.

Yten que el dicho galeon daran como dicho
es puesta e adresada bien e suficientemente en la
canal de la dicha villa de Hondarroa e dende el
dicho Tomas trayga a su costa para la concha de la
dicha villa de Motrico de donde Dios queriendo ha
de partir e fecho e acabado el dicho viajes aya de
llebar e llebe el dicho Tomas a sus costa fecha la
devida descarga a la dicha canal de Hondarroa o
Deba donde el dicho Martin de Sarasua e consortes le hordenaren sin que por ello se le pague cosa
alguna.
Y el dicho Tomas abiendo bisto, oido y
entendido lo suso dicho , dixo que se llebara // el
dicho galeon para el dicho viaje de Terranoba, 29
personas abiles e suficientes para nabegar el dicho
galeon e hazer su pesca e para ellos metera en el
dicho galeon para cada uno dellos a 3 quintales de
buen biscocho e 36 botas de sydra e dos botas de
bino e su garbanzo e arbeja e 9 arrobas de azeite e
su red e plomo, anzuelos e cuchallos necesarios
para hazer la dicha pesca e 5 chalupas nuebas
con su adrezo e aparejo necesario e mas 50 libras
de polbora de lonbardas e 12 libras de polbora de
arcabuces e pagara a los dichos Martin Ybañes e
consortes de todo el fleyte que el dicho galeon
sacare para Portugal o Andaluzia la tercia parte de
todo ello e dello pague sus bentajas a sus oficiales
e mas dara el mareaje del cabrestante luego que
cobrare los dichos fleytes e de toda la pesca que
haziere en Terranoba durante el viaje.
Con todas las robaduras que Dios diere,
dará limpia y netamente la quarta parte de todo
ello así del bacallao seco como de pasta e saynes e
otros qualesquier percances e probechos que obiere durante viaje sin contribución de aberia gruesa ni menor ni descarga ni lastar ni atoajes ni
romeria ni otras algunas costas salbo que de ello
le ayan de dar tan solamente un mareaje y no ma
e fechos e acabado el dicho viaje les llebará el
dicho galeon a la canal d la dicha villa de
Hondarroa o Deba adonde le hordenaren los
dichos Martin Ybañes e consortes a su costa e
tenga facultad de yr a Lisboa o Sotubal o Sanlucar
a tomar sal e bastimentos lo pueda azer como bien
le paresiere e a los dichos maestre, contramaestre,
carpintero e galafate paguen los dichos Martin
Ybañes e consortes sus bentajas sin cargo del
dicho Tomas e partir para el dicho viaje para
mediado del mes de febrero proximo benidero e
para guardar e cumplir lo suso dicho e cada cosa
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e parte dello e no contrbania contra ello ni contra
cosa ni parte de ello, agora ni en tiempo alguno ni
por alguna manera anbas partes cada uno de ellos
por lo que toca a atane obligaron sus personas e bienes muebles e rayces abidos e por aber, el dicho Pero
abad espirituales e temporales e pusieron de pena
300 ducados aplicados la mitad para la Camara de la
nuestra real e la otra mitad para la parte obiediente
e cunpliente deste contrato e por ellos sea executado
la parte inobediente por todo rigor de derecho e para
su cumplimiento e obserbancia por esta presente
haran ella y dieron e otorgaron todo su poder cunplido e plena juridicion a todos los jueces e justicias
del reino, el dicho Pero Abad a las justicias eclesiasticas del reino, sus superiores ante quien esta carta
pareciere e su cumplimiento se pediere a cuyo juzgado se sometian con las dichas sus personas e bienes,
rayces, el suyo propio e la ley si conbenerit para que
las agan ansi tener e guardar e cunplir: e saber por
firme todo lo suso dicho cada cosa parte dello tan
cumplidamente como si lo suso dicho fuere sentencia
definitiva de juez competente pasada en cosa juzgada sobre lo qual renuncio todas las leyes, fueros e
derechos, execiones e defensiones, pribillegios, fianzas e libertades que para yr cobenia contra lo susodicho ayudarles pudiesen para que no les balan e la
general renunciacion de leyes que home no bala; y el
dicho Pero Abad juro a Dios e Santa Maria e la señal
de la cruz e a las hordenes de San Pedro e San
Paulo, de guardar e cunplirlo suso dicho y en virtud
de esta carta dio poder a los procuradores de la
Curia episcopal de Calaorra para que le apremien al
cumplimiento de lo suso dicho por todo rigor de
derecho e a la fuerza del dicho juramento si juraban
AMEN y que el dicho galeon aya de hacer su derecho, descarga en el muelle de la dicha villa de
Motrico, la qual dicha escritura el dicho Martin
Ybañes de Sarasua dixo que otorgaba sin perjuicios
de la escritura de concierto que tiene fecho con el
dicho Francisco de Urquiaga por parte de Sebastián
de Zeniga, escribano a lo qual fueron presentes por
testigos, Esteban de Leete e Domingo de Azterrica e
Martin de Plazaola, vecinos de la dicha villa de
Motrico y los dichos Martin Ybañes e Tomas e Pero
Abad, lo firmaron de sus nombres e por el dicho
Francisco de Urquiaga firmó el dicho Esteban de
Leete por que dixeron que no sabia escribir. Ba entre
renglones do diz romeria bala. Yten que no enbargarte que de suso dize que los dichos Martin Ybañes
e consortes ayan de llebar su quarta parte de ganancia del dicho galeon y no hereden en aberia gruesa,
hereden todas las partes según constumbre e formación de sus nombres salbo el dicho Francisco e por
el firmó el dicho Esteban por que dixo que no sabia
escribir. Ba testado de ba no bala entre renglones en
dos partes hizo metaje bala”.
Esteban de Lete
Martin de Sarasua
Pero de la Renteria
Tomas de Ysasi

(rubricado)
(rubricado)
(rubricado)
(rubricado)

PASO ANTE MI: Simon de Yturriza
(rubricado)
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2.- SEGUNDO DOCUMENTO.
BREVE COMENTARIO.
Se trata de tres fletadores que mediante el presente
contrato, manifiestan que dicho galeón se está “fabricando” o en fase terminal de su construcción en un
astillero del barrio de Rentería, de unas 100 toneladas y
que se halla presto con todos los aderezos y aparejos
necesarios para pescar bacalaos en Terranoba. Se puede
concluir que la construcción del galeón es de 1573. No
dice ni el lugar( sólo dice en Rentería) ni el nombre de
su constructor.
Describe resumidamente cómo va pertrechado el
galeón: 3 cables, 4 anclas, batel, versos(especie de culebrina antigua, de muy poco calibre) etc. Así mismo, el
fletante se obliga a la entrega del galeón en el canal (ría
Artibai) para Enero de 1574. Los propietarios le autorizan a viajar a Lisboa, Setúbal y San Lúcar de Barrameda
(Cádiz) a abastecerse de sal, bastimentos, y cómo el responsable del viaje, Tomás de Isasi de Mutriku debe de
abonar un tercio del flete, además de que tendrá que
hacerse cargo de las pagas de los oficiales del galeón:
contramaestre, carpintero y galafate. La tripulación
consta de 29 personas o marineros, y lleva cinco pinazas (bateles) pequeñas. Para comida: tres quintales de
bizcocho, treinta y seis botas de sidra, 2 botas de buen
vino, nueve arrobas (3) de aceite, arbejas, garbanzos etc.
Así como material para hacer aparejos, como plomo,
cordeles, anzuelos y cuchillos.
Bien pertrechado incluyendo como artillería para
propia defensa de 50 libras de pólvora y otras 15 libras
de pólvora para arcabuces.
Se obliga Tomás de Isasi a abonar a los armadores
la cuarta parte neta de la pesca de bacalao y otras especies, es decir, independiente de si tiene avería gruesa. Y
deberá entregar el galeón a su retorno en el canal de la
ría de Ondárroa, como se ha dicho anteriormente o en
Deba o donde le ordenaren los armadores. Se trata claramente de un contrato de fletamento.
Añade, finalmente, que caso de incumplimiento
por parte del fletador o arrendatario, a pagar como
pena 300 ducados: la mitad para la cámara o al Rey, y
la otra mitad para el armador. Como interviene un abad
o cura, se obliga o se compromete Isasi además de las
justicias civiles, también a las eclesiásticas, obligándole a
jurar el cumplimiento del presente contrato en nombre
de Dios, de Santa María, de San Pedro y San Pablo
haciendo la señal de la cruz. Además, siendo la parroquia de Ondárroa perteneciente a la diócesis del
Obispado de Calahorra, que este contrato se notifique
a los procuradores de la Curia para su conocimiento y
efectos. A todo ello jurando con un AMEN rotundo.
A los efectos civiles, y como suele ser habitual, le
dan al contrato el carácter de cosa juzgada, según el
derecho romano.
(3). Arroba. Medida de masa equivalente a la
cuarta parte del quintal. En Castilla equivalía a
11,5002325 kilogramos.

H o n d a r r o a

2 0 1 4

•

189

A R T X I B O A K

A R A K A T Z E N

TERCER DOCUMENTO (Resumen de la traducción)
AÑO 1.580, Mayo 21.

CONTRATO entre Juan de Lecoya y Ramos Ycaran,
vecino de Berriatua para abastecer al capitán
Domingo Eguia, vecino de Mutriku, de todo el maderamen que necesitare para el galeón que pretende
construir en los astilleros de Ondárroa.
AHPG. Escribanía de Simón Iturriza (Mutriku). Leg I/2.585,
fol7-9.

TEXTO.

“En la anteyglesia de Berriatua a veynte e un
dias del mes de mayo de mil e quinientos e ochenta
años por presencia de mí, Simón de Yturriza, real e
de número de la villas de Motrico e testigos suso
escritos parecieron presentes María Ybañes de
Hubilla, viuda, mujer legítima que quedó de Martin
Lecoya, difunto e Juan de Lecoya, su hijo e Ramos
de Ycaran, vecinos de la dicha anteyglesia e dixieron que el dicho Martin de Lecoya y el dicho
Ramos de Ycaran, en vida del dicho Martin de
Lecoya se concertaron con Domingo de Eguia,
vecino de la dicha villa de Motrico para que obiesen de dar y entregar la tablazón y maderamiento
de un galeon que pretendía hazer en la villa de
Hondarroa de veynte e ocho codos de largo e quinze codos de manga, por prezio e quantia de treynta
e dos maravedíes cada codo del codo de la villa de
Hondarroa y a mas toda la quantya, veynte ducados
y la dicha tablazón y maderamiento de la medida e
gordor que de yuso se dira, pagados a los plazos que
abaxo ban declarados y debaxo deste oncierto, el
dicho Martin de Lecoya falleció desta presente vida
y ellos e cada uno dellos queriendo cumplirse dicho
cncierto para que llebe efeto lo que asi se concerto
con el dicho Martin de Lecoya, todos tres juntamente de mancomun e aber de uno e cada uno
dellos por si e por el todo ynsolidum la ley de duobus rex de bendi autentica e hoc yta codice de fide
iusoribus e la epistola del dicho Adriano y el beneficio de dibision y escursión e la nueba e vieja costitucion todas las otras leyes que ablan sobre la
mancomunidad, dixieron que obligaban e obligaron a sus personas e bienes muebles e rayzes abidos
e por aber de dar y entregar y quedaran y entregaran al dicho Domingo de Eguia e a quien su poder
para ello oliere toda la tablazón y maderamiento
que el galeon que el dicho Domingo de Eguia quiere fabricar hubiere menester para acabar en toda
perfección del gordor e anchor e largura que conbeniere al dicho galeon siendo de veynte e ocho
codos de largo e quinze codos de m,anga por los
precios, plazos que de iuso ban declarados que son
los siguientes://
El galeon que Domingo de Eguia ha de fabricar con el maderamiento y tablazón que iuso se dira
ha de ser de veynte e ocho codos de largo e quinze
codos de manga del codo de la villa de Hondarroa
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para cuya fabrica han de dar la tablazón y maderamiento nescesario, cumplidamente ezeto masteles y
entenas sin raza (raja) ni sangrados algunos sin
que falte para la dicha fabrica cosa alguna:

Primeramente la quilla y branques, quillas y
codaste y el zapato y el burgaton de la quilla sin
raza ninguna y grueso a contento del dicho
Domingo de Eguia.
Yten los barengues y pies de genobes que no
sea baxen en siete codos cada pieza y a los hallos
han de ser los pies de genoves y barengues el tercio
del codo de la villa de Hondarroa.
Yten todas las bularcamas necesarias para
semejante nao y los garitaones de treze y quatorze
codos largos.
Yten la quilla del espallon con los dos burgatones de fuera y dentro.

Iten la bita y cabrestante y las dos ferlingas y
dos bonbas y los tanboletes del mastil mayor y del
trinquete de la bezana y del cabrestante.

Yten las dos trizas y el timon y contrabranque
y el buztarra con sus brazales e todos los urculus
nescesarios.
Yten todas las cintas coadradas que no se
baxen del tercio de codo de Hondarroa antes sean
mas que menos.

Yten todos los baos nescesarios que sen buenos y suficientes y mayores en coa(..)ra que el tercio del codo de la dicha villa de Hondarroa con sus
llabes e las bernas principales de medio codo en
ancho para los baos de baxo e para la cubierta
principales.
Iten los genobes que sean de siete codos de
largo y a los hallos el que menos fuere un tercio de
codo de la dicha villa de Hondarroa.

Iten la litadura que sea suficiente para semejante galeon asy en largo como en lo demas.
Yten los trabesaynos como es uso y costumbre con quatro codos uno.
Iten asi mismo la barrotadura de la cubierta
haziendo con dos codos de los suso dicho : uno
como el uso y costumbre marchanteados.
Yten las escoras e mastarcos con dos codos
una marchante a dos con el uso y costumbre.

Iten los escobengues de dentro y fuera para
semejante galeon y los que sean de entrar abaxo en
los primeros baos y los demas nescesarios para la
cubierta principal han de ser sin aserrar labrados
con acha sin que toque en ellos sierra y an de ser en
el codeaje medidos como lo demas del maderamiento y tablazón.
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Yten toda la tabla asta la segunda cinta de
ocho y nueve en codo y han de ser dos mil codos de
ocho en codo e lo visto de nuebe en codo asta la
dicha cinta.
Iten todo los demas de la dicha tabla nesceraria de la cinta arriba y en la puente principal de
diez codos.
Yten asimismo todo lo necesario de tabla asi
la cubierta principal como en la chimenea e batallea de doze en codo y a de ser todo ello de buenos
robles sin raza como todo los demas que el dicho
galeon hubiere menester y marchanteado según
costumbre e sin raja ninguna y medido asi toda la
dicha tablazón como maderamiento y burgatones
con el codo de la dciha villa de Hondarroa medido
y codeado según costumbre de media semejante
maderamiento por el maestro que dicho galeon
obiere de fabricar.

Iten que cinco mil codos de todo lo susodicho daran y entregaran al dicho Domingo de
Eguia en la berga junto a la aliza al cargadero y
todo lo resto del dicho maderamiento e tablazón al
cumplimiento de todo lo que la dicha nao hubiere
menester en la Renteria de Hondarroa abaxo de
las benas donde se acostumbra cargar madera y
tabla y que en toda la dicha suma el dicho
Domingo de Eguia les aya de dar e pagar demas e
allende de los dichos veynte e dos maravedíes por
cada un codo de la medida de la dicha villa de
Hondarroa veynte ducados muertos en todo el
dicho codeaje pagados los trescientos ducados
para ello, oy dia de la fecha desta y lo resto al cumplimiento de mil ducados para fin del mes de
Agosto proximo benidero y lo resto al cumplimiento de la suma y entera paga del primero e montamiento del maderamiento, luego que le entregaren
el dicho maderamiento y tablazón sin otro ni mas
plazo alguno y que la dicha tablazón y maderamiento todo lo que el dicho galeon hobiere menester para su fabrica// le daran y entregaran dende
luego la dicha quilla y lo demas necesario para el
comienzo de la dicha fabrica he piezas que el
dicho Domingo de Eguia pediere y los oliere
menester e asi yran entregando cada dia las piezas
que para la fabrica del dicho galeon fueren
menester asta que se acabe en perfección de manera que por falta de materiales no paren los oficiales y daran todo lo acarreado y puesto en los
dichos lugares para mediado del mes de octubre
primero benidero so pena que si por falta de material los oficiales y maestres que el dicho hazieren e
estubieren por falta de dicho maderamiento no
labrando que todo el daño lo pagara al dicho
Domingo de Eguia de sus personas e para ello
obligaron a sus personas e bienes muebles e raíces
abidos e por aber.
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Y el dicho Domingo de Eguia presente y
aceptante de lo suso dicho dixo que acetaba y
aceto este dicho contrato e obligación en su fabor
por los, dichos Maria Ybañes de Hubilla e Joan de
Lecoya e Ramos de Ycaran fecho del dicho maderamiento e tablazón del dicho galeon que el dicho
Domingo de Eguia entiene fabricar que sera Dios
queriendo de veynte e ocho codos de quilla e quinze codos de manga, todo lo que hubiere menester
eceto mastelles y entenas, todo lo demas necesario
del codo de la villa de Hondrroa e obligaba e obligo a su persona e bienes muebles e rayzes abidos e
por aber de les recebir todo el dicho maderamiento y tablazon nescesario del gordor y calidades y
medido con el codo de la dicha villa de Hondarroa
según y por horden y plazos de suso declarados y
les dara y pagara su paga y montamiento en esta
manera los trescientos ducados dellos luego de
contado los quales los recibieron en presencia del
presente escrivano , esta dicha carta de que yo el
presente escrivano de la real paga doy fe de los
quales le dieron e otorgaron carta de pago de ellos
en forma por aberlos recibido a su contento e setecientos ducados les dara y pagara para fin del mes
de agosto proximo benidero deste presente año,
estando lo demas que montare dicha tablazón e
maderamiento con los veynte ducados que se dan
de mas en toda la dicha suma entregando y acabando de entregar todo el dicho maderamiento e
tablazón sin mas plazo alguno so pena del doblo e
costas de su cobranza e para ello obligaba e obliguo a su persona e bienes muebles e rayzes abidos
e por aber e para mayor seguridad de los dichos
Maria Ybañes de Hubilla e Joan de Lecoya e
Ramos de Ycaran daba e dio consigo por su fiador
a Pero Ochoa de Lobiano, vecino de la villa y
merindad de Marquina que presente estaba el qual
dixo que se queria ser tal fiador del dicho
Domingo de Eguia en la dicha razon y el dicho
Domingo de Eguia como principal deudor y el
dicho Pero Ochoa como su fiador, todos juntamente mancomun e a boz de uno e cada uno dellos
por si e por el todo ynsolidum de la ley de duobus
rex de benta y la autentica hoc y el codice de // de
fide iusoribus e todas las otras leyes que ablan
sobre la mancomunidad obligaban e obligaron a
sus personas e bienes muebles e rayzes abidos e
por aber de dar y pagar e que daran e pagaran los
dichos Maria Ybañes de Hubilla e Joan de Lecoya
e Ramos de Ycaran e cualquier dellos el montamiento de la dicha tablazón e maderamiento a los
plazos e según e como de suso ba declarado sin
mas plazo alguno so pena del doblo e coste de sus
cobranza e para ello ansi tener e guardar e cumplir e pagar e aber por firme anbas partes cada
uno dellos por lo que le toca e atañe por esta presente carta e con ella daban e otorgaban todo su
poder cumplidos e plena jurisdicción a todos los
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jueces e justicias de sus majestades ante quien
esta carta pareciere e su cumplimiento se pediere
a cuya jurisdicción e juzgado se sometian con las
dichas personas e biene e rayzes, suyo propio e la
ley si conbenerit para que les agan a thener e
goardar e cumplír e pagar e haber por firme todo
los suso dicho cada cosa en parte dello por todo
rigor de derecho tan cumplidamente como si lo
suso dicho que fuese sentencia definitiva de juez
competente pasadas en cosa juzgada sobre lo qual
reconocieron todos e qualesquier leyes e fueros e
derecho de execuciones e prebillejios, franquizias
e libertades que para ya benia,contra lo suso
dicho aiudar les pudiren para que no les balan y
el prebilejio de los hijosdalgo de Bizcaya en uno
con la general e renunciacion de leyes que home
faga no bala e la dicha Maria Ybañes renuncio las
leyes de los en (..) senatus consulto beliano que
son en fabor de las mugeres siendo de su auxilio
abisada por el presente escrivano de que doy fe o
la abise y el dicho Joan de Lecoya por ser menor
de veynte e cinco años e myor de los veynte e dos,
juro a Dios e Santa Maria e la señal de la cruz e
las palabras de los santos quatro ebangelios en
forma debida de derecho que agora ni en tiempo
alguno ni por alguna manera yra ni berna contra
esta dicha carta ni contra parte della ni de lo contenido ni dira ni alegara menoridad ni engano
henorme ni henor ni sinia ni otra ereción ni reclamo alguno so pena de perjuro eynfame e de caer
en caso de menos baler e no pidira asolucion desta
juramento a ninguno que para ello poder tenga e
aunque de suyo le concedan de no gozar della e la
fuerza del dicho juramento digo si juraba AMEN
y el dicho Domingo de Eguia so la dicha obligación e fuerzas de suso se obligo con la dicha su
personas e bienes ara paz y a salbo e hazer ynsene y dano alguno al dicho Pero Ochoa de Lobiano
su fiador desta dicha fianza siendo testigos Martin
Ryiz de Zubialde, el licenciado Hubilla e
Bartolomé de Ybarra , vecinos de la dicha villa,
por yo el dicho escribano no conosco a los dichos
Joan de Lecoya e Pero Ochoa, Domingo de Eguia
lo firmaron de sus nombres e por la dicha Maria
Ybañes firmo el dicho licenciado por que dixe que
no sabia escribir e yo el escribano doy fe que
conocemos a dichos Domingo de Eguia e Pero
Ocho e Ramos de Ycaran. Ba entre renglones e
Ramos de Ycaran e do diz dicha balia e tercia con
dos codos no bala. E mando execiones e defensiones bala. E todo ante bala “.
Martin Ryiz de Zubialde (rubricado),
el licenciado Hubilla (rubricado),
Domingo de Eguia (rubricado),
Pero Ochoa de Lonbide (rubricado)
PASO ANTE MI: Simon de Yturriza
(rubricado)
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3.-TERCER DOCUMENTO .
BREVE COMENTARIO.
El contrato está suscrito en la anteiglesia de Berriatúa,
aunque el escribano sea de Mutriku.
Comparecen María Ibáñez de Ubilla, viuda de
Martín de Lecoya y su hijo Juan de Lecoya y Martín de
Icarán. Y por otra parte, comparece Domingo de Eguia,
vecino de Mutriku, como constructor del galeón.
Los primeros se comprometen y se obligan a entregar al segundo todo el tablazón y maderamen suficiente
para construir un galeón en Ondárroa de las siguientes
características: 28 codos(4) de largo y 15 codos de manga.
El precio de la construcción se presupuesta en 32
maravedíes por codo. Este término de “codo de
Ondárroa” se va repitiendo en varias ocasiones como si la
medida de codo usado en el pueblo fuera de otra longitud, diferente al codo castellano. El coste total de la
madera para su construcción es de 20 ducados (de oro,
se entiende).
Y los tres abastecedores se obligan de forma mancomunada. Y se sujetan al código de derecho romano
sobre venta de más de una persona, con beneficio de
división o exclusión.
Las condiciones o de compromiso de entrega del
material se concretan en que la madera ha de ser de
roble, sin rajas ni sangrados, tanto para la quilla, branques, codaste, zapatas y burgatones. Y va concretando
todos los elementos de un galeón cómo han de ser. Por
ejemplo: los barengues tienen que ser de pié genovés no
inferiores a 7 codos cada pieza, las bularcamas de 13 y
14 codos de largo, la quilla debe llevar dos burgatones
por fuera y por dentro, etc. Va describiendo muy concretamente todos los elementos de la construcción del galeón, interesantes para los historiadores que quieran conocer con detalle cómo se construían los galeones en el
siglo XVI. Yo, en este caso, soy un lego en la materia y
dejo a los entendidos su interpretación.
Acuerdan el pago por el constructor a los proveedores en dos plazos: un primer pago a la puesta en quilla y el resto a su terminación. Como afianzador-avalista
del constructor se persona Pedro Ochoa de Lobiano (mercader de Markina y empresario dedicado a las ferrerías).
Juran todos en la señal de la cruz y de los 4 evangelios, y
se comprometen con todos sus bienes, firmando así
mismo tres vecinos de Berriatúa como testigos.

Reconozco que estos tres documentos,
dada su importancia, necesitan de mayor estudio y en profundidad, que lo descrito anteriormente. El tiempo se hará cargo.

Fernando
Agirre Aramaio

(4). Codo. Unidad de longitud que en Castilla equivalía a 0,418 metros.

AKATSAK
ZUZENTZEN
HONDARROA 2013an txarto agertutakoa konpontzera gatoz.

Jarraitu
zuen informazioa
bidaltzen,
gure zerrendak
osotzen joateko.
Eskerrik asko!

HONDARROA 2013

76 orrialdean: Eskumako emakumea,
Bizenta Laka Urkiri Txomorro da.
Ondarroa, 1930. Artabideko Prazoletan (Gurea taberna aurrean)
Ezkerretik eskumara, Mantzeoneko Edubigis Guenaga, Korasteineko
Felisa Bedialauneta eta Bizenta Laka Urkiri Txomorro.

HONDARROA 2013
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173 orrialdean: Txistu arrainaren irudia baizik, Kaxau arraina azaltzen da. Goiko irudia
da Txistu Galiano arrainarena.

84 orrialdean, Ane Naberan barik, Teresita Naberan da.
Ondarroa, 1950 inguruan. Kanttoipe errebueltan. Ezkerretik eskumara: Iñaki Naberan, Boluneko Florita
Larrinaga, Teresita Naberan, Miren Artetxe, x, eta Jon Laka Alemana.

ZEIN DA ZEIN?
Erantzunak, Hondarroa 2015eko ERRETRATUEN OTZARAN!

