




A
urten oso berandu gatoz, baina baga-
toz. Eta berandu bada ere, aurtengo
urtekaria ere ahalik eta interesgarriena
egiten ahalegindu gara. 2017a, gaine-
ra, urte berezia izan da, gure taldeko

kide bat hil zaigulako, Imanol Oruemazaga Baseta.
Gizon garrantzitsua izan da Oruemazaga
Ondarroan, hamaika talde eta ekimenen bultzatzai-
le. Eta gure omenaldi txikia egin nahi izan diogu.
Horretarako, berari egindako elkarrizketa bat argi-
taratu dugu aurtengo urtekarian, bere bizitzako
argazki askogaz lagunduta. Eskerrik asko Imanol
Ondarroako historia aztertzeko eta zabaltzeko egin
duzun lan guztiagatik! 

Eta ezin gara ahaztu gure urtekariarekin kola-
boratu duen beste herritar batekin ere, Beatriz
Zubikarairekin. 2017an joan zaigu gure artetik.
Eskerrik asko zuri ere, Beatriz, eskaini diguzun
laguntzagatik!

Gure artetik joandako beste herritar bati ere
omenalditxoa egin nahi diogu aurtengo urtekarian,
Jose Mari Argoitiari. Bere lanari eta bizitzari buruz-
ko artikulua topatuko duzue urtekari honetan. 

2017ko urtekariak gai desberdin asko lantzen
ditu ere. Portuan arrainarekin egiten diren lanei
buruzko artikulu berri bat topatuko duzue, edo
balandretan lan egindako emakume baten historia.
Plaiko zubian egin behar dituzten obrei buruzko
artikulu bat ere bai, eta Santa Klarako amabirjinari
egindako konponketei buruzkoa. Urteroko argazki
zaharrak ere ez dira falta, eta beste hainbat kontu.

Onena, urtekaria zabaldu eta zeuen begiekin
deskubritzea. Ea zuen gustokoa den!

Ondarroako Historia Zaleak
ONDARROAN, 2018KO MAIATZA.

www.ondarroakohistoria.wordpress.com

Ondarroa 2017
aurkezpena
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Ondarroa, 2017-01-05. Historia Zaleak Elkarteak ‘Ondarroa 2016’urtekaria aurkezten Alamedan.
Argazkian, OHZko kideak urtekaria eskuetan. Ezkerretik eskumara: Rosana Goikoetxea, Fernando
Agirre, Doita Otsoantezana, Inmakulada Laka, Danel Solabarrieta, Patxi Etxaburu eta Zuriñe Lertxundi. 

NEREA BEDIALAUNETA ALKORTA/ LEA-ARTIBAI ETA MUTRIKUKO HITZA.
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ON DALA
100 URTE
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Ondarroako kaia eta mollak, 1920 aurretik. 
Potin handiak, treineruak, baporontziak errekan; treinak korretatik dindilizka, sikatzen.

(Gaur ezagutzen dugun Kofradia Zaharraren eraikina oraindik egin gabe dago. 1920an eraiki zuen Guimonek)
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IZENA LEHEN ABIZENA BIGARREN ABIZENA JAIOTZA DATA

JULIANA LEKUE ARZUAGA URTARRILAK 1
FRANCISCO BURGOA IBASETA URTARRILAK 1
ANDONI PAUL (ANTONIO PABLO) EIZAGIRRE MARKUERKIAGA URTARRILAK 9
BENIGNA ZUBIKARAI BARBARIAS URTARRILAK 10
LUISA URRESTI ARRIETA URTARRILAK 11
JOSE BENITO IBARLOZA AKARREGI URTARRILAK 12
FRANCISCA ARANTZAMENDI AKARREGI URTARRILAK 15
MARIA ISABEL ARANTZAMENDI BEREIKUA URTARRILAK 15
LORE (FLORA) BADIOLA AZPIAZU URTARRILAK 17
JOSE ANTONIO BADIOLA BURGOA URTARRILAK 17
AMBROSIA ARGOITIA ARANTZAMENDI URTARRILAK 21
ANDRES BEITIA LANDARIBAR URTARRILAK 26
EMILIO DIONISIO VALLE IRUSTA URTARRILAK 28
SANTIAGO MONROY AFRAY URTARRILAK 30
DOMINGO BEREIKUA MAGUREGI URTARRILAK 30
SABINO IGNACIO ELU BEDIALAUNETA URTARRILAK 31
MARIA PURIFICACION ZUBIKARAI URRESTI OTSAILAK 2
VISITACION EGURROLA ARRIZABALAGA OTSAILAK 4
JUAN JOSE ARANTZAMENDI BURGOA OTSAILAK 6
JUAN BERISTAIN ARANBARRI OTSAILAK 7
EULOGIA LARRINAGA BENGOETXEA OTSAILAK 10
MARIA LUZ TXAKARTEGI AROSTEGI OTSAILAK 11
MARIA ASUNCION BURGOA LARRINAGA OTSAILAK 11
MARGARITA URIBE ETXABURU OTSAILAK 12
MARIA DOLORES BADIOLA BURGOA OTSAILAK 12
CELESTINO SARAS BERISTAIN OTSAILAK 14
MARIA EGIGUREN ARGOITIA OTSAILAK 18
PEDRO IRIONDO EGURROLA OTSAILAK 21
MARIA TRINIDAD BURGOA AKARREGI OTSAILAK 23
MANUEL SUAREZ SALANUEVA OTSAILAK 26
MARIA PURIFICACION BASTERRETXEA IRUSTA MARTXOAK 1
DOMINGO GALDOS GALLASTEGI MARTXOAK 3
JULEN (JULIAN) GARCIA GARALDE MARTXOAK 7
LEONA PORTU URRIOLABEITIA MARTXOAK 10
JOSE BENGOETXEA BADIOLA MARTXOAK 12
JOSE IBASETA BILBAO MARTXOAK 12
JOSE ELU TXURRUKA MARTXOAK 13
JUSTA ETXABURU LANDARIBAR MARTXOAK 14
CONCEPCION NAVASCUES AMALLOBIETA MARTXOAK 17
LUIS LARRINAGA USKOLA MARTXOAK 17
MANUEL LAVIN IRUSTA MARTXOAK 25
RAMONA ZABALA BEREIKUA MARTXOAK 26
LINO BURGOA AROSTEGI MARTXOAK 27
MARIA DOLORES SARRAGA LARRINAGA MARTXOAK 29
MARIA DOLORES EGIGUREN AJARRISTA MARTXOAK 29
SIMEON URKIOLA BURGOA APIRILAK 1
PEDRO MARIA IRIONDO URROSOLO APIRILAK 3
MARIA PILAR OSA URKIOLA APIRILAK 4

ON DALA 100 URTE

1917. urtean
JAIOTAKOAK

Ondarroako Bake Epaitegiko datuak 
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IZENA LEHEN ABIZENA BIGARREN ABIZENA JAIOTZA DATA

MARIA DOLORES BENGOETXEA ZUBIKARAI APIRILAK 7
DANIEL ELU ARANTZAMENDI APIRILAK 9
PAULIN (PAULINO) ZUBIKARAI BEDIALAUNETA APIRILAK 18
JON MARIA (JUAN MARIO) ITUARTE ARRIOLA APIRILAK 24
MARIA BIKANDI ARANTZAMENDI APIRILAK 29
MARIA ETXEBARRIA ARETXAGA APIRILAK 30
MARTIN SOLABARRIETA GOIOGANA MAIATZAK 3
LIVIA MARIA ANAKABE ARRASATE MAIATZAK 9
ASUNCION ARTETXE BIKANDI MAIATZAK 22
MARIA DOLORES ARISTONDO ARGOITIA MAIATZAK 26
MARIA PILAR ARANTZAMENDI EGIGUREN MAIATZAK 27
DOMINGO BADIOLA ABADEA MAIATZAK 30
FRANCISCA BEDIALAUNETA EGIA MAIATZAK 31
MARIA LUISA BASTERRETXEA BARRENA MAIATZAK 31
PEDRO BURGOA BERRIDI EKAINAK 1
MARIA CONCEPCION BADIOLA ORTIZ EKAINAK 1
LORE (FLORA) AZPIAZU BADIOLA EKAINAK 1
TRINIDAD GUENAGA IRIONDO EKAINAK 2
FRANCISCO ARKOTXA SOLABARRIETA EKAINAK 3
MARIA VENTURA EGIA AULESTIARTE EKAINAK 3
NORBERTO BIKANDI TXURRUKA EKAINAK 6
JUAN AZKARATE EGURROLA EKAINAK 7
JUAN LUIS AGIRRE AGIRRETXEA EKAINAK 8
JOSE MARIA ARANBARRI RETOLAZA EKAINAK 9
JUAN BAUTISTA BERISTAIN URRIOLABEITIA EKAINAK 9
ESPERANZA LEGARDA BENGOETXEA EKAINAK 14
JON (JUAN) BADIOLA IBASETA EKAINAK 15
RAFAEL SANTA CRUZ ETXABURU EKAINAK 18
PEDRO BERNEDO SESMA EKAINAK 22
JAGOBA (SANTIAGO) BURGOA OLANO EKAINAK 25
MARIA TERESA OSA SOLABARRIETA EKAINAK 26
ELIXABETE (ISABEL) ANAKABE BADIOLA EKAINAK 27
DOMINICA ELORDI ELU EKAINAK 30
JOSE MARIA AMUTXASTEGI AZPIAZU UZTAILAK 2

Zubi Zaharra, 1920 baino lehen. 
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O N  D A L A  1 0 0  U R T E

IZENA LEHEN ABIZENA BIGARREN ABIZENA JAIOTZA DATA

MIREN BEGOÑA (MARIA BEGOÑA) EGAÑA EGIA UZTAILAK 3
MIREN KARMELE (MARIA CARMEN) ARRIZABALAGA ARANTZAMENDI UZTAILAK 4
MARIA ISABEL BEDIALAUNETA BENGOETXEA UZTAILAK 7
CARMEN URKIAGA RIANE UZTAILAK 12
MARIA DOMINGA URRESTI GALLASTEGI UZTAILAK 13
CATALINA BADIOLA BERASTEGI UZTAILAK 13
MIREN KARMELE ETXABURU LARRAÑAGA UZTAILAK 15
ALEJANDRO IRIONDO ETXABURU UZTAILAK 15
PAULINO IRIONDO BAKERIZA UZTAILAK 17
ELENA AZPIRI GURRUTXAGA UZTAILAK 18
VICTORIA SATURNINA SCOLA BASAGUREN UZTAILAK 19
FRANCISCO ARISTONDO BERGARA UZTAILAK 22
ANE (ANA) NABERAN GARCIA UZTAILAK 26
LIBORIO BENGOETXEA BADIOLA UZTAILAK 30
KOLDOBIKA (LUIS) GATZAGAETXEBARRIA MARKUERKIAGA ABUZTUAK 13
MARIA ASUNCION LEKUE AZPILLAGA ABUZTUAK 14
FEDERICO FLORENCIO GOJENOLA ETXABURU ABUZTUAK 16
MARIA ANGELES ETXABURU BADIOLA ABUZTUAK 16
MARIA DOLORES EGAÑA MENDINUETA ABUZTUAK 16
JOSE AMUTXASTEGI SAN MARTIN ABUZTUAK 19
MARIA LUISA URIARTE ARRIOLA ABUZTUAK 19
AURORA MARIA BIKANDI ARRASATE ABUZTUAK 20
MARTIN BERRIDI IDUETA ABUZTUAK 22
JOSE ARAUKO TXAPARTEGI ABUZTUAK 27
AGUSTIN ZUBIKARAI ALEGRIA ABUZTUAK 28
SOTERO ARGOITIA BADIOLA IRAILAK 1
MARCELINO GOGENOLA ANTXUSTEGI IRAILAK 5
PEDRO BILBAO URIONABARRENETXEA IRAILAK 7
DOMINGO LASARTE URIBE IRAILAK 10
DOMINGO ANSOLA LERZUNDI IRAILAK 12
JOSE MARIA OLEA ARRIOLA IRAILAK 13
MARIA CONCEPCION BURGOA IDOETA IRAILAK 13
EMILE (EMILIA) ARRASATE ARRIOLA IRAILAK 14
JOAQUIN IRIONDO JAIO IRAILAK 14
AGUSTINA URRUTIA BURGOA IRAILAK 15
TOMAS IBARLOZA ANAKABE IRAILAK 21
MIREN JOSUNE (MARIA JESUS) LARRINAGA OBIETA IRAILAK 21
JOSE ANTONIO BURGOA AZPIAZU IRAILAK 24
DARIA AÑORGA ANSOLA IRAILAK 28
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O N  D A L A  1 0 0  U R T E

IZENA LEHEN ABIZENA BIGARREN ABIZENA JAIOTZA DATA

SEBASTIAN SANTISO EGIGUREN IRAILAK 29
ROSARIO ARISTONDO OLARREAGA IRAILAK 30
MARIA ROSARIO GARATE URRUZUNO URRIAK 4
FRANCISCO URRESTI ARANZETA URRIAK 6
MIREN EDURNE ARRIZABALAGA BADIOLA URRIAK 7
FRANCISCA OSA JAIO URRIAK 10
JOSE MARIA BELAUSTEGIGOITIA ETXABURU URRIAK 11
JESUS SEVERIANO KORTAZAR ARAKISTAIN URRIAK 14
MARIA TERESA AMILIBIA BIKANDI URRIAK 15
CLARA AKARREGI LASARTE URRIAK 17
BARTOLOME ELU ZULARIKA URRIAK 20
MARIA LUISA PRIETO AGINAGALDE URRIAK 22
JOSEFA ETXABURU BADIOLA URRIAK 23
JESUS BADIOLA URRUTIA URRIAK 26
JULIAN LEKUE PAGATE URRIAK 30
DOMINGO BADIOLA ARANTZAMENDI URRIAK 30
SINFOROSA GARCIA GURRUTXAGA AZAROAK 5
ANGELES IRIONDO AULESTIARTE AZAROAK 6
SEVERIANA ALDARONDO ARAKISTAIN AZAROAK 6
RICARDO ZELAIA URRESTI AZAROAK 6
BALBINA EGIGUREN LEKUE AZAROAK 6
TEODORO ETXABURU ARISTONDO AZAROAK 10
MANUEL ZENDOIA BEITIA AZAROAK 11
MARIA CARMEN LAKA ASTIGARRAGA AZAROAK 15
PERMITIBE MIREN ETXEBARRIA IBASETA AZAROAK 17
FRANCISCO AZPILLAGA EGIGUREN AZAROAK 23
PEDRO BILBAO MUGARTEGI AZAROAK 29
ELENA GOIOGANA LAKA ABENDUAK 1
LORE (FLORA) TXAKARTEGI BADIOLA ABENDUAK 1
JUAN FRANCISCO IBASETA NUÑO ABENDUAK 2
FRANCISCA BERRIDI ARISTONDO ABENDUAK 3
MIREN (MARIA) ETXABURU OSTOLAZA ABENDUAK 3
JOSE ASTELARRA LOPEZ DE LETONA ABENDUAK 7
MIREN SORKUNDE BADIOLA BURGOA ABENDUAK 15
JESUS ARISTONDO AGIRRE ABENDUAK 22
MARIA DOLORES URKIZA AZPIAZU ABENDUAK 29
PETRA ZABALETA LAUSERIKA ABENDUAK 30
MARCIANA PAGATE ANAKABE ABENDUAK 31

Ondarroa, XX. mendearen hasieran. Plai ederra. YOLANDA EIZAGIRRE URKIOLAK EMONDAKOA
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ONDARE
KULTURAL ETA
ARKITEKTONIKOA

Ondarroako kaia, Kofradia eta Zubi Zaharra, 1930 aldera. 
Baporontziak, belak eta treina airean Zubi Barritik.
(Plaza gainea plaza bezala 1926an egin zen eta argazkian eginda dago.
(Ordura arte teilatu bat zen)
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ON D A R E  K U L T U R A L  E TA  A R K I T E K T O N I K O A

Santa Klara ermitara hurbiltzeko ohitura
daukatenek konturatuko ziren
Santa Klararen ohiko irudia desagertuta
egon dela. Bere ordez beste irudi bat egon
da, hau ere Santa Klararena, baina beste
estilo batekoa, beranduagokoa, eta ondo-
rioz, balio artistiko gutxiagokoa. Irudi berria
aldarearen gainean kokatu behar izan dute,
ohikoa baino handiagoa denez ez dela sar-
tzen horma-hobian.

Ohiko irudia eraman izanaren arrazoia, bere
egoera txarra izan da. Errestaurazioaren
arduraduna Equipo 7 deituriko enpresa espe-
zializatua da, eta Ondarroako ondarea artis-
tikoaren pieza garrantzitsu hau hobeto eza-
gutzeko jakinminak bultzatuta, Equipo 7ko
arduradun teknikoekin kontaktuan jarri eta
elkarrizketa labur bat egitea otu zitzaigun.

Zeregin horretarako Equipo 7ko arduradune-
kin kontaktuan jarri ginen, eta adeikortasu-
nez hartu gintuzten, eurentzat ere oso
garrantzitsua baita egiten duten lanaren
nondik norakoak azaltzea, guztiona den
ondarea baloratzen ikasi eta babesteko kon-
tzientzia susper dadin, Elkarrizketa, tama-
lez, gazteleraz egin behar izan dugu, eta
dagoen bezala mantentzea erabaki dugu,
erabilitako terminologia oso teknikoa baita.
Hona hemen Javirekin izandako solasaldia-
ren transkribapena.

SANTA KLARAREN
IRUDIAREN
RESTAURAZIOA

Gotzon Iparragirre Burgoa
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¿Qué es EQUIPO 7, y a qué se dedica?

Somos una empresa creada en 1985 dedicada a la
Conservación y Restauración de Obras de Arte. En ellas
todos sus componentes son licenciados en BB.AA., espe-
cialidad Restauración. En las dos siguientes preguntas el
historiador, especialista en Bizkaia en esta época, nos dice
lo siguiente: 

¿De cuándo data y en qué estilo artístico podríamos
situar la imagen de Santa Clara?

Muestra rasgos que son frecuentes en las tallas de las pri-
meras décadas del siglo XVI, estilo tardogótico, momento
al que corresponde esta imagen. La obra de la ermita de su
advocación en Ondarroa se muestra erguida, en disposi-
ción frontal, portando en la mano derecha una custodia y
un báculo en la izquierda, está revestida con hábito, -
manto bajo el que asoma el extremo del cordón propio de
la orden-, además de toca y velo, lo que constituye una
indumentaria característica de su iconografía, aunque el
color azul que hoy muestran las dos primeras prendas no
corresponde al original, que debería ser pardo. El repinte
será relativamente reciente, pues en las fotografías realiza-
das con motivo del traslado a su actual ermita, cuando fue
inaugurada en 1959, (para sustituir a la antigua dañada
durante la guerra civil) el color que se aprecia es mucho
más oscuro. El manto resulta ser el elemento que da mayor
carácter a la pieza; su disposición cruzada, recogiéndose
un extremo sobre el antebrazo izquierdo, origina un her-
moso juego de pliegues quebrados y profundos, que par-
ten desde el codo derecho y se van haciendo más agudos
a medida que descienden hacia la base de la imagen, apor-
tándole plasticidad. Su amplio despliegue prácticamente
oculta el hábito y el escapulario que, ceñidos, marcan una
cintura alta, estando recogido el primero en algunos plie-
gues junto a los pies. Destaca también, aunque en menor
medida, el plegado del velo, con dos ondas que dejan ver
el reverso de la tela enmarcando el cuello y un pequeño
pliegue en «V» al centro, imitando probablemente la dis-
posición de la talla de Lekeitio, que suponemos anterior a
ésta. Completa la indumentaria un zapato de punta roma,
que ya casi nos sugiere una fecha de principios del siglo
XVI.

¿Cuál es su peculiaridad? ¿Hay más Santa Claras de
este estilo?

Se añade el interés por corresponder a una santa no dema-
siado representada en la escultura bajomedieval en Bizkaia.
Sólo se conocen dos ejemplos: una talla en la parroquia de
Erandio (hoy en paradero desconocido) y otra en el altar de
San Antonio situado en la girola de la Basílica de Lekeitio.

¿A qué se debe la intervención? ¿Cuál es la situación
(material) de la imagen?

Su estado de conservación es lamentable, con un aspecto
desfigurado por múltiples manos de repintes que la hacen
grotesca, para el carácter que tiene una obra de esta
época. Sobre la delicada policromía en pan de oro y filigra-
nas se han ido aplicando sucesivas capas de pintura a cual
más tosca, o lo que llamamos popularmente de «brocha
gorda», de forma inconsciente, pero que seguro con la
mejor intención.

Por otro lado, su alojamiento, expuesta a los cambios brus-
cos de temperatura y humedad por encontrarse a puerta
abierta al exterior, hace imposible una correcta conserva-
ción, imprescindible para cualquier conocedor consciente
de la materia y forma de creación de nuestra talla.

¿Cuál va a ser la intervención?¿Qué se le va a hacer?

La restauración en este caso es una cita a ciegas por des-
conocer lo que oculta en su interior. La intención es recu-
perar su aspecto original, pero a la vez mantener y respe-
tar la «pátina del tiempo» que presenta una policromía
que testimonia los cinco siglos que han pasado por ella. La
restauración se convierte en un proceso en el que se debe
comprender la obra. Cómo es la policromía original, cómo
son los repintes que se han aplicado, y si dicho original es
capaz de soportar la eliminación de aquellos. Retirar estos
añadidos es posible gracias a que su composición química
es diferente a la del original, y nos permite buscar una fór-
mula de disolventes que actúe y disgregue los aglutinantes
de repintes y no la policromía original. Pero en la práctica,
y en caso de riesgo de dañar dicho original, se opta por
mantener el repinte más digno. Otra fase importante es
fijar la policromía a su soporte, ya que se desprende en
escamas debido a la degradación de los estucos de prepa-
ración, entre madera y color, debido a las condiciones
ambientales que ha padecido. En lo referente a recons-
trucciones de volumen, se eliminarán los recrecidos realiza-
dos sin criterio para reconstruirlos en forma y color con cri-
terios técnico y estéticos propios de la Restauración. Se
busca que su aspecto tenga una unidad con un mínimo de
reconstrucciones, de forma que lo que veamos sea, en su
mayoría, lo original del 1500. También se consolida la
madera y se trata contra la carcoma, además de aplicar una
protección final.

¿Cuánto tiempo llevará tal intervención? ¿Volverá la
imagen a Ondarroa? ¿Cuándo?

En estas actuaciones, siempre es difícil precisar plazos. La
retirada de repintes con medios físico-químicos requiere
tiempos prolongados, ya que una vez neutralizados los
disolventes, se debe dejar descansar la pieza antes de pro-
seguir. No obstante, quedará terminada y regresará en los
primeros meses del año próximo (2018ko martxoaren 23tik
Santa Klaran dago berriro). Y por supuesto que volverá a
Ondarroa, pero nunca debe regresar a las condiciones en
que ha estado. Es una talla concebida para un encargo
importante, y creada para un gran retablo principal. Se
debe cuidar y mantener en condiciones adecuadas.

¿Qué valoración hacen de la intervención? ¿Ha sido
necesaria, adecuada, a tiempo …?

La necesidad es evidente. Se trata de recuperarla para pre-
sentar esta talla, de alta época y grandes dimensiones, para
su momento. El poder volver a verla en un estado lo más
cercano al original, supone un traslado en el tiempo, y per-
mite ir al mundo del diseño de 1500. Una pieza de crea-
ción para que todos los ondarreses y para quienes allí se
acerquen, supone un orgullo y un privilegio el poder apre-
ciar estas obras de arte. Hoy podemos disfrutar de ellas
porque han llegado a nosotros y se las vamos a dejar a
quienes nos suceden.

O N D A R E  K U L T U R A L  E T A  A R K I T E K T O N I K A
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ON D A R E  K U L T U R A L  E TA  A R K I T E K T O N I K O A

Salvador Ariztondo Akarregi
Gotzon Iparragirre Burgoa
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PLAIKO ZUBIXE:
IRAGANETIK
ETORKIZUNERA

Zubi birakaria • Leonardo DaVinciren marrazkia.

Zubi birakaria 3D-n
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PLAIKO ZUBIKO OROITZAPENAK

U
memokoa nintzelarik, Plaiko Zubixe igarotzeko
«errilbiko» -bi erreal, pezetaren 50 zentimo- bat
ordaintzen genuen, hantxe etxola barruan ego-
ten zen arduradunari. Behin, makurtuta pasa-
tzen ahalegindu ginen, baina erdibidean zain-

dariak ikusi eta txirrin zalapartatsuaren botoiari sakatu
bezain laster bukatu zen gure abentura; txintxo-txintxo
bueltatu ginen, burumakur eta «errilbikoa» eskuan.
Harrezkero beti ordaintzen genuen, baita itxita zegoenean
ere, etxolako leihatilaren albo batean apropos egindako
zirrikitu batetik txanpona sartuz. Ordurako, zubisaria peze-
ta batera igota zegoela esango nuke. Salbuespen gutxi
batzuk egon bazeuden, ez ordaintzeko: Antiuko kanpaien
oihartzunarekin batera hondartzatik «nobena»ra joan eta
handik bueltatzerakoan, esaterako. Edota, igandeetan bai-
nujantzi hutsarekin Alamedako karroetara joan etorria egi-
ten genuenean, pagarekin lutxarrekeriak erostera, hondar-
tzan kioskorik ez zegoen eta. Noizbehinka zubiaren alde
batean edo bestean, zain egotea tokatzen zitzaigun, txalu-
paren bat errioan gora edota behera igarotzeko, zubia ireki
beharra gertatzen baitzen. Benetan polita izaten zen irudi
hori, mekanismo elektriko baten bidez zubia pare bat
minututan nola irekitzen zen ikustea, eta nola zarratzen
zen berriro, erritmo berdintsuan, xaflak elkarrekin berriro
enkajatzen ziren arte, mugimendu perfektuan.

Udara batean, afaltzen ari ginen, eta etxeko leihotik
Alameda parean sua ikustea iruditu zitzaidan. Hasiera
batean zubiaren ondoan zegoen txurreria zela pentsatu
nuen, baina biharamunean egiaztatu ahal izan nuenez kis-

kalita zegoena ez zen txurreria, zubiko etxola baizik.
Hortxe bukatu zen pezetaren ordainketa, eta etxolarekin
batera mekanismo elektrikoa ere izorratuta gelditu zenez,
1980tik aurrera zubia ez zen gehiago ireki 2002ra arte (22
urte beranduago). Bere 75. urteurrenean Ondarroako
Historia Zaleak elkarteak antolatu zituen jardunaldien
barruan, eskuzko mekanismoarekin, eta Zabalaneko taile-
rrean egindako giltz berezi bat erabiliz, OHZko bi kideren
artean ireki zuten.

Zer esanik ez, etxolaren -eta ondorioz, ordainsariaren-
desagerpenak izugarri areagotu zuela zubiaren erabilpena.
Aurretik gauez zubia irekita gelditzen zen, gauez gertatzen
ziren txalupen igarotzeak ahalbidetzeaz gain, hondartzako
iluntasunak bikote gazteei eskaintzen zien bekaturako
aukerak oztopatzeko. Errioaren eskuin aldetik ez zegoen
hondartzarako igarobiderik, bidea Astilleroan bukatzen
zelako, gaur egun gaztetxea dagoen parean. Behin igaro-
tzea libre gelditu zenean, hondartza aldera joatea ohikoa-
goa bihurtu zen herritarrontzat, ez soilik udaran eguzkia
hartzera; baita urteko beste sasoietan, pasealdi bat emate-
ra, Moby Dick-en trago bat hartzera edo besterik gabe itsa-
soa begiratzera. Hori bai: Ondarroako jaietan kukaña eta
antzarrak Itsasaurre kalean egiten zirenean, guztiz debeka-
tuta egoten zen Plaiko Zubitik begiratzea, jendetzaren pila-
ketak zubi gainean, berau kaltetzeko edota erortzeko arris-
kua sortzen zuelako. 2002an arazorik gabe ireki ostean,
2015ean bi zentimetro mugitu eta erortzeko arriskuan
egoteko, zer gertatu ahal izan den jakitea komenigarria
litzateke, detektatutako kausak saihesgarriak baldin badira
behintzat.

O N D A R E  K U L T U R A L  E T A  A R K I T E K T O N I K O A

15O n d a r r o a  2 0 1 7  •  

Plaiko zubixe, 1930 aldera. OJANGURENEN ARGAZKIA

ONDARROA 2017_ONDARROA 2008  7/6/18  10:18  Página 15



16

EZ USTEKO GALANTA: ZUBIA ITXITA
2016ko abuztuaren 23an, ohiko moduan, «Plaiko Zubixe»
zeharkatuz errioaren bestalderantz gindoazen herritarrok
ezusteko desatsegin batekin egin genuen topo: metalezko
hezi batek eta plastikozko zinta batek igarotzea galarazten
zuen. Irekitzeko moduan ez zegoela bagenekien, baina
errioa zeharkatzeko ere itxita ikustea, ezusteko galanta
izan zen. Egunero ehunka pertsonak zeharkatzen genuen
Plaiko Zubixe. Hau da, bere balio artistikoaz gain, oso fun-
tzionala da. 

Udalaren eta diputazioaren teknikoen txostenek, zubia
2 zentimetro mugituta zegoela adierazten zuten, eta eror-
tzeko arriskua zegoela. Egoera honen aurrean, Udalak
zubia ixtea erabaki zuen, eta horrela jarraitzen du, gaur
egun ere. Egoeraz kezkatuta, gai honen inguruan artikulu
bat idazteko asmoa adierazi nien Ondarroa urtekariaren
arduradunei, eta hara, handik egun gutxitara, Hitza egun-
kariak albiste pozgarri bat ematen zigun: «Ondarroako
Plaiko Zubixe datorren urtean konponduko dute»1.
Erabakia, edozein modutara, urrian hartuta zegoen.

Azaroaren 2an argitaratutako albisteak zioenez: 

Lanek 360.000 euroko aurrekontua edukiko
dute eta proiektua idazteaz arduratu direnek Plaiko
Zubiak lehenago zeukan itxura berreskuratzen saiatze-
ko helburua ipini dute. Horretarako, lanen ardura har-
tzen duen enpresak azterketa sakona egingo dio
zubiari, konponbidea duten zatiak konpondu eta alda-
tu beharra dutenen kasuan berriak ipintzeko. 

Artikulu berean irakurri ahal izan genuenez: «Zunbeltz
Bedialauneta, Ondarroako alkatea, pozik agertu zen albis-
teagaz, eta aldundiak proiektua urtea amaitu baino lehen
lizitatuko zuela baieztatu zuen» Eta bere hitzak jasoz:
«Zubia konpondu eta berriro ere herritarrek erabiltzeko
moduan izango da (…) Bilera asko egin ditugu aldundiko
ordezkariekin baina ahaleginak merezi izan du, azkenean
ere Plaiko Zubia konponduko dutela aurreratu digutelako».

Aurrerago zehazten zenez: 

Proiektua idazteaz arduratu diren teknikoek
Plaiko Zubia zabaltzearen erronka hartu dute euren
gain. Lanak egin beharko dituen enpresari ere erronka
hori emango diote, guztien artean zubia bi aldeetatik
zabaltzen saiatzeko. Itxaropentsu agertu dira udal
ordezkariak zubia zabaltzeko aukeren inguruan aldun-
diak emandako aukerekin.

Iaz Plaiko Zubiak 90 urte egin zituen, eta 2027an
mende bat beteko du, 100 urte. Ez da ahuntzaren gauer-
diko eztula, eta interesgarria iruditu zait, Plaiko Zubia bere
jatorrizko izaerara ekartzeko, azken urteotan egin diren
ahalegin nagusien berri ematea.

PLAIKO ZUBIA GORDETZEKO 
ETA BABESTEKO EGITASMOAK 
(2002-2017)
Esan bezala, 2002. urtean OHZ elkarteak Plaiko Zubiaren
75. urteurrena ospatzeko jardunaldiak antolatu zituen, eta
hurrengo urtean eskakizun bat luzatu zion Ondarroako
Udalari: Plaiko Zubixe ondare artistiko deklaratua izan
zedin Bizkaiko Foru Aldundiarekin egin beharreko gestioak
egiteko, beti ere Ondarroako herriaren ondare hau gorde-
tzeko eta babesteko helburuarekin. Eskakizun honek bere
fruitua eman zuen, 2008ko maiatzean Eusko Jaurlaritzako
Kultura Sailak zubia Euskal Kultura Ondareko Zerrenda
Orokorrean sartu baitzuen, Ondare Kultural legez.
Harrezkero, 2010ean eskudela eta solairuko oholak aldatu
zizkioten, baina egituran inolako konponketarik burutu
gabe.

2015ean, Europa Ondare Jardunaldien harira, Ondar-
Uhin Turismo Elkarteak jardunaldi batzuk burutzea propo-
satu zion Ondarroako Udalari. Europa Ondare Jardunaldiak
urteoro burutzen dira, eta urte bakoitzean gai bat hartzen
dute ardatz gisa, Bizkaiko udalerri ezberdinetan gai horre-
kin lotutako ekitaldiak burutuz. 2015eko gaia Burdina izan
zen, eta Ondar-Uhin Elkarteak beregain hartu zuen jardu-
naldion diseinua eta gauzatzea.

2015eko urrian burutu ziren jardunaldi hauen barruan,
Ondar-Uhinek bi txango antolatu zituen: bata Gorozika eta
Akillako burdin meategietara eta bestea ibilaldi gidatua,
Felix Beristainen parte hartzearekin, Likona dorrearen azpi-
ko eskulturaren aurkezle gisa. Baita ere bi hitzaldi eta
mahai-inguru bat, azken hau, Plaiko Zubiaren inguruan.
Mahainguru honetan Salvador Ariztondok parte hartu
zuen, bideo-konferentzia bidez, Granadan bizi baita.
Salvador Plaiko Zubian aditua da, eta zalantzarik gabe, gai
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honen inguruan gehien dakiena eta sentsibilitate gehien
erakutsi duena, nire uste apalean. Mahai-ingurua era oso
didaktiko eta atseginean garatu zen, eta powerpoint baten
laguntzarekin, Salvadorrek zubiaren nondik norakoak azal-
du ostean, gerturatu zirenek galderak egiteko eta euren iri-
tzia emateko aukera eduki zuten. Horien artean, batek
baino gehiagok aldundiko eta udaleko ordezkarien presen-
tzia bota zuen faltan. Biak ere, gonbidatuta zeuden
mahainguruan parte hartzera, baina uko egin zioten euren
ikuspegia plazaratzeko eskainitako aukerari.

Aipaturiko jardunaldietan, «Plaiko Zubixe» irekitzea ere
aurrikusten zuen Ondar-Uhin elkarteak, baina ekintza hori
bere eskuduntzetatik kanpo egon zitekeela kontutan har-
tuz, zera eskatu zion Ondarroako Udalari 2015eko maia-
tzean: 

Ekintza hauxe da erakargarriena eta aldi berean,
arlo teknikoan zailena. Jakin badakigu Plaiko Zubia
ondare artistiko legez bezala dagoela kalifikatuta, eta
zentzu horretan Bizkaiko Diputazioren eskuduntza
dela bere kontserbazioa eta kudeaketa. Gu prest
gaude, Bizkaiko Diputazioarekin eta Ondarroako
Udalarekin elkarlanean zubia interes turistikoa daukan
puntu bat bihurtzeko, eta zeregin horretarako zubia
ireki eta zarratzeko aukera aztertu beharra dago.

Udalaren erantzunik ezean, eta Bizkaiko Foru
Aldundiak irailean argitaratu zuen programa informatibo-
an zubiaren irekiera iragartzen zela oharturik, urriaren
hasieran Ondar-Uhin Turismo Elkarteak beste idatzi bat
aurkeztu zuen udalean, ekintzak aurrera egin behar
bazuen, bideratu beharreko ardurak zerrendatuz: 

Arlo burokratiko-administratiboa: zubia irekitze-
ko baimena eskatzea Bizkaiko Diputazioari eta baime-
na lortzeko prozeduraz jabetzea. Arlo teknikoa: Ea
zubia irekitzeko moduan dagoen ikuskatzea, eta
horrela bada, irekiera prestatzea, 2002an OHZk egin
bezala, engranajeak garbituz eta koipea emanez, hau
da, ‘puesta a punto’ egitea. 

Eta beste zera gehituz bukatzen zuen bere eskakizuna: 

Denbora aurrera doa eta Udalak erabaki behar
du zubiaren irekierarekin aurrera egin ala ez. Edozein
kasutan, Udala bera da ekintza egitearen edo ez egite-
aren arduraduna, efektu guztietara. Ondar-Uhin
Turismo Elkartearen aldetik, elkarlanerako prest jarrai-
tzen dugu eta Udalak aurrera egitea erabakitzen badu,
gure eskura dauden gauza guztietan laguntzeko prest.
Gure ustez, Plaiko Zubia Ondarroak daukan elementu
turistiko erakargarrienetariko bat da, altxor bat, azken
finean, eta udalaren turismorako plan estrategikoan
leku berezi bat eduki beharko luke, Europako jardu-
naldiak izan ala ez izan.

Urriaren 25a ailegatu zen eta zubia ez zen ireki.
Egoerak bultzatuta, Ondarroako Udalak zubiaren azterke-
ta teknikoa egitea agindu zion bere teknikariei. Industri
Ondare eta Herri Lanen Euskal Elkartearen artikulu batek
adierazten den bezalaxe: «Su delicada situación salió a la
luz a raíz de un estudio solicitado por el propio
Ayuntamiento para poder abrirlo con motivo de unas jor-
nadas de patrimonio organizadas por la Diputación»2. Udal
teknikariek zubia irekitzea arriskutsua izan zitekeela eta
baimenik ez ematea erabaki zuten; hurrengo hilean dipu-
tazioko teknikariek gauza bera ondorioztatu zuten: 

A finales del año pasado (2015), un informe de
la Diputación Foral de Bizkaia ya alertaba del estado en
el que se encontraba la construcción, y recomendaba
que era necesario consolidar su estructura porque
habría «peligro de que se cayera» si no se acometían
las reformas. El informe también reseñaba que las últi-
mas obras llevadas a cabo en los márgenes del puente
impedían su apertura. Otro de los detalles negativos
era que la oxidación cubría gran parte de la estructura,
tanto en las zonas que están a la vista como en las que
no se ven. En general, los elementos que hacían posi-
ble su funcionamiento sufrían un gran deterioro por lo
que necesitaban arreglo3.

Behin makinaria tekniko administratiboa martxan jarri-
ta, politikoen txanda heldu zen eta sei hilabete berandua-

O n d a r r o a  2 0 1 7  •

2. http://www.patrimonioindustrialvasco.com/patrimonio/la-diputacion-examina-la-pasarela-giratoria-de-ondarroa-decla-
rada-bien-cultural/
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go (2016ko maiatzean) Ignacio Aldecoa foru-diputatuaren
proposamen baten harira, Bizkaiko Batzar Nagusiek zera
erabaki zuten: 

«Las Juntas Generales de Bizkaia han instado
hoy a la Diputación Foral a alcanzar los acuerdos nece-
sarios con el Ayuntamiento de Ondarroa para proceder
«con urgencia» a la restauración del puente giratorio
de Ondarroa, y a garantizar en el futuro su correcta
preservación. Una proposición no de norma planteada
por el grupo Mixto ha sido apoyada por todos los gru-
pos de la Cámara vizcaína, a excepción de Podemos
Bizkaia que se ha abstenido»4.

Hiru hilabete beranduago Udalak Plaiko Zubia itxi egin
behar izan zuen, bere 90 urteetan, estreinako aldiz. Esan
bezala, azterketa teknikoak egiaztatu ahal izan duenez
zubiaren egitura bi zentimetro mugitu da, eta arriskutsua
da, igarotzeko ere. Jada ezin da ireki, ezta gainetik pasatu
ere. Zorionez, aurten konponduko omen dute, eta horrela
espero dugu Ondarroako herritar gehienok ere, guztiok ez
esateagatik. Lizitazio prozesua, ustez behintzat, martxan
dago. Orain jarraipena egin beharko zaio. Kalteari onura

ateratzeko moduan ere

egon gaitezke, zubia oinezkodunentzako irekitzeaz gain,
alkateak adierazitakoaren arabera, bi aldeetatik irekitzeko
moduan jartzen badute. Are gehiago, jatorrizkoaren itxu-
rako eskudel eta kaseta berreskuratuko balitz, zubisaririk
gabe, hori bai.

ONDARROAKO ZUBI BIRAKARIA,  
KULTURA ONDARE APARTA. 
SALVADOR ARIZTONDO AKARREGI
Euskal Herriaren industrializazio prozesua –zehazkiago
esanda, hegoaldeko kostaldeko lurraldeak- 1841ean hasi
zen: hain zuzen ere, aduanak kostaldera eta Bidasoako
ibaiertzetara aldatu zituztenean. 

Euskal Herriko jarduera ekonomiko tradizionaletako bat
siderometalurgia izan zen. Instalazio modernoak garai
bateko burdinolak ordezkatzen hasi ziren: labe garaiak.
Lehena Boluetako Santa Ana, 1849an.

Azken Karlistada amaitueran, Bessemer prozedura
zabaldu ondoren, Bizkaia, batez ere,  espezializatu zen sek-
tore siderurgikoan: Sestao eta Barakaldoko lursailetan, San
Francisco, La Vizcaya eta Altos Hornos de Bilbao eraiki ziren

1879-1882 bitartean; Bessemer altzairuko lingoteen
ekoizpenean espezializatuko

zirenak batik
bat. 
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1880tik aurrera, mende bukaerako depresioan sartu
eta Bizkaiko siderurgiaren estrategia esportatzaileak atze-
raldi nabarmena ezagutu eta politika protekzionistari esker
Estatuko merkatua monopolizatzeari ekin zion sektoreak.
Aldi protekzionista honen inguruan altzairu fabriketako
produktuak erabiliko zituzten enpresa ugari sortu ziren. 

XX. mendeko lehen herenean, sektore indartsuenak
lehengo berberak izan ziren: meatzaritza, metalurgia,
ontzigintza eta siderurgia. Denei suertatu zitzaien onura-
garri Lehen Mundu Gerra. Baina hau bukatu eta gero
koiuntura eskasa izan zuten: industria zaharkitua, txatarra
gehiegi merkatuan, e.a.  

Hala ere, 1922an, berriro neurri protekzionistei esker,
baita Primo de Riveraren diktadurak bultzatuko lan publi-
koak, nazioarteko egoera ekonomikoaren gorakadarekin
batera, susperraldi laburra ekarri zuen. Zenbait lantegi
elektrifikatu egin ziren, Ibaizabalen behealdean Babcock &
Wilcox (1918) eta General Eléctrica (1929) sortu ziren. 

Azken aldi honetan, 1929an hasiera ezagutuko zuen
krisialdiaren aurreko urteetako garaian, eraiki zuten
Ondarroako zubi birakaria (1927), Euskal Herriko industria-
lizazioaren gain-bizi den mugarri baten antzera. Zubiaren
eraikuntza eta gaurkotzean parte hartu zuten enpresak
desagertu ziren, eta esan beharra dago proiektua egin
zuen ingeniaria ere, Jose Gonzalez de Langarika,
Espainiako Gerra Zibila amaitu eta laster, fusilatu egin zute-
la Extremadura aldean. Baina, gaur egun, zubiaren erai-
kuntza bultzatu eta egin zuten erakundeek dihardute:
Ondarroako Udala eta Bizkaiko Aldundia eta berauei dago-

kie zubiaren iraupenaren ardura.

Bizkaiaren eta Euskal Herriaren
ez eze Munduko

i n d u s t r i

ondarearen historian Ondarroako zubi birakariak duen
garrantzia adierazi nahi nuke. Zubi birakariaren asmakizu-
nak bostehun urte baino gehiago ditu eta egun ere bizirik
dirau makina bat herrialdeetan; aspaldiko teknologiak
gaurko beharrei ere erantzuna ematen dio gizarteari eta
nonahi ditugu adibideak. Puerto Madero (Buenos Aires),
Scale-Lane (Hull, Ingalaterra), Falkirk (Eskozia), Sao Paulo
(Brasil) edo Valentziako portuan (Espainia), denak 2000
urtearen geroztik eraikitakoak.  Euskal Herrian bertan ere,
2003an, Bizkaiko Aldundiaren enkarguz, Lutxanako zubi
birakariaren proiektua egin zen, Barakaldo eta Erandioko
Lutxana auzoak lotuko zituena, baina gaurdaino asmoak
asmotan geratu eta zoritxarrez bertan behera gelditu zen
proiektu hau.

Ondarroako zubi honek XIX. mendearen bigarren
erdian ditu bere aurretikoak; Penfeld (Brest, 1861), Taranto
(1887) eta San Agustin (Bilbo, 1892), baina, batez ere
honetan ze, hori bai, eskala txikiagoan, Ondarroakoak egi-
tura eta itxura bera du. Nabarmena da Gonzalez de
Langarikak, Ondarroakoa asmatu zuenean 1927an,
Bilboko San Agustin edo «Txakur Txiki» zubia izan zuela
eredu. Lau hauetatik bakarrik Taranto eta Ondarroakoa
daude zutunik; Tarantokoa gainera erabilera guztiekin
(oinezkoak, itsasontziak eta ibilgailuak). 

Ondarroako Zubi Birakaria Euskal Herriak ezagutu zuen
XIX. mendeko industrializazioren eta Euskal kostaldeak
ezagutu zuen turismorekiko ekarpenaren emaitza eta,
egun, lekukoa da.  Garaian, Ondarroako portua kaialdean
zegoen, barne portua zen hain zuzen eta herriak zuen sek-
tore ekonomiko nagusia arrantza zen: hau eta indartzen
zetorren goi mailako turismoa ahalbidetzeko -portua eta
hondartza- zubi birakaria izan zen erantzuna.

Plaiko Zubia, zubi birakari isostatikoa da, hau da zaldai-
naren atal biak, bata bestetik estatikaren  aldetik indepen-
denteak dira, eta aldi berean flexio eta bermatzen diren

harroinetatik. Munduan zubi birakari isostatiko
gutxi artatzen dira, eta gutxi horien

artekoa Ondarroakoa
dugu. 
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SALVADOR ARIZTONDOREKIN SOLASEAN
Foru Aldundiari aurkezteko prestatu zenuen txoste-
naren hitzaurrean argi eta garbi adierazten duzu
Plaiko Zubixak daukan garrantzia, eta bere jatorrizko
itxuran berreskuratzeari eta artapenari eman behar
zaion lehentasuna. Nondik datorkizu Industri
Ondarea babesteko grina hori?

Unibertsitatean, Geografía eta Historia ikasten nihar-
duenean, talde lan bat egin behar izan genuen Bizkaiko
errotei buruz XVIII. mendean. Niri, nola ez, Lea-Artibaiko
errotak arakatzea suertatu zitzaidan eta hor ibili nintzen
erreka, ibai eta itsasadarretatik eraikinak eta hondakinak
aztertzen; gero liburu bihurtuko zena Deustuko
Unibertsitatearen eskutik. Harrezkero, Foru Artxiboan lane-
an nenbilela, uharka edo presa hidraulikoez ikerlan bat
egin nuen, Lekeitioko jauntxo baten, Villarreal de Berriz
hain zuzen, errota eta burdinola konplexuaren uharkaz
(Bengolea, Gizaburuagan). Baina guzti hori, jakina denez,
industri-aurrekoa zen. Bilboko itsasadarren ezkerraldeko -
eskumaldean ere, baina gutxiago- hainbat enpresen desa-
gertzeak industri birmoldaketaren garaian, Foru Artxiboko
arduradun eta teknikariak enpresa horien artxiboa artatze-
ari behartu gintuen eta ekin genion ere. Bada, garai horre-
tan, lehengoz jabetu nintzen industri ondareaz eta sortze-
ar zegoen industri arkeologiaz, ondare garaikidearen arke-
ologiaz.

Nondik nora datorkizu Plaiko Zubiaren egoeraz
arduratzeak?

Plaiko zubiaz jarduteko, 2001era joan behar dugu.
Garaian Granadan bizi nintzen eta hara deitu zidan Imanol
Oruemazagak, Ondarroako Historia Zaleen izenean, arren
zerbait idatz nezan urte hartako Ondarroa urtekarirako.
Imanoli esan nion han ez nuela agiririk herriaz ikertzeko,
baina horrelakoetan nekez ateratzen zaidalako ezetza edo,
baiezkoa eman eta ez dakit zelan Plaiko Zubiaz gogoratu
eta oporretan, abuztuan, egun batzuk pasa nituen Foru
Artxiboan eta Foru Liburutegian agiri, liburu eta egunka-
riak aztertzen, gero argitaratuko zen artikulua,
«Ondarroako zubi birakaria: izaera bereziko zubia».
Orduan konturatu nintzen 2002an zubiak 75 urte beteko
zituela eta zorionez Ondarroako Historia Zaleen eskutik
halako aparteko oihartzuna izan zuen Plaiko Zubiaren his-
toriak eta nolabaiteko kezka eta ardura sortarazi zuen
herritar batzuen arten ondare honen artapenak.

Ez al da bitxia, zeu Granadan bizi eta beste inor
baino gehiago arduratzea Plaiko Zubiaren egoeraren
inguruan?

Historiazaleak eta historialariak, baita ondare historiko-
en munduan gabiltzanok,  kezkari ardura erantsi eta bakoi-
tzak bere sailetik ahaleginak egiten ditu ondarea zaindu
eta errespetatua izan dadin. Egiaz esan ez da gauza bera
herrian edo erbestean bizitzea urruti dagoenaz arduratze-
ko, baina gauzak argi dituzunean eta  gaiak merezi duene-
an kezka ardura bihurtu eta ahal duzuna egiten duzu.

Begira, gure herriak ez du suerterik izan dituen arduradu-
nekin kultura ondarearen alorrean behintzat. Zer! non dira
Ondarroako herri arrantzale baten historia luzean izan
dituen izaera handiko ondareak?: Antsozoloko untziolak,
Kofradi zaharreko bolatokia, elizapean diren itsasontziak
lotzeko txirrindolak ere lorategi arrunt batek estaltzen ditu.
Sopelan bizi nintzenean ere historian jarduteari dagokion
ondarearen artapenaz kezkatzeari ardura gehitu eta
Antsozoloko ontziolen eraisketari buruzko artikulua idatzi
nuen garaiko egunkarietan. Inork ez zuen txistik egin.

Egunak dira Joxean Artze zendu zena, eta bere poema
hau datorkit burura eta oraindik entzun Mikel Laboaren
ahotsean: «Maite ditut / maite / geure bazterrak / lanbroak
/ izkutatzen dizkidanean / zer izkutatzen duen / ez didane-
an ikusten / uzten/ orduan hasten bainaiz / izkutukoa… /
Nere barruan pizten diren / bazter miresgarriak / ikusten».

Nola ikusten duzu zubia berreskuratzeko proiek-
tua? Zein izango dira edo izan beharko lirateke alda-
keta nagusiak (eskudelak, etxola, biratzeko gaitasu-
na...) zure ustez?

Aldundiak proiektu honi «Ondarroako pasabidea bir-
gaitzeko eta sendotzeko proiektua» deitzen dio. Eta izenak
honetan behintzat, izana du. Proiektu honek 2008an
Eusko Jaurlaritzak euskal kultur ondarea deklaratu zuene-
ko irizpideak hartzen ditu bereak egiten ditu. Gainera, nik
neuk ere, irizpideoi zenbait zeregin gehitu eta hauek ere
proiektuan daude. Honek esan nahi du zubia jatorrizko
itxura ez eze erabilgarritasunera itzuliko dela, hau da, bira-
keta, atal bien biraketa berreskuratuko duela, eskumalde-
an zein ezkerraldean. Eta aipatzen dituzun galdutako atal
eta osagaiak, eskudela, etxola eta abar, jatorrizkoaren erre-
plikak izango direla, hori bai, gaurko segurtasun arauei
egokituz. Aldundiko teknikariekin adostasun osoa izan
arren, zelatan nago esanak bete ditzaten. Egun, Aldundiko
kontratazioan dago proiektua, eta hilabete honetan –urta-
rrilean- lizitazioa egingo da, nahi duten enpresak lehiara
aurkezteko. Aldundiak aurreikusten duenez, apirilean egin-
go da esleipena edo adjudikazioa eta maiatzean lanak hasi
eta 2019ko otsailean lanak bukatzeko asmoa. Hala izan
dadila!

Plaiko Zubixe, Ondarroara bisitariak erakartzeko
modu bat izan daitekeela uste duzu?

Aurretik esan ez naizela honetan aditua, turismoa gora,
turismoa behera, iazko udan hainbat hika-mika izan zen.
Nire ustez, ondarea ekonomia eta turismoari lotzea egun
nahitaezkoa da, denok garelako nolabait turistak,  zeren
turismoa gizarte ekintza bat baino ez baita, eta zabaltzen
doana gainera. Nola ulertzen, planifikatzen eta kudeatzen
diren  ondare eta turismoaren arteko harremanak, honetan
datza arazoa.

Dudarik gabe, lurralde ondarea -natura, kultura eta pai-
saia- funtziorik ez duenean narriatu eta, azkenean, galdu
egiten da. Ezagutzen ez dena ez da artatzen, eta zubiaren
adibidean, ezta ezagutu eta erabiltzen ez dena ere.
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Plaiko Zubiak bisitariak erakarriko dituenik ez dut duda-
rik, baina hori ondo bideratzeko ardura duten erakundeek
ados jarri behar dute plan desberdinak moldatzeko.
Artapena eta erabilpena uztartzeko nahitaezko da kudea-
keta plana egitea ondare lekuetarako. Plaiko zubiari dago-
kionez, nire uste apalean, Aldundiko Azpiegitura eta
Lurralde Garapenerako zuzendaritza orokorra eta
Ondarroako Udalaren artean.  Zubiaren birgaipen eta sen-
dapenerako proiektuak mantenua beregain hartzen du,
hau da, Aldundiaren ardura izango da, baina noiz zabaldu,
kanpo eta herriko, norentzat eta abar aipatutako
Aldundiko zerbitzu eta Udalaren artean egin beharko luke-
te. Plaiko zaldaina primerako ikasgaia dugu gure historia
garaikidea ezagutzeko eta Ondarroak duen zubi herriaren
izaera erakusteko.

Kontutan hartu beharreko beste alderdiren bat
bururatzen zaizu?

Hamar urte barruan, 2027an, zubi honek 100 urte
beteko ditu; nahi badugu zubi honek iraun ditzala beste
100 urte, erronka horri erantzuteko derrigorrezkoa dugu
herriko gizartearen konpromisoa, kezka ardura bihurtu,
bakoitzak bere neurrian. Ez dira egun asko Pau Casals
musikariari buruzko dokumental bat ikusi nuela,  musikari
gisa asko estimatzen dut, bere lanari esker Bach gizadiak
eman duen musikaririk handienetakoa dela jakin dakigu,
baina dokumental horren bitartez ere, Casals gizaki handia
zela aurkitu nuen. Halako pasarte baten Casals-ek zion
gizadia zuhaitz bat zela eta gizakiok hostoak, ez gaudela
munduan bizitzeko, jarduteko baino. Eta jarduerak eraman
nau baita beste hiru gauza proposatzeko, eta ondo hartu
dituzte gainera:  bata, zubia birgaitzerakoan baztertuko
diren jatorrizko atal berezienak gorde eta Aldundiak
Udalari ematea, eta honek, idatzizko konpromisoa hartuz
gordetzeko eta ezagutarazteko; bestea, Ondarroako
Historia Zaleek erakusketa bat antolatzea zubiaren ingu-
ruan lanak bukatzen direnean edo garairik egokiena ikus-
ten dutenean eta azkena, Aldundiko Ondare Zerbitzuak

ondo ikusten du, proiektuaren garapenean, irudiak hartu
eta ikus-entzunezkoa egitea, besteak beste, zubia bisita
osatzeko.

Nire gogoa, gaurko herritarrek ondarearen artapenaz
dituzten erronkak datozen herritarren belaunaldiek euren-
ganatu eta berriei erantzuten jakin dezatela, zeren etorki-
zunak oinarri sendoak behar ditu iraganean. 

PLAIKO ZUBIAREN ITXIERATIK 
GAUR EGUNERA ARTEKO 
KRONOLOGIA LABURRA

• 2016ko abuztuaren 1ean Ondarroako Udalak
Aldundiko Kultura Sailari fundizio atal baten erorketa eta
zubiaren egoera orokorra jakinarazi zion.

• 2017ko martxoan, Salbador Ariztondok Aldundiko
Kultura Sailera zubiari buruzko dosier bat bidali zion, duen
historia eta ondare izatea erakutsiz, aspaldion idatzi diren
artikulu, argazki eta abarrekin. Urte bereko ekainean,
dosierra bera foru erakunde berari, baina Ekonomi eta
Lurralde Garapena Sustatzeko foru aldundiari, bidali zion. 

• Abuztuan, Salbadorrek oporrak aprobetxatuz elka-
rrizketa batzuk eduki zituen aldundiko arduradunekin eta
abuztuan bertan Basosinsak eginda, Aldundiak zubia bir-
gaitzeko eta sendotzeko proiektuaren Ingurugiro Txostena
jaso zuen; irailean, Marino Villamariel ingeniariak proiektu
teknikoa egin zuen. Urrian, Azpiegitura eta Lurralde
Garapenerako zuzendaritza orokorretik proiektua kontra-
taziora bidali zen.

Beraz, argi dago, nor ibili den Plaiko Zubia
birgaitzeko gestio hauek guztiak suspertzen,
isilean baina etengabe, planta gutxi eta ardu-
ra handiarekin. Milesker Salbador!
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ARTXIBOAK
ARAKATZEN
Itsas kooperatiba baten artxibo osoa, OHZren lokalean. 
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1967ko urriaren 10ean Ondarroako udal ple-
noak txosten bat onartu zuen1, Ondarroa eta
Berriatua batzeari buruzkoa, Gobernu
Zibilaren eskariz. Txosten horren helburua
zen batasun hori justifikatzea, eta bi
herrientzat ona izango zela argudiatzea,
«por estimar (...) que [es] la única solución
viable para el desarrollo presente y futuro

de ambas poblaciones». Ondarroako
Udalaren ustez, Berriatuak zerbitzuak lortu-
ko zituen, eta Ondarroak lur berriak bere
industria handitzeko. 

50 urte beranduago, dokumentu hori oso
interesgarria da ikusteko zelakoa zen
Ondarroa orain dela mende erdi. 

ONDARROA
ORAIN DELA
50 URTE

Ibai Muñiz Etxaniz

1. Eskerrak eman behar dizkiogu Javier Alkortari dokumentu hau guri lagatzeagatik.
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6
0. hamarkadan Ondarroa modernizatzen eta
hazten ari zen herri bat zen. Bere historiako
aldaketarik handienak ari zen jasaten, bai eko-
nomian, bai demografian eta baita hirigintzan
ere. Hona hemen udalak emandako datuak,

1967ko Ondarroa zelakoa zen ulertzeko

GERO ETA ONDARRUTAR GEHIAGO

Urte hartan Ondarroak 454 eraikin zeuzkan, eta
1.987 etxebizitza. Etxe berri asko ari ziren eraikitzen, bai
Artabiden, bai Kamiñazpin eta baita San Inazion ere.
Astillerun ere etxeak egiten ari ziren,  baina orduan lur

haiek Berriatuarenak ziren. Hala ere, zerbitzuak
Ondarroako udalak eskaintzen zituen auzo hartan. 

Etxebizitza berriak behar ziren, populazioa gero eta
handiagoa zelako. 1960an populazioa2 7.517 pertsona-
koa zen. 1966an, ostera, 8.619koa. 6 urtean 1.102 per-
tsona gehiago herrian! Ondarroa moduko herri txiki
batentzako hazkunde oso handia zen hori. 

Nola ari zen hazten populazioa? Ba hazkunde natura-
lari eta inmigrazioari esker. 

1966an 58 pertsona hil ziren Ondarroan, baina 176
jaio. Aurreko urteetan ere datuak antzekoak izan ziren.
Ondarroan ume gehiago jaiotzen zen, hiltzen ziren zaha-
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2. Populazio hau de hecho zen, hau da, momentu horretan herrian zeudenak, enpadronatuta egon ala ez. 
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rrak baino. Baby boomaren urteak ziren. Familiek seme
alabak asko edukitzen zituzten oraindik, eta bizi baldin-
tzak hobetzeari esker, ume gehienak ez ziren hiltzen. 

Inmigrazioa ere handitu egin zen urte horietan.
Galizia eta beste hainbat lekutako pertsonak etorri ziren
Ondarroara, batez ere arrantzan lan egitera. 1966an 99
pertsona etorri ziren kanpotik, eta 45 joan. 1960 eta

1966 urteen artean (biak barne) Ondarroara 689 pertso-
na etorri ziren kanpotik. Aldiz,  220 joan ziren kanpora.
Guztira, 469 pertsonako saldo positiboa 7 urtean.

Jende gehiena «kalean» bizi zen, eta ez baserrietan.
8.417 pertsona (de hecho) bizi ziren kasko urbanoan, eta
202 nekazal auzoetan. Ondarroa herri urbanoa zen, kale-
tarra.

A R T X I B O A K  A R A K A T Z E N
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BOOM EKONOMIKOA

Ekonomiari buruzko datu interesgarriak ere badauzka
dokumentuak.

Urte hartan baxurako 70 txalupa zeuden, eta alturako
85. 1966an alturako txalupek 6.785.593 kilo arrain por-
turatu zituzten, eta 100.073.238 pezeta fakturatu.
Baxurako txalupek, ostera, 6.995.041 kilo arrain, eta
110.819.010 pezeta.

Herrian zeuden kontserba eta salazoi fabrikak 20
ziren. Untziola bat ere bazegoen, eta bi izotz fabrika, 150
tona izotz sortzeko gai zirenak. 

Nekazaritza gutxi zegoen herrian: 80 hektarea landa-
tzen ziren, eta 3 hektarea ortuariak lortzeko izaten ziren.
Fruta arbolek 13 hektarea hartzen zituzten. Zelaiek, 49
hektarea. Pinuak 115 hektarea okupatzen zituen. Mendi
eta larreek, 28 hektarea. Eta 38 hektarea ez ziren produ-
ziorako erabiltzen. 

Bankuek 5 sukursal zituzten herrian, eta kreditu enti-
tateek 5 ordezkaritza zituzten. 

Dendak ere ugariak ziren, eta denetarik eskaintzen
zuten: 

«Acaso por su distancia a las capitales de las diversas pro-
vincias vascas (...), unido a la circunstancia del alto nivel de
vida ya mencionado, Ondárroa se basta a sí misma en el
campo puramente comercial, pudiendo adquirirse en sus
establecimientos los mismos artículos u objetos que se
expenden en las ciudades importantes.»

Izan ere Ondarroan bizi maila gero eta altuagoa zen,
eta soldatak ere gero eta handiagoak: 

«El nivel general de vida de Ondárroa es francamente ele-
vado. (...) [La renta per cápita] es superior a la media pro-
vincial (una de las más altas de España) y, desde luego, la
más elevada de esta zona de Vizcaya».

GERO ETA ETXE GEHIAGO,
ETA ORDENAZIORIK EZ

Esan dugun lez, gero eta pertsona gehiago bizi ziren
Ondarroan, eta hauentzako etxebizitza berriak egiten ari
ziren. Kamiñazpin adibidez, Ministerio Viviendak 130
etxebizitza eraiki zituen, eta Instituto Social de la Marinak
300, Kofradiaren laguntzarekin. Diru askorik ez zeukaten
familientzako ziren etxe hauek. 

Beste leku batzuetan ere ari ziren etxeak egiten.
Adibidez, errekaren beste aldean, Astillerun. Lurrez
Berriatua izanda ere, ondarroarrak joan ziren hara bizi-
tzera. 

Etxebizitza berri hauek bizi baldintza hobeak ekarri
zizkieten hainbat familiei, «antes (...) gran número de
familias compartían su hogar con otras; ahora este pro-
blema ha quedado totalmente resuelto».

Baina eraikin berri hauek planifikaziorik gabe eraiki
ziren. Espainiako Ley del Suelok agintzen zuen herrietan
ordenazio plan bat egin behar zela. 1955ean Ondarroak
lehenengo ahalegina egin zuen herrirako ordenazio plan
bat egiteko. Baina ez zen aurrera atera, Comisión
Provincial de Servicios Técnicosek ez zuelako onartu,
akaso arazo teknikoengatik. 1962an arkitektu batek
beste ordenazio plan bat egin zuen, baina hortik ere ez
zen arau definitiborik atera. 1966an ere ahalegindu ziren
beste ordenazio bat egiten, baina ez zen aurrera atera.
Azkenik, 1967ko ekainaren 7an udalak onartu zuen herri-
ko ordenazio plana Diputazioak egitea, eta Markinako
eskualdeko planean sartzea. Beraz, 1967an Ondarroak
oraindik ez zeukan ordenazio planik eginda, nahiz eta
herrian ehunka etxe berri eraikitzen ari ziren. Ondarroak
historian ikusitako hazkunde urbanistiko handiena orde-
nazio planik gabe egin zen! Udalaren esanetan, herriko
orografiak ia ezinezko bihurtzen zuen halako plan bat
egitea. Gainera, biztanle dentsitatea handia zenez, par-
keak eta industriguneak egitea zaila zela argudiatzen
zuen udalak. 
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Errekaren beste aldean ere egoera ez zen askoz
hobea. Ondarroako udalak kritikatu egiten zuen
Berriatuko lurretan, Magdalena auzoan, eraikitako auzo
berria: «se han permitido una sierie (sic) de construccio-
nes anárquicas desde un punto de vista urbanístico (...)».

Modernitateak itxura berria eman zion Ondarroari,
baina ez itxura hobea, udalaren iritziz: 

«ahora las pequeñas y típicas casitas van cediendo el paso a
grandes y modernos edificios, más incoloros y que no con-
tribuyen precisamente a mejorar y dar personalidad a un
paisaje, pero que sí, es preciso reconocer, son más cómodos
y en ellos puede desarrollarse mejor la vida familiar.»

OHITURA ETA ZERBITZU BERRIAK

Ondarroan bizitzeko ohitura berriak ari ziren sartzen.
Ekonomia hobetuta, herritarrek aisialdirako denbora
gehiago zeukaten. Adibidez, hondartzara joateko «(...) la
playa es visitada por miles de ondarreses». 

Herritarren artean kirola egiteko ohitura ere zabaltzen
zihoan, itxura denez, eta udala polikiroldegi bat egiteko
pausoak ematen zebilen. 1965ean eraikina egiteko lurrak
erosi zituen, eta aurreproiektua jada idatzia zeukan
1967rako. 

Telebista ere lekua egiten ari zen herriko etxeetan.
Ondarroak telebista ikusteko birremisore publiko bat ipi-
nita zeukan, eta 1967an aztertzen zebilen adaptazioa
egitea bigarren katea (UHF) ikusteko.

Kultur etxe berria ere bazeukan Ondarroak, 1965etik.
Bizkaiko lehen kultur etxea izan zen, Guzur Etxean erai-
kia. Bost pisu zeuzkan. Lehenengoan liburutegia, 3.000
libururekin eta itsasora liburuz betetako maleta eroateko
zerbitzuarekin. Bigarren solairuan ekitaldien gela zegoen,
telebista batekin, proiektorarekin eta musika ekipoarekin.
Hirugarrena musika gela zen. Laugarrena arduradunaren
etxea. Eta bosgarrena udal artxiboa. 

1967ko urriaren 15ean Ministerio de Educación y
Cienciak martxan ipini zuen Ondarroako bigarren hez-
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ARRANTZA ESKOLA eta ZINE PESKAKULTUR ETXEA, Artabide 13an 
(Guzur Etxearen gainean eraikita)

- Goiko argazkian: Txomin Agirre Udal Liburutegia, 1. pisuan.
- Beheko argazkian: Hitzaldi eta proiekzio gela, 2. pisuan.
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kuntzako institutu berria. 640 ikaslerentzako lekua zeu-
kan eraikin berriak. Udalak lagatako lurretan eraiki zuten.
Elizaren arrantza eskola ere eraikin berrian zegoen ordu-
rako, eta monjak ere eraikin berria ari ziren eraikitzen,
batxilergoko ikasketa ertainak emateko. 

Ur eskaria ere handitzen zihoan, eta udalak ahalegina
egin zuen eskari horri erantzuna emateko. Lehenengo ur
kaptazioak mende hasieran egin ziren, herri inguruetako
errekatxoetan. 1950etik aurrera 1.000 metroko tunel bat
eraiki zuten Larruskaindik herrira ura ekartzeko. 1955ean
inauguratu zuten obra hori, eta inauguraziora etorri ziren
Obra Publikoen ministroa eta Gorteetako presidentea.
4.000.000 pezetako obra izan zen. 1959tik 1962ra ura
herrian zabaltzeko sarea hobetu egin zen, 3.000.000
pezeta gastatuta. 1962an herriko estolderia berria ere
egin zen. Herri gainean deposito bat ere egin zen,
2.000.000 pezetakoa. Eta 1966an Artibai errekatik ura
hartzeko obra egin zen, udan ur eskari handia zegoene-
an ura ibaitik ere hartu ahal izateko. 4.500.000 pezetako
obra izan zen. 

Beste zerbitzu berri batzuk ere martxan ipini zituen
udalak: Autobus urbanoa jada martxan zegoen. Eta
1967an anbulantzia erosi zuen, eta baita kaleko zikinak
aspiratzeko makina bat ere. 1967an herriko zaborrak
itsasora botatzen ziren kamioi baten bidez, baina hurren-
go urterako zaborra erretzeko labe bat erosteko asmoa
zeukan udalak. 

Aldatzen ari zen herri bat zen Ondarroa 60. hamarka-
dan. Itxura berria, bizimodu berria eta zerbitzu berriak.
Munduko txoko asko eraldatu zituen “desarrollismoak”
Ondarroa ere kolpatu zuen, onerako eta txarrerako. Eta
bizimodu aldaketa horrek mentalitate aldaketa ere ekarri
zuen, eta horren ondorioz aldatuko ziren, urte gutxi
barru, herriko egitura politiko zaharkituak ere. Baina his-
toria hori beste artikulu baterako lagako dugu. 

Ibai Muñiz Etxaniz
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Ondarroa, 1960 aldera.
Luis Mari Arantzamendi

Antxustegi txalopan 
hegaluzeak deskargatzen. 

LUIS MARI ARANTZAMENDI

ANTXUSTEGIREN ARTXIBOA.
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Haize-oihal eta arraunen txalupen aroan,
enbatek sarri askotan bere giza bizitzen
ordaina hartzen zuten gure kostaldeko
arrantzaleen artean.

Harrezkero, hobekuntzak sartuko dira nabi-
gazioan (bizkar edo kubertak, eguraldi-ira-
garpenak, itsasoan galdutakoen salbamen-
dua… eta abar). Hala eta guztiz ere hurren-
gorik hurrengo galernetan berriro jaso ziren
heriotzak, zorigaitz ugari eragin izanik gure
kostaldean.

Kontuan izan behar da garai haietan ohikoa
zela igeri egiten ez jakitea, eta ontziak ere
ez zirela egungoak bezalakoak. Itsas zabale-
an, kostatik 50 bat miliara, gehienez 15

metroko luzerako txalupa batean eta moto-
rrik gabe, idizil-zigor dirudien itsaso baten
aurrean izan zen zorigaiztoko enbata.

Oraingo honetan galerna horietako bat
dakarkigu gogora, 1909ko maiatzaren 24an
izan zen zorigaiztoko enbata. Data horretan
euskal kostaldean gertatu zen enbata gogo-
rra izan zen, eragina bertako arrantzaleek
ere jasan izanik, noski.

Garai hartan 1909ko maiatzaren 24ko galer-
nari buruz jarritako hainbat bertso baziren,
ohikoa zen bezala. Horietako bat Donostiako
Fermin Imaz bertsolaria eta bertso hauen
aitak (1879-1929) bere sailean jarritakoa
hurrengoa izanik:

1909ko maiatzaren 24an

ENBATA
EDO GALERNA
KANTAURI
ITSASOAN

Patxi Etxaburu Ajarrista

O N D A R R O A ,  A R R A N T Z A  H E R R I A
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G
arai hartan 1909ko maiatzaren 24ko galer-
nari buruz jarritako hainbat bertso baziren,
ohikoa zen bezala. Horietako bat Donostiako
Fermin Imaz bertsolaria eta bertso hauen
aitak (1879-1929) bere sailean jarritakoa

hurrengoa izanik:

Maiatzaren hogei eta
laugarren arratsian,

galerna bat sartu zan
modu zorrotzian;
hurrengo egunian
kontu txarrak zian,
txaluparen granorik

etzala etxian,
zer pena izango zen
askoren bihotzian!

Handik hiru urtera beste galerna bat izan zen, eta
orduan ere Fermin Imazek bertsoak jarri zituen, aldi
honetan Txirritarekin batera.

1909ko maiatzaren 24ko itsas hondamendian 13
ondarrutar galdu ziren

1909ko maiatzaren 24ko galerna zela eta Orkolaga
apaiz jaunak, beste hainbat aldiz bezala, aldez aurretik
bidali zuen abisua Igeldotik: «La situación va a perturbar-
se. Téngase cuidado con la galerna».

Baina sasoi hartan saretako antxoaren arrantzara
zebiltzan arrantzaleak. Batel handi batean lau edo sei

lagun arratsaldean berandu samar irten, gau lehenean
hasi eta goizera arte arrantzan. Hori baitzuten eguneroko
ogiaren lana.

Galernak arratseko 21:30 ordutan atera zuen bere
mutur beltza, unerik txarrenean arrantzaleak harrapatuz,
sareak itsasora luzatzen ari zirenean, alegia. Itsasoratuta
zeuden itsasgizonek gogorrak pasatu zituzten. Sareak
arrapataka batu eta bertan utzi, eta lehor aldera abiatu
ziren, hil edo bizi, esaten dena.

Mendebaldeko haize bortitza izanik Getaria aldera
(San Anton lurmuturraren babespera) jo zuten arrantzale
askok hasiera batean. Getariako kaian bertan, Ondarroa,
Lekeitio eta Mutrikuko 150 bat txalupa sartu omen ziren.
Kaia, artean, handitu gabe zegoen; eta, esate baterako,
elkarren gainean jarri behar izan omen zuten, denak sar-
tuko baziren.

Zigorrik gogorrena Ondarroakoek hartu zuten. Herri
honetan 6.000 arroa (75.000 kilo) antxoa sartutako egu-
nak bai omen ziren, eta arrantzale guztiek itsasoan aurki-
tzen ziren.

Ondarroari dagokionez 13 arrantzalek galdu zuten
bizia gau hartan Kantauri itsasoan eta ondorioz herrian
eragin zuen zirrara, bihotz ikara, oso handia izan zen.
Hona hemen galdutako hauen zerrenda: Evaristo eta Jose
Domingo aita-semeak, Henrike Bedialauneta, Feliziano
Egurrola, Santiago Badiola, Jose Manuel Imaz, Jokin
Alkorta, Polikarpo Mutriku Ajarrista Alzibar (nire amalde-
ko aitona, emaztea eta 6 seme-alaba utzi zituen),
Domingo Urkiri, Juan Andres Berridi, Eustakio Illoro,

O N D A R R O A ,  A R R A N T Z A  H E R R I A
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1909ko maiatzaren 24ko galernaren ondorioz Ondarroan geratu ziren alargunak eta umezurtzak. 
Behean ezkerretik bigarrena; Dolos Ajarrista Ibazeta, Polikarpo Ajarristaren alaba gaztea.
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Lukas Urresti eta Erruperto Olano. Garaiko bertso batek
honela zion:

Ondarroa da asko 
kastigatu dana,
fameli orietan

bada naiko lana
zierto badakit gaizki

egongo dirana, 
anparo nitezke,

jaunak, alderana,
askok bezela banu
nundikan emana.

MARGARITAREN HONDORATZEA

Haietako arrantza-ontzi baten izena Margarita zen.
Atzeku edo patroi Polikarpo Mutriku Ajarrista Altzibar.
Berarekin batera beste bost arrantzalek osatzen zuten
arrantza-ontziko eskifaia.

Aipatu arrantza-ontzia, Orioko San Luis baporeak aur-
kitu zuen ekaitza izan zen gauean, ur azalean erdi hon-
doratuta eta Oriora eraman zuen atoian hartuta. Barruan
(ontzian) zeuden hiru arrantzaleak itota zeuden, hurren-
go hauek izanik: Ajarrista Altzibar Polikarpo Mutriku  50
urtekoa, Bedialauneta Urkiaga Henrike 50 urtekoa eta
Urkidi Bedialauneta Domingo 11 urteko gaztea. Astea
Santua zen.

Polikarpo Ajarrista Mutrikuk ordularia zuen zamatik
zintzilikatuta (patroia izatean horrela erabiltzen zen) eta

goizaldeko ordu bietan zegoen geratuta (ontzia hondora-
tu zen unean), eta 6 pezeta eta xentimo batzuk zituen
sakelean.

Polikarpo eta Henrike, Orion lurperatuak izan ziren
Gasteizko Gotzainaren aginduz, hilobiko elizkizuna
aurrez errezitatuz.

Galdutako ondarroar horietako batengatik, garai har-
tako egunkari batek honela zioen: «Jose Manuel Imaz, de
32 años, bertsolari, deja madre viuda».

ORION LURPERATUTAKO
ONDARRUTAR ARRANTZALEAK

Orduko elizako agintariaren aginduz, Henrike
Bedialauneta, Polikarpo Mutriku Ajarrista eta Domingo
Urkidi, Orioko hilobian lurperatuak izan ziren:

Henrike Bedialauneta Urkiaga. Ondarroan jaioa zen,
50 urteko arrantzalea, Juan Bautista Bedialauneta eta
Agustina Urkiagaren semea zen eta Xemein-Markinako
Josefa Antonia Aldazabalekin ezkonduta zegoen.

Polikarpo Mutriku Ajarrista Altzibar, Mutrikun jaioa
zen, 49 urteko arrantzalea. Mutrikuko Jose Frantzisko
Ajarrista eta Debako Bentura Alzibarren semea zen eta
Ondarroako Juana Josefa Pozo Ibazeta
Arantzamendirekin ezkonduta zegoen.

Domingo Urkidi Bedialauneta Ondarroan jaioa zen
1898-05-10ean eta 11 urte zituen. Bere gurasoak Jose
Mª Urkidi Agirre eta Mª Santos Bedialauneta Arriola iza-
nik

•  O n d a r r o a  2 0 1 7
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Donostiako Elizbarrutiko artxibo historikoan zoritxa-
rreko gertakari honetan hildakoen lurperatzeari
buruz aurkitutako aipamena honakoa:

1.- Enrique de Maria de Bedialauneta y
Urkiaga.

En la Villa de Orio, Obispado de Gasteiz a 27 de
Mayo de 1909, yo el infrascrito presbítero, Cura
Ecónomo de la Iglesia Parroquial de San Nicolás de
Bari, mandé dar sepultura eclesiástica al cadáver
de D. Enrique de  Maria de Bedialauneta y Urkiaga,
natural de Ondárroa, de 50 años, pescador.
Falleció en la madrugada del 25 que rige, a la
noche del 24, en el Cantábrico a consecuencia de
asfixia por inmersión a consecuencia de la galerna.

Hijo de Juan Bautista Bedialauneta y Agustina
Urkiaga. Casado con Doña Josefa Antonia
Aldazabal natural de Xemein-Markina.

2.- Polikarpo Mutriku Ajarrista Altzibar.

En Orio el 27 de mayo de 1909 se dió sepultu-
ra eclesiástica al cadáver de D. Polikarpo Mutriku
Ajarrista y Altzibar de 49 años edad pescador.
Falleció de la noche a la madrugada del 25 en el
Mar Cantábrico a consecuencia de asfixia por
inmersión a consecuencia de la galerna.

Era hijo de D. José Francisco de Ajarrista de
Mutriku y de Doña Bentura Alzibar de Deba.

Estaba casado con Doña Juana Josefa Pozo de
Ibazeta de Ondárroa. No pudo recibir los Santos
Sacramentos. No otorgó testamento.

3 - Domingo Urkidi gaztearen hilobiratzeari buruzko
idatzirik ez da aurkitu.

HONDORATZE BATEN KONTAKIZUNA
Hondamendi berean eta besteen artean Orioko txalu-

pa bat ere urpera joan zen. Hartan, egunkariek ziotenez,
lau arrantzale zihoazen: Jose Ignazio Beratarbide,
Altzakoa, Antonio Illarramendi, hamaika urteko mutikoa;
eta Jose Antonio eta Juan Jose Manterola, aita-semeak.
Galernak txalupa irauli eta aita-semeak igeri lehorrera
atera ziren, Gazterreneka zeritzaion tokira. Beratarbide
berriz, ito egin zen; Illarramendi mutikoa Jose Antonio
Manterolak iloba zuen eta hura salbatzearren eginahalak
egin zituen. Baina olatu batek eskuetatik kendu eta
horrela galdu zen, garaiko egunkariek ziotenez.

Baina egunkariek ziotenaz ez zetozen bat arrantzale
zaharrak esaten zutenekin. Hiru arrantzale omen ziren
batelean. Galerna sortu eta beren buruaz etsi zutenean,
batek mutiko hori bizkarrean hartu eta igeri abiatu ziren.
Ez zeuden nonbait ere kostako harkaitzetatik urruti.
Baina ezin iritsiko zirela ikusi zuten. 

Orduan buelta eman, mutikoa txalupan lotu eta beste
biak igeri ekin zioten berriz ere. Bertso batek honela zion:

O n d a r r o a  2 0 1 7  •

Ontzia ekaitzaren menpe
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Gorputzak egiñik ura
utzirikan ala,
igari abiyatu
ziran beriala;

batek bidian ziyon
ezin zeikiala,

alperrik zala orduko
aren egiñala,

pentsa zagun ortatik
penatu dirala.

(Benetan penagarria…)

Itxaspe deritzon baserriaren parean lehorreratu ziren.
Handik Oriora joan, mutikoa zer modutan utzia zuten
esan eta haren bila bapore batean atera omen ziren.
Zihoazela, lagunek honela galdetzen omen zieten:

Non utzi dezute?

Eta besteak, besoari eragiñez onela erantzun:

Or laga degu.

Hona bertso batek nola zion:   

Baporia artuta
ziranian erten, 

beste lagun guziak
galdetzen zioten
utzitako korputza
ia aber non zuten,

besua luzatuta
ziyon erantzuten
saiatu ziran bañan
billatu etzuten.

Ez zuten ez mutikoaren ez eta txaluparen arrastorik
aurkitu. Baliteke galernak txalupa bultzatu eta harkaitze-
tan txikituta uztea.

Ikara ematen du mutiko horren azkena nola izango
zen pentsatzea: itsaso amorratuaren mendean… gau ilu-
nean itsasoa orroka… batelari lotuta… bakar-bakarrik…
ikaragarria benetan!

Bertsoek honela jarraitzen dute: 

Arrantzalia dabil
peligro haundiyan,
ardiyak otsuakin
bezela mendiyan;
ezer ez dute izan

joan dan aspaldiyan,
gogorra pasatu da
oraingo aldiyan,

artzeko modukuak
dira memoriyan.

-------

Itxaso sagradua
delako meriyo,

makiña batei negar
egiñazten diyo;

berris ere ezin izan
gindezke ba fiyo, 
alperrik astia da
orren kontrariyo,

ito diranak ez dute
jan bearrik geyo.

Honen moduko, zenbat gertakizun, gure Kantauriko
itsas aldetan? Oroitzapen hauek noizean behin
berritzea komeni da, arrantzale jendearen bizimo-

dua zer den, eta batez ere zer izan den jabetu gaitezen.
Bertsoak ere horretxegatik jartzen zituzten bertsolariek,
gertatutakoaren oroipenak iraun zezan. Gure historiaren
zati bat kanta-paperetan dagoela zalantzarik ez da.

Patxi
Etxaburu
Ajarrista

BIBLIOGRAFIA
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IMAZ FERMIN bertsolaria. Auspoa 24, 1963.

Txalupa handia Santanderrera sartzen poparik 1878ko galernan
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Ondarroa, 1967-11-02. Mare biziak. Molla eta Kanttoipea urak hartuta. EDURNE ITUARTE BADIOLAK EMONDAKOA.
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Jakina denez baxurako ontzi bat portura heltzen deneko
aurreneko urratsa, ONTZIA ATRAKATZEA da. 

Jarraian, salbuespenak salbuespen (hegaluze eta 
hegalaburren kasuan, adibidez), honako zeregin-

multzoak burutzen dira: LAGIN KAXAK ERAKUSTOKIRA
EROATEA, ARRAINAREN SALMENTA PROZESUA, DESKARGA
MOILAN, BASKULARAINOKO GARRAIOA, ARRAINAREN 
PRESTAKETA (EROSLEAK) eta KAMIOIA KARGATZEA.. 

Iaz azaldu bezala, ARRAINAREN DESKARGA arrantzatutako
arraina ateratzean datza, eta moilan uzten joatea.
Besteak beste, puntala edota garabia eta salabardoa

edota zurgagailuaren kasuan jorratu ziren iaz.

Kasu honetan, ARRAINAREN SALMENTA PROZESUA 
azaltzen ahaleginduko gara. 

O N D A R R O A ,  A R R A N T Z A  H E R R I A
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ARRAINAREN 
SALMENTA 
PROZESUA

(BAXURA)
Iñaki Beitia Etxaburu 

Ondarroa, 2017.  
Kalare Deuna Arrantzaleen Kofradiako

enkante aretoa. Beheko solairua.
Benti.

IÑAKI BEITIA ETXABURU
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A
rrainaren salmenta prozesua Kofradiako sal-
menta gelan burutzen da, eta horretarako
eskumena daukaten hainbat eroslek zein
haientzat beharra egiten dutenek hartzen
dute parte. 

Normala denez, txalupek ekarritako arraina saltzen
hasi baino lehen, badaude AURRETIK EGIN BEHARREKO
JARDUERAK. Hona esanguratsuenak :

SALDU BEHAR DEN ARRAINAREN 
EZAUGARRIEI ETA KOPURUARI BURUZKO
DATU BILKETA.
Enkantera atera aurretik, arrain kopurua eta ezaugarriak
jakin behar dira, horixe da lehenengo zeregina. Egoera BI
egon daitezke:

• ARRANTZATUTAKO ARRAIN GUZTIA
ALDEZ AURRETIK LEHORRERATU BEHARRA.

Baldin eta enkantera atera beharreko arrainak hega-
luzea, hegalaburra edota tintoleta (kaela) bada, arrain
guztia aurretik lehorreratuta egon behar da. 

• LAGINAK ERAMATEA.

Arrain kaxa bat (edo batzuk, arrain sorta desberdinak
badaude) deskargatzean datza, eta lagin modura erabili-
ko den kaxa erakustoki modura atonduta dagoen gunera
eroan, arrantzaleen Kofradian; bertan, salmenta baino
lehenago egoki diren jarduerak egin daitezen. 

Behin moilara lehorreratuta, itsasontzi barruan dau-
den lankideek emandako erakusketarako kaxa hartu
behar izango da; hau da erakusgaia EMAN ETA JASOTZE-
KO fasea. Jarraian, kaxaren GARRAIOA egin beharko
litzateke arrantzaleen kofradian atondutako erakustoki-
raino. 

Kaxa bat baino gehiago aldi berean garraiatu behar ez
badira, ez dira bitarteko osagarriak erabiltzen, eta
ZAMEN MANIPULAZIOA ESKUZ egiten da. Operazio hori
egiteko pertsona batek edo bik jarduten dute. Kaxa
gehiago garraiatu behar direnean, normalean, bitarteko
osagarriak ( traspaletak ) erabiltzen dira :

Itsasontzitik eroandako arrain kaxak Ondarroako
Kalare Deuna Kofradiako langile bati ematen zaizkio.
Erakusteko kaxa ANTXOA bada (batzuetan baita SARDI-
NA edo TXITXARRO TXIKIA bada ere), lehenengo basku-
lara eroaten da, pisatzeko. Helburua, kilo bakoitzean zen-
bat arrain ale dauden jakitea izango da.

O N D A R R O A ,  A R R A N T Z A  H E R R I A
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AURRETIK 
EGIN BEHARREKO 
JARDUERAK

Hegaluzeak.

Kaelak.
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DATU HAU, ARRAINAREN KALITATEAREKIN BATERA,
ARRAIN EROSLEEK OSO KONTUAN HARTZEN DUTEN
DATUA DA. 

Hasierako egoera lana egiterakoan honakoa da: 

• Baskula konektatua eta kalibratua. 

• Erakusteko kaxa baskularen inguruan. 

• Kofradiako behargina bertan. 

• Platera, edo ez badago, baskularen beraren erretilua
erabiliko da. 

Hemendik aurrera, emandako kaxa horrekin egin
beharreko tramiteak honakoak izango dira:

• Arrainak kaxatik pisatzeko platerera pasatzea.

• Plateretik baskularen erretilu gainera bota.

• Baskulak markatzen duenaren arabera, arrain ale
batzuk kendu ala gehitu, harik eta kilora doitu arte.

Oso gaitza da KILOGRAMO BATERA doitzea, eta tarte
batekin jokatzen da (ados ipintzen dira horretan
Kofradiako ordezkaria eta itsasontzikoa). 

Une horretatik aurrera honako lanak geratzen dira
egiteko: 

• Erretiluan dauden arrain garauak zenbatu.

• GARAUAK KILOKO  dioen oharra bete.

• Erakusgai modura erabiliko den kaxan ohar horren
kopia bat itsatsi. 

• Kaxa prest dago erakustokira eroateko.

Itsasontzi bakoitzaren erakusgai kaxa guztien tramitea
egin ondoren, ARRAIN ENKANTEA/ITSASONTZIA dioen
oharra betetzen da. Ohar hori erakusgairako kaxa ekarri
duen pertsonari ematen da, salmentaren arduradunari
emateko.

Enkante edo salmentaren arduradunak salmenta
kudeatzeko erabiliko den sistema informatikoa datuz
hornituko du.

Beste kasu guztietan, hau da, kilo bat zenbat arrain
garauk osatzen duten jakin behar ez denean, salmenta-
ren arduradunak, itsasontziko arduradunak emandako
informazioa jaso ondoren: 
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• Salmenta kudeatuko duen sistema informatikoa
hornitzen du. 

• Sorta bakoitzari zenbakia ezartzen dio. 

• Dagokion sortaren etiketa inprimatu eta entrega-
tzen du. 

ETIKETA hau erakusgai kaxan ipintzen da, erosleek
behar dituzten erreferentzia guztiak eduki ditzaten,
horien artean: itsasontzia, espeziea, sorta zenbakia, neu-
rria, presentazioa eta abar..

Hemendik aurrera:

• ENKANTEAK JARRAITUKO DUEN 
HURRENKERA ZEHAZTEN DA.

Baldin eta enkantera atera beharreko arrainak hegalu-
zea, hegalaburra edota tintoleta (kaela) bada batzar txiki
bat egiten da (enkantea hasi baino ordubete lehenago,
gutxi gorabehera) enkante gelan bertan. 

Hantxe batzen dira honako hauek: arrantza-ontzi
bakoitzaren ordezkariak eta enkantearen arduraduna.
ZOZKETA egiten dute, eta hantxe zehazten da enkantea-
ren ordena. 

GAINONTZEAN, PORTUAN ZEIN ZEINEN ATZETIK
SARTU DEN HARTZEN DA KONTUAN.

• SALMENTA PROZESUA KUDEATZEN DUEN 
SISTEMA INFORMATIKOA ELIKATZEN DA.

Enkantearen arduradunak ondoko datu hauek behar
ditu:

• Arrantza-ontzietako arduradunek laginak eman eta
jarraitu beharreko pausoak jarraitu eta gero lortu
duten oharra esku artean eduki behar du enkantearen
arduradunak.

• Enkantera atera diren arraina hegaluzea edo tintole-
ta bada, horren berri izan behar du enkantearen ardu-
radunak.

• Aurretik aitatutako zozketa egin bada.

Hau dena eginda, enkantearen arduraduna salmenta
prozesua kudeatzen duen sistema informatikoa elikatze-
ko eran dago. Era berean, enkantera aterako den arrain
sorta bakoitzaren hasierako salneurria zehaztu behar du.
Horretarako, hainbat aldagai hartu behar izango ditu
kontuan:

•  O n d a r r o a   2 0 1 6
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• Aurreko enkanteetan izan den joera.

• Espezie bakoitzaren ezaugarriak. 

• Beste portu batzuetako enkanteen joera.

• Aurreikusitako enkante kopurua.

• Asteko eguna.

• Eta abar.

HORTIK AURRERA, ENKANTERAKO JARRITAKO
ORDUA HELDU ETA INTERESATUAK PREST EGOTEA BES-
TERIK EZ DA FALTA.

• ENKANTEA HASTERA DOALA
OHARTZEN DUTE.

Ordua heltzen denean, sirenaren bidez, enkantera
hastera doala ohartzen dute. Enkantearen arduraduna
dagoen kabina berean dago sirena martxan jartzen duen
sakagailua. 

Beste alde batetik, enkantearen berri emateko biga-
rren era bat ere badago. Kasu horretan, zera ematen
dute aditzera :

• Egun horretan enkanteak egongo direla.

• Enkantera aterako dituzten arrain espezieak.

Sistema horren bidez (jendeak «turruna» modura eza-
gutzen du) Ondarroako hainbat eta hainbat lekutatik
badakite enkante bat dagoela, eta ez hori bakarrik, baita
ze espezie den ere. Horretarako erabiltzen den kodea (ia-
ia herri osoak ezagutzen du) ondokoa da:

• «TURRUN» BAT: hegaluzea.

• BI «TURRUN»: askotarikoa (sardina, txitxarroa, eta
abar).

• HIRU «TURRUN»: antxoa.

• EROSLEEN SARRERA.

Akreditatuta egon behar da enkantean parte hartu
ahal izateko, beste era batera esanda, bola eduki behar
da. Gaur egun, 135 bat enpresak dute baimena, nahiz
eta berez nahikoa gutxiago izan parte hartzeko ohitura
daukatenak. 

Dena dela, enkantera ateratzen den arrain espeziea-
ren arabera, kopurua asko alda daiteke. 

Era honetara sailka daitezke: HANDIZKARIAK, TXIKIZ-
KARIAK eta KONTSERBAGILEAK.

O n d a r r o a  2 0 1 7  •  

O N D A R R O A ,  A R R A N T Z A  H E R R I A

Enkantea martxan ipintzen duen sakagailua.

Sirenaren kokapena.
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Bakoitzak bere jarrilekua dauka, eta bere sakagailua.
Nahi duenean erabili ahal du. Enkante aretoak solairu bi
ditu :

• BEHEKO SOLAIRUA, guztira 76 jarrilekurekin.

• LEHEN SOLAIRUA, guztira 69 jarrilekurekin.

• NAHI DUTENAK SARTZEN DIRA.

Ondarroako Kofradiako enkanteak publikoak dira, eta
nahi duten guztiak sartu ahal dira. 

Enkantearen ordu zehatzaren arabera, jende gehiago
edo gutxiago sar daiteke, baina kostako herrietan,
Ondarroan adibidez, oso errotuta dagoen ohitura da.  

Normalena jendea tente eta beheko solairuaren ego-
tea da, hegalean, nahiz eta batzuetan euretako batzuk
libre dauden jarrilekuetan eseri.

ENKANTEAREN MEKANIKA

E
nkantearen arduraduna Kofradiako behargina da,
eta bere zeregin nagusia enkantearen mekanika
kudeatzea da. Aparteko gelan egoten da, enkan-
tea kontrolatzen duen panelaren azpian eta eros-
leen eta jendearen aurrean. Soinu ekipo eta guzti

daukan mikrofono baten bitartez komunikatzen da are-
toan daudenekin.

Hauxe da abiapuntua:

• Erosleek enkantera aterako den arrain kopuruari eta
ezaugarriei buruzko datuak dituzte.

• Enkantea hastera doala abisatu dute.

• Erosle bakoitza dagokion lekuan dago.

• Sistema informatikoa behar den modura elikatuta
dago.

•  O n d a r r o a  2 0 1 7

O N D A R R O A ,  A R R A N T Z A  H E R R I A

Beheko solairua.

Lehen solairua.
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Hortik aurrera jarraitzen den zikloa hauxe da:

Momentu honetan, egoera bi egon daitezke:

• Dena delako erosleak SORTA OSOA eskuratzen du.
Kasu horretan, aitatutako sortaren salmenta amaitu-
tzat jotzen da, eta hurrengoarekin jarraitzeko modua
dago.

• Erosleak SORTA ZATI BATEN ardura hartzen du. Kasu
horretan, kopurua idazten du, kopuru hori hasieran
ezarritakoari kentzen zaio, kontrolerako panela egoki-
tzen da eta gelditzen den sortaren enkantearekin
jarraitzen da, txirrina jota.

Enkantea behar den beste gelditzen da sorta osoa
saldu arte. Horra helduta:

• Azaldu den prozesuarekin jarraitzen da sorta guztiak
saldu arte.

• Armadoreak ipinitako gutxiengo salneurrira jaisten
bada (datu hori enkantearen arduradunari jakinaraz-
ten zaio aurretiaz edo momentuan bertan erabakitzen
da ) eroslerik agertu gabe, sortaren salmenta bertan
behera gelditzen da.

• Sistema informatikoak enkantearen datu guztiak
batzen ditu.

Ondoren, enkantearen ondorengo salmentarako zere-
ginak hasten dira. Beste atal baten azalduko dira. 

O n d a r r o a  2 0 1 7  •  

O N D A R R O A ,  A R R A N T Z A  H E R R I A

1. Sortari buruzko datuak ematen dira. 2. Irteera neurria zehazten da. Panela elikatzen du.

3. Panela martxan jartzen du. 4. Erosleak sakagailuari ematen dio.

5. Eroslearen izena jakitera ematen da. 6. Eroslearen erantzuna.
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E
nkantera atera behar diren sorten ezaugarriei eta
kalitateari buruzko datuak batu eta gero, jarrile-
kuetan esertzen dira. Euretako bakoitzari leku bat
dagokio, eta enkantea hasten den momentutik,
aurreko giro lasaitik ARRETA–TENTSIO-KONTZEN-

TRAZIO egoerara pasatzen da. Izan ere, HAIEN ARTEAN
LEHIATZEN DUTE emaitzak lortzeko. 

Ez da ahaztu behar:

• Hainbat aldagai hartu behar direla kontuan. 

• Denbora gutxi eskaintzen zaie, eta erreakziorako
ahalmena berehalakoa izan behar da.

• Normalean, ez daukate bigarren aukerarik.

Enkante hauetan parte hartzen dutenen artean,
hauek daude:

• Arrain kopuru handiak eskuratu nahi dituzten
arrain erosle, esportatzaile eta kontserba lantegietako
arduradun nagusiak. ZUZENEAN egiten dute eskain-
tza.

• Aurretik aitatutakoek IZENDATUTAKO PERTSONAK.
Haien izenean egin ahal dituzte eskaintzak. Zelan edo
halan, era horretako zereginetan espezializatu dira.

• Denda txikien arduradunak (arraindegiak, …).

• Eta abar.

Pertsona hauen lanerako «erraminta» edo «ele-
mentu» garrantzitsuenak hauek dira :

• ENKANTEAREN KONTROLERAKO PANELA.

Enkantea hasten denean, ezin da bistatik kendu
momentu baten ere, eta  batuta dauden guztiek hantxe
jarrita dituzte begiak. 

• Informazio bera eta aldi berean eskaintzen zaie
guztiei. 

• Haren aurrean denek dituzte aukera berak.

Saldu nahi den arrain sortari buruzko datuak agertzen
dira, batez ere (arrantza-ontziaren izena, espeziearen
izena eta ezaugarriak eta abar), eta euretako batek eza-
rriko duen salneurritik beherako zenbaketa.

• KOADERNOAK.

Erosleek erositako guztia koadernoan jasotzeko ohitu-
ra daukate, sorta guztien salneurriak zein erosleen izenak
zehaztuta. Azterketak eta balorazioak egin, ondorioak
atera eta hurrengo enkanteei begira jarraitu beharreko
estrategiak zehazteko elementu garrantzitsua da. 

Batzuek edozein liburudendan eros daitezkeen koa-
derno normalak erabiltzen dituzte, eta gainontzekoek
haien gustura eta ezaugarri bereziekin diseinatutakoak
dituzte.    

• TELEFONO MUGIKORRAK.

Gaur egungo enkanteetan derrigorrezko elementua
da. Era batera edo bestera, enkanteetan gertatzen dena
«telefonoz ematen diete» balizko bezeroei, enpresetako
nagusi edo arduradunei eta abar.  

Horren eraginez, erosleak, enkanteari ez eze, telefo-
notik esaten diotenari ere adi egon behar du, horrek
dakarren tentsioarekin, eta jakinda, aurretik esan den
moduan, normalean ez dagoela bigarren aukerarik.

• JARRILEKUKO SAKAGAILUA.

Enkante aretoko aulki guztiek sakagailua daukate.
Sakagailua enkantea kudeatzen duen programa informa-
tikoari lotuta doa, eta erosleei operazioetarako baimena
ematen die. Arrain sorta erosteko interesa duen eroslea-
ren esku bat edo biak sakagailuari eragiteko prest egon
behar dira beti, eta, horrela eginez gero, enkantea bere-
hala geldituko luke. 

Oso denbora gutxi dago erreakzionatzeko, konpeten-
tzia garrantzitsua da, eta ia-ia ez igartzeko moduko atze-
rapenak beste erosle bat aurreratu eta erosteko aukera
galtzea ekar lezake. 

46 •  O n d a r r o a  2 0 1 7
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ONDORENGO 
JARDUERAK

I
tsasontzi baten arrainaren salmenta amaitutakoan, jar-
duera administratibo batzuk egin behar izaten dituzte
honako eragileek: 

• Arrantzaleen Kofradia. 

• Itsasontziko arduradunak (armadoreak). 

• Enpresa erosleak.

Erosi den arrainari dagokionez, Kofradiako pertsona-
lak kaxetan ipini beharreko ETIKETAK eman ohi dizkie
enpresa erosleko beharginei. Jarduera hori salmenta
gelan bertan egiten zen duela gutxi arte, juxtu enkantea-
ren kontrol kabinaren ondoan dagoen lantokian. Lan hau
egin behar zuenak ordenagailua eta makina etiketatzai-
lea erabiltzen zituen. Egun, geroago aipatuko dugun
arrainaren pisaketa ondoren ematen dira etiketa hauek.

Aipatutako etiketak honako informazioa dakar: 

• ARRANTZATUTAKO EDO HAZITAKO GUNEA 

Produktuaren jatorriaren berri ematen du, arrantza
guneak hobeto kudeatzeko ozeanoa sailkatu den gune
geografiko handien arabera. Ondarroako Arrantzaleen
Kofradian saltzen diren espezieen ohiko arrantza gunea
ATLANTIKO IPAR-EKIALDEA, FAO-ren 27. ZENBAKIA iza-
ten da. 

• EKOIZPEN METODOA.

Espeziea lortzeko erabili den modua zehazten du:
arrantza estraktiboa, ur gezatan arrantzatua, haztegikoa
edo akuikultura edota mariskatzea. 

Ondarroako Arrantzaleen Kofradian saltzen diren
espezieen ohiko ekoizpen modua ARRANTZA ESTRAKTI-
BOA da. 

• AURKEZPEN EDO TRATAMENDU MODUA.

Produktua aurkezteko modua zehazten du: barrunbe-
ak kenduta, buruarekin, bururik gabe, zurituta, xerratua,
egosia, desizoztua edota beste batzuk. 

• IZENDAPEN KOMERTZIALA
// IZENDAPEN ZIENTIFIKOA. 

Espeziea merkaturatzeko erabiltzen den izena eta
bere izen zientifikoa ageri dira. 

Erosleak EZ BADU ARRAINA MANIPULATU BEHAR, eti-
keta hori kontsumoko puntuetaraino ailegatuko litzate-
ke. Aldiz, Erosleak ARRAINA MANIPULATU BEHAR BADU,
horrek beste etiketa bat ipiniko lioke, bertan zehaztuta,
lehen esandako datuez gain, arrainaren manipulazioari
dagokion informazioa. 

Behin etiketa horiek emanda, TRAMITE ADMINISTRA-
TIBO HUTSAK baino ez lirateke geratuko egiteko. Jarraitu
beharreko sekuentzia honakoa izango da: 

• Enkantearen arduradunak bi inprimaki (jatorrizkoa
eta kopia) ematen dizkio itsasontziko arduradunari.
Bertan ageri da amaitu berri den enkanteari buruzko
informazioa. 

• Itsasontziko arduradunak bi inprimakiak emango
dizkio baskuletako arduradunari, behin pisaketak egin
ostean, bi inprimakiotan idatzi ahal izateko emaitzak. 

• Itsasontziko arduradunak hartzen du inprimakietako
bat (kopia). 

• Beste inprimakia (jatorrizkoa), Kofradiako adminis-
trazio sailera eroaten du itsasontziko arduradunak,
edo bestela Kofradiako beharginetako batek. 

ASTERO egiten dira egin beharreko KOBRAKETA eta
ORDAINKETAK. 

• Kofradiak itsasontzietako bakoitzari ordainketak.

• Kofradiak enpresa erosleei kobraketak. 

• Kofradiak emandako zerbitzuengatik ezarritako por-
tzentaiaren kobraketa egiten dio itsasontzi bakoitzari. 

O N D A R R O A ,  A R R A N T Z A  H E R R I A
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E
nkantea bukatzen denean erosle bakoitzak
zenbat kaxa erosi dituen eta kilo bakoitzeko
zenbat ordaindu behar duen jakiten da baina
ez zehatz mehats zenbat kilo dauden. Hori,
arraina pisatu ondoren jakitzen da. ARRAINA-

REN PISAKETA paletak edo edukiontziak ontziaren des-
karga gunetik hartu eta pisatzeko baskuletaraino eroa-
tean datza. Baskulak Arrantzaleen Kofradiaren sarrera
ondoan daude kokatuta. 

Behin pisatuta, zama inguruko gune batean uzten
da. Gune hori arrain sortaren eroslearekin adostuta
egoten da aldez aurretik. UNE HONETAN ARRAINAREN
JABETZA ALDATU EGITEN DA. 
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ARRAINAREN 
PISAKETA

Iñaki Beitia Etxaburu 
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Arrantzatutakoa itsasontzian zelan ekarri den, eta
gero deskargatzeko erabili den sistemaren arabera, zama
era desberdinetan eroan daiteke baskulara. Honako atal
hauek azalduko dira:

• PALETA JASOTZEA (TRANSPALETAREKIN).

Lehenengo fase honetan, paleta prest dagoen tokirai-
no eroaten da transpaleta, eta jaso egiten da. Transpaleta
pertsona bakar batek gidatzen du, baina jarduera hau
egiteko, normalean, honako laguntzak behar izaten dira:

• Aurretik aipatu den moilako lan taldearena.

• Gerora, zama baskularaino garraiatzen lagunduko
dion pertsonarena. 

Euren artean antolatzeko moduaren arabera, egon
daiteke transpaleta bat baino gehiago aldi berean fun-
tzionatzen. Horrela, noski, arrain guztia deskargatzeko
denbora gutxiago behar da.

Jarraitu beharreko zikloa honakoa da:

•  O n d a r r o a  2 0 1 7

O N D A R R O A ,  A R R A N T Z A  H E R R I A

1. Transpaleta hurreratu.

2. Urkilak sartu.

3. Zama igota, behegainetik altxatuta.

3. Palanka igotzeko posizioan barrari eragin
gora eta behera.

4. Palanka posizio neutroan
heldulekuari teink egin.

6. Garraioaren hasiera.
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O N D A R R O A ,  A R R A N T Z A  H E R R I A

• PALETA BASKULARAINO GARRAIATZEA (TRANSPALETAREKIN).

Jarraitu beharreko zikloa honakoa da:

1. Baskula ingurura abiatu. 2. Baskulan kokatzeko maniobra egin.

4. Pisatzeko gunetik urten.3. Zama utzi.

5. Berriro sartu eta zama atera. 6. Inguruko gune batera eraman.
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• ESKORGA IGOTZAILEAREN ERABILERA.

Gutxiago erabiltzen diren arren ESKORGA IGOTZAILEEN bidez ere garraiatu daitezke paletak baskulara. 

Kasu honetan, jarraitu beharreko zikloa honakoa da:

2. Baskulan kokatzeko maniobra egin.

1. Baskula ingurura abiatu.

3. Zama utzi.

4. Pisatzeko gunetik irten. 5. Ibilgailutik jaitsi eta kabinara joan.
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6. Etiketa jaso. 7. Etiketa jarri.

8. Berriro sartu eta zama atera. 9. Inguruko gune batera eraman.

ESKORGA IGOTZAILEAK
erabiltzen dira, aldiz, kasu
gehienetan, arrain EDU-
KIONTZIAK garraiatu behar
direnean. Hau da, edukion-
tzia eta bere zama garraia-
tzen da pisatzeko baskulak
dauden guneraino.Eskorga igotzailea
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O
ntzietatik deskargatutako arraina baskuletan
ipintzean datza, pisaketa eta zenbaketa «ofi-
ziala» egiteko. Baskula horiek Ondarroako
Arrantzaleen Kofradiaren aurrean daude
kokatuta. Zehatz esateko, BI baskula «txiki»

daude, bakoitza 3 tonakoa. Lehen 60 tonako beste haun-
di bat ere bazegoen, pisaketa zuzenean kamioietan egi-
teko.

Operazio honen gaineko kontrola Ondarroako
Arrantzaleen Kofradiako beharginei dagokie.
Horretarako, pisaketaren arduradunak hiru ekipamendu
independiente dauzka (baskula bakoitzerako bana).
Honako osagaiak dituzte :

• ORDENAGAILU BAT

• INPRIMAGAILU BAT

• BASKULAREN MONITORE DIGITALA

Aurretik aipatu den legez, gehien erabiltzen diren
baskulak txikiak dira, eta normalean hiru egoera desber-
din gertatzen dira:

1. Arraina paletetan garraiatu izana (kaxetan), trans-
paletak erabilita. 

2. Arraina paletetan garraiatu izana (kaxetan), eskor-
ga igotzaileak erabilita.

3. Arraina edukiontzietan garraiatu izana, eskorga
igotzaileak erabilita.

Baskularen monitoreak une horretan baskula gainean
dagoen guztiaren pisua islatzen du, hau da, arraina bera,
eta horri gehituta, kaxa edo edukiontziena, paletena,
transpaletena, eta abar.

NOSKI, BENETAN JAKIN NAHI DEN PISUA ARRAINA-
RENA DA SOILIK. BERAZ, GAINONTZEKOAREN KENKETA
EGIN BEHARKO DA. Horretarako daukaten programa
informatikoak, pisu gordina oinarritzat hartuta eta kon-
tuan hartu behar diren aldagaiak sartu ondoren, arrain
sortaren pisu garbia kalkulatzen du.

Sorta bakoitzeko bi kopia inprimatzen dira, horietako
bat itsasontziko arduradunari edo armadoreari ematen
zaio, eta bestea enpresa eroslearen ordezkariari.

Kamioien kasuan, aldez aurretik kamioia bera pisatu
beharko litzateke, ondoren, zama guztiarekin egin behar-
ko litzateke pisaketa.

54 •  O n d a r r o a  2 0 1 7

Kofradiako baskula txiki biak.

PISAKETA
PROZESUA

ONDARROA 2017_ONDARROA 2008  7/6/18  10:18  Página 54



55

ZAMA EROSLEARI ENTREGATZEA

Behin salmenta eta pisaketa amaituta, arrainaren jabetza
aldatu egiten da. UNE HORRETATIK AURRERA ARRAIN
SORTA EROSLE ZEHATZ BATEN JABEGOKOA DA. 

Justu jarraian, arrain sorta bakoitzaren eroslea kon-
taktuan jartzen da arraina itsasontzitik baskuletara
garraiatzen dabiltzan pertsonekin, non utzi behar duten
esateko. 

Baskula inguruko puntu zehatz bat izaten da, eta egin
beharreko ibilbidea oso laburra da.

BAINA HAU, DATORREN URTERAKO UTZIKO DUGU!!

Iñaki Beitia Etxaburu

O n d a r r o a  2 0 1 7  •  

O N D A R R O A ,  A R R A N T Z A  H E R R I A
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HERRIA ETA 
HERRITARRAK

Ondarroa, 1962 aldera
RIKARDO LEZEA MARTINEZ DE LUKOK EMONDAKOA
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Imanol Oruemazaga Baseta, abadetu barri, 1952an. IMANOL ORUEMAZAGAREN ARTXIBOA.
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HAURTZAROA

N
i bautizatzera eroan ninduena, aina moduan
edo, ondarrutar bat zen, Benantzi Etxano. Eta
Berrizen zegoen, parrokoaren krixara. Eta
alboan bizi ginen. Abade etxean jaiotakoa
naiz ni ere ba, ze nire ama zen abade baten

iloba. Eta gero aita ezkondu zen amagaz eta abade etxe-
ra etorri zen. 

Nik ezagutu nituen ondarrutarrak ere Berrizen. Ba
Sorkunde Santakruz eta bere aizta, horrek hantxe egon
ziren errefuxatuta gerra denboran. 37an, Ondarroatik
bota zituztenean, horrek Berrizera joan ziren. 

Eta horixe da ba nire hasierako harremana
Ondarroagaz. 

Sentimendu abertzalea etxetik mamata zegoen jen-
dea, batzuk gehitxoago eta beste batzuk gutxiago. Nik,
adibidez, nire aitaren kartzelako istorio guztiak oraintxe

ere gogoratzen ditut pe a pa, lehenengo egunetik azke-
neraino, aitak kontatzen zuelako sarri. Aita libratu zen
por chiripa. Beragaz alkatea izan zena fusilatu egin zuten.
Eta nire aita beragaz batera zegoen Larrinagako kartze-
lan. Pena de muerte bi eskatu zizkioten. Eta aitak firmatu
zuenean 30 urteko kartzela, berak esaten zuen sekula
negar hain pozik ez duela egin, huraxe firmatu zuenean
baino. 30 urteko kartzela. Markesak salbatu zuen.
Markesa udan etortzen zen Madrildik. Hantxe dago
oraintxe ere palazioa. Elizaren aurrean. Eta don Felix aba-
dea egunero-egunero joaten zen haraxe. Don Felix gure
etxeko-etxekoa zen. Baserritarra. Gizon ona. Gure amak
egunero preguntatzen zion don Felixi: «eman dizute zeo-
zertxo Markesak eta? Tarjetatxo bat edo zeozer aita aba-
latu eta kartzelatik ateratzeko?». «Ezer ez, ezer ez».
Egun baten etorri zen: «Hemen daukat, hemen daukat».
Ba haretxek salbatu nire aita. 

Ta ni abertzale-abertzalea beti. Aitagatik, eta senti-
tzen naizelako ere bai. 

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
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Hurrengo orrietan aurkituko duzuena, Imanol Oruemazagari egindako elka-
rrizketa luze bat da. 3 aldiz batu ginen Oruemazagarekin 2010 eta 2011n, eta
9 ordu egon ginen beragaz berbetan. Imanolek bere biografia kontatu zigun:
Berrizeko haurtzaroa, apaiztegiko urteak, zelan etorri zen Ondarroara eta
zelan bizi izan zituen frankismoaren azken urteak Ondarroan. 9 ordu egon
ginen beragaz, eta halan eta be gauza asko kontatu barik geratu ziren, batez
ere Franco hil osteko urteei buruzkoak. Imanolen bizitza 9 ordutan laburtzea
ezinezkoa zen eta. Elkarrizketa hau, beraz, ez da Imanolen bizitza osoa, bai-
zik eta bere biografiaren zati bat, Imanol nor izan zen ulertzen laguntzeko
aportazio txiki bat.

IMANOL 
ORUEMAZAGA
BASETA
(1931-2017)
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SEMINARIOKO URTEAK

Guk estudiatu genuen Gasteizko seminarioan.
Nahiz eta 50etik egon sortuta Gipuzkoako semi-
narioa eta Bilboko Elizabarrutikoa, ba Bizkaiko

abade ikasleak geunden Gasteizen estudiatzen. Eta ba
20 bat urte neuzkala edo, akordatu zitzaien etorri behar
genuela abade estudiante guztiok 15 egun pasatzera
Saturraranera, nagusiok. Nik pipa pasatu nuen
Saturraranen. 20 urterekin Saturraranen jan eta lo eta
hondartzan ibili, pentsatu zelako bizimodua. 

Gu kaletik baserrira joandakoak gara. Nire aita pelo-
taria izan zen, baserri mundua ez zuen ezagutzen.
Ortutxoa beti edukitzen zuen, baina esaten zuen baserri-
ko beharra berak ez zuela sekula ezagutu. Osaba abadea
hil zenean, beste abade bat zegoen, eta irten egin behar
izan genuen etxetik eta joan ginen geure aitaren jaiote-
txera: elizaren ondoan dagoen Garaikoetxe taberna. Eta
klaro, han bizi zen osaba bat, familiarik ez zuen eduki, tio
Eusebio. Nire aitari zenbat buelta egin zizkion hark kar-
tzelara! Eta bueno, hil zen tio Eusebio, neuk karrera hasi
nuen urtean, 43an. Eta normala zen, aitak ez zeukan
eskubiderik han, eta orduko aberats berriek ez zuten
errespetatu. Eta orduan guk pentsatu genuen guk base-
rri bat geneukala Errotabarrin, amari utzitakoa heren-
tzian, eta baserrira joan ginen. Baserrian zegoen inkilinoa
ateratzeko senperrenak, juizioak eta guzti, Markinako
epaitegian! Eskumatarrak ziren eta aprobetxatu zuten
aita kartzelan egondakoa zela. Errotabarri guztia apurtu-
ta utzi zuten, teilatu guztiak eta dena apurtuta. Eta niri
tokatu zitzaidan baserrian beharra egitea. Nik esaten
nuen «ama baserriko alaba da, eta ni, seme nagusia...
nik baserrian beharra egin behar dut!». Baserriko behar
guztiak egin nituen, den-den-denak! San Juan bueltan
etortzen ginen seminariotik eta arto jorrak, gari ebaki-
tzeak, naboak erein eta...

Saturrarango Seminarioan, 1951 aldera. 

Saturraranen, Imanol Gorka Aulestiarekin.
IMANOL ORUEMAZAGAREN ARTXIBOA.
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Eta hurrengo urtean karta bat idatzi nion Casimiro
Morcillo Bilboko obispoari, madrileñoa zen, frankista
gogorra, baina oso gizon ona, gizon honraue, baina fran-
kista! «Hauxe da familiako egoera, nik baserriko beha-
rrak egiten ditut eta udako sasoian, baserrian behar asko
dagoenean, emango didazu baimena etxean geratze-
ko?». Eta nik betiko moduan Imanol firmatu nuen. Bera
bizi zen orduan Begoñako ejerzixo etxean. Eta orduntxe
ba konbibentzixa bat egon zen, Herri gaztedi eta horre-
lakoxe zeozer egin nahian, eta egun batean han joan
ginen, eta bazkaltzen geundela non etortzen zait obis-
poaren ayudantie eta «oye, que el obispo quiere estar
contigo y que bajes al jardin después de comer»: Orduan
obispoa aparteko pertsona zen eta! Denak neuri ilea har-
tzen, «vaya rosca con el obispo!». Bazkaldu eta gero jai-
tsi nintzen eta han zebilen Casimiro pasiatzen. Ikusiagaz
batera esaten dit: «Oye, tú no eres Imanol, eres Manuel».
Eta nik, «señor obispo, es que yo soy republicano».
Entzun zuenean hori, politika aldetik hartu zuen «¡Qué
me dices, qué me dices!». Eta esplikazioa eman nion:
«que yo nací en tiempos de la república, y en tiempos de
la república era tan legal el nombre suyo Casimiro como
el mío Imanol». Aurpegia aldatu egin zitzaion. Eta gero
istoria asko esan genituen, aitaren historia, kartzela eta
abar. Eta hauxe esan nion: «pentsatzen dut hemen
Euskal Herrian lana egin behar baduzu Eliza moduan,
kontuan eduki behar duzula gorriekin joandakoak, asko
katolikoak zirela. Gehienak». Eta bueno, ondo amaitu
genuen. Baina berak jarraitu zuen bere Manuelegaz. 

Eta horixe dela eta ez dela, lagunak egin ginen. Eta
abade egin behar ginen azkenengo urtean bera etortzen

O n d a r r o a  2 0 1 7  •
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Imanol, Saturrarango Seminario aurrean. 

Harbiden zehar pasiatzen. IMANOL ORUEMAZAGAREN ARTXIBOA.
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zen trimestrero-trimestrero eta errektorearen despatxoan
jartzen zen eta hurrengo urtean abade egin behar zituz-
ten guztiak banaka-banaka hartzen zituen. Eta gogora-
tzen dut bere galdera denoi hauxe izan zela, «¿qué qui-
sieras ahora, qué te gustaría?». Eta esan nion, «señor
obispo ya estoy enterado que me quieren llevar a
Ondarroa de organista –nik ordurako ondarrutarrak lagu-
nak neuzkan, Gorka eta Juan Luis eta horrek denok, eta
esan zidaten Ondarroara ekarri nahi nindutela organista–
y yo estoy un poco cansado de organista, y a ver si me
puede enviar a un pueblo obrero». Eta «ya te mandaré»,
eta egin ere bai. 

BASAURIKO ABADE

San Miguel de Basaurira bidali ninduten, Dos cami-
nos. Basaurin 11 hilabete egin nituen. Eta anbien-
tien. Gazteen eguna eta horrek muntaia guztiok

hantxe egin genituen. Eta ni hara joateko bilatu nuen
parroko bat, Juan Martin Sagasti, famaue. Neure etxean
bizi izan zen gainera. Eta abade zahar bat zegoen, don
Jose Antonio, Zeberioko semea, eta hura jubilatu zen neu
bertara joateko. Eta ni abade gaztea, eta hartu nindu-
ten...! 

Gero izan zen obispoen aldaketa, Gurpide etorri zen,
eta Ondarroara etorri behar nintzela, eta etorri nintzen.
Negar eginda e! 

•  O n d a r r o a  2 0 1 7

Ondarroa, 1956tik aurrera. Jaiak herrian (banderak jarrita daudelako).
Frontoiko tablak (gradak) ekainean altzatzen ziren pilota partiduak ikusteko, eta neguan kendu.

Gorka Aulestia Danbala eta Imanol Oruemazaga abadeak Elixopetik behera. IMANOL ORUEMAZAGA ARTXIBOA/ BOLO-BOLO ALDIZKARIA(16ZK.)
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BASAURITIK ONDARROARA

1956an etorri nintzen ni Ondarroara, 24 urte-
gaz, organista moduan. Hemen ya bazegoen
mobidie. Hijas de Maria, Acción Catolicakoak

eta Luistarrak ere bai. Eta euren hileko eguna, ikusi
egin behar zen, egun horretan Ondarroako gazte
guztiak janzten ziren korbata eta guzti. Gero moz-
korrik handienak ere orduantxe atrapatzen zituz-
ten. 

Bilatu nuen herri jator bat bai, horixe mugi-
mendutxoa, baina politikoki benetako herri zapal-
dua.

Abertzaleen batzokia Kresala tabernan zen. Hor
egiten zen... neu ere inoiz joan izan naiz... ba San
Andresko afaria zelebratzen zuten por todo lo alto.
Hori ya martxan zegoen ni etorri nintzenean.

Orduan hemen don Pedro Arakama zegoen,
eta karlista-karlista zen, eta gero bere jefie zen Luis
Arriola medikua. Hau preso egon zen gerran, eta
bueltan etorri zenean benetako Comisario Político
izan zen. Eta hori zen apur bat dena maneiatzen
zuena. Eta horixe, giro politiko gogorra. Eurok
ziren jaun eta jabe. Gero atentzio itzela eman zidan
beste gauza bat Ondarroan izan zen gerrako gau-
zarik jendeak ez zekiela, eta Ondarroa izan da
gerran gehien sufritu duena. Eta etxeetan aipatu
ez. Hemen beldurra zegoen. Kontraesana da, ze
gero Ondarroa izango da herri borrokalaria. 

Eta Eliza guztiz alienatuta egoeragaz. Dotrina
ofizialmente erdaraz ematen zen. Don Pedrok
emon behar izaten zuen meza goizeko 8retan.
Meza ematen zuen erdaraz. Gero azkenengo meza
11 eta erdietakoa ere erdaraz, bakarra zegoen.
Neu hementxe nengoela lortu genuen ipintzea hor
tartean beste meza bat euskaraz. Horrek aldaketok
izan ziren nahiko arin egin zirenak. Imanol nire
izena ere izan zen caballo de batalla, egon zen
jende bat niri don Manuek deitzen zidana, eta nik
ez nion kasurik egiten. Eta berez galtzen joan zen. 

Gero himno nazionala. Hor borrokatu nuen
benetan udaletxeagaz. Ze klaro, ni organista nin-
tzen, baina udal funtzionarioa nintzen. Niri udalak
pagatzen zidan. Lehenengo erabaki nuena: el cuer-
po en comunidad etortzen zenean jai handietan
(Gabonak, edo Pazko Egunak) meza erdian (konza-
grazioan) jo behar zitzaien himno nazionala.
Lehenengo punto y aparte: «Imanol ez doa konsa-
grazioan himnorik jotzera. Herritar jende asko etor-
tzen da Elizara horrelako jaietan, eta herritarrei
zaplada hori ez diegu eman behar». Beti erabili
izan dudan argumentua. «Nik joko dizuet himno
nazionala meza politikoetan, baina orduan ere
Eliza sartzean eta irtetean». Eta onartu egin behar.
Protestak-eta eduki nituen, ayuntamientuakin
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Ondarroan, 1958tik aurrera. Imanol musikan murgilduta:
organista, elizako koruko zuzendaria, tipleen Eskolanian...

IMANOL ORUEMAZAGAREN ARTXIBOA/ BOLO-BOLO ALDIZKARIA (16.ZK.)
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Bolibar, 1957. Herriko Plazan. Goian Imanol Oruemazaga, Ondarroako umeen Eskolania (abesbatza) zuzen-
tzen. Behean, Imanol jende tartean ikus genezake (ezkerrean) euskal dantzak ikusten. Dantzariak ere onda-
rrutarrak dira (bigarren lerroan, Izarra Bedialauneta Jimeno Akerraneku eta Maria Jesus Gandiaga ezagutu
ditugu). IMANOL ORUEMAZAGAREN ARTXIBOA.

ONDARROA 2017_ONDARROA 2008  7/6/18  10:18  Página 64



65

H E R R I A  E T A  H E R R I T A R R A K

Donostia, 1958. Ondarroako umeen Eskolania (abesbatza) eta laguntzaileak, txangoan. Emakume begiraleak
hauek: Kontxita Aretxaga Etxaburu, Garbiñe Aranbarri Guenaga, Maria Pilar Sainz Pagoaga BarCristinaku,
Maria Angeles Ituarte Urbieta eta Julita Olabarria. Erdian, Imanol Oruemazaga. IMANOL ORUEMAZAGAREN ARTXIBOA.

Ondarroa, 1959. Korreta barrixan gañi. Ezkerretik eskuma, Patxi Solabarrieta, Jose Ardanza pasionista,
Imanol Oruemazaga, Juan Ardanza pasionista eta Manuel Ardanza. Euren atzean, Akilla mendia eta Txori
Erreka (etxeak oraindik egin barik). MARIA ISABEL SOLABARRIETAK EMONDAKOA.
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Ondarroa, 1958ko ekaina. Gazteen Eguna: Kalejira, karrozak, txaranga eta amaiera frontoian zezen
korridarekin. Eskola Nazionaletako patioan (Celedonio Arriola Eskolak), Imanol Oruemazaga (eskuman) kale-
jira hasi aurreko azken aginduak ematen. Argazkian, gazteak mozorrotuta: Eugenio Basterretxea Aranbarri
enfermero, Nati Arrizabalaga Iriondo, Karmele Aranbarri Arrizabalaga eta Maria Rosario Bedialauneta Egia
manola jantzita, Imanol Eizagirre Jimmy torero eta Imanol Oruemazaga. Atzean, «La Banda de los
Casiguapos» txaranga pijamaz jantzita. Behean, kalejira San Ignazio kalean zehar: NO-DOko kamara (sasoiko
informatiboa) itsuaren betaurreko beltzekin, NA-DA grabatzeko (kritika, hitz jokoa erabiliz). IMANOL ORUEMAZAGAREN

ARTXIBOA/ BOLO-BOLO ALDIZKARIA (16.ZK.)

(Egun honetako beste bi argazki 119.orrialdean/ Erretratuen Otzarea)
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batzarrak-eta, baina... Beste batean Guardia Zibilek
euren meza eman zuten, 67ko urriaren 12an. Altaran
ipini zuten Pilarika, eta Espainiako banderak albo bie-
tan ipinita. Eta ni etorri nintzen enterro baterako, hiru
abadeko enterrue izaten zen ba, eta elizan sartzeagaz
batera bandera ikusi nuen, eta sakristira joan nintzen.
«Don Pedro, oraintxe enterru bat dator, era guztieta-
ko jendea etorriko da eta mesedez han dauden ban-
dera espainol haiek tapatzeko agindua eman ezazu».
Bueltan joan nintzenean ukitu barik zeuden. Orduan
Benito sakristaua ikusi nuen, frankista. Esan nion:
«Benito, mesedez, altaran dauden bandera biak tapa-
tu itzazu». Benito joan eta tapatu egin zituen. Ba
haren ondorioz multa etorri zen, 25.000 pezetako
multa, eta ondorioz kartzela. 

1960 bueltan, kontzilioaren bueltan, beste zapa-
rrada bat egin genuen. Primera, segunda eta tercera-
ko enterruek zeudelako. Primera izaten zen harroke-
riaren seinalea. Dirudunek egiten zuten, fraileak ekarri
elizako inguruetako altareetan mezak emateko.
Segundakoak, zeozertxo, eta tercerakoak desastre
bat, abadea bakar-bakarrik kantatzen. Esan nuen, «ez
Imanol, honi buelta eman behar diogu. Tercerako
enterruak amaitu dira. Primerakoa –hori ezin zen
ukitu–, nahi duenak egin dezala bere montajie. Baina
nik egingo diet herritar arruntei enterru duin bat».
Orduan, tipleekin kantatzen nien enterruan. 

Ondarroa, 1958ko abuztuaren 2a. Elixopean. 
Tipleen Eskolania. IMANOL ORUEMAZAGAREN ARTXIBOA.

Ondarroa, 1960. Artabide kaletik behera (Bide-Onera zinema eta Gurea Taberna bitartean). Udal
Musika Bandako zuzendari Juan Bautista Izetaren omenaldiko eguna. Aurrean, ezkerretik eskumara, Jose
Antonio Arkotxa Martija Atxukale (idazle eta antzerkigile mutrikuarra), Xxxxx, Imanol Oruemazaga Baseta,
Victor Ureña Revuelta (bandako zuzendari berria) eta Juan Agirre alkatea. Atzean, Don Agustin Etxebarria
Osoro abadea, Juan Bautista Izeta zuzendaria eta beste bi. AUGUSTIN ZUBIKARAIREN ARTXIBOA.
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Ondarroa, 1958ko abuztuaren 2a. Elixopean. Tipleen Eskolania. 
Ezkerretik hasita, Juan Vicens, Josu Landaribar?, Pedro Mari Iturrino, Xxxx, Jabier Gomez, 

Sabas Solabarrieta, Xabier Azpiri, Jesus Mari Elu, Gotzon Etxebarria, Jesus Mari Egaña txistularia, Iñaki Laka,
Manuel Amilibia, Miguel Angel Urrutia, Andoni Argoitia, Jose Mari Egaña, Pablo Aramaio, Jesus Mari Agirre,

Francisco Etxebarria, Juan Mari Iriondo, Andoni Bedialauneta Xare, Juan Jose Bergara, Jon Iñaki Bilbao,
Juan Bautista Ibaibarriaga, Angel Mari Urbieta, Julian Urkiza, Domingo Zarraga, Juan Martin Badiola, 

Imanol Gallardo, Ricardo Gojenola Garcia, Jose Mari Basterretxea, Jon Iñaki Bedialauneta, 
Alberto Gojenola Garcia, Jabier Urizarbarrena, Iñaki Arantzamendi eta Andoni Basterretxea. 

IMANOL ORUEMAZAGAREN ARTXIBOA.
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MUGIMENDU KULTURALAREN HASTAPENAK

Ni etorri aurretik tiple batzuk egon ziren, tiple mor-
doa, belarriz erakutsita. Eta nik pentsatu nuen
«hau beste modu batera egin behar dugu». Talde

bat hartu nuen, 30 bat ero... besteak 60 edo ziren, mor-
doa. Nik beste prozedura bat jarraitu nuen, umeak ume-
tatik hartu eta solfeoa erakutsi. Eta hortik eduki genuen

eskola tipleena, ospitala zegoen lekuan, han goian.
Hantxe gela bat. Mari Kruz Lekunberri izan zen maestrie.
Eta gero hasi ginen preparatzen Donostira esaminatara
joateko. Enterruetan kobratzen genuena tiplien kajan
sartzen zen, modikue izaten zen, maestrie pagatzeko
eta... eta horrek funtzionatu zuen ni egon nintzen den-
bora guztian. 

•  O n d a r r o a  2 0 1 7

Ondarroa, 1960. Elizan abesten. Tipleen Eskolania (umeen abesbatza). IMANOL ORUEMAZAGA.

Ondarroa, 1960. Tipleen Eskolania Elizan, altara aurrean abesten. Imanol zuzendari. IMANOL ORUEMAZAGAREN ARTXIBOA.
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Lehenengo ekintza bat egin genuen, musika arloan,
1957an: Aste Santuko pregoia elizan. Horretarako tiple-
ak batu ginen, eta elizako koroa, eta gero ordurako mar-
txan zegoen Kresala orfeoia, neska eta mutilena. Ez gure
Kresala e?! Club Deportivon atal bat zen. Eta aste santu-
ko kantak kantatu genituen. Eta baimena eskatu behar
zen ba, eta don Pedrorengana joan nintzen. «Ya sabéis
que hay que pedir permiso al obispo e?!». Beti erdaraz.
Eta bueno, «ba joango naiz». Ordurako Bergaran-eta
koruak hasita zeuden elizetan kantatzen. Baina klaro,
neskek eta mutilek ezin zuten kantatu elkarren ondoan
don Pedroren iritziz. Bilbora obispatura joan nintzen, eta
permiso bategaz etorri nintzen, neskek eta mutilek elka-
rregaz kantatzeko elizan. Ez kultoko ekintza baten e?!
Kontzierto baten. 

Eta hortik apur bat hasi ginen euskarazko mugimen-
duan. Nik ikusten nuen Ondarroan euskera bultzatu
behar zela. Zapalkuntza garbi-garbi ikusten zen. 1957ko
abenduan lehenengo ekitaldia egin genuen, euskarazko
antzerkia, antzerki musikatua, Augustin Zubikarairen
Seaska Inguruan. Exito handia izan zen, bost ekitaldi-edo
egin genituen Beheko Zinean (Cine Alameda orduan).
Nobedade bat izan zen, jendea aulkiekin eta! Urte
berrian Eibarrera joan ginen lehenengoz, eta gero hain-
bat lekutara. Euskaltzaindia hasi zen egiten euskarazko
jai bat, eta geu ere gonbidatu gintuen. Hemengo euske-
raren mugimendue hortxe hasi zen. Berpizkunde bat!
Orduan oso talde gutxi zegoen Euskal Herrian.
Ondarrutarrok egiten genuen teatro musikatua.
Antzerkiok-eta elizatik kanpo egiten genituen, baina
entsaxau gaueko hamarretan Eskola Peskan. 

Ondarroa, 1957-04-14. Erramu domeka. 
Aste Santuko Pregoia. Eskuprograma. 

IMANOL ORUEMAZAGAREN ARTXIBOA. (IDIAKEZ INPRENTA)
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Tipleen Eskolaniatik sortutako otxotea. IMANOL ORUEMAZAGA.
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Ondarroa, 1958ko apiri-
laren 4a. Aste santuak.
Cine Alameda, Beheko
Zinean (gaur, Beikozini).
Jaunaren Bideetan
antzezlan musikatuaren
estreinaldia (GAO).
Goian, azken afaria
antzezten. Behean,
Imanol koroa zuzentzen:
Eskolaniako tipleak,
Elizako koroa, Boga-boga
rondalla eta Kresala
abesbatza, denak batera.
IMANOL ORUEMAZAGAREN ARTXIBOA.
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Antolatu egin ginen, GAO, Grupos Artísticos de
Ondarroa. Hor sartzen genituen tipleak, korua, orfeoiko
muntaia hori eta gero rondalla bat egon zen Ondarroan
famosue orduan, Boga-boga rondalla, Drongeneko serre-
rixako anaia bik eta beste herritar batzuk jotzen zuten
rondalla. Behin kalera irten genuen, tipleek eta rondallak
lagunduta. Monja batek, doña Placidak, egin zuen irudi
bat santa Agedarena, argi batzuk ipinita. Espektakulua.
Sorpresa bat izan zen. Horixe izan zen egin genuen lehe-
nengo mobidatxue. Gaur bapezaren hurrengue, baine
orduan ba...

Gero Jaunaren bideetan egin genuen. Gero beste
pausu bat eman genuen, Kresaletan egitea. Eta hor eto-
rri zen 1964an Txomin Agirreren jaiotzaren 100. urteu-
rrena. Eta Ondarroan Juegos Florales egin zen. Montaje
itzela. Kresaletan hementxe eman genuen, hiru aldiz edo. 

Eta orduan pentsatu zen elkarte bat sortu behar
genuela, formala. Eta Kresala elkartea sortu genuen.
Kresala, Txomin Agirregaz gogoratuta, beraren nobela
zela. 1964an legalizatu zen Kresala. Sortzaileetako bat
naiz. Eta gero Kresalan jarraitu zuen koruak, orfeoiak,
antzerkiak... baina pentsatu zen beste atal batzuk sor-
tzea. Txistu atala sortu zen. Berbaldiak ere bai. Eta eus-
kararen atala ere sortu zen. Eta ikastola munduan intere-
sa zeukatenak hortxe sartu ziren. Ni horra batzarretara
sekula ez naiz joan. Talde independiente bat zen. Baina
indirektoki bultzatzen genuen. Kresalak ematen zion
dirua. Baina independiente funtzionatu zuten. 
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Ondarroa, 1964-06-14. Juegos Florales. Euskal
Dantzak frontoian. Txomin Agirre idazlearen jaiotzaren
100. urteurreneko ospakizunak. IMANOL ORUEMAZAGAREN ARTXIBOA.

Ondarroa, 1955. Elixopin. Boga-boga Rondalli. Ezkerretik eskumara: Akuluneko Ignazio Martinez de Luko,
Pazeneko Luis Ituarte, Dongreneko Ignazio Azpiazu, Porruneko Karmel Lertxundi, Aurelio Gallego, Pazeneko
Txomin Ituarte, Pako Arregi, Ana Gallego Otxagabia neskatxua, Jose Garmendia Amadea, Jose Solabarrieta
eta atzean (eskaileretan) Otxagabianeko botikako neskamea Rosario Azpiazu. DONGRENEKO IGNAZIO AZPIAZUREN ARTXIBOA.
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Ondarroa, 1963ko otsailaren 23a. Andra Mari Elizan. Ana Mari Badiola Arantzamendi eta Isidro Elu
Arantzamendin ezkontza eguna. Goiko argazkian, zeremoniaren momentu bat: Jose Maria Badiola Arantzamendi
(padrinoa), Isidro Elu Arantzamendi eta Ana Mari Badiola Arantzamendi ezkonberriak, Donata Arantzamendi
Amallobieta (madrina) eta Imanol Oruemazaga Baseta abadea.
Beheko argazkian, elizako ate nagusian: Jose Elu Arantzamendi, Javier Elu Arantzamendi, Trini Bengoetxea
Burgoa, Pako Alkorta Ansorregi "Baldomin", Kontxita Elu Arantzamendi, Angel Arkotxa Meabebasterretxea, Justa
Bilbao Mendibe, Salvador Elu Arantzamendi?, Imanol Oruemazaga eta ezkonberriak Ana Mari Badiola eta Isidro Elu.

RAKEL ELU BENGOETXEAK EMONDAKOA
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Ondarroa, 1961eko maiatzaren 26an. Alejandro Fernandez Jano eta Itziar Aulestia Danbalaren ezkontza.
Gonbidatuen aurretik, ezkonbarriak Elixopetik behera, ezkondutako abade biekin, Imanol Oruemazaga eta
Gorka Aulestia (nobiaren anaia). FERNANDEZ AULESTIA FAMILIAREN ARTXIBOA.

Ondarroa, 1964. Elizan, goiko pisuan. Tipleen abesbatza entsaiatzen. IMANOL ORUEMAZAGAREN ARTXIBOA.
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Ondarroa, 1980. Kamiñazpi auzoa. Etxe gorriak. ION IÑAKI ARTETXE EGAÑAK EMONDAKOA.

Ondarroa, 1980. Kamiñazpi auzoa. Karenka, Anbulatorioa egin barri. Ezkerrean, eliza. 
ION IÑAKI ARTETXE EGAÑAK EMONDAKOA.
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KAMIÑAZPIKO ELIZAKO ABADE

Nik utzi nuen organista izatea 10 urtera, eta 1967an
Kamiñazpira heldu nintzen. Orduan hasita zegoen
Kamiñazpiko mugimentutxoa. Ordurako nahiden-

beste diru batuta zeukan don Pedrok Kamiñazpin eliza
egiteko. Orduan esan nion «don Pedro, nik pentsatzen
dut neure lana bete dudala». Ordurako etorrita zegoen
Arrigorriagan organista egon zena, Ondarroako seme
bat, «horretxek egin lezake organista, eta ni Kamiñazpira
noa abade modura. Auzune bat da eta hantxe nahi dut
neure aportazinoitxue egin». Gero Bilbora joan behar
izan nuen eta neuk egin gestioa. Ondarroako koadjutore
egin ninduten. Horregaz lortu nuen neure bizitzako ame-
tsa, Kamiñazpin langileekin egotea!

Lehenengo arazoa izan zen eliza egitea Kamiñazpin,
ezer ez zegoen ba! Orduan Kamiñazpi zen etxe gorriak,
eta ordurako hasita zeuden arrantzaleen etxe zuriak egi-
ten. Nonon sartu egin behar ginen. Parrokoa hainbeste
urtetan egon zen dirua eskatzen eliza egiteko. Italianoa,
Eduardo Marino, enteratu zenean zeozertan nenbilela,
lagundu zidan. Otxarkoagara joan ginen, han zeuden
eskola batzuk prefabrikatuak. Gero enteratu ginen non
egin zuten, eta lortu genuen horrelakoxe pabilioi bat
ekartzea, prefabrikatu bat. Elizak ordaindu zuen. Sinple-
sinplea zen. Pentsatu zelako montajie zen, kanpaia eduki
genuen ipinita Iberdueroren poste batean. Gero lagun
batzuk bilatu genituen eta pirografo bategaz egin atze-
an egurrezko irudi batzuk eta... Pisu baten eduki geni-
tuen geure parrokiako montaje guztiak, monja batek utzi
zigun, eta hantxe egiten genituen batzarrak eta. 

O n d a r r o a  2 0 1 7  •

Ondarroa, 1969ko maiatza. Lehen Jaunartzeak
Kamiñazpiko elizan. ION IÑAKI ARTETXE EGAÑAK EMONDAKOA.

Ondarroa, 1969ko maiatza. Ion Iñaki Artetxe
Egañaren lehen jaunartzea Kamiñazpiko elizan.
Argazkian, Imanol, umea eta gurasoekin (Txaro

Egaña eta Jon Artetxe). ION IÑAKI ARTETXE EGAÑAK EMONDAKOA.
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Hau izan zen mugimendu bat guztiz Eliza ofizialaren
beste aldekoa. Ze Eliza zegoen montatuta don Pedron
inguruan, adoracion nocturnako kamarillatxoagaz. Eta
horrexegatik gure pentsamentua izan zen nahi genuela
herriko mugimendu bat. 

Lehenengo gauza egin nuena izan zen bertako junta
bat izendatu. Junta, herritarrak, gizonezkoak eta andrak.
Eta horretxen eskuetan zegoen parrokiaren montaje guz-
tia. Gero beste gauza bat ipini genuena: Alkar Laguntza.
Eta horko presidente ipini genuen elizara joaten ez zen
bat. Dotrina ere ematen genuen taldeka, herriko andrak
eta neskak eta abar. Niretzako inportanteena izan zen ba
seglarrek hartu zutela beste pisu bat. Nik pentsatzen nue-
lako eliza zerbitzurako izan behar zela. 

Eliza usos múltiples zen. Orduan, uda guztietan abade
estudienteak etortzen ziren eta eskola ematen zuten. Eta
elizan bertan uda guztian eskolak egoten ziren umeen-
tzat, goizetan. Bi edo hiru urtean. 

Eskola soziala ere orduantxe sortu zen. Hori mugi-
mendu politikoa zen. Ez naiz gogoratuko zein etorri zen
hori planteatzen, herrian ETA inguruan zebilen jendea,
gazte mugimendukoa, hemengo jendea. Guk argi esan
genuen «bai». Eta bere aterpea egin zuen elizan, 67 eta
68an, negu partean. Astean behin egoten zen, iluntzee-
tan, 7retatik 9etara. Igual 30 lagun eta 40 lagun batzen
zen hor, inori fitxarik eskatu barik. Neu ere egoten nin-
tzen eskola sozialean. Gogoratzen naiz lehenengo urteko
eskola bategaz: «zerk egiten duen nazioa bat, ba euska-
rak...». Guardia Zibilek bazekiten segituan jendea mugi-
tzen zena han, bistan egiten zen eta. 

Ordurako Ondarroa bazen zeozer. Ondarroa bihurtu
zen apurka-apurka ETAren zentro bat. Hemen erakunde-
ko nahibeste jende zegoen. Urte gutxitan, Ondarroan
ezer ez egotetik, bihurtzen da ETAren base bat. Herri
abertzalea zen, eta reskolduetan zegoena. Ikusi zuenean
zeozer, ba kolpe egin zion, piztu egin zen. Jendea etxee-
tan hartzen... Debako euskal jaietan, Urretxuko euskal
jaietan... Ondarroa bolka egin zen. Ni tipleekin kantatuta
nago Debako kioskoan. 

Ni abade moduan ezin nintzen sartu borroka politiko-
an. Nik aurpegia-eta ematen nuen, baina organizazio
baten militatu ez nuen egiten. Hori argi neukan. 

Eliza barruan ere mugimendu bat zegoen, eta ulertu
ere ez zuten egin [Elizako buruzagiek]. Adibidez, misioe-
tako taldeek ez zuten lortu Eskola Peskan leku bat eduki-
tzea. Ikusten duzu ze txoke zegoen! Eta eurak gazteak
organizatuta zeuden, euren batzarrak-eta egiten zituz-
ten, eurek gazteek ekarri zuten Amuriza ejerzixuek egite-
ra. Eta gauza gogorrak pasatu ziren, kanpai jotzeak eta...
68a izan zen el año de la revolución ondarresa. 

Parrokiari boikota egiten hasi zenean, jende asko etor-
tzen zen Kamiñazpira. Nik esaten nien, «hau ere Eliza
da», baina... Cirardak deitu ninduen ni Bilbora, eta nik
esan nion zelan ikusten nuen. Azken batean Eliza dela
herriaren zerbitzurako, herria zegoela pasatzen momentu
horretan crisis de crecimiento bat, «hor herri bat dago
esnatzen dagoena, gauzak sakonago planteatzen ditue-
na, eta erantzun bat eman behar diozu herriari». 

ABADE LANGILEA

Kamiñazpin, 1967an, nire planteamendua zen nik
neure soldatagaz bizi behar nuela. Orduan egiten
genuen hauxe: junta ekonomikoari ematen nion

Ayuntamientuek koadjutore moduan ematen zidan mila
eta piku, hilekoa. Eta gero neure beharragaz ateratzen
nuenagaz bizi nintzen. Egiten nuen orduan: goizetan joa-
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Xxxxxx, 1970. Imanol Xxxxxxxxxxekin.
IMANOL ORUEMAZAGAREN ARTXIBOA
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ten nintzen beharrera, lau ordu egiten nituen;
Arratsaldean ematen nuen meza Kamiñazpin. 

Akontezimientue izan zen abade bat tailerrean ikus-
tea! Baina ordurako ezagutzen ninduten apur bat
Ondarroan. Eta buzoagaz beharrera. Ideiarik ere ez neu-
kan. Lehenengo esperientzia izan zen... guardacalorrak
egiten ziren, aluminiozkoak, txapak, eta haiek bata bes-
teagaz bat egiteko zapaldu egin behar zitzaien. Eta niri
lehenengo beharra eman zidatena, igo gora eta guarda-
calorrari eusten jarri, zapaltzen. Orduantxe erosita neuz-
kan gainera beharrerako botak eta abar. Eta hantxe, eta
halako batean usaina! Klaro, behetik pasa zenean solda-
dorea nire bota atrapatu eta...

Seminarioan bazegoen langile giro bat, baina ez zen
ezer organizatua. Erreferentzia batzuk bai, baina ezer
konkreturik ez. Gero izan zen, beharrean hasi ginanean
eta, Curas obreros eta, orduan bai, hor bazegoen beste
erakunde bat antolatuta. Frantzian eduki zuen indar
handia. Movimiento JOCista zegoen, Juventud Obrera
Católica. Eta irakurri egiten genuen eta... Eliza barruan
ere bazegoen reflexinoi bat. Bazegoen. 64an izan zen
Concilio Vaticano II.
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Xxxxxx, 1970. Ezkerretik eskumara tente: Imanol Oruemazaga, Carmen Basterretxea Barrena, Jesus Garcia
Laka, Xxx eta Xxx. Makurtuta: Xxx. IMANOL ORUEMAZAGAREN ARTXIBOA

Ondarroa, 70. hamarkadan. Barran.
Imanol 1967an hasi zen Mitxeleneko tailerrean beha-

rrean, «goizak, barran; arratsaldeak, Kamiñazpin».
Beheko argazkian (1979-04-27) Mitxeleneko lantegia
inundatuta. «Ura barruraino sartu zen». 1979a izan

zen Imanolen azken urtea barran; urte berean idaz-
kari hasi zen Zubi Zahar Herri ikastolan.

IMANOL ORUEMAZAGAREN ARTXIBOA/ BOLO-BOLO (16.ZK)
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ABADE BAT KARTZELAN

Gu lehenengoz kartzelara joan ginenean 68an izan
zen. Ordurako multak geneuzkan, aurreko urtean
bandera espainola tapatzearren. Ez genuen

ordaintzen multarik, eta osterantzeko herritarrek ere ez.
Kriterixue zen kartzelara joatea. Orduan Mitxelenien
beharra egiten nuen eta arratsaldean bakarrik
Kamiñazpin abade. Eta bidean esan zidaten «jende sos-
petxosue dabil hortxe zuen tailer bueltan» eta aurrera
joan nintzen tailerrera eta atzetik Guardia Zibilak. Eta
multa pagatu behar nuela eta abar eta abar. Eta kotxea
hartu eta eroan gintuzten Indautxura. San Inazio bezpe-
ran eroan ninduten. Bidean konbertsazio interesantea
eduki nuen Guardia Zibilekin, hemengoxe egoerari buruz
eta abar. Egun horretan multadun hainbat abade atrapa-
tu zituzten. Basaurin eduki gintuzten hiru egun, kartze-
lan. Eta hirugarren egunean ekarri zituzten Madrildik
orduan zeuden luxuzko hiru kotxe, tiburón edo, eta kotxe
bakoitzean abade bi, por el decoro debido al estado
sacerdotal. Barazarrera heldu ginenean, mobimiento itze-
la, urduria. Poliziek atera euren pistola eta... konbentzitu-
ta zeuden ETAk ekintza bat egin behar zuela geu libera-
teko. Barazarko igoera hura izan zen inpresionantie!
Horrelakoxe bidaia egin genuen Zamorara. 

Hilabete egin nuen Zamorako kartzelan, kartzela ere
ez zen izan. Ondo pasatu nuen e! Pelotan egiteko modu
berezi bat ere sortu genuen. Zamoran pabilioi handi bat
geneukan eta hantxe lo egiten genuen denok. Eta ohera
joan aurretik desfilea egiten genuen. Jartzen ginen eta
Eusko gudariak gara... eta Nikola Telleria abade zaharra
kapitain, aurrean, eta gero amaitzen genuenean horre-
txek botatzen zituen ba «Gora Euskadi Askatuta!». Ba
huraxe eduki genuen edadeko bakarra. Zenbat bider,
batez be funtzionario batzuk: «eso que hacen ustedes
por la noche, ¡eso no se puede hacer!». 69an eta 70ean
be egiten genuen hori.

68an Obispoa hil genuen! Enzerrona bat egin genuen
Derioko seminarioan eta hantxe geundela obispoa hil
zen. Eta prentsa guztia: «¡los curas lo han matado!».

63an ere, dokumentu famoso bat egin zen, aita san-
tuari bidali zitzaion. Nik orduan hura ez nuen firmau,
penie!

69an urtarrilean Ley de excepción egon zen, Bizkaira
zabaldu zuten. Sarekada bi egin zituzten, bat Barakaldon
eta bestea Ondarroen. Han langile mugimendua eta
hemen abertzale mugimendua. Han Periko Solabarria
sartu zuten eta Ondarroan ba neu. Ley de excepción
aprobetxatu zuten herri ezaugarritsu bi jotzeko.
Ondarroan aurreko mobida guztia zegoen, 68koa. Igual
15 pertsona-edo eroan zituzten. Abertzale jendea. Horixe
izan zen erantzuna Ondarroako 68ko mobidari. Registrue
egin zuten nire etxean eta topatu zituzten Kili kili batzuk,
eta numero baten Euskal Herriko mapa bat zetorren, eta
salaketa: «exhibe un mapa de marcado matiz sectario y

separatista», eta horrexegatik kartzelara. Nigaz batera
Txomin Solabarrieta ere bai. Hori joan zen orduantxe
urtean Ameriketara artzainen patroi edo, eta Ondarroan
familiakoekin azkenengo eguna pasatu eta hara joan
aurretik atxilotu zuten. Sarri ibiltzen zen nigaz. Rato txa-
rra pasatu zuen, ze abioiko billetie zeukan Ameriketara
joateko. Hirugarren egunean-edo soltatu zuten. Geuk
esaten genien, «Txomin no tiene nada que ver con esto,
está de paso». 

Orduan hiru apaiz ginen (Periko Solabarria, Txomin
Solabarrieta eta neu), eta jefaturan eduki gintuzten,
euren bibliotekan. Lehenengo egunean egon nintzen
Indautxuko jefaturan behean, kalabozuen. Eta gero,
Cirardak-eta parte hartuta, abadeok atera gintuzten eta
liburutegira eroen gintuzten. Abadeok aparte. Egun
baten Cirarda etorri zen. Orduan Santanderko obispo eta
Bilboko administrador apostólico zen. Esan genion, «ikus-
ten duzu, zelan gauden, hirugarren pisu honetan bista
ederrekin. Baina gugaz batera detenitu dituzten herritar
guztiak han behean daude, eta zuk egin behar duzuna da
gu hantxe behean besteekin ipintzea». «Ya haré lo que
pueda...». Baina hantxe egon ginen denbora guztian.
Kartzelara eroan behar gintuzten momentuan, gobernu
militarrera eroan gintuzten abade biok. Eta berriro
Indautxura, «ze pasatzen ote da?». Berriro atera gintuz-
ten eta obispatura, konbentuan kartzela betetzeko.
Obispatuan: «Cirarda, gu konbentura ez goaz!». Poliziek
utzi gintuen gu obispoaren eskuetan, eta obispoak kon-
bentura ez doala sartzen eta libre, etxera! 

Egun batzuk egin nituen trankil trankil, eta handik
egun batzuetara Ondarroako kuartel aurretik pasatu nin-
tzen eta joateko esan zidaten, «ya sabe que tenemos
orden de detención contra usted, tenemos que mandarle
a Zamora, a la cárcel». Nik tragata neukan joango ginela,
lehentxoago gerotxoago, eta esan nion sarjentu bateri
«¿me da permiso para ir a casa, para despedir a mi madre
y coger una manta?», eta esan zidan berak: «¿da la pala-
bra de que va a venir?». «Hombre, si he pasado tranqui-
lamente por delante del cuartel es porque ya sé qué es lo
que va a venir, ¿no?». Joan nintzen Kalandira, amari
musu batzuk eman nizkion, manta bat ere hartu nuen...
eta Zamorara zuzenean. Por cierto, hotza Zamoran! Sartu
ohean eta egun guztian altxatu ere ez. Funzionario bat
zegoen la vida imposible egiten ziguna. Abadeak egon
ginen beste presoengandik aparte, pabiloi batean geu
bakar-bakarrik. Eta beharginik ere ez zen sartzen. Hartu-
emanik ez edukitzeko tornu bat zegoen eta tornutik
pasatzen ziguten jatekoa ere, eta guk ikusi ere ez genuen
egiten beste presorik. Geure meza ematen genuen, geure
tertuliatxoak edukitzen genituen...  

Zamoran nengoela, mugimendu bat egon zen
Zamorako espetxean geunden abade guztiak kanpora
ateratzeko. Orduan pasatzen zen Zamora lehenengo
urteetan izan zela boom bat ze antipropaganda itzela
zen. Esaten zuten «¡en una España católica, una cárcel de
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sacerdotes!». Alemaniako aldizkari batek izugarrizko
erreportajea atera zuen! Eta orduan egon zen mugimen-
dutxo bat, eta katalanak atera zituzten. Katalanak zeu-
den ba pare bat. Padre Botei famosue zegoen bertan,
pertsonaje bat zen! Beste jendea be hasi ginen mugitzen.
Orduan bakar-bakarrik ahal genuen idatzi geure kartak
etxera eta gero ba autoritateei. Orduan Casimiro zen

Madrileko arzobispue, eta idatzi genion. Kontserbatzen
dut berak erantzundako karta: «Mi querido Manuel».

Epaiketa baino hilabete aurretik Madrilera eroan nin-
duten eta Yeseríasen eduki ninduten neu bakar-bakarrik.
Funtzionario bat egun guztian neu zaintzen. Abokatua
bilatu zidan Joakin Etxebarriak. Ondarroan ezagutu nuen
Txomin Saratxaga, Ondarroara etortzen zen eta. PNV

O n d a r r o a  2 0 1 7  •

H E R R I A  E T A  H E R R I T A R R A K

Xxxx, 1972. Beheko argazkian, karenka, Imanol Oruemazaga, Karmelo Zamalloa eta Mari Carmen
Iparragirre Gandiaga. IMANOL ORUEMAZAGAREN ARTXIBOA
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munduan ibili zen. Hura inoiz etorri zen Kamiñazpira, ze
eskola soziala Kamiñazpin ematen zen. Eta horrexek bila-
tu zidan niri abokatua, Mitxel Unzueta. PNVkoak! Gero
borroka gogorrak egin nituen, ze bera izan zen Txomin
Agirre sortzen ibili zena Ondarroan. 

Epaiketa egin zidaten maiatzean eta juizioa egin eta
biharamunean etxera bidali ninduten. Eman zidaten sen-
tentzia: 6 hilabeteko kartzela. Eta orduan 70ean egon
nintzen falta ziren beste hilabete bi eta piku kunplitzen
Zamoran. 

HERRIA BIZI-BIZIRIK ZEGOEN

Ni gogoratzen naiz herria bizirik zegoela. Burgoseko
epaiketa etorri zenean entzerrona gogorra egon
zen Ondarroako elizan. Epaiketa hasi baino lehen.

Igual hiru aste edo lau aste entzerronie elizan. Orduntxe
eman zieten egurra abadeei. Gerrilleruek etorri ziren
entzerronan zeudenei egurra ematera. Etorri ziren elizara
eta ateak itxita. Iluntzeko mezagaz denak irten ziren eli-
zatik. Eta klaro kabreau ziren eta abadetxera, eta abade-
txean senperrenak eman zizkieten. 

ELIZATIK KANPORA

Herrian zegoen mobidiek eskatzen zuen Elizaren
aldetik beste aurpegi bat ematea, 68an pasa ziren
gauza guztiekin, hainbeste detentzio egon ziren

herrian... eta Eliza mutu. 69an nik utzi nituen hartu-eman
guztiak Elizagaz, ze Ondarroan izan zen 68an mobida
itzela, eta horrek ondorio bat ekarri zuen: 69an abade
guztiak kentzea herritik. Eta horren ordez abade berriak
bidali zituzten, don Andoni eta don Emiliano, pentsatuta
nortzuk ondo jauzi ahal ziren herrian. Kartzelatik etorri
nintzenean (maiatzean), herrian eginda zegoen aldaketa.
Niri ipini zidaten puesto ona, Delegado de liturgia en
Vizcaya. Abuztua edo izango zen. Nik esan nion obispoa-
ri, «nik Ondarroan jarraitu nahi dut, ze hor herri bat gera-
tzen da gosez eta erantzun barik. (...) Joku zikin bat egin
duzu. Ze jende batek Elizari boikota egin badio zeozerga-
tik izan da. Gauza gogorrak pasatu dira, herri moduan
eta Eliza moduan ere bai». «Entonces te tendré que sus-
pender de tus funciones...». Eta Kamiñazpi orduantxe
utzi nuen. Ordutik, abadea nintzen baina ez nuen ejer-
ziuten. 
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Fuenmayor, 1970eko uda. Udalekuak. Mendian, meza eta jaunhartzea. Ondarrutar gaztetxoei kristautasu-
na irakasten. Argazkietan, Imanol Oruemazagarekin batera beste bi heldu dauzkagu begirale laguntzaile
beharretan: Karmentxu Ibaibarriaga Astorkia eta Jose Luis Bedialauneta Gallardo Papardo. 

INMA LAKA GOENAGAREN ARTXIBOA.
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Ernio mendi tontorrean, 1977. Gailurreko gurutzean. Gurutzpean, Ondarroako kuadrilla. Ezkerretik esku-
mara: Imanol Lertxundi Porru, Patxi Santiso, Yolanda Ibarloza, Miren Lore Zabala, Xxxx, Jose Ramon Osa,
Lur Otsoantezana eta imanol Oruemazaga. IMANOL ORUEMAZAGAREN ARTXIBOA.
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1969an, hori pasa zenean, hasi nintzen egun guztian
tailerrean beharra egiten. Eta hortxe 79raino, Ikastolan
sartu nintzeneraino. Langile bat a palo seco. Kamiñazpin
ez nintzen sartzen, eta lan guztia kristau komunitatea-
gaz. Egun guztian beharra eginda, orduak ere muga-
tuak, baina iluntzeko orduak eta domekako orduak
eta...

Abadeak aldatu zirenean jende bat elizara bueltatu
zen, PNVkoak eta. Herriko jende asko. Beste jende bat,
elizara joan ez arren kristiñau katoliko benetakoak dire-
nak, kristau komunitateetan batzen zen, batzarrak eta
dotrinak euren etxeetan egiten ziren. Jende askok esa-
ten zuen: «burla egin digute, guk eskatzen genuen aba-
deak aldatu, baina hau? Guri ezer esan barik pertsona
batzuk sartu, jakinda abertzaleak zirela». Joko politiko
zikina! Herriari ezer esan barik. Abade guztiak aldatu.
Zertarako? Berari komeni zaizkionak ipintzeko herrian.
Cirardari esan nion: «gutxienez obispo moduan hor
pasatu diren gauza guztiengatik berba bat esan behar
duzu!». 69an nik ikusi nuen kristau komunitatea mar-
txan, eta neu ere joaten nintzen, eta meza bat ematen
nien... Orduan abade langileen mugimendutxo bat
zegoen. Eibarren zeuden fraide bi, Zulaika-eta. Periko
Berrioategortua Zornotzan... eta beste herri batzuetan.
Eta hor giro bat egoten zen, batzarrak eta... komuniñoi
egon zanean abade horiek etorri ziren. Udako eskoletan
ere egon ziren fraide horiek. 
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Mutriku, 1972ko urtarrilaren 6a. Idurreko zelaian (Galdonan). Karmentxu Ibaibarriaga Astorkia eta Jose
Luis Bedialauneta Gallardo Papardoren ezkontza mendian. Imanol Oruemazagak ezkondu zituen (ezkerrean).
Gonbidatuen artean hauek ezagutu ditugu: Atzean, Mari Jose Bilbao eta Bitxore Laka (gitarrarekin). Erdiko
lerroan, Mari Carmen Aristondo, Mari Karmen Lertxundi Porruneku, Karmele Ibarloza Bizkaia, Pazeneko
Juanita Ituarte eta Doita Otsoantezana. Aurrean, Lur Otsoantezana, Liñe Bedialauneta eta Nerea Lertxundi
Porruneku. Beheko argazkian, ezkonbarriak. BEDIALAUNETA IBAIBARRIAGA FAMILIAREN ARTXIBOA.
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Batez ere gogoeta bat zegoen kristautasunaz, eta
herriko arazoei begira jarri. Umeen heziketa ere egon
zen hor. Umeei ematen zitzaien dotrina etxeetan. Argi
zegoen umerik ez zela bataiatu behar, jaioberriei pentsa-
mentoik bez! Pertsona bakoitzak hartu behar zuen era-
baki hori bera nagusitxo izaten zenean. Eta bitartean
oinarrizko dotrina eta pentsaerak eman. Baina berak
hausnartu dezala. Komuniño bat ere egin zen Labetxen.
Talde horretan funtzionatzen zuen (eta aurretik ere bai)
metodo JOCista: ver, juzgar y actuar. Herriko tema bat
diskutitzen zen eta bakoitzak bere iritziak, eta gero
aktua egin behar zen. Erlijioa bizitzagaz lotu.
Gertaeraren bat pasatzen zela, aztertu, eta hurrengo
batzarrerako erabaki edo ekintza bat hartu. Eta hurren-
go batzarra egiten zenean ikusi zer egin den eta zer ez
den egin. Gauza asko idatzi zituzten Ondarroako kristau
komunitateaz. 

Guk ez genuen inoren kontra egin, jende batek pen-
tsatzen du Elizaren kontra joan ginela. «Jangoiko bako-
en Eliza» eta «jaungoiko bakoak» eta horrelakoxe gau-
zak! Pertsona libreen alde borrokatu genuen. Erlijioa
ulertzeko beste modu bat. Erlijioa bizitzagaz lotu. 

Ordura arte, eta Ondarroan batez ere, erlijioa zen
bakarrik kultoa: meza, errosarioa, Antiguara joan eta...
horrelakoxe ekintza erlijioso edo folklorikoak. Ba hori
gainditu egin zen. «Hau ez da erlijioa. Erlijioa da bizitza.
Bakoitzak bere akto erlijiosoak egingo ditu. Baina erlijioa
beste gauza bat da. Herriko arazoei erantzun bat ema-
ten joatea.» Kultua joan zen galtzen eta erlijioa bihurtu
zen eguneroko bizitzagaz lotura. Eta horrek ekarri zuen
gero jende bat talde politikoetan-eta sartzea. 

Nik uste dut kristau komunitateen arrakasta bat
hauxe dela: jende bat herrigintzan martxan egotea, sar-
tzea. Gaur egun ere, gure mobida guztietan %80 dira
hortxe kristau komunitatean ibilitakoak. Horixe niretzat
exitue. Erlijioa ez dela montaje bat, erlijioa da bizi izate-
ko tresna bat, eta hau jende hau ikusten dut borrokan
eta behekoen alde eta...
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Gorozikan, 1975eko ekainaren 22an. 
Ezkerretik eskumara, Adrian Osa, Errapel Garalde,

Edur Zabala, Imanol Atxaga, Lurdes Goiogana
eta Imanol Oruemazaga. KARMELE IBARLOZA BIZKAIAREN ARTXIBOA.

Ondarroa, 1978. Kalekutzean (aldatza zenean). Imanol
Oruemazaga eta Angel Santiso berbetan, Alai taberna
aurrean. IMANOL ORUEMAZAGAREN ARTXIBOA.

Ondarroa, 1977. Imanol Oruemazaga eta Paulin Alkorta.
ONDARROAKO EZKER ABERTZALEAREN ARTXIBOA.
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Komunitatea joan zen diluitzen. Gauza bat gero eta
gehiago pentsatzen dut. Gaurko egungo munduko laizis-
moaren protagonista izan garela. Jende horrek, apurka
apurka, Eliza eta hori estruktura gainditu egin du. Albo
batera utzi du. Elizara ez da joaten. Beste alde batzuetan
dabil beharrean eta abar. Eta urte haiek baloratuta, laizis-
mo sano batera joan gara. 

Nik lagun handienak ditut senegaldarrak.
Musulmanak. Guk borrokatu genuenaren
fruiturik handiena hauxe da: herri batean
bizi izatea erlijio diferenteak trankil. 

POLITIKA KALEAN

Alamedan asanbladak egiten
ziren, herri batzarrak. Herriko
gertaerak, detentzioak, ayun-

tamientuko gauzak... eta horrelakoxe
gauzak. Gero gure kartak egiten
genituen, gure eskrituek eta...
Erantzun bat zen, Francoren denbo-
ran. Gauza soziala ez zen erabiltzen.
Ondarroako bekatua beti hori izan da:
abertzalea da, eta sozial puntua egon
da albo batera utzita. Zeozer baze-
goen asanbladara deitzen zen,
Alamedara. Eta mundu guztiak
berba egiten zuen. Nik ere parte
hartzen nuen. Eta Alamedan

berba egiten nuenean ez nuen ETAren izenean berba egi-
ten. Nik ETAgaz ez neukan erlaziorik eta. Mugimendua
zegoena banekien baina... ni herriagaz bizi nintzen.
«Imanolek hauxe pentsatzen du eta punto». 

Ni 69an-eta ez nengoen inon ere ez. Herriko martxa
segitzen nuen, baina erakunde mailatik eta hortik ez nen-
bilen. 70 edo 71an hasten naiz... Nik beti parte hartu egin

dut herri mugimenduan eta herri asanbladetan. 73an
ya ez ninduten eraman atxilotuta abade moduan.

Eraman ninduten herritar bat moduan. 

URTE GOGORRAK

Gero urte gogorrak ere etorri ziren.
73an, Capitán Hidalgo etorri
zenetik (ofizialki, ze aurretik ere

ibili ei zen). 73ko urtarrilean egin zuen
lehenengo sarekada bat, itzela. Aurretik

atxiloketa selektiboak daude, eta hemen
ya sarekada dago. Capitan Hidalgok eka-

rri zuen eslogan moduan herria
ETAkoa zela. Orduan, gogo-

ratzen dut, neu ere
deteniute nengoen

73an. Atrapatu gin-
tuen danetarikoak,

apurtxo bat
mugitzen zena,
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Ondarroa, 1980. Herri Batasunaren mitina Alamedan. Imanol Oruemazaga mitinari hasiera ematen. HBko
zinegotzia izan zen. Gaztedi tabernako mahaia izaten zen orduan eszenatokia. ONDARROAKO EZKER ABERTZALEAREN ARTXIBOA.
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Ondarroa, 1997. Plaiko musturrean. Imanol Maria Dominga Guenaga Belaustegi emazteagaz eta beste bi
lagunekin. IMANOL ORUEMAZAGAREN ARTXIBOA.

Ondarroa, 2001-06-10a. Sutargi Jatetxean. Bazkaltzen Ioan Arantzamendirekin. IMANOL ORUEMAZAGAREN ARTXIBOA.
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denari kolpe egin zion. Hortxe egunean eroan zuten
baita Maria Luisa karlista, Montejurrakue, huraxe ere
detenidute zegoen kuartelean! Ordurako herrian propa-
ganda asko egiten zen, orri asko ateratzen zen. Eta hare-
xeik ematen zion buruhauste handia gure Capitán
Hidalgori. Hementxe vietnamita multikopista bat egon
behar zela. Eta bere zera izan zen desmontatu egin behar
zuela horixe. Neuk ere ez nekien non zegoen multikopis-
tie Ondarroan. Ez naiz ibili hor munduan eta! Pentsatzen
zuten denek neu ETAn nengoela, baina ni beste mundu
baten bizi nintzen.

Eta, gogoratzen dut, bigarren egunean Hidalgok
bidali zituen guardia zibilak etxe erregistroak egitera, eta
goizean etorri zirenean ba ez zuten gauza handirik topa-
tu. Eta Capitán Hidalgo etorri geure tartera eta «están
todas las chimeneas de Ondarroa echando fuego, ¡no
queda ni un sólo papel!». Multikopisti ez zuten topatu
ere egin. Atxilotu denak irten ziren etxera, eta Kontxita
eta neu bakar-bakarrik bidali gintuzten Gernikara. Eta
handik etxera etorri ginen. 
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Ondarroa, 2002ko urtarrilaren 25ean, Udal Pleno
Aretoan. Imanol Oruemazaga Argia Garridorekin
2001 urtekaria aurkezten prentsari. Augustin
Zubikarai ondarrutar historialariari erreleboa hartu
eta Ondarroako Historia Zaleak hasi zen ONDARROA

urtekaria kaleratzen. ONDARROA 2001 izan zen OHZk
kaleratutako lehena. NEKANE AKARREGI AMUTXASTEGI.

Ondarroa, 2011ko abenduaren 20a. Imanol
Oruemazaga (OHZ lokal aurrean), Koldo Arriolaren

erailketari buruz egindako liburua eskuan duela.
Egun pozgarria Imanolentzat. Harro zegoen egindako

lanagaz, liburua argitaratuta justizia egin zela ikusten
baitzuen. NEREA BEDIALAUNETA ALKORTA /LEA-ARTIBAI ETA MUTRIKUKO HITZA.

Ondarroa, 2010. Hitzaldiak Kofradia Zaharrean.
Imanol Oruemazaga OHZren 10.urteurreneko
hitzaldietan. IMANOL ORUEMAZAGAREN ARTXIBOA.
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Ondarroa, 2000-05-25a. Musika Plaza gainea. Euskal Preso politikoen eskubideen aldeko gose greba txan-
dakatua. Txandan ondarrutar preso ohiak. Ezkerretik eskumara, Jose Mari Aranbarri Botx, Kepa Bengoetxea,
Juan Balentziaga, Gaizka Urresti, Jesus Artetxe eta Imanol Oruemazaga. NEKANE AKARREGI AMUTXASTEGI.

Ondarroa, 2010. Maskuloetxe barruan. Ioan Arantzamendi eta Imanol oruemazaga, Guardia Zibilen koarte-
leko ziegak ikusten. ONDARROAKO EZKER ABERTZALEAREN ARTXIBOA.
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Ondarroa, 2010. Juan Jose Agirre beneditarrarekin (Lazkaoko Artxibo Historikoaren arduraduna) Ondarroako
Ezker Abertzalearen artxiboan. ONDARROAKO EZKER ABERTZALEAREN ARTXIBOA.

Ondarroa, 2010-12-14. Ondarroako Historia Zaleak elkarteko kide batzuk euren egoitzan. OHZk 10 urte
bete ditu. Ezkerretik eskumara: Mari Kruz Lekunberri, Zuriñe Lertxundi, Gotzon Iparragirre, Inma Laka,
Patxi Etxaburu eta Imanol Oruemazaga. MARIBI UGARTEBURU MARKUERKIAGA /LEA-ARTIBAI ETA MUTRIKUKO HITZA.
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Ondarroa, 2011. Imanol Oruemazaga Ondarroako Gizon taldean. Goiko argazkian. hitzaldia Kofradia
Zaharrean. Beheko argazkian, azaroaren 25ean, Gizon Sarearen pankarta eusten, emakumeen kontrako
indarkeria salatzen. IIMANOL ORUEMAZAGAREN ARTXIBOA.
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Baina gure Capitán Hidalgok fijazinoi bat zeukan neu-
gaz, eta montaje polizial itzel bat egin zuen, esaten onda-
rrutar ETAkoak zeudela Iparraldean. Eta sasoi hartan
Ondarroako txalupa asko joaten ziren gasoile hartzera
Iparraldera. Orduan asmatu zuten haiek armak eman ziz-
kietela Jose Mari Otxoantesana Trintxerperi, txalupan eka-
rri zituela eta neuri eman zizkidala. Nik sekula ez dut
kotxerik hartu eta «que yo conducía un coche...». Zelako
montaje txarto egindakoa! Baina beldurra sartu... Eta
eroan ninduten Bilbora La Salvera, eta nik usainik hartu
ez, «ni zergatik hona ba?». Halako baten agertu zitzaiz-
kidan Capitán Hidalgo eta Lekeitioko tenientea zeldara,
eta esan zidaten «ya le hemos preparado a usted un
montaje, ya se puede despedir para unos cuantos años de
Ondarroa». Montajie egin zuten neu Ondarroatik bota-
tzeko. Trintxerpek zertzuk esan zituen jakin nuen, eta nik
esaten nuen: «Trintxerpek honek gauzok esateko, zelako
palizie hartu du! Sekula ez badiot ez armarik ez paketerik
hartu!». Trintxerperi eman zizkioten...! Zelakoak pasa
zituen! Trintxerpe laga zuten dena galduta, sekula ez zan
rekupera ha gizona! Deklarazinoi egin nuenean esan
nuen nik ez dudala oroitzen Trintxerpen paketerik hartu
dudanik, armak gutxiago... Eta nik ez nuela kotxean
armarik eroan, eta paketerik ere ez, hori fijo!

Hori amaitu zen, eta hurrengo urtean beste obispo
bat etorri zen. Eta horrek ikusi zuenean ze egoera zego-
en eta abar, esan zuen «yo no voy a autorizar que te juz-
guen». Eta nik esan arren e! Karta ere idatzi nion, «nik
nahi dut juzgatie, besteen moduen». Eta juiziorik ez zen

egin. Juizio bakar bat egin zen, Jose Marina, eta nik tes-
tigu nahi nuen joan, baina ez ninduten testigu moduan
admititu. Eta Madrilen nengoen testigu izateko e!
Juizioan 13 urte eskatu behar zituzten gutxienez, armekin
atrapatuta. Eta fiskalak 3 urte eskatu bakarrik. Eta abo-
katuak esan zion, «¿Cómo, señor fiscal? Si este hombre
ha traído armas, usted tiene que pedir 12 años». Popa
bistan gelditu zen fiskala. Ta bixamonien Jose Mari etxera
juizioa eginda. Harek momentu gogorrak izan ziren, 73a
izan zen hori!  

Beste batean, 75 bueltan, Ituarteren enterro zibila
egin genuenean, neu atrapatu ninduten eta kuartelera,
eta zapladak eman zizkidaten. Enterro zibila egitearren! 

Udala zan factor importante errepresioan. Orduan
Xaxi zegoen. Gobernadorearen morroi. Jose Guenaga
alkatea ere nire kontraxo gogorra izan zen. Zertzuk egin
zizkidan harek... bueno! Tope egiten nuen beragaz.
Himno nazionala organoan jotzeari buruz eta... bera zan
hor...

HERRI MUGIMENDUETAN LANEAN

Hor gero Kresalan beste martxa batzuk hartu geni-
tuen. Gauza sozialak egitea. Arrantzaleekin
Ondarroan egin genituen... 72, 74 edo 75 izango

zen? Hiru urtetan-edo egin genituen izugarrizko ekital-
diak. Helburua zen arrantzaleen problematika pil-pilean
ipintzea. Orduantxe ikusi nuen lehenengoz... Goiko
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Ondarroa, 2010. Artibai kalean. Txokoaren ilegalizazioa martxan. Txoko aurrean Imanol ertzainekin ber-
betan. ONDARROAKO EZKER ABERTZALEAREN ARTXIBOA.
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Ondarroa, 2013ko uztailaren 26a. Alamedan. Ondarroako Liburu Azoka barruan, omenaldia Imanol
Oruemazagari. Argazkian Imanol jendez inguratuta: Kresala Elkarteko kideak, Bertsutan, Zubi Zahar Herri
Ikastolako ordezkariak, Ondarroako Historia Zaleak eta Udala. ONDARROAKO UDALA.

Ondarroa, 2013ko maiatzaren 15a. Alamedan. Ondarroako Zubi Harresia edo Urtza Alkorta Arrizabalaga
barriro eroan zutenekoa. Argazkian Imanol beste herritar batzuekin inpotentzia aurpegiagaz. Errekaren
bestea aldea eta Plaiko Zubia ertzainez eta furgonez josita. ONDARROAKO EZKER ABERTZALEAREN ARTXIBOA.
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Zinean bota genuen Joseba Txisten pelikula bat. Txalupa
itsasoan, olatuen kontra, altxa gora, gora, gora eta
banba! Jende guztiak: «zer da hori?». Nik ere orduantxe
ikusi nuen lehenengoz eh! Inpresionantie! Ikusita geun-
den gauza txikiak hemen, barratik irtetzean eta. Baina
hura inpresionantie zen! Atlantikoa pasatzen, horrelako
olatuekin, pantaila osoan, esan leiken geure gainera eto-
rriko zela! 

Ba gauza sozial horiek egin genituen. Pare bat antzer-
ki be egin ziren.

Nik Kresalan jarraitu nuen ikastolan sartu arte.

ITSASOKO KOOPERATIBAK

Ordurako Stela Maris-ek funtzionatzen zuen, Kepa
Iturraranegaz. Stela Mariseko kapellaue zen.
Hango batzarretara neu ere joaten nintzen. Hango

mobimientuen lortu zen... Orduan baxurako txalupek egi-
ten zuten zenbat arrantzatu, haretxen beste eroan etxe-
ra. Astero-astero partillie. Eta matxaka zen itsasora joan
behar zela soldatagaz. Eta lortu zen denek dokumentu
bat firmatzea, esaten eurak 5.000 pezetako soldatagaz
joango zirela itsasora. Eta horrelaxe sortu ziren
Ondarroako lehenengo kooperatibak. Urgain kooperati-
ba. Eta lehenengo txalupa izan zen Villa de Ondarroa, eta
gero Sagustan. Iraultza horixe egon zen.

Dirurik ez zegoen. Eta, hain zuzen, gu joan ginen
Arrasatera, Jose Maria Arizmendiarrietarengana. Eta
berak erantzun zigun: «primero hay que formar coopera-
tivistas, y luego hacer barcos.» Baina esan nion: «Jose
Mari, beti partillie ezagutu duen gazte jendea prest dago
hilero-hilero 5.000 pezetako soldatagaz bizi izatera. Ez
duzu uste hori formazioa dela?». Erantzun ere ez. Kasorik
ere ez. Eta dirurik ere ez. Eta handik edo hemendik lortu
zen dirua eta erosi zen Muruetan zegoen Villa de
Ondarroa. Hantxe egiten zeuden. Beraz, 73ko kooperati-
bak Stela Marisetik sortu ziren. 

Gero 77an egin zen greba bat, antxoada guztia galdu
zutena, eta egun batean enteratzen gara konbibentzixan
daudela Arrigorrin. «Zer da ba?». Arrasateko morroi guz-
tiak haraxe. Jose Mari Arizmendiarrieta ere etorri zen.
Jefazo guztiak. 3 egun egin Arrigorrin eta kolpean 13 edo
14 kooperatiba Ondarroan, huelgistakin. Greba zeozelan
amaitu behar zen eta Madrilek dirua eman zion Jose
Maria Arizmendiarrietari. «Amaitu hori asunto hori». Ni
joan nintzen Jose Marigana: «Joxe Mari, lehen 5.000
pezetako soldatagaz itsasoratzeko prest zeudenak forma-
tu barik zeuden. Eta honek? Konbibentzixa bat egin eta
kolpean 13 kooperatiba?». Horrelaxe irten zen. Ze hasi
ziren egiten beti egin den moduan txalupetan: honen-
beste arrain hartu dugu? Ba honenbeste diru. Pasatu zen
bankuek kolpe egin zietela. Eta denak saldu zituzten
Santanderrera, Galizia aldera eta abar. Gogorrena da
Arrasatekoa oso-osorik transplantatu zutela Ondarroara.
Eta Artabiden ipini zuten Ucopesca. Pikutara joan zen. 
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Ondarroa, 2011-05-29. Kamiñazpiko parkean, BOGA! Ibilaldia 2011ko omenduak: Ikastolako jefik.
Ezkerretik eskumara, Miren Terese Lertxundi Kaltzakorta Porru, Imanol Oruemazaga Baseta, Mari Guenaga
Belaustegi eta Sabin Ibazeta Solabarrieta Lonjinoseneku. ENEKO AKARREGI-BOGA! IBILALDIA/ ZUBI ZAHAR HERRI IKASTOLAREN ARTXIBOA.
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Ondarroa, 2016ko urriaren 28an (Imanolen urtebetetze eguna). Artibai egoitzan. Garraxika elkarteko kide-
ak. Ezkerretik eskumara, Pili Urruzuno, Sorkunde SantaKruz, Luken Otsoantezana, Jesus Mari Aramaio eta Jose
Mari Aranbarri Botx. Aurrean Imanol Oruemazaga eta Antigua Elu. PILI URRUZUNO.

Ondarroa, 2014-07-16a. Artibai egoitzan. Imanol Oruemazaga Saratxaga abokatuagaz. EZKER ABERTZALEAREN ARTXIBOA.

ONDARROA 2017_ONDARROA 2008  7/6/18  10:18  Página 95



96

1985EKO TORTURAK

1985ean La Salvera eroan ninduten, neuk ere ez dakit
zergatik. Orduan nahibeste jende atxilotu zuten
Ondarroan, Jarrai eta HASI eta horkoxe giroko jen-

dea. Atrapatu nahi zuten mugimenduko sustraia. Ezker
abertzaleko mugimenduko datuak nahi zituzten. Horixe
zen. Pregunta guztiak horixe. Pregunta asko baita ere
amnistiako legeaz eta amnistiako gertaerak eta abar.
Eman zizkidaten... benetan eman zizkidaten! Haiek pen-
tsatzen zuten nik firmatuko nuela, eta deitu zidaten fir-
matzeko. Baina «se niega a firmar». Jarri ziren benetan
goran-goran, atrapatu ninduten eta zelako palizie eman
zidaten! Marka-markatuta utzi ninduten! Autobusean
etorri nintzen, La Esperanzan. Hainbat ondarrutarrek ikusi
ninduten. Batzuk negarrez. Ze paraderotan nengoen! Eta
etxera ahal nuen moduan ailegatu nintzen. Ez dakit zen-
bat egunera etorri nintzen. Badaukat pena bat, huraxe ez
denuntziatzea. Ez nuen denuntziatu, ez nuen indarra
eduki momentu hartan. 

Hementxe amaitzen da Imanol
Oruemazagari egin genion elkarrizke-
ta. 3 egunetan luzatu zen bederatzi
orduko elkarrizketa. Gauza asko kon-
tatu barik geratu ziren:
Oruemazagaren esperientzia HBko
zinegotzi lez, Franco osteko lehen
legegintzaldietan; Zubi Zahar ikasto-
lan egindako lana; edo historialari
lez egin zituen ikerketa eta elkarriz-
keta guztiak, eta argitaratu zituen
liburu eta artikuluak. 

Imanolek altxor bat ere utzi digu,
bere artxibo pertsonala, azken 60
urteetako Ondarroako historia jaso-
tzen duena.  «Beti izan naiz famau
gauzak gordetzen, baina egon diren
etxe erregistroetan, jende batek erre
ere egin ditu neure gauzak. Nik
Gerratik hona dena daukat. Eta
Ondarroako gertaera asko-eta ere,
hoiek idatzita dauzkat».
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Ondarroa, 2017-04-28a. Kofradia Zaharreko balkoia. Ohorezko pankarta Imanol Oruemazaga Basetari.
ONDARROAKO EZKER ABERTZALEA.
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1945EAN EZAGUTU NUEN GASTEIZKO 
SEMINARIOAN IMANOL 

Adin eta kurtso berekoak ginen. Hantxe egin ginen
lagun eta harrezkero beti jarraitu genuen adiskide.
Mutil bizkorra eta argia izanik, goren-goreneko

notarekin garaitzen zituen azterketa guztiak. Hala eta
guztiz ere, beti izan zen umila. Organoa jotzen ere gazte-
rik ikasita, berak jotzen zuen organoa Seminarioko meza
nagusietan.

Gero, Francok eta Vatikanoak Gasteizko eliz-barru-
tia hiru zatitan (Araba-Bizkaia-Gipuzkoa) banatu zutene-
an, seminaristak ere banakatu egin gintuzten bakoitza
bere lurraldera, horixe baitzen haien helburua: apaiz eus-
kaldunen batasuna eragoztea. Hala ere, Herri Gaztedia
edo Itsas Apostolodutza (biak Elizaren ekimenak), edo
Euskal Herria bera zela, geure arteko bilerak egiten geni-
tuen apaiz bizkaitar eta gipuzkoar talde batek. 

1968AN, 1969AN ETA 1970EAN 
EGON ZEN IMANOL KARTZELAN

1968ko abuztuan, Melitón Manzanas ETAk hil eta
gero, hiru apaiz gipuzkoar Zamorako espetxera urte
biko kondenarekin eraman gintuztenean, ordurako

han barruan zegoen Imanol hilabeterako kartzelatua
beste bost abade bizkaitar eta frantziskotar fraide bi
gipuzkoarrekin, Bizkaiako Gobernadoreak ezarritako
25na mila pezetako isuna ez zutelako ordaindu. Zamoran
hilabetea egin eta etxera itzuli ziren.

1969ko urtarrilean eraman zuten berriro Imanol
Zamorara. Lau lagun aurkitu gintuen han: Alberto
Gabikagojeaskoa, Lukax Dorronsoro, Francisco Botey
salesiano katalana eta laurok. Zamorako apaiz-kartzela
liburuan (2011) idatzita utzi zuen Imanolek ez zituela
inoiz ahaztuko han egiten zuen hotz handia eta bostok
euskaraz ematen genituen meza haiek...

Apirilean, Zamoratik Madrilera eraman zuten
Asociación ilícita y propaganda ilegal delitoengatik
Tribunal de Orden Públicoan egin behar zioten epaiketa-
rako. Kartzelariek esan ziguten Carabanchelera eraman
zutela. «Hori zortea!», pentsatu genuen Zamoran geratu
ginenok, horixe zelako gure betiko eskabidea: edozein
preso bezala tratatuak izatea eta ez beste presoengandik
aparte.
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IMANOL 
ORUEMAZAGA BASETAREN 
HONDRAN ETA ALABANTZAN

Mikel Zuazabeitia

Ondarroa, 1957. Imanol Oruemazaga.
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Imanolen atzetik eraman ninduten ni ere Madrilera.
Zamorako espetxeko Zuzendariak bere bulegora deitu eta
esan zidan: «Prepare la maleta. Le van a trasladar al
Hospital Penitenciario de Madrid para que los médicos
miren esa mano». Zazpi hilabete neraman erradiografiak,
bat gutxienez, egiteko eskatuz, aurreko irailan kartzelan
jausi eta harrezkero eskumako eskuturra apurtuta neuka-
lako. Kartzelako medikuak benda jarri zidan orduan eta
besterik gabe jarraitzen nuen, oinazearekin beti.

Madrilen Yeseríaseko kartzelara eraman ninduten
zuzenean guardia zibilek. Ziega batean sartu ninduen kar-
tzelariak, eta alde egin zuen atea zabalik utzita. Karrajura
urten nuen non nengoen orientatzeko. Karrajuaren alde
batera eta bestera begiratu eta ezer ez zen entzuten, ezta
inor ikusten, ezker-eskumako ziegetako ate grisen ilara
luzeak baino. «Akabo!, bakardadean laga naute», pen-
tsatu nuen. Sentipen horren eraginez edo, karrajuaren
erdian kantatzen hasi nintzen: Triste bizi naiz eta, hilko
banintz hobe... Berehala, inguruko ziega bateko atea
zabaltzen ikusi nuen eta..., nor agertuko?, eta: Imanol.
Hori poza biona!

Yeseríasko espetxea, berez, emakumeen espetxea zen.
Ditxosozko Konkordatuagatik sartu zuten han Imanol. Eta
haren atzetik ni. Biok bakarrik geunden karrajuan. 

Leihoz beteak zeuden patioaren hormen goiko aldeak.
Emakume presoak bizi ziren han goian. Hurrengo goize-
an, presoetako batek leihorik patioruntz begiratu, eta
haruntz eta honuntz zebiltzan gizonezko bi ikusi zuene-
an: 

- ¡Hay chavales en el patio!!!... ¡¡¡Hay chavales en el
patio!!!, deiadarka hasi zen. Kuriosaz bete ziren leiho
guztiak.

- ¡Hola, guapos! ¿Por qué os han traído aquí? ¿De
dónde sois? ¿Hasta cuándo?...

Arantxa Arruti zarauztarra eta beste euskaldun batzuk
ere agertu ziren leihoetan, guztiz harriturik. 

- Zer pasatzen da? Nolatan hemen?...

- Beste presoengandik aparte edukitzearren ekarri gai-
tuzte hona. Biok bakarrik gaude...

Behetik galerietara eta goitik patiora berbetan egiteko
zortea izan genuen egun batzuetan. Garai hartan moda-
modako kantua zen Estas son las mañanitas que cantaba
el rey David a las muchachas bonitas hasten zena.
Imanolek euskarazko letra maitekorra asmatu zion kan-
tuari eta egunero goizalban, duo eginez, abesten genien
euskarazko diana polita goiko emakumeei. Harik eta, ai!,
arratsalde goibel batean arotza ikusi genuen pertsiana eta
leiho guztiak iltzatzen...

Apirilaren amaieran ospitale batera eraman ninduten.
Erradiografia pare bat egin zidaten, eta, medikurik ikusi
gabe, Yeseríasera bueltatu ninduten eta gero Zamorara. 

Imanol Yeseríasen geratu zen, bakar-bakarrik.
Epaiketaren zain. Sei hilabeteko espetxe zigorra ezarri
zion TOPak. 1970ean bete zuen zigor hau Zamorako pre-
sondegian. 

LANGILEEN DEFENDATZAILEA

1998ko uztailaren 15ean Espainiako gobernuak Egin
egunkaria eta Egin Irratia itxi zituenean, Imanolek
bazekienez periodiko berria (Gara) sortzeko egitas-

moan sartua nengoela, eskutitz hau idatzi zidan, Egineko
langileriaren etorkizunaz guztiz arduratuta zegoelako:

Ondarroan, 1998ko Abenduaren 29an.

Mikel Zuazabeitia jaunari. Hondarribia. 

Kaixo adiskide: Eguberri zorionak lehenik
hiretzat, hire emazte eta etxeko guztiontzat!

Ongi izan urte berrian ere.

Benetan kezkatzen eta arduraz betetzen nauan
gaiaz galdezka nator zuregana, Mikel, ia zerbait
argitzen didazun. Gure EGIN dela eta zenbait gauza
mingarri entzuten ari naiz batetik eta bestetik azken
aldi honetan. EGINeko zenbait langile eta herrieta-
ko berriemaileak ere baztertuak gelditu omen dira.
Eta, nik entzun dudanez, oso era mingarrian, ia
informazio eta azalpenik gabe...

Ez dakit, egia esan, nola gertatu diran gau-
zak. Baina langileak ostikoka kanporatzen direla
entzuteak beti min eman badit ere, askoz gehiago
EGIN lakoxe proiektu batean. Are gehiago nolako
baldintzetan eta nolako militantziaz EGINen lan
egin duten kontuan izanik. 

Beraz, dena dela, eta hartu diren neurriak
ezinbestekoak izan badira ere, jendea minduta eta
erreta ateratzea ezin diagu inola ere onartu. Eta
kanpoan gelditzen ari diren langileei zor zaien
informazioa eman behar diegu nahita ez. Ez duk
uste, Mikel? Edonola, hik neronek baino informazio
zehatzagoa izanen duk. Eta nola ez, arazorik balego,
-eta jende bat minduta dagoela, egia duk, antza- nik
ahal dudan neurrian laguntzeko prest nagok.

Besterik gabe, eta hire berrien zai! Besarkada
bero. 

Imanol Oruemazaga

Emaztea eta biok joan ginen Imanolengana arazo
hauen azalpenak ematera. 

Imanolekin egoteko Bilboko manifestazioetara edo
Ondarroara joan behar zen, bera ez zen etortzen honuntz
eta. Ondarroan, «lanaz gainezka» topatzen genuen, beti
«ailegatu ezinik».

Segurutik bere asmo guztiak bete barik harrapatu-
ko zuela gaixoaldiak, eta hero heriotzak aurtengo apirila-
ren 29an. 

Baina gogoan, beti iraungo du gure gogoan Imanol
adiskidearen oroitzapenak. 

AGUR, Imanol!

Mikel Zuazabeitia
HONDARRIBIA, 2017KO AZAROAREN 30EAN
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Zure amak eta atxak balandretan etxen ben biha-
rra?

Aitte zan kapittana, bertan balandran. 

Eta enpresi zeinena zan?

Enpresi beri. 

Ordun txalopi euken eta jaui atxe zan?

Bai. Eta zan patroi, kapittana. Patroi esaten geuntzan
guk. Baine zerin ipintteban... capitán de barco. Aitte be
balandreru euken. Baine txalopi ez zan berana. 

Gure aittan lehenengo barku zan... «Carlitos» ipinitzen
ixena. Eta gero bigarrena handixaua eiban, handik urte
askoa, eta harei ipinitzan aizta bixon ixena: «Rosi Trini». 

Zemat denporan euki ben txalopi?

Aittak ni jaxo baino lehena erosiban. 

Eta gero urte askun euki zenduen?

Bai.

Eta txalopi zelaku zan? Egurrezku ero...

Lehenengo egurrezku, Carlitos. Eta gero egurrezku eiben
bigarrena be, Rosi Trini. 

Carlitos zer zan, horreaz ixenaz erositxako txalopi?
Ala baten baten ixena ipinitsan atxak?

Ez, erosi ban ixenaz. 

Hori gerra aurretik. 

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

«BALANDRETAN
BIHARRA EIN NEBAN
GAZTETAZ»
MARIA ROSARIO
URROSOLO ARANTZAMENDI
(Ondarroa, 1924-2017)

Ibai Muñiz Etxaniz •
Rosana Goikoetxea Malatsetxebarria

Duela urte batzuk elkarrizketa bat egin genion Maria Rosario Urrosolo
Arantzamendiri. Ondarroan egiten zen sagardoari buruzko informazioa
bilatzen genbiltzan, eta norbaitek esan zigun sagardo hori balandretan

eramaten zela Bilbora, txalupetan. Eta esan zigun, baita ere, Maria
Rosarioren aitak balandra horietako batean lan egiten zuela antzina.
Balandretan ekartzen ziren produktuak herriko dendetara, eta herriko pro-
duktuak kanpora eramaten ziren. Sasoi bateko «transportistak» ziren. 

Horrela hurbildu ginen Maria Rosariorengana, eta berari esker lanbide berezi
horren berri eduki genuen. Aurten hil zaigu Maria Rosario, eta bere oroime-
nez berak kontatutakoa argitaratzea erabaki dugu.
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Bai, ni umi nitxala. Zemat urte eukiko nittuzen ba,
Carlitos hartu banin aittak? Urte bi ero hiru eukiko nittu-
zen.

Eta gerra sasoin ibili zan?

Ez, parata, ordun ez euan ixe. Parata dana.  

Eta balandri zer zan, ikatzaz?

Bai, ikatza. Ikatza erreteban. 

Eta zemat bihargin euazen biharrin?

Maiñeruk? Lau. 

Atxe eta beste lau.

Bai. Galdara-makinak eukazen. Eta makinisti sartzeben.
Eta urte asko eiban makinista batek. Hil arte egon zan
biharrin eta. Gero beste bat sartu zan osteabe. 

Atxan ixena zelan zan?

Hilario Urrosolo. 4 arreba eta 3 anaxe zin. Neure atxe zan
zaharrena. Hurrengoku Ameriketa jun zan. Batek eiban
kanpoko barko bat hartu, «Plentzia» ixena eukana.
Bilbotik ero ekarriban, gaztienak. Ordun, bat Ameriketa
jun zana, eta bestik balandreruk. 

Balandra bakarra euan Ondarrun? 

Ez, gexa euazen. Baine erretira eizin denporiaz. Eta geatu
zan geuri bakarrik. 

Eta zemat euazen?

Gure moduko barkuk? 3 ezautu nitxuzen. «Plentzia»
batek ixena, han ebilen patroi atxan anaxi. «Ondarroa»,
bi. Eta hirugarrena «Jesús María». Eta «Carlitos» lauga-
rrena. 

Kotxik eta kamionak hasi zinin, asko erretira eizin. 

Zeuk ze bihar etxen zendun balandran?

Nik «fletak» kobraten nittuzen. Aittak eitten zittuzen, día
de descanso hartzeban eta berak rellenaten zittuzen,
zeintzuk zeinenak zin. Eta diru ipintteban zemat. Eta ni
kobratea juten nitxan, dendeta, komertzixuta. Generu
ekarteban Bilbotik. 

Ze ordun etorten zin biajantik dendeta, ofreziuten gau-
zak. Eta denderuk erosi eitteben. Eta gure aittak erreko-
jiu eitten zittuzen Bilbon barkuaz. Eta barkutik Ondarrure
ekarten zittuzen. Eta gero aittak eitteostazen fletak esa-
tengakozenak, fletes. Eta ni juten nitxan kobratea. 

Dendeta edo komertzixuta.

Baporan jauita be bai. Ikatza be ekarteban ta. Ikatza en
general baforantzako ixaten zan ekartebena. Eta burdini
eta horrek gauzok tailerretako. Gauza asko. Masixak, kar-
natak. Horrek be bai, barrilak ekarten zittuzen. Gauza
asko, bariau. Ba bai.

Eta gero zer egoten zan, beste jente bat hori kargioi
deskargateko?

•  O n d a r r o a  2 0 1 7

Ondarroako molla. Plencia balandra, Zubi Zahar azpian. 
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Deskargateko, barkoko gixonak baino gexa bizin. Eta
kaletik etorten zin deskargi etxea, laguntzea. Eta gero
danai partilli emoten gakoen. 

Eta gero banaketi? Bakotxe beran jenerun bile juten
zan? 

Jenti etorri eitten zan. Abisa eitten geuntzan barku ailata
dala eta errekojiutea juteko jeneru. Karrukin juten zin
karreteruk. Kaballo karrun. Eta karrukin juten zin bakotxe
beran dendeta.

Eta gero zu juten zinan kobratea. 

Gero ni juten nitxan handik astebetea ero. 

Eta dendak akordaten zaz zeintzuk zin?

Komertzixuk, ba «Arruti», Zubi Barrixan parez. Eta
Garridok eukan ardau tokixe, eta hara be juten nitxan
kobratea. Hara eruten gendun ardau eta eraixak, koña-
kak eta... Zubi barrixe pasa eta aurrea euan. «Apraiz», ez
zan ondarrutarra, gernikarra zan, baine Ondarrure etorri
zan, eztai nik, Ameriketatik ero... eta dendi ipini ban,
generu, ultramarinos, Zubi Barrixan hasieran, eskumata,
euazen denda bi, «Elu» bat eta «Apraiz» besti.
Kanutaneko denda be ekarten zan zeozer, botoi kajak
eta... Arizmendinekuk be beti ekarteben dendako zeozer. 

Herri guztik ezautuko zatxun.

Bai, eta neuk be bai. 

Eta propinaik jasoten zendun?

Propini? Keba, ordun justun. Ez euan ordun propinaik. 

Ofizini ero zeunkazuen?

Ez, dana etxin. Aitte neban sekretaxu [barrez]. Zer falta
baneukan, laster ipinikostan...

Eta aldrebesetako biaji bazeukazenduen? Hamendik
Bilboa ero beste leko batea eruti generu?

Eztot pentsaten Ondarrutik erutebenik ixe. 

Guri esasku sagardau eruten zala. 

A bai! Sagardau! Sagardau bai. Akordaten na! Sagardau
eitten zan herrixan.

Zeinek etxeban sagardau?

Ahaztute dakat ixena. Itturribarrin euan sagardaundexi,
eittebana. Hantxe eitten zin sagardauk. Eta gero karga
barkure, eta eruteben ba pedidu euan parajea. 

Upeletan erutezan?

Bai, upel handixak. 

Produktuk zelan eruten zin, kajetan?

Dendetako bazan, jaboik-eta, kajak. Azukri sakutan.
Holako jeneru, babi eta inddarra-eta, sakutan. Kajak ero
sakuk. Upelak ixaten zin likidu bazan asko. Bestelan,
botellak bazin, kajetan. Sagardau bukoittan etorten zan.

Bukoi handixak. Eta barkure eruten zin ganarukin, gurdi-
xaz. Eurak baserrittarrak ekarteben ganaruk. Sagar asko
euan eta sagardau asko eitten zan baserrixetan. Etxin be
sagardau eraten gendun matordutan. Gure aittak esate-
ban: «zuek eran sagardau, nik ardau erangot eta».
Matordutik kanpoa ez eban aproba be etxen. Etxin eua-
nin be ez zan txikiteru eta. Ez gakon gustaten txikiteu. 

Eta bukoi bueltan eruten gakoen baserritxarrai?

Ez, ez. Hutsik ez zan ekarten. 

Eta ordun sagardau Bilboa eruteben. 

Bai. Bilboa eruteben. Hantxe euazen konpradorik, konti-
xu, erostebenak. 

Eta gauzak ze eruten zin, txalopin goiko partin? Ala
almazena eukan?

Bodega bi eukazen. Eta [puntala] eukan berak barkuk,
eta hantxe sokiaz lotzen zittuezen, gixonak egoten zin
deskargan laguntzen, eta lotu sokiaz eta barkuko bode-
ga. 

Eta fabriketako arrainik-eta ezan eruten harutz? 

Salazoik? Salazoik kanpoa bixaltzen zin. Eta barkun eru-
ten zin beste herri batea. Ze barko handixak kanpotik
etorten zinak salazoin bile, beste herri baten sartzen zin.
Santander ero... barko handixauak zin de. Portu be han-
dixaua ixan bir, Ondarru baino handixaua. Santander, eta
Bilbon be bai te. Eta gure barkuk, aittak erun eitten zittu-
zen, han barko handixin sartzeko. Zelako biharrak!

Merkia ixango zan itsosutik eruti. 

Bai kontixu!

Eta txalopi zer etxen zan, Zubi Zaharreko parea
sartu ala kanpoko partin geatu?

Gure balandri sartzen zan Zubi Zaharran alderdire. Eta
behera, itsoso partea arrimaten zin kargi-eta sartu bibe-
nin mollatik. Kanttopin.

Klaro, lehena Kantxopin eitxen zan karga-deskargi. 

Bai. Karretillan ekarten ben jauik kargi. Karro-kaballun
ekarteben kargi automobilik ez euanin. Eta gero kamion
txikixak be urte ben, eta kamionetan ekarteben karretilli
barkure. 

Kamionak urtebenin zuentzako konpetentzixi be
bai. Jenti hasiko zan kamionaz juten Bilboa. 

Ez pentsa. Denpora ixango zan, baine asko ez. Barkun
erun biharra gexa ixatentzan ze Ondarruko kargi, masi-
xak-eta ixaten zin, eta horrek beste barko bateaz deskar-
gi ein bir ixaten zan. 

Klaro, ordun onena txalopan erun eta portun bertan
txalopan deskargati.

Bai.
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Eta biajik zer zin, luzik? Egun askokuk ixaten zin?

Lantzin behin 6 egun eta 7-eta etxen zitxuzen porto
bakotxin. Beste batzutan egun baten jun eta egun bire
buelta. 

Baine gero deskantsu eingo ban herrixan.

Ez eban deskantso handirik eitten. Kargi presentaten
gakonin jun ein bir ixaten zan atzea be. 

Ordun atxak buelta gexen Bilboa etxeban.

Bai. Bilboa. Ta lantzin behin Santanderrea be bai.

Eta Donostire eta Pasaire eta...

Pasaire be bai. Donostire ez. Pasaire asko bidar jun ixan
da. 

Zeu zemat urteaz hasi zinan biharrin?

Ni biharrin hasi nitxan gaztetaz. Kobraten hasi nitxan
ba... Zemat urte? Komuniñoi eindde neuan da, 9 neuka-
zen komuniñoi ein nebanin. Ba 10-11 urteaz hasi nitxan
fletak kobraten. 
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Eta eskola ez zinan jun?

Bai. Eskola, eta astin egun bat hartzen neban, eguena
ero, arratsaldi, fletak kobrateko. Eguenin ez zan egoten
arratsalditan eskolaik. Gazteik hasi nitxan fletak kobra-
ten. 

Eta maxun edo maistran ixenik?

Maistrak euazen. Kanpotarrak zin. Herriku bat euan.
Leibar apilledu eukana. Alabi. 

Eta nun, eskola nazionaletan?

Eskola nazionaletan, lehenengo zaharretan. Eskola zaha-
rrak euazen. Eta gero barrixak ein zittuezen. Ze ez euan
eskolaik. Ayuntamientun lokal bat euan eta hantxe emo-
teben eskoli, eta beste batzuk emoteben telegrafu euan
parajin, hutsik euazen lonja bi ero. Lekoik ez euan da.
Kalandixan be baeuan bat. Baine gobiernoku ez zan eh!

Sue hartuben eskola nazionalak, eta horretxeatxik
ein zin barrixak.

Bai. Aldakuntza handixak egon zin. Sue egon zan eta
gero ba barrixak ein zitxuezen. Lau eskola goxan, eta lau
behian. Goxan mutilenak eta behian neskenak. 

Eta beste maestran ixenakin akordaten zaz?

Lau maistra euazen eskola barrixak ein zinin. Carmen zan
bat. Maria Luisa bi. Kontxita beste bat. Ahaztute dakaz...

Euskeraz ala erderaz eskolan?

Maistrak erdaldunak zin. Kastellanuk zin. 

Eta zigorrik euskeraz etxeatxik? 

Bai. 

Gogorrak zin ordun?

Jo be bai, makiliaz eskun. Kastigu belauniko jarritxe,
beran pupitrin albun, asko bidar, lezinoi ikasten. 

Etxin euskeraz eingo zenduen.

Bai. 

Zemat anaixarreba zinen?

Ixan ginan 6. Baine bi hil eizin, gaztik zile. Nik enittuzen
ezautu. Eta lau bixik. 

Zemagarrena zaz zeu?

Ni laugarrena. 

Zer zinen, neska bi eta mutil bi?

Bai. 

Eta danok txalopan biharra etxen zenuen?

Ez. Batek bakarrik. Nausixak. Besti gazti zan ondiokan.
Eskolan ebilen. Baine gero nausi ein zanin, bigarrenak pe
barkun eitteban. Ta ixan zan patroi. Eta balandrako
patroitzi berak eruteban. Atxan ordez. 

Amak etxetik kanpoa etxeban biharra?

Etxin eitteban. Etxeko biharra. Neuri erakutsi zelan garbi-
tzen dizen kuartuk eta, ohie zelan eitten dan-eta erakus-
ten. Eta ikasi nebanin neuk ein bir ohiak eta linpiezi be. 

Eta ahiztik be txalopan etxeban biharra zeuaz
batea?

Ez. Ahizti jostune zan. Josi eitteban etxin. Kanpoako. Ha
ez zan kobradori. Neu nitxan kobradori. 
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Nun bixi zinen umetaz?

Riberan. Numeru zan 11. Laugarren pisun. Azkanengoko
pisun. Balkoi handixak burdinazkuk. Etxe ederrak zin,
handixak zin, baine zaharrak. Beti konpontzen ibili bir.
Jauik ezeben nahi ixaten ixe ein eta. Norberanak, bixi
danak ein bir. Errentan geuazen. Eta goxan euazen gan-
barak. 

Zeu ezkondu zinan?

Bai.

Eta ezkondu eta gero jarraitzen zendun biharrin
bertan?

Nik fletak kobra eitten nittuzen.

Ezkondu eta gero be bai?

Bai. 

Zeu beti egon zaz hor biharrin ala gero laga ein zen-
dun?

Aittak gero urtita saldu eiban barku. Ze kantzata euan
eta... beti kanpun. Beti Bilbon eta Santanderren. Kantzata
euan eta laga eiban. Eta gero anaxi sartu ban patroi.
Anaxe nausixe. Eta ha be ezkondu arte barkun ibili zan
eta ezkondute gero be bai. Eta gero saldu-ero eiben
barku. Erretiru hartu banin anaxik. 

Zure gixona zein ixan zan?

Jesus Basterretxea. Lehenengo bera be itsosoku zan, gaz-
tetaz. Antxobi-eta ekarteben, sardini te berdela eta hola-
ko gauzi ekartebena. Gero nire gixonak fabrika baten,
Martinez de Lukon, tie bat eukan, fabriki eukena, salazoi
eitten bena, eta hantxe sartu zan. Ezkondu baino lehena.
Eta hantxe segiuten ban. Andri Martinez de Lucona ban
nire gixonak tie, aman aizti. 

Gero urten eiban fabrikatik, barku barrixe ein gendunin,
eibanin aittak, Carlitos saldute. Ta hantxe sartu zan, fabri-
kiai lagata. Kanbixa eizan itsosoa. 

Seme-alabaik euki zenduen?

Bai, bi euki nitxuzen. Neska bi. 

Ta anekdotaik badakazu? Baten batek fletaik
ordainddu ez ero...

Ez. Holakoik ez gasta pasa sekule. On, esan ixaste inoiz
bafor jauik: «txikiñe, etorri zeinke bixar ero etzi? Ze etxin
eztakat diroik eta. Barkure jun binaz.» Eta «bai, etorriko
naz bixar, eta euki etxin diru.» Eta holantxenik juten
nitxan hurrengo egunin. Holakuk be pasa gataz. Bafor
jauin itsosoko txalopak ikatzdunak zin ba, ikatza errete-
ben, eta ikatza ekarri eta neu juten nitxan fleta kobratea
jauin etxea.
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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 

ERRETRATUEN
OTZAREA

107
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Ondarroa, 1933. Poxpolinak, errepublikan. Tente ezkerretik eskumara: Amalia Burgoa Ibazeta, Mari Cruz
Arrizabalaga Etxaburu, Aintza Etxaburu Badiola. Jarrita: Rosario Arrizabalaga Arantzamendi. RAKEL ELU BENGOETXEAK
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Ondarroa, 1936. Tente, Pedro Cruz Bengoetxea Zendoia eta Matilde Burgoa Ibazeta. 
Jarrita, Vicenta Burgoa Ibazeta eta Ignazio Burgoa Ibazeta. RAKEL ELU BENGOETXEAK EMONDAKOA
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Ondarroa, 1949ko uztaila. Manuel Bengoetxea Arostegiren itsasorako boletoa. RAKEL ELU BENGOETXEAK EMONDAKOA

Afrikan, 1949an. Manuel Bengoetxea Arostegi arrantzale ondarrutarra dago tartean (eskumatik seigarrena).
RAKEL ELU BENGOETXEAK EMONDAKOA
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Afrikan, 1949an. Manuel Bengoetxea Arostegi arrantzalea dago tartean. RAKEL ELU BENGOETXEAK EMONDAKOA
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Ondarroa, 1949ko maiatzean. RAFAEL IBARLOZA BALENZIAGAK EMONDAKOA

Ondarroa, 1955. Korretan. Andoni Arrasate eta Casiana Solabarrietaren ezkontza. Ezkonbarriak erdi-erdian, eta
ezker-eskuman, padrino-madrinak: Maximina Ansorregi eta Fidel Solabarrieta. DANEL SOLABARRIETA ANTXUSTEGIK EMON-
DAKOA
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Ondarroa, 1950 inguruan. Mollan. Tente: Silbestra Etxaburu, Gozoa Badiola Antxustegi, Luis Arantzamendi
Antxustegi, Xxxxx, alemaniar bat eta Edurne Arrizabalaga Kresalaku. Belauniko: Rosita Burgoa Urrosolo, Eguzkiñe
Guenaga Antxustegi eta Xxx Urrosolo Etxaburu. LUIS ARANTZAMENDI ANTXUSTEGIREN ARTXIBOA

Ondarroa, 1950 aldera. Miren Terese Lersundi Jimeno Miren Akerra, tabernan zerbitzatzen. 
EZKER ABERTZALEKO ARTXIBOA.
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Ondarroa, 1955 aldera. Solabarrieta-Bedialauneta familia. Gurasoak 12 seme-alabekin. Sagradakuk (Siempre
Sagrada Familia eta Beti Sendi Deuna txalopak). Ezkerretik eskumara, tente: Jon Ander, Sabas, Agurtzane, Terese,
Josu, Liñe, Ali, Miren, Antonio eta Leon. Aurrean eserita: Bernabe, Ama Bixenta Bedialauneta Igotz, Aita Juan
Solabarrieta Amallobieta eta Domingo. SAGRADAKO ARTXIBOA.

Ondarroa, 1959 aldera. Lesteko molla eta Egidazu kaia. Artabide 50 eta 52-54 etxeak egiten.
RIKARDO LEZEA MTNEZ DE LUKOK EMONDAKOA.

ONDARROA 2017_ONDARROA 2008  7/6/18  10:19  Página 114



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

115

Itziar, 1957ko otsailak 16. 
Maribi Badiola eta Jose Beiro ondarrutarren

ezkontza eguna. Ezkonberriak tarta ebakitzen. 
BISIT BEIRO BADIOLAK EMONDAKOA.

Ondarroa, 1958. 
Kontxita Elu Arantzamendi eta 
Trini Bengoetxea Burgoa koinatak. 
RAKEL ELUK EMONDAKOA.

   

Ondarroa, 1961. Xole tabernan (gaur, Idoia taberna) Ezkerretik eskumara: X, Jose Beiro eta Emilio. BISIT BEIRO
BADIOLAK EMONDAKOA.
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Ondarroa, 1959-08-17. Arrantzale Eguna. Kuadrila beheko kaleko petrilean (Itsasaurren). Ezkerretik eskumara
petrilera altzatuta: Jose Luis Arrizabalaga Lesmes, Jose Saras Makau,Jose Elu Arantzamendi eta Elias Garmendia
Saizar Patxaneku. Jarrita:Erdiko hilaran, Pakita (ez zen ondarrutarra), Isabel Cueto, Conchita Elu Arantzamendi,
Trini Bengoetxea Burgoa Karril, Pura Bengoetxea Burgoa. Makurtuta: Itziar mutrikuarra eta Mariasun Bedialauneta
Urkiza. RAKEL ELU BENGOETXEAK EMONDAKOA

Ondarroa, 1960-08-17. Arrantzale Eguna. Kuadrila Xole taberna aurrean (gaur Idoia taberna).Tente: Xxxx, Bruno
Etxaburu, Jose Mari Artola, Jose Burgoa, alemaniar bat, Jose Goenaga, Juana Antxustegi, Luis Arantzamendi eta
alemaniar bat. Behean makurtuta: Nati Iriondo (Xoleko behargina) eta beste biak alemaniarrak dira. LUIS
ARANTZAMENDI ANTXUSTEGIREN ARTXIBOA
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Ondarroa, 1965-08-17. Arrantzale Eguna. Alamedan, Plaiko Zubi alboan. Itziar Martinez de Luko
Izaskun eta Rikardo Lezea seme-alabekin. RIKARDO LEZEA MTNEZ. DE LUKOREN ARTXIBOA.

Ondarroa, 1960??? Arrantzale Eguna. Mutil gazte koadrila. PILINA URRUZUNOREN ARTXIBOA.

ONDARROA 2017_ONDARROA 2008  7/6/18  10:19  Página 117



118 •  O n d a r r o a  2 0 1 7

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, 1963-08-17. Arrantzale eguna. Gazte bi dantzan Kofradiaren aurrean. Egun honetan omenaldia
egin zitzaien 1926ko Kontxako bandera irabazi zuten arraunlariei. (Banderak eskegita daude Kofradian)
Ezkerrean, Miren Odriozola Serreru eta bere aurrean Marian Alkorta Baldomiñeneku. Erdi erdian, Antxiñe Akerra,
eta bere atzean Lau Anaiako koiñatak: Gloria Maruri Gartzia ezkerrean (begi bakarra ikusten zaio) eta Genoveva
Agirretxea Jeno. Aurreko mutil txiki biak, txapelduna ??? eta albokoa Jose Artetxe. Dantzariak ez dira ondarruta-
rrak. KEES SCHERER ARGAZKILARIAK EGINDAKOA.
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Ondarroa, 1963-08-17. Arrantzale Eguna. Kanttoipen
Garbiñe Argoitia San Martin eta Mari Tere San Martin
Barrenetxea ama-alabak. JOSE MARI ARGOITIAREN ARTXIBOA.

Ondarroa, 1963-08-17. Arrantzale Eguna. Bazkaria bodegan. Ezkerretik eskumara goiko ilaran: Mari Nieves
Ituarte Bengoetxea, Mari Tere Bedialauneta Bengoetxea eta Maria Rosario Arrasate Bedialauneta. Erdiko ilaran:
Pedro Juan Arantzamendi Arrizabalaga, Pedro Mari San Martin Arantzamendi, Ines Arantzamendi Akarregi eta X.
Aurreko lerroan: Miren Lore Diz San Martin, Garbiñe Argoitia San Martin, Mari Tere San Martin Barrenetxea, Ines
San Martin Arantzamendi eta Luis Mari San Martin Arantzamendi. JOSE MARI ARGOITIAREN ARTXIBOA.
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Deba, 1958ko uztaila. Brindise. Mahaiaren ezkerreko aldean: Jose Solabarrieta Etxaburu, Karmele Txakartegi,
Nicolas Larrinaga eta Maria Bengoetxea Arostegi (arraindegikoa). Mahaiaren eskumako aldean: Jose Maria Burgoa
Ibazeta, Beatriz Ereño eta Amalia Burgoa Ibazeta. RAKEL ELU BENGOETXEAK EMONDAKOA

Ondarroa, 1957. Jesus Mari Agirre Azpiri eta Alizia Iramategi Badiola Kakapotxoneku, aita Fernando Iramategik
egindako txalopekin. IMANOL ORUEMAZAGA BASETAREN ARTXIBOA.
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Ondarroa, 1958ko ekaina. Gazteen Eguna: Kalejira, karrozak, txaranga eta amaiera frontoian zezenik gabeko
korridarekin. Goiko argazkian kalejira Alameda parean. Aurrean, Imanol Eizagirre Jimmy torero jantzita.
Eskuman, Juan Balentziaga kapotearekin. Beheko argazkian,  »La Banda de los Casiguapos« txaranga pijamaz jan-
tzita, Antiguako Ama kaletik gora. IMANOL ORUEMAZAGA BASETAREN ARTXIBOA.
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Ondarroa, 1964ko uda. Musika Plaza eta kioskoa. RIKARDO LEZEA MTNEZ DE LUKOK EMONDAKOA.

Berriatua, 1965-08-10. Asterrikako jaiak. San Lorentzo eguna. Ondarrutar dantzariak eliza aurreko plazan.
JONE TXURRUKA IRAOLAGOITIAREN ARTXIBOA.
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Berriatua, 1965-08-10. Asterrikako jaiak. San Lorentzo eguna. Ondarrutar dantzariak eliza aurreko plazan.
JONE TXURRUKA IRAOLAGOITIAREN ARTXIBOA.

Berriatua, 1965-08-10. Asterrikako jaiak. San Lorentzo eguna. Ondarrutar dantzariak eliza aurreko plazan.
JONE TXURRUKA IRAOLAGOITIAREN ARTXIBOA.

   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
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Ondarroa, 1967-11-02. Mare biziak eta olatuak. EDURNE ITUARTE BADIOLAK EMONDAKOA.
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Ondarroa, 1977-78???. Ezkerretik eskumara tente: Konsuelo Larrinaga, Garbiñe Urzuriaga, Nieves Aranbarri,
Elvirita Beitia, Lorea Badiola, Miren Artetxe, Amaia Zelaia, Eli Ituarte Kipulas, Divina Bedialauneta eta Terese
Lersundi. Makurtuta: Lorea Aulestia Danbala, Maria Rosario Santiso, Itziar Azpiri, Miren Lersundi Akerra, Maria Rosa
Beitia, Maria Rosa Artola eta Xxxxx . ELISABET ITUARTE BADIOLAK EMONDAKOA.

Ondarroa, 1968-70???. Ezkerretik eskumara: Luis Alkorta, Pilina Urruzuno, Juan Jose Eizagirre, Antigua Badiola Osa,
Ana Mari Bergara Etxabe eta Cosme Barrenetxea Etxaburu. PILINA URRUZUNOK EMONDAKOA.
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Ondarroan, 1967. Zaldupen.
Gorozika - Asterrika futbol 
partidua. Argazkiko atezaina:
Felix Txurruka, Asterrikako ate-
zaina. JONE TXURRUKA IRAOLAGOITIA-
REN ARTXIBOA.
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Ondarroa, 1969-06-24. Gorozikan
San Juan egunean. Ezkerretik esku-
mara: Eli Ibarloza, Idurre Ibarloza,
Joseba Ituarte eta  Argia Ituarte
lehenguso-lehengusiñak. IDURRE
IBARLOZAK EMONDAKOA.

Ondarroa, 1972-06-24. Gorozikan San Juan egunean. 
Ezkerretik eskumara: Imanol Elu Bengoetxea, Trini Bengoetxea Burgoa, 

Mari Karmen Arkotxa Elu, Rakel Elu Bengoetxea, Virginia Arkotxa Elu, Angel Arkotxa Elu,
Josu Urrutia Bengoetxea eta Iñaki Garalde Bedialauneta. RAKEL ELU BENGOETXEAK EMONDAKOA

Ondarroa, 1971ko uztaila. Erdi-erdian, Jose Manuel Ibar Urtain euskal boxeolari ospetsua bazkaltzen lagunekin
Veganeko jatetxeko terrazan. Ezkerretik hasitxe: Felix Txurruka, x, Salbador Barruetabeña, x (Elorrioko alkatea),
Urtain, Jose Mari Txurruka, x, x, Juan Txurruka, Jose Anakabe. JONE TXURRUKA IRAOLAGOITIAREN ARTXIBOA.
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Ondarroa, 1977ko irailean. Amnistiatutako azken preso politikoa: Fran Aldarondo ondarrutarra.
EZKER ABERTZALEKO ARTXIBOA.
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Ondarroa, 1977ko irailean. Amnistiatutako azken preso politikoa: Fran Aldarondo ondarrutarra.
EZKER ABERTZALEKO ARTXIBOA.
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Ondarroa, 1980ko abuztua. Frontoian. Herritarrak Herri kiroletako frogak ikusten Andramaixetan.
JONE TXURRUKA IRAOLAGOITIAREN ARTXIBOA.
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Ondarroa, 1980ko abuztua. Aizkolariak frontoian. Herritarrak Herri kiroletako frogak ikusten Andramaixetan.
JONE TXURRUKA IRAOLAGOITIAREN ARTXIBOA.
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Ondarroa, 1984an. Or-Konpongo futbol taldea, frontoian. 
Ezkerretik eskumara, gorengo lerroan: Andoni Basterretxea, Oier Urkiza, Beñat Aramaio, Unai Urruzuno, Joxepe
Santiso entrenadorea, Felix Quinteiro, Josean Akarregi, Jose Basterretxea eta Eladio León. Erdian: Jose Ignacio
Malvido, Ander Abixi, Salva Gonzalez Txordo, Arrokero, Gotzon Eizagirre Brontxe, Etor Etxaburu Pixki, Mikel Arizti
eta Peito Lavin. Eserita: Ruben Ansola, Aitor Bergara Trillo, Josu Eizagirre, Iñigo Basterretxea, Domingo Martin
Badiola, Aitor Zarraga eta Iñigo Aristondo. Baloiak: KICK OFF-MIKASA-ADIDAS TANGO-KICK OFF-ADIDAS TANGO-KICK
OFF-KICK OFF. JOSU EIZAGIRREK EMONDAKOA.
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2014an gutxi falta izan zen Ondarroak
emakumeen trainerua izateko. Baina,
2017an bai, Lea-Artibai trainerua uretan!
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2017 DENBORALDIA:

LEA ARTIBAI
ARRAUN TALDEA:
EMAKUMEZKOEN

TRAINERUA URETAN!

LEA ARTIBAI
ARRAUN TALDEA:
EMAKUMEZKOEN

TRAINERUA URETAN!

H E R R I A  E T A  H E R R I T A R R A K

Iñaki Beitia Etxaburu 
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U
rte asko darama Ondarroako Arraun Taldeak emakumezkoe-
kin ere batel eta traineriletako txapelketa ezberdinetan parte
hartzen, eta ez dira gutxi izan Bizkaia zein Euskadiko
Txapelketetan lortutako garaipenak.
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B
aina adin konkretu batera heltzean ez dute
Ondarroarekin jarraitzeik izan. Batzuetan, arrazoi
ezberdinak medio, arrauna uztea erabaki dutela-
ko baina beste hainbat kasuetan, emakumezkoen
trainerurik ez dugulako eduki herrian. E

neritz Alkorta izan zen bateletan eta traineriletan
Ondarroarekin lehiatu ondoren Zumaiko trainerua
joan zen lehenengo emakumezko arraunlaria.
Hurrengoko urtean, berarekin batera, Nagore
Osoro eta June Aranbarri ere joan ziren Zumaira,

eta bertan egon ziren hainbat urtetan. Garaipen handiak
lortu zituzten biek, estropada askotan banderak irabazteaz
gain, aipatzekoak dira Gipuzkoako, Euskadiko zein
Estatuko Txapelketak, EUSKOTREN LIGA edota KONTXA-
KO garaipenak.

Nagore Osoro eta June Aranbarri, Zumaiako traineruan. Kontxako txapeldunak izan ziren 2013an.
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2
014 urtean emakumezkoen talde polita osatu zen
Ondarroan beste behin ere. Batel eta trainerilletako denbo-
raldi bikainak egin ondoren, trainerua ateratzeko saiakera
bat egitea pentsatu zuten. 
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A
urredenboraldiko estropada batzuetan ere parte hartu
zuten baina nahiko justu zenbiltzanez jendearekin bertan
behera geratu zen saiakera, ez zegoela berme nahikorik
ikusi zutelako Ondarroa Arraun Taldean.

G
arai hartako emakumezko arraunlari askok utzi egin
zuten arrauna. Batzuk, aldiz, jarraitzeko ilusioa eta
gogoa zeukatenez, Orio Arraunketa Elkartera joan ziren
probatzera. Horietatik batek, Saray Caamañok, udako
denboraldia, beraz, Orioko traineruan jardun zuen.

ONDARROA 2017_ONDARROA 2008  7/6/18  10:20  Página 139



H
urrengoko bi urteetan ere antzera joan
zen kontua, hau da, batel-trainerila den-
boraldiak Ondarroarekin lehiatu eta trai-
neru denboraldian kanpoan, baina kasu
honetan arraunlari gehiago eta Zarautz-

Getariarekin. Zehazki ondokoak hauek izan ziren
aipatutakoak: Saray Caamaño, Nerea Badiola eta
Amaia Galdos bi urtez eta urte bat Mar Larrea eta
Leire Larrinagak. (alboko argazkian)

B
atel eta trainerila denboraldiak berdin
joan dira, hau da, Ondarroarekin lehia-
tu dute.

H E R R I A  E T A  H E R R I T A R R A K

ETA HELDU DA
AURTENGO
DENBORALDIA

Bateletan
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Traineriletan

Batel-trainerila denboraldietan Ondarroarekin lehiatu zutenak
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Brontzezko domina Bizkaiko Txapelketan

Nicolas Vicuña (Lekeitio) eta Iñigo Larrinaga (Ondarroa) izan ziren lehen fase horretako entrenatzaileak

O
ndarroan bezala badirudi Lekeition ere ema-
kumezkoen trainerua ateratzeko aukerak
aztertzean hasita zeudela eta bakoitzak bere
aldetik nahiko zailtasun izango zutenez, elkar-
te biak kontaktuan jarri eta elkarrekin saiake-

ra bat egitea pentsatu zuten. 
G

ehienak berriak baziren ere arraunlari kopuru
ederra bildu zen proiekturako. Esperientzia
eza ilusio eta ikasteko gogoarekin gainditzen
joan ziren. Asko entrenatzeaz gain aurreden-
boraldiko zenbait estropadetan parte hartu

zuten.
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P
restakuntza aurrera zihoan eta
bitarteko gehiago ere bazegoenez,
traineru ligan parte hartzeko eraba-
kia hartu zuten ofizialki Ondarroa
eta Lekeitioko Arraun Elkarteek.

LEA-ARTIBAI ARRAUN TALDEA eratu zen
eta LEA ARTIBAI-CIKAUTXO izenarekin
lehiatuko zuten.

Entrenatzaileen aldaketa planteatu zen
izan ere Iñigo Larrinaga zein Nikolas Vicuña,
Ondarroa eta Lekeitioko gizonezkoen trai-
neruetan erabat murgilduta egon behar
baitzuten. Entrenatzaile berri bezala HASIER
ETXABURU eta ERLANTZ OSA izendatu eta
22 arraunlariko talde iraunkorra osatu zen.
Horietatik bederatzi Ondarroakoak, beste
horrenbeste Lekeitiokoak eta lau
Elantxobekoak.

ETA BABESLEA BILATU ZEN,
CIKAUTXO, ALEGIA!
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LEA-ARTIBAIKO traineruaren estreinaldiko urte honetan
parte hartu duten Ondarroako arraunlariak ondokoak
dira: SARAY CAAMAÑO, MAR LARREA, LEIRE LARRI-

NAGA, NAGORE MEILAN, NAIARA GALDOS, NEREA SAN-
CHEZ, NEREA URRESTI, MADDI ORUE eta LIDIA CHILARU. 

ONDARROAKO ARRAUNLARIAK!!!

Saray Caamaño Mar Larrea Leire Larrinaga

Nagore Meilan Naiara Galdos Nerea Sanchez
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Nerea Urresti Maddi Orue Lidia Chilaru

2017. Lekeitioko Isuntza hondartzan. 
Ondarroako arraunlariak euren entrenatzaile Hasier Etxaburu eta Erlantz Osarekin.
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E
kainaren 17an izan zuten estreinu ofiziala, Bilbon,
bertan hasi baitzen Gipuzkoako Emakumezkoen
Traineru Liga. Hamar partaidetik bederatzigarren
geratu ziren.

LEHENENGO ESTROPADA OFIZIALA!!!

Astero estropada bat edo bi jokatuta bederatzigarren bukatu dute Gipuzkoako Liga.
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G
uztira 19 estropada ofizialetan parte hartu
dute denboraldian zehar: Hamalau
Gipuzkoako Ligan (ez puntuagarriak barne), bi
EUSKOTREN ligako sailkapen estropadetan,
bat Bizkaiko Txapelketan, bat Euskadiko

Txapelketan eta beste bat  KONTXAKO sailkapen estropa-
dan.

Garaipenak era askotara ulertu daitezke eta arraunari
dagokionez, ez da beti banderak irabaztea. LEA-ARTIBAI
ARRAUN TALDEAREN kasuan garaipen haundia izan da
aurtengoa, estropada guztietan uretan egotea, emaku-
mezkoen arraun munduan tokia egiten hastea, lanaren
ondorioz guztien errespetua irabaztea, eta abar.

Horiez gain, estropadaz estropada jarraitzeko aukera
izan dugunok zera esan dezakegu baita ere, ikusle, gai-
nontzeko talde eta oro har arraunlari askoren aldetik
somatu den konplizitatea. 

Beste proiektu guztiak ere horrela hasi ziren. Helduko
dira kasu honetan ere, urte asko baino lehen, beste helbu-
ru batzuk jarri eta aurreko postuetan lehiatzen ibiltzeko
momentuak. ZIHUR BAIETZ!!

DENBORALDIA AMAITZEKO TOKI APROPOSENA!!!
LEA-ARTIBAI ARRAUN TALDEAREN lehenengo denbo-

raldiko azken estropada toki aproposenean jokatu zuten,
Donostian, alegia, Kontxako sailkapen estropadan.

Kantauriko gizonezkoen zein emakumezkoen traineru
gehienen artean egon ziren. Bat gehiago izan ziren arrau-
naren festa nagusienetarikoan. 

Iñaki Beitia Etxaburu 
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ONDARROA,
EUSKAL
KULTURAREN KABIA
Ondarroa, 2017ko abenduaren 2a. I. TXILIXOKA EGUNA.
Ondarroako Txilixoka Musika Kolektiboak sortutako eguna:
Alamedan ipinitako karpan (euria eta hotza nagusi baitziren)
herriko taldeek kontzertuak eskaini zituzten bazkalostean
hasi eta goizaldeko ordu txikiak arte. Argazkian, Markos
Untzeta eta bere taldea. YOLANDA EIZAGIRRE URKIOLA/KLIK-KLAK
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Ondarroa,
2015eko urrian.

III. MARABILLI FESTIBALA.
Jose Mari Argoitia

Goikozinako eszenatokian
aurkezten. 

NEREA BEDIALAUNETA ALKORTA/
LEA-ARTIBAI ETA MUTRIKUKO HITZA.
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ONDARROA: EUSKAL KULTURAREN KABIA

JOSE MARI
ARGOITIA

SAN MARTIN
(Ondarroa, 1958-2016)

Mikel Santiso Urkiza

153O n d a r r o a  2 0 1 7  •  

Ondarroa, 1964. Jose Mari Argoitia San Martin, sei urterekin, Celedonio Arriola eskoletako argazki ofizialean.
JOSE MARI ARGOITIAREN ARTXIBOA.

BIOGRAFIA TXIKI BAT 

J
ose Mari Argoitia San Martin kazetari ondarrutarra 2016ko apiri-
laren 27an hil zen, 58 urtegaz. Izatez kazetaria eta komunika-
tzailea bazen ere, musika, zinema eta literatura zale handia zen.
Musika arloan, esate baterako, Itoiz musika taldearen hainbat
kanturen hitzen egilea ere bada, eta idatzi zituen pop estilo boro-

bileko testuek taldearen arrakastan lagundu zuten. Herriko taldeetan
ere parte hartu zuen Argoitiak. Manuelistetako bat zen hasiera-hasie-
ratik (Marabilli Festibalaren antolatzaileak) eta Zientziaren Giltzak elkar-
teko presidentea ere bai. 

Bada Ondarroan
kulturari eta musikari

ekarpenik egin dion
jenderik, eta baita gure

artean egon ez arren
aztarna lagatzen

jarraitzen duenik. 

Horietako 
bat da 

Jose Mari 
Argoitia 

San 
Martin.

ONDARROA 2017_ONDARROA 2008  7/6/18  10:20  Página 153



154

EUSKAL TELEBISTAN BEHARREAN

M
usikari eta kulturari eskaini zion bere bizia
Jose Mari Argoitiak, batik bat ETBn lanean
hasi zenean (1984an hasi zen bertan, 26
urtegaz), Iurretako estudioetan lehenengo,
Miramonen gero. Toti Martinez de Lezeak

Argoitia zendu ondoren aitortu zuen bezala, ilusioz eta
talde lanez betetako ETB hartan ezagutu zuten elkar.
Miramongo estudioetako lehen urrats haietan zegoen
bera, askorentzat Ondarru izenez ezaguna. 

Jose Mari Euskal Telebistako programa batzuetako
zuzendaria eta gidoilaria izan zen. 80ko hamarkadan
ETBko programen zuzendari Mikel Lejarzaren taldeko kidea
zen Argoitia, telebistako programak Miramongo estudioe-
tan egiten hasi zirenean; bi plato baino ez zituen estudio
haietan, Argoitia izendatu zuten musika saioen arduradun,
jakitun hori zela berak atsegin zuen mundua.

Programa hauen arima izan zen Argoitia: Katukale
(1986), Atrila (1988), Jazz eta aurten (1988), Ikuskaria
(1993), Klasikoen Txokoa (1995), Eklipsea eta Eitb Kultura
Gaua, (gero Kultura gaua deituko zena). 

Sasoi haietan berrikuntza izugarria suposatu zuen
Katukale programak, Euskal Herriko musika taldeak zuze-
nean aritzen baitziren saio hartan. Ikaragarrizko laguntza
izan zen musika talde asko ezagutzera emateko: «Berea
izan zen ideia, saioari zein forma emango zioten ere berak
erabaki zuen. Izena zein izan behar zuen eta nolako deko-
ratuak ere berak erabaki zituen. Nik programarako sintonia

•  O n d a r r o a  2 0 1 7
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Ondarroa, 1966ko uda, Arrigorri hondartzako hatxetan. Ezkerretik eskumara goiko ilara: Mari Tere San
Martin Barrenetxea, Garbiñe Argoitia San Martin, Miren Lore Diz San Martin, Amaia Diz San Martin, Begoña
Arrizabalaga Badiola. Beheko ilaran ezkerretik: Amaia San Martin Badiola, Jose Mari Argoitia San Martin, Ion
Arantzamendi Arrizabalaga eta Jose Mari Arantzamendi Arrizabalaga. JOSE MARI ARGOITIAREN ARTXIBOA.
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Ondarroa, 1974 aldera, Veganeko terrazan. Jose Mari gurasoekin. JOSE MARI ARGOITIAREN ARTXIBOA.

Ondarroa, 1970 aldera.
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proposatu nion. Gustatu zitzaion eta hartu egin zuen»,
gogoratzen du Itoizeko bere lagun eta musikari Jean Marie
Ecayk. (http://mugalari.info/opinion/itoiz-marea-gora-jose-
mari-argoitia-katu-kale/-tik itzulita)

Azken urteetan, Gaur egun eta Teleberri-n aritu zen
Argoitia.

Joseina Etxeberria Euskadi Gazteako esatariak honela
gogoratzen du Argoitia: “Nire telebistako zuzendaria izan
dena. Ondarruko portutik hegaluze osoa hartu eta auto-
busez etxera ekartzen zidana. Musika hitzaldi, elkarrizke-
ta eta eztabaida ugari. Itoizen letragilea. Kazetari
perfektoa, erudito izan gabe, edozein gaietaz
beste edozeinek baino gehiago zekiena. Nik
nola esango diot agur Argoitiari? Ez dago
despedida posiblerik! Lagunzurtz!”

BETIDANIK BEREZI
Hurrekoek aipatzen duten lez, haruntzago begi-
ratzeko doaia zeukan, gauzen zergatia bilatzeko,
esku artean zeukana ustiatzeko. Lagunek
ere, Kantxopi kuadrillakoek, beti-
danik nabarmendu dute zein
izaera berezikoa zen, bat ere
ez azalekoa.

Durangon ere bizi izan
zen, eta han ere utzi zuen
aztarna. Gidabaimenik ez
zuenez, ohiko bidaiaria
zen goizeko lehen ordu-
ko autobusetan.

Bidelagun ugari egin zituen, Bilbora edo Iurretara bidean
ETBra lanera joateko.

Bere gertukoek ordutegirik gabeko gizon bat zela esa-
ten dute: «Zerbaitetan sakontzen bazebilen edo lanean ari
bazen ez zeukan ordutegirik. Orduek baino gehiago pisa-
tzen zion gogoak».

Kazetaria izatez, Zuzenbide ikasketak ere hasi eta ia
amaitu zituen Donostian, eta herriko politikagintzan ere
bere sartu-irtenak egin zituen; «ez zen geldirik egotekoa,

normalean isilik, baina lanean aritzen zen».

Jean Mari Ecay bere itxurarekin ere sartzen
da. «Jose Mariren look-a ere oso berezia zen,
propioa: larruzko zapata handiak eta panazko
praka zabalak, eta holako idazle-poeta-filo-
sofo itxura hartzen nion,  haien ondoriozko
errealitate desfasatuarekin... Beste sasoi bate-
koa zirudien arren, aldi berean, ondan zego-

en, modernoa zen. Azken urte hauetan tarteka
gertatu izan gara, beti rollo onean; azkenengo
aldia 2015ean izan zen Bilbon, alkateak Itoiz

taldea omendu zuenean. Udaletxean
batu ginen denok». 

Loiun eman zituen
azken egunak, seguru
asko ideiaren batekin
buruan, hura hobetzeko
edo proiekturen bat mar-
txan jartzeko. Lagun
askoko gizona zen; ingu-
ru askotan laga du betira-
ko hutsunea.
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Ondarroa, 1973-74 aldera, Zaldupe futbol zelaian. Jose Mari eskumatik lehena lehenengoko ilaran makur-
tuta. JOSE MARI ARGOITIAREN ARTXIBOA.
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ITOIZ

2
016ko apirilaren 27a zen Jose Mari
Argoitiaren bizitzako binilozko dis-
koak bere azken soinua atera zue-
nean. Beharbada, Marea gora igo
zenean Lo egin zuen betirako.

Altxor handia laga zuen herrian Itoizen abesti
ezagunenetako batzuk sortu zituen lagunak.
Agur esan zuen, betiko!

ITOIZek, zalantzarik gabe, arrasto handia
utzi du euskal musikaren ibilbidean. 1970eko
hamarkadan jaioa, bere estiloak diferentzia
nabarmena ekarri zuen. Inozentzia ausarta eta axolagabea
nortasun sinfonikoan oinarritu zen, halako jarrera fresko
eta, era berean, sakona lortuz. Dena dela, ITOIZek, batez
ere, bihozkadaz eta sentipenez beteriko kantu zoragarriak
ditu eta errepertorioa askoren oroimenean bizi da oraindik.
Zeinek esango zien Ondarroako eta Mutrikuko gazte haiei,
hainbeste urteren ondoren, oraindik ere gogoratu, bertsio-
natu eta, hein batean, betikotu egingo zituztela?

INDAR TRABES izenarekin 15-16 urteko sei gazte mutri-
kuar-ondarrutarrak musika talde moduan hasi ziren jotzen.
Juan Carlos Perez (ahotsa eta gitarra), Jose Garate Foisis
(baxua eta ahotsa), Joseba Mendizabal (gitarra), Antton
Fernandez (teklatua), Estanis Osinalde (bateria) eta Anjel
Azkarraga Matxitxa (managerra, musikoa izan gabe talde-
koa ere). Lehenengo kontzertua Venecian izan zen 1974ko
abenduaren 21ean, ikasketa bidaiarako dirua batzeko. Eta
musika tresnak ordaintzeko berbenak egiten jarraitu zuten;
garaiko euskal abesti ezagunez gain, eurak sortutakoak
jotzen zituzten dantzaldietan. Baina, euren helburua rock
progresiboa egitea zenez, eta 1978an Durangoko
Azokarako diskoa ateratzeko aukera izan zutenez, izena
aldatzea erabaki zuten, aurreko izena musika berbeneroa-
ri lotuegia zegoelako. Lehenengo diskoa (Itoiz) rock pro-
gresiboa da, jazza, esperimentazioa, abesti bereziak, bar-
nerakoiak eta surrealistak, hitz poetikoez josiak. 

Errobi lehenengo euskal rock taldeak utzitako soinu-
lorratza nabaritzen zaio (nazioartean Jethro Tull, Mike
Oldfield, Genesis, Santana etab.). Juan Carlos Perez zen
taldeko konposatzailea; letrak berriz, Lekeitioko bi poeta
gazterenak ziren: Joseba Alkalde eta Joseba Garcia.

1980an Ezekiel etorri zen, hurrengo diskoa: kontzep-
tuala, berezia, abstraktoa, ederra, «jazzeroa eta antiko-
mertziala», J.C.Perezen hitzetan. Hainbat kolaboratzaile
izan zituen diskoak. Ordurako Joseba Mendizabal eta
Estanis Osinalde ez zeunden taldean. Eta Joseba Erkiaga
(flauta) eta Pedro Jose Laka (bateria) gehitu zitzaien.

O n d a r r o a  2 0 1 7  •  

INDAR TRABESetik

ITOIZera (1974-1978).

ITOIZen argazkiak
(1978-81) 

ITOIZ (1978-1988) ANTOLOGIA •

LIBURUXKATIK HARTUTAKO ARGAZKIAK
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Alkoleak (1982) estilo sinfonikoari eutsi zion baina
Marilyn: sagardotegia eta jazzmana abesti entzunerraz eta
politaz, aurreratu egin zuen hurrengo etaparako irekitzen
ari ziren bidea: pop-rockari heltzea. Hemen ere taldeak
gitarrista eta bateria berriak izan zituen zuzeneko kontzer-
tuetarako: German Ors eta Jimmy Arrabit (Donaixtikoa).

Baina 1982 urte amaieran berriro gitarra-jotzaile alda-
keta eta, Donibane Lohitzuneko Jean-Marie Ecay gehitu
zitzaien. Trebea, sortzailea eta ideia
berrien ekarle, musika sinfonikoa eta
rock progresiboa utzi, eta berau izen
zen Itoiz pop-ean murgiltzearen "erru-
duna". Musikaz blai-rekin norabide
berria hartu zuen Itoizen musikak. «Guk
rock progresiboko erritmika erabiltzen
genuen kantak egiteko, eta Jean-Mariek
Fleetwood Mac erritmoa ekarri zuen
(USAko pop-rockaren indar melodiko eta
komertziala), pop erritmo binarioa guk
ezagutzen ez genuena. Harekin lotuta,
kantuaren kontzeptua ekarri zuen ere,
hiru minutukoa eta leloarekin. Guk ordu-
ra arte pieza kontzeptual txikiak egiten
genituen, garapen luzeko kantuak»,
gogoratzen du J.C. Perezek. 

«Nire lehen lana Itoizen zuzeneko
kontzertuak ematea izan zen, euren hiru
diskoetako errepertorioa. Rock progresi-
boko piezak ziren. Sasoi haretan, Europan
zabaltzen ari zen pop britaniar guztia
entzuten genuen sarri Juan Carlosek eta
biok: The Police, Simple Minds, U2, The
Clash… Hori dela eta, feeling ona izan
genuen, eta hurrengo diskoko musikak

bion artean konposatzea proposatu zidan. Horrela,
Mutrikura joan nintzen bizitzera, han baitzeukan Juan
Carlosek bere Tascam-a, lau pistako grabadora. Hantxe
bertan egin genituen Musikaz Blaierako maketa guztiak.»

ARGOITIA, LETRAGILEA

Eta gitarra-jotzaile aldaketarekin bate-
ra, letragile aldaketa ere etorri zen Itoiz
taldera: Jose Mari Argoitia SanMartin.
«Ez ginen kuadrilla berekoak ze bera
txikitaz Kantxopeko kuadrillakoa zen.
Institutuan egin genuen bat, ze kinta-
da berekoak ginen; baina bera A
zenez eta ni G, gela ezberdinetan
geunden. Juan Carlos be institutuan
ezagutu genuen», gogoratu zuen
Jose Garate Foisis-ek. 

«Argoitia ondarrutarra zen eta
Itoizekoen aspaldiko laguna.
Aurkeztu egin zidaten, eta Juan
Carlosek egiten ari ginen musika
berrien letrak egitea proposatu zion,

goitik beherako aldaketa behar zute-
lako Itoizen kantek. Nik 20 urte egin
barri nituen eta Juan Carlos eta Jose
Mari ni baino nagusitxoagoak ziren,
25na urte. Adin tarte txiki horrek
rollo ona ekarri zigun, lagun arteko
giro ona eta sormenerako konplizi-
tatea», gogoratzen du Ecayk.

«Jose Marigaz ditudan lehe-
nengoko oroitzapenak Mutrikuko
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ITOIZen DISKOG
RAFIA

• Itoiz (1978)

• Ezekiel (1980)

• Alkolea (1982)

• Musikaz blai (1983)

• Espaloian (1985)

• Nobela beltza (singlea)

(1985)

• Ambulance (1987)

• ...eremuko dun
en atzetik

dabil (1988, zuzenekoa/

album doblea/ azken urtea)

• Itoiz 1978-1988
(2000),

Kutxa (diskografia osoa +

argazki liburua + historia)

• Itoiz-Antologia 
1978-1988

(2008) (CDa + DVDa)

ITOIZ, 1982

ITOIZ, 1985
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plazako tabernakoak dira - jarraitzen du-; han geratzen
ginen kantu berrien ideietaz berba egiteko. Ideia eta ener-
gia handikoa zen Argoitia. Bor-bor. Akordatzen naiz,
batzutan frenoa jarri behar izaten niola bixkat. Juan Carlos,
Jose Mari eta hiruron arteko kolaborazioak Musikaz blai-
erako oso emankorra izan zen. Argoitia Itoizek izan duen
letrista poperoenan izan da, Juan Carlosek sarritan adiera-
zi izan duen bezala». Musikaz Blai, diskoko bederatzi abes-
tien letrak ondarrutarrarenak dira: Ustela, Happening base-
rrian, Safari, Larunbaten azala, As noites da Radio Lisboa,
Marea gora, Flash begi batean, Lo egin eta To Alice.

1983ko Durangoko Azokan kaleratu zuten Musikaz
Blai eta harrera bikaina izan zuen, bai entzuleen aldetik bai
kritikaren aldetik: Urteko disko onena hautatu zuten, eta
Marea gora laugarren single onena. Argoitiak pop estilo
borobilean asmatutako letrek, kontzeptuaren arrakasta
horretan lagundu zuten. «Kanta politak eta kontzertu biri-
bilak... Errez jateko diskoa izan zen, publiko zabal handia-
rentzat.  Jendetza handia hasi zen etortzen gure kontzer-
tuetara», dio Foisisek.

Hurrengo proiektua Espaloian izan zen, disko poperoa
hori ere, baina naturalagoa eta barnerakoiagoa. Baina
hemen letrista nagusia Bernardo Atxaga izan zen, Perezek
eskatuta. Halandabe, Argoitiak bi kantuen letrak idatzi
zituen: Egun motela eta Abar Irratia.

Beste disko bi gehiago ere etorriko ziren Itoizen ibilbi-
dean, baina 87ko abenduan Fadurako kiroldegian izanda-
ko kontzertuan euren azken diskoa grabatu zuten, zuze-
nekoa eta doblea. Euren agurra izan zen. 88ko martxoan
Bordelen azken kontzertua eman zuten.

(Itoiz. Info + bideo honetan: https://www.youtube.com
/watch?v=xW1Zu3AvBGM

MANUELISTA ETA ZIENTZIAZALEA 
4. Marabilli Sormen Festibalaren antolaketan hutsunea
somatu dute Manuelistek. Jose Mari Argoitiak irrikaz itxa-
roten zuen hitzordua izaten zen Marabilli, berak atsegin
zituen diziplinak uztartzen zituen festibala herrian bertan
egiten baitzen. 2015eko Marabilli festibalean Montxo
Armendariz eta Asier Altunagaz batera igo zen Goiko
Zineko oholtzara, hainbeste maite zuen zinema munduaz

solasteko. Jende gutxik sakontzen zuen Argoitiak beste.
Kirmen Uribe Manuelistaren iritziz, hutsune handia laga du
taldean. «Pena handia dugu. Jose Mari, batez ere, zinemaz
arduratzen zen Marabillan. Bere ideia izan zen ere, esate-
rako, goizetako Matinée-a egitea, eta horren inguruko
debatea sortzea. Jaialdiaren inguruan ideia asko izaten
zituen; zein ekarri eta hori dena bideratzeko orduan.
Ikuspegi zabala zuen, eta gai askoren inguruan oso pertso-
na jantzia zen. Egia esan, kultura arloan asko zekien per-
tsona zen, eta zinema, literatura edo musika mailan asko
lagundu digu. Asko ikasi dugu berarengandik».
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Ondarroa, 2012ko urrian. Beikozinan. Manuelistak
(batzuk) I.Marabillan. MANUELISTAK

Donostia, 2010 aldera, San Telmo museoan. Jose Mari Argoitia ETBko lankideekin.
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Zientziaren Giltzak elkartea «umezurtz» geratu dela
nabarmendu du Mario Feijoo elkarteko kideak. «Beraren
falta asko igarriko dugu. Haize berriak ekarri nahi zituen
Ondarroara, eta Zientziaren Giltzak elkartea, hein handi
batean, berari esker sortu zen. Gaiak denon artean auke-
ratzen bagenituen ere, bera zen ideiak ematen ziguna. Beti
ere, gauza freskoak eta pertsonaia interesgarriak ekartzen
ahalegindu da antolatu ditugun hitzaldietara, eta berari
esker, asko ikasi dugu eta pertsona interesgarriak ezagu-
tzeko aukera izan dugu. Gure aldetik eskerrak eman nahi-
ko genioke».

UTZI DUENA
Argoitia egin zuenarengatik bezain garrantzitsua da herri-
tarrentzat utzi duenarengatik. Bere kulturzaletasun handia
zela eta, Artabide kaleko seigarren solairuko etxe hartan
utzi zituen hainbat liburu eta diska, dokumentu asko,
hausnarketa ugari eta lan pila. Etxekoek Derioko Euskal
Bibliotekara, Labayru Fundaziora eraman zituzten bere
ondasunak, artxibatu eta erabiltzeko. Behar duenak hartu,
gozatu eta sakontzeko, berak atsegin zuen legez.

Sumatu dute bere hutsunea etxeko, kuadrillako, laneko
eta Marabilliko lagunek. Urte eta erdi igaro da gure artean
egotea laga zuenetik, Artabideko seigarren solairu horre-
tan argirik pizten ez denetik, baina bere izateari eta lanari
esker beti egongo da bere zati bat euskal kulturan txerta-
turik.

4. MARABILLAN, OMENALDI BI 
Hainbat urtez egindako lana eskertzeko, berataz gogora-
tzeko eta Marabilli berarengana ere iristeko, omenaldi bi
jaso zituen Jose Mari Argoitiak 4. Marabillan, berak eraku-
tsitakoa nolabait bueltatzeko asmotan. 

Urriaren 7an, zapatuan 12:00etan Bide Onera zineman
batu ziren bere senideak, ondarrutarrak eta mutrikuarrak,
Kantxopeko bere kuadrillakoak, bere lagunak, manuelis-
tak, herritar asko eta beste hainbat aurpegi ezagun, Itoiz
taldeko kideak esaterako: Juan Carlos Perez, Jose Garate
Foisis eta Antton Fernandez. Omenaldi oso berezia eta sen-
titua izan zen. Ana Elordi aktoreak aurkeztuta, Eladino
Gonzalezek Jose Marirekin bizitakoa gogoratu zuen, hun-
kituta, eta Foisis-ek ume-gazte denporako pasadizoak kon-
tatu zituen. Ekitaldia amaitzeko, Zientziaren Giltzakekoek

bere lehendakariari eskainitako bertsoa kantatu zen bere
Kantxopeko kuadrillakoek hasiera emanda. Bertsoa ZG
elkartearen webgunean jasota dago. (Hitzak: Mikel
Aizpurua. Doinua: Habanera -Xabier Lete)

Ondarrun bizi garenon
etxea Ondarru bada

berrogeita hemezortzi urtez
zu zinen gure ganbara.
Zugana jotzen genuen
hurbiltzeko jakintzara

musika, artea, zientzia…
dena bertatik bertara,
azalpen mamitsu goxo
gure belarrietara!

Manuelista ez denak dio:
“Ai, gaur egun motela da”
baina zure lagunzurtzok
oroimina eta algara
eman diguzunarekin
sarri goxatuko gara.

Baina unerik hunkigarriena ARGOITIA TRIBUTE izan zen
Jose Mari Argoitiari bere obra omentzeko eskainitako biga-
rren omenaldia. Zapatu gauean bertan Zubi Zaharraren
aurrean, Argoitiaren letrekin egindako Marea gora eta Lo
egin kantatu zuten Unanue musika eskolako umeek
Dantzarteko ume dantzariek mollako etxeetako balkoietan
dantzan egiten zuten bitartean. Motza eta hunkigarria. Eta
Manuelistek esango luketen bezala «berezia, oso berezia,
bera Jose Mari zen bezalakoa». 
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Ondarroa, 2015eko urrian. Goiko zinan. III. MARABILLI FESTIBALA. 
Jose Mari Argoitia erdi-erdian, Goikozinako eszenatokian film zuzendari bigaz 

(Montxo Armendariz eta Asier Altuna) euren SEKUENTZIA KUTTUNAKei buruz berbetan. 
YOLANDA EIZAGIRRE/KLIK-KLAK.
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Ondarroa, 2017ko urriaren 7a. 4. MARABILLI FESTIBALA: OMENALDI BI JOSE MARI ARGOITIARI. Goiko
argazkian Goiko Zinako omenaldian Argoitiaren senide mutrikuarrak eta ondarrutarrak, Itoizeko kideak eta
herritarrak. Beheko argazkian, mollan Argoitia Tributeko musikari batzuk Itoizekoekin eta manuelistekin:
Juan Carlos Perez, Txomin Uribe, Gorka Txakartegi, Amaia Bakaikoa, Antton Fernandez eta Anjel Ituarte;
makurtuta: Pello Paz, Javier Ituarte (zuzendaria), Beñat Eizagirre, Xabat Ituarte eta Fede Badiola (koordi-
natzailea). MIKEL SANTISO URKIZA/LEA-ARTIBAI ETA MUTRIKUKO HITZA.
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4,4,4...SARDIÑA-MAKALLAU!
Ondarrutar artista ugari, 4.MARABILLI FESTIBALEAN

Manuelistak / Yolanda Eizagirre Urkiola•klik-klak

Aitor Urkiola Brontxe, Asiskoren buruhandia egiten.

Eguen iluntzean,
MARABILLI PARADE.
Kalejira Kofradia Zaharretik Beikozina: 
Manuel Elu, Kresala Musika Banda, 
Arraun Elkartea, Manuelistak, 
Txitxipotxin kuadrilla, ondarrutarrak
eta konbidatuak.

Josu Eizagirre zinegilea,
film labur ondarrutarrak
aurkezten Barnetegixan.
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Susunkorda.

Manuelistak.
Inaugurazioko mozteko zinta.

Elepunto DJ.

Malos Tiempos.
(Urrejola anaiak)

Txo! Antzerki K.

PAPER ALDAKETA
Beikozina aurrean
kalejira amaieran:

Manuelistak arraunak hartu
eta arraunlariei
pasilloa egiten.

Manuel Elu.

Unanue kamara Korala
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Oier Ituarte argazkilaria. 
»AZTARNAK« ERAKUSKETA.

Olatukantu gazte abesbatza, Yolanda Loiraren zuzendaritzapean

Artelan erraldoiak  
          

        

DIANA Zubi Zaharretik. Ondarruko txistulariak,
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MARABILLI JAN! PROIEKTUA: Pantxo Bedialauneta, Amaia Egaña, 
Karle Beristain, Gorka Urresti eta Ibon Basterretxea sukaldariak

TXITXIPOTXIN kuadrilla:
Maite Etxaburu, Nekane Bengoetxea, Margarita eta Antigua Urbieta ahiztak, Marta Badiola,

Rakel Azpiazu, Pilina Urruzuno, Karmele Iparragirre eta Irune Badiola.

1. MARABILLI SARIA:
Bere buruhandia,
Asisko Urmeneta 

komikigileari

Manuelisti na
eta...
Manuel, neu na!!!

Antxon Uskola margolaria
Irazoki musikari nafarrarekin
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Zapatu gauean, ARGOITIA TRIBUTE,
Jose Mari Argoitiari omenaldia. 
Marea Gora eta Lo egin (Itoiz).

Dantzarteko dantzariak 
mollako balkoietan dantzan 

(ezkerreko argazkian). 
Unanue Musika Eskolako ikasleak,

Olatukantu abesbatza, 
Unanue Kamara Korala, eta Kantaize,

Zubi Zaharreko aurrean, 
Jabier Ituarteren zuzendaritzapean.

Jose Mari 
Argoitia 

San Martin, 
kazetaria eta 

kantu letragilea166 •  O n d a r r o a  2 0 1 7
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