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"Ondarroa" urtekaria azken aldiz argi-
taratu zenetik, hiru urte igaro direnean, urte-
kari honek garai berri bat hasten du,
"Ondarroa 2001" alearekin. Lo-kuluxka txiki
bat egin ondoren indar berriekin esnatzen
denaren antzera, Augustin Zubikaraik –
Ondarroako Udalaren babespean- 1982an
abian jarri zuen proiektuari eutsi, eta bultzada
bat emateko asmoz hasten da "Ondarroako
Historiazaleak" taldearentzat sasoi berri hau.
Baina, agian hobe izango da geure burua aur-
kezten hasten bagara.

"Ondarroako Historiazaleak" aurten
sortu dugun talde bat da, izenak berak dioen
bezala, Ondarroako historiarenganako –edota
istorioenganako- zaletasuna daukan jendeak
osatutakoa, eta herrian gerta diren gauzei
buruzko zaletasun hau da, hain zuzen ere,
batzen gaituena. Talde hau, ez da goizetik
gauera sortua, noski. Hasiera batean,
"Ondarroako Ahozko Historiaren Artxiboa"
sortzeko ekimenaren inguruan bildu ginen
hiruzpalau lagun, eta hortxe ikusi genuen
"Ondarroako Historiazaleak" taldea sortzeko
aukera. Herri mailan, bai zaletasunarengatik
bai ikasketengatik, arlo hau jorratzeko prest
egongo liratekeen pertsonen zerrendatxo bat
egin, gonbidapenak banatu eta batzarrekin
hasi ginen.

Batzar hauetan, gure helburu nagusiak
zehazten joan, eta beste gauza batzuen artean,
"Ondarroa" urtekaria berriz argitaratzeko
aukera aztertzen hasi ginen. Ondarroako kul-

tur batzordeko arduradunarekin eta Augustin
Zubikarai berarekin mintzatu ondoren, begio-
nez hartu zuten gure ekimena, eta hortik
aurrera martxan jarri ginen, lehenako kolabo-
ratzaileei deika, laguntzaile berrian bila,
finantziapen iturriak aztertzen, e.a. Baita,
urtekariaren beraren barne egitura zehazten,
erabili ditzakegun gaien zerrenda egiten...
Maila horretan, historia nahiko era zabalean
ulertzen dugula esan behar: berdin balio digu
orain dela ehun urteko egunkariak, edo arran-
tzale zaharren bertsoak; XIX. Mendeko doku-
mentu batek edo XVI. mendean egindako
eskultura batek; berdin margolari famatu
baten koadroak, edo idazle ezezagunak ida-
tzitako lerroak... Eta, zentzu horretan, histo-
riaz gain, filologia, antropologia, artea, litera-
tura eta abar luze bat jorratzeko prest gaudela
esan behar, zeuen laguntzarekin, noski.

Zeren, batez ere, guk nahi duguna,
zeuen jakinmina piztea da. Nahi duguna da,
historia, han, urrun baino urrunago, eta ezer-
tarako balio ez duen gauzaren modura ikuste-
tik, gaur egungo Ondarroa ulertzeko eta gure
herriaren geroa eraikitzen laguntzeko balio
digun tresna baliagarri bat bezala erabiltzera
pasatzea; edo besterik ez bada ere, zergatik
ez? Azken finean, denok daukagu zer edo zer
kontatzeko, norbait badaukagu entzuteko
prest.

Ondarroako
Historia Zaleak

2001. URTEKO UDAZKENA

"Ondarroa, 2001"
XXI. mendean sartu gara

Ondarroa, 1954-56 inguruan, Zubi Zaharrik gabe (uholdeak botata)

Ondarroa, 2001. Aita Piedadeko sarrera.
Mendeetan zehar, Ondarroarako sarrera nagusia izan da,
Errenderia, Artamuzturra eta itsasoagaz batera.
Sar zaitez, beraz, Ondarroara!

UDAL ARTXIBOA

NEKANE AKARREGI
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eta errespetatzera darama, idealizatze-
raino batzuetan.

Ondarditarra denari, berehala
antzematen omen zaio. Aurpegian ez
bada jantzietan, eta jantzietan ez bada
eskuetan, nabari izaten omen du bere
ogibidearen agerbide. Antiguako
Amak bera ere, arrantzalea izan ez
arren, ekaitzaldi handi batean itsas
bazterrera jaitsi omen zen itsasoaren
urak baretzera, eta halaxe, soinekoaren
barrena bustita edukitzearen arrazoia.

Augustinen eskuei ere arrain
usaina darie, portuko sunda antzema-
ten. Eta usaindun eskuez idatziko ditu
herritarren ahoetatik jasotakoak, bere
begiz Arrigorritik ikusitakoak, guzur-
etxean entzundakoak, auzokoen bizi-
penak...

Herritik irten ez eta herria aipa-

tu gabe idatzi zuen Augustinek
"Itxastarrak" eleberria. Arrantzalea
izan ezean, herriaren izena ahoskatzera
ausartuko ez balitz bezala.

Augustin ez da hainbestetan kai-
tik urruntzen ikusi dituen txalupetan
itsasoratu, ez du olatuaren orroaren
aurrean bere txalupatxoa, intxaur
oskola bailitzan kulunkan sentitu,
Augustinek ez du atunaren tengadak
ahur barrena nola zartatzen duen senti-
tu... nahiko zukeen zalantza izpirik
gabe, baina berari, itxastarra izateare-
kin konformatzea egokitu zaio.
Zaindari izatea. Itxaroten jakitea.
Talaiatik begiratzea. Itsasoari errespe-
tuz so egitea. Eta hitzak halaxe lerratu
zaizkio, bata bestearen atzetik,
Ondardi eta ondarditarrak hilezkortu
arte.

Augustinek barruan darama
ondarditarren gatza eta samina. Bere
hitzak, arrantzaleen sentipen eta bizi-
kizunak dira. Ondardi deituko du,
horrexegaitik, jaiotzen ikusi duen
herria. Eta geroago Arranondo,
Ondardiko gora-beherak eta gertaerak
jasoko dituen herri aldizkaria.

Ondarditik ezin irten, kresal
usainik gabe ezin bizi, eskamarik
eskuetatik ezin kendu eta ezin bizia
eman dion herriari zuzenean Ondarru
deitu. 

"Ondardi: urdin eta illun, kresa-
lez beteta, gaur maite eta bihar iruntsi
leiken itxasoari bihotzik ezin bilatuta".

Ana Urkiza
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" Errekarte ta mendi egal zoko
batean dindilizka dagoan erri
koskor bat da gure Arranondo.

Uretan daukaz oñak; aldatz andiak iri
edo kalietan; kale batetik bestera, zea-
rretarako arri malla pendiz urteakaz
leunduak; etxeak bata bestien gañean,
atzeko aldea lurpean sarturik eta
aurrekoen tellatutik arpegia erakus-
ten". Halaxe hasten zuen Txomin
Agirrek "Kresala" liburuan
Ondarroako herriari eskainitako des-
kribapena. Hitzon atzetik dagoen herri
izaera, hizkuntzaren erabilera eta herri
ideiaren jarraitzaile izango da beran-
duago Augustin Zubikarai, Txomin
Agirreren eleberrigintza errealismo
garratzago batez irudikatuko badu ere.

"Ondardi´n ez egoan lanerako
ordurik" hasiko du Zubikaraik bere
"Itxastarrak" eleberria: “Ezin esan goi-
zetik gabera, edo egun sentitik gau
lenera lan egiten zanik be”.

Kale-kantoietan, erri guztian
zabalunei begira edo tarteren bat euken
kale egal batzutan, eguzki orduariak
egozan. Eguraldia zela, ordua ala ira-
garten ebenak, edo igarri eragiten ebe-
nak".

Sei urte zituen Augustinek
Txomin Agirre hil zenean. Gazteegia,
seguraski, Txomin Agirrek hasitako
bideari jarraituko ziola aurreikusteko
eta haren hitzak bidetzat jotzeko. Ez
ziren, hala ere, urte askoz gehiago
pasatuko, bideari benetan oratu
zitzaionerako.

Hamar urte zituen Augustinek
Saturrarango abadetxean ikasten hasi
zenean. Ikasi nahi handikoa zen
orduan Augustin, begirale ona eta,
batez ere, inguruneak eskaintzen ziona
antzemateko sentikotasun handikoa. 

Saturraranerainoko oinezkoak,
eguneroko joan-etorriak, jaiotzen
somatu zuen herria distantziatik ikus-
teko aukera eman zion: itsasoa ezagu-
tzekoa, olatuen aiherkundea eta bareal-
diak ulertzekoa, kresalaren gazi-gozo-

ak dastatzekoa... 

Itsasoaren goizaldeko zein ilu-
nabarreko orroek guztiz erakarrita,
aurpegia Arrigorri gaineko haize kre-
salduak bustita, begiak itsasoaz harata-
go ikusi nahiak erreminduta,
Saturranarerako bidean barneratu eta
sortu zuen Augustinek bere herria,
Ondardi.

Saturraraneko haitz nagusia den
Eskilantxarriren gisara, Augustinek
Ondardiko kaia itsasotik zainduko du.
Handik aurreikusiko ditu ekaitzak eta
zorigaitzak. Handik begiztatuko txalu-
pa nanoak itsasoaren handitasunean. 

Takean-takean, olatuei abagu-
nea hartzen ahaleginduko da, "olatuek
ere, gizonen antzera, atseden denbora
izan behar izaten baitute", gero, berriz,
indarberrituta itsasbazterra erasotzen
hasteko. Bizitzaren sorrera, amaiera
eta berriro ere hasiera iragarriko duen
mezua moldatzeraino.

Naturaren indarrak egindako
herri baten izaera ezagutuko eta birre-
raikiko du Augustinek. Ondarditarren
izaera aztertuko du, itsaso zakarraren
indar bihotzgabearekin erkatuko, bere
herriko pertsonaien izaerak eta esanak
indarkeria burugabea horren oinarrian
txertatu, eta horrela, herria betierekotu. 

Augustinentzat Ondardik ez
dauka sekreturik; Ondardiko zirrikitu
guztiak ezagutzen ditu. Herriaren
zerualdea milaka aldiz hegaldatu duen
kalatxoria da: "Arta-ganetik
Arrigorriko mendi egaletara eta
Kamiñazpitik Antiguako Amaren etxe-
ra".

Berak esana da, Ondardin jaio-
tzen denak, bere bizitzako eskola itsa-
soan egiten duela. Gizon izaten itsaso-
an ikasten dela eta ez kale-kantoietako
kuku-jardunetan. Augustinek, ostera,
ez zuen itsasoa eskola izan eta bere
ezagupide nagusia kuku-jardunak edo
guzur-etxe ingurukoak izango ziren.

Augustinen bizioa, gaisotasuna

bezalakoxea da. Itsaskeria deritzo
berak. Arrantzaleek sentitzen duten
itsasoan egon beharra da itsaskeria.
Sentipen bera dutenak "Itxastarrak"
eleberriko pertsonaiak ere.
Ondarditarrek ez daukate itsasoan ito-
teko beldurrik, itoteko lotsa baizik. Eta
Augustinek ere berdin. Ura ezagutu
gabeko ondarditarra, itxastar xumea
izatearen ahulezia du somatzen.

Ondarditarrak, bere hitzetan,
itxastarrak dira. Lehortarra izanda ere,
kaleko lanetik bizi dena ere, arrantza-
lea izan ez arren, ondarditarra bada,
itxastarra da. "Gurea itxasoa da. Gure
eguneroko ogi itxas-bizia. Nortasun
berezia dakarkigu urak. Marinel izatea
da gure bidea". Batel, treineru eta txa-
lupa handiak ikusten ohitua, ogi-bidez
ere antxoari burua eta sabel-azala eten
gabe ateratzen ohitua, edo txitxarroei,
hega-luzeei zein hega-laburrei gantza
kentzen, eta atunkiei zakatzak bazter-
tzen eta paparrak ebakitzen ibilia izan
arren, Augustin ez da arrantzalea.
Umetatik hainbeste miresten eta era-
kartzen duen arrantzalearen unibertso-
ari ez dio apertenitzen. Nolabaiteko
zor morala sentituko du Augustinek
horregaitik. Eta egitate horrek, arran-
tzaleen hitzak sailkatzera, gordetzera

TALAIAKO ITSASTARRA

AU G U S T I N  Z U B I K A R A I R I

Ana Urkiza

Ondarroa, 2000ko maiatzaren 12an. Augustin Zubikarai bere etxean.
Euskaldunon Egunkariak omenaldi txiki bat eskaini zion Zubikarairi, egunkari honek Bizkaia gehigarria kaleratu zuen egun berean.

NEKANE AKARREGI
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Gaur egun 107 urte izango
zituen gizon ttipi eta handi
hau, gehiengo batentzat eze-

zaguna den pintore hau, gure herritarra
izan genuen. Bai, Jose Benito Bikandi
Etxaniz 1894ko Apirilaren 21ean jaio
zen, Kalandi 58an gaberdiko hamabi
eta erdietan. Bere gurasoak Manuel
Bikandi Aldazabal Berriatukoa eta Mª
Dominga Etxaniz Plaza Amallokoa
izan ziren.

Ezagutu zuten bizpahiru pertso-
nek esan digutenez, gure artista hau ez
zen garaia, baina bai anatomia eta iza-
era sendokoa, ez zen ederra baina bai
aurpegi irrifartsukoa. Guztiz euskaldu-
na zirudiela diote, hitz jario handikoa
eta ingurukoak erakartzen zekiena.

Herria arrantzalea izanik, fami-
lia arrantzalekoa izan genuen bera ere,
garai hartan ohikoa zen familia ugari-
ko kidea: Florentino, Bixente, Julian,
Luisa, Bittori eta Jose Benito, sei anai-
arreba. Aita zurgina zen, eta bere anai
batekin batera lanbide hau ere ikasi
zuten, nahiz eta gure protagonistak las-
ter batean utzi pinturari eta koloreei
ekiteko. Baina aroztegiak ere bere era-
gina izan zuen gure artista honen bila-
kaeran, bertako diseinatzeko eta zize-
latzeko joeran, geroxeago bere zerami-
kan nabarituko den bezalaxe.

Ume umetatik hasi zen margo-
tzen, inguruan atzematen zituen kolore

guztien indarrarengatik erakarrita.
Garaiko artikulu baten agertu zenez,
honela esan zion amari: "itxosu ikuste-
tik nator. Zoragarrixe da! Dan-dana
urdiñ-urdiñe da, azul fuerte-fuerti!";
eta aurrerago jarraitzen du: "nire ama
barrez asi zan, eta nik neuriaz jarrai-
tzen nebanez, itxosu urdiñ-urdiñe zala
esaten ondartza jun giñan, poto baten
ure artu eta etxea etorri giñan. Ure
portzelanazko ontzi batea bota gendu-
nin amak errezoi eukala ikusi nebanez,
nearrez asi nitxan, eta neure amak be
neuaz batea near eiñ ban...".

Guzti honek Bikandiren etorki-

zunean eragin zuzena eduki zuela esan
dezakegu. Alde batetik, bere lanean
koloreak izan duen garrantzia eta inda-
rra kontutan hartu behar da, eta beste-
tik, itsasoa, bere herri eta herrialdeko
itsasoa eta honekin lotuta dauden
berak margoztutako gai guztiak.

Bikandi jaio zen mendea,
XIX.a, eta batipat XX.a, gure herriak
garapen handia izan zuen, bai arrantza
munduan, bai industrian, baita garraio
eta garraio bideetan ere. Ondarroa bere
garairik onenetarikora heldu zen. 

Horretaz gain, eta Ondarroa
herri arrantzalea izanda, pintore eus-
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KOLOREA MUGIMENDUAN
Rosana Goikoetxea Malatsetxebarria

Jose
Benito

Bikandi
Etxaniz

1894-1958
JOSE LUIS IBAIBARRIAGAK EMONDAKOA

Gizon lasaia, nahikoa lotsatia, barnerakoia, baina
harremanetan atsegina. Limurtzaile eta liluragarria,
elkarrizketa pertsonal, jator, bero eta bihozbera. Ez
zen garaia, baina bai anatomia eta izaera sendokoa.
Izpiritu buhame eta arrantzaleduna. Nortasun handi,
dinamiko eta koloreduna. Zeramista eta pintore
bikaina. Bere jaioterria, bere arima eta pinturaren
ezaugarri eta zati lez txertatua ageri da.
Egile "gogorra" (ingeleseko "hard" deiturikoa).Bere
lana eta pintura egiazko eta zinezko lez hartua,
gogorregia eta gordinegia bilakatzen da batzuentzat.
Frantses faubismotik eta espresionismo austro-ale-
manetik hurbil dago. Formak eta bolumenak defor-
matzeko joera. Nahita egindako eta espresiboa den
deformazioa. Forma primitiboenganako joera.
Konposaketak eta masak guztiz dinamikoak.
Pintura sendo eta grinaduna, "egiazko" pintura,
gizakiaren barren-barrenetik sortzen den pintura

adierazkorra. Pintura zakar eta errealista, azentu
beltz eta tonuetan igotako pintzelada nabariekin.
Kolore indartsu eta tonuetan igotakoenganako joera.
Kolore elektriko eta basatia. Kolore arakatzailea.
Bere pintura guztiak arima berdea du, berde garra-
tza, gogorra.
Artea giza helburu gabe ez du ulertzen.
Humanismoa bilatzen du. Arte guztia emozioa dela
dio. Bere garaian aurreratu eta berritzaile lez hartua
izan zen. Ulertua izan zedin begi eta gustu gogor eta
apurtzaileegiak zituen.
Arte lana, bere arau eta erregela propioak dituen
izate autonomo lez hartzen du. Helburu nagusia:
KOLOREA MUGIMENDUAN ipintzea.
Hitz guzti hauekin, hobeto baino hobeto deskribatzen
dugu esku artean dugun Ondarrutar hau. Baina
sartu gaitezen bete-betean berataz gauza gehiago
ezagutzera...

“Descargando pescado”, 1948 ingurukoa. Jose Benito Bikandi. MARIBEL ARROKERO
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kaldun handiak joaten ziren herria ere
bazen, hala nola Ignacio Zuloaga, Juan
Etxebarria, Aurelio Arteta, Zubiaurre
anaiak... "Zubi- zaharra" izan dugu
guzti hauek gustoko zuten gaia.

Bikandi pintore guzti hauen
ondoko edota bigarren euskal artisten
belaunaldikoa dela esan behar, non
Uzelai, Martiarena, Tellaetxe, Artia eta
beste hainbat aurkitzen diren.

LEHENENGO
URRATSAK...
Joan gaitezen berriz ere bere hasierako
garaietara, eta laburbilduta bada ere,
jakin ditzagun apur bat bere nondik
norakoak Ondarroako gaztetako denbo-
retatik hasi eta Argentinan hirurogeita
lau urtekin hil zenerarte.

Haserako urteetan, bere auzokide
batek, Margarita Amallobietak, esan
digunez "zerkako eskillaretako" lokale-
an lan egiten zuen: "guztiz mutil atsegi-
na eta jatorra zen, nik neuk "mojetan"
behar nituen bordatzeko marrazki eta
hizkiak berak irudikatzen zizkidan ino-
lako arazorik gabe. Beti hango eta
hemengo paper zaharrak, ohol zatiak,
arrantzale zaharren mapak, eskuartera
zetorkion eta irudikatzeko balio zuen
edozer hartu eta marraztu eta marraztu
ibiltzen zen: arrainak, txalupak, txiko-
tak, pertsonak...". Baina lehen esan

dugunez, eta Antonio Ergoienen artiku-
lu baten irakurri dugun lez, Bikandi
berak dio aitaren lanbidea ikasi eta
horretan aritzeak ere eragina izan zuela
bere lanean, tailagile lez hasi eta gero,
tailak margotu egiten zituen , eskultura
polikromatua egiten zuten espainol
artista handiei imitatuz,
ondorioz buztina mol-
deatzen ikasi zuen era
autodidakta batean.
Geroxeago hasi zen pin-
tatzen, oraindik ere oso
gaztetxoa zela.

Margotu zituen
lehenengo arraintxoak
ere itsas-karta zaharki-
tuetan egin zituen.
Noizbehinka mihiseren
bat ere lortzen zuen
berak eginiko bastidore-
an jarri eta portu aldera
joaten zen pintatzera.
Han ezagutu zuen
Zuloaga pintore handia
ere, zein hamalau urte
inguru besterik ez
zituen intuizio-pintore
honen koadroetako
kolore-aberastasunare-
kin eta marrazketa guz-
tiz pertsonalarekin
txundiduta geratu zen.

Bikandiren lehen lanetan harri-
tzen gaituena zera da: inoiz marrazki
eta pintura klaserik hartu gabe, eta inoiz
erakusketa batera joan gabe, erabili
behar izan zituen teknika eta prozedura
dira, asmamen handikoa da. Bakar-
bakarrik inprobisatu behar izan zuen
dena, bere lehen koadroak honela sor-
tuz.

Ikasketa poltsa bateri esker,
Epalzaren alargunak sortutako beka,
Pariserat joan zen hamalau urterekin.
Garaiko pintore hadiek Zuloaga,
Etxebarria, Arteta... bere arteari buruz
ezer ez zekien baina pintore izan nahi
zuen mutiko honekin harrituta Bilbon
bere lehenengo erakusketa antolatu zio-
ten. Beraiek antolatu eta lanak biziki
gustatu zitzaienez, gehienak beraiek
erosi zizkioten. Erakusketa honekin
ekonomikoki burua jaso ahal izan zuen
bere lanarekin jarraitzeko. Beranduago,
hamasei urterekin, Bilboko Arte eta
Ofizio Eskolan sartu zen pintura eta
zeramika espezialitatean. 

1916ko ekainaren 16an, Euskal
Artisten Elkartean "izen berri" lez ager-
tzen da, eta 1919tik aurrera jada berta-
ko kide lez. Elkarteko aretoan hiruzpa-
lau erakusketetan parte hartuko du, bai
bakarkako zein taldekoetan: 1919ko
urrian, 1920ko urrian, 1921, 1923ko

otsailean, 1925eko apirilean... Lehen
urtean egin zuenarekin, artista berrien
artean, ospe handia lortu zuen,  kriti-
ken eta publikoaren errespetu eta begi-
rune itzelak jasoz. Esperantza handiko
eta maila goreneko tenperamentodun
pintore lez hartua izan zen.

Hasera horretako lanen artean
honako hauek aurkitzen ditugu:
Ondarroako Arrantzaleak, Herriskako
Danboriljoleak, Bibolinjolearen
Erretratua, Mantoidun neskatoa,
Lagunaren Erretratua, eta hainbat
bodegoi, paisai, arrantzale erretratuak,
eta arrantzale etxeen lanak.

1920an bere bizitza artistikoan
aldaketa handia ematen da: Bizkaiko
Diputazioak urte horretako beka
Bikandiri ematen dio lau urteko irau-
penarekin. Honela, bere ikasketekin
jarraitu ahal izan zuen bai Paris, Roma
eta baita Madrilen ere, non zeramika
eta marrazki irakasleen agiriak atera
zituen.

Era honetara, Frantzia, Italia,
Belgika, Alemania eta Eskandinabian
lan egin zuen. Eskultura eta zeramika
Francisco Durriorekin ikasi zituen, eta
ondoren, Pariseko loraldian Pablo
Picassok aholku emanda pintura egite-
ra pasatu zen horretan arituz.

Jada bere pinturatik bizi zen
gure protagonista. Edozer margotzen
zuen, baina bereziki, eta berak zioen
lez beste artikulu batean, arrainak
japonesentzat: "arrainak marrazteko
errazak dira, baina margotzeko oso
zailak. Beraien kromatismoa hain da
aberatsa, hain desberdina, hain aldako-
rra, guztiak harrapatu eta kolore zuze-
na lientzoan jartzea lan guztiz gogorra
dela. Loreek ere ez dute hainbeste
kolore ezberdin. Arrainak argiarekiko
hain dira sentikorrak, uneoro kolorez
aldatzen daudela".

Beraz, idatzi honen izenburua
ulertzen hasiak garela iruditzen zaigu.
Kolorea mugimenduan jartzearen bere
ahaleginak eta bere marinel-sustraiak,
aipatutako gai hau bere bizi guztian
zehar behin eta berriz errepikatzera
eramango dute.

Arte kritiko bat edo bestek esan
zuten itsasoko natura pintore askoren
lanetan agertu dela, baina Bikandiren
lanen bezain besteko errealtasun, bizi-
tasun plastikoarekin oso gutxik lortu
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“Los tamborileros de la aldea”, 1919koa. Jose Benito Bikandi.

“Plátanos”, 1948 ingurukoa. Jose Benito Bikandi.

“Naturaleza muerta. Pescados”, 1939koa. Jose Benito Bikandi.

“Txo”, 1920 ingurukoa. Jose Benito Bikandi.

ROSANA GOIKOETXEA
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dutela.

Bere lanen gaiak bere jaioterria-
ri biziki erantzuten diote, umetan iku-
sitako paisaiak, etxeak eta marinel-
auzoak, eta nola ez, bere Ondarru mai-
teko itsasoa, beti ere kolore bizi eta
ugariak igorriz.

Florentzian eta Madrilgo Arte
Modernoko Museoan arrakasta itzela
lortu zuen, non 1925ean Zubi zatia,
Zubi-Zaharra, Dantzarako apuntea,
arrainen gaiak... bezalako lanekin aur-
keztu zen.

Paris liberal hartan aske sentitu
zen eta bere irakasleen eraginetatik
aldendu nahian ibili zen, artista moder-
noa izateko gai sentitzen baitzen, inon-
go eskola edota modako joeretara batu
gabe. Berak, artea giza helburu gabe ez
zuela onartzen adierazten zuen. Aldi
hartan akademiak deuseztu nahi zituz-
ten artistari sormen askatasuna eman
nahian. Bikandi berak esan zuen joera
humanistan bete-betean sartu zela, hori
lortu nahi baitzuen: giza sentimendue-
taz aritzea zentzu plastikoan.

1924ean, Parisko Udazken
Aretoan lanak erakutsi zituen eta
Parisko Independenteen Aretoan
Epaimahaikidea izendatu zuten. Urte
berean, Bilboko Diputazio Jauregian
bere dirusariko erakusketa antolatu
zen. Hurrengo
u r t e k o

Apirilean, aldiz, Euskal Artisten
Elkartean erakutsi zuen, bertan Zubi
zatia eta Arrantza Etxea Bizkaiko
Diputazioak erosi zituen Bilboko
Arte Moderno Museora emanik.

ARGENTINARA DOA...
1926. urtean sartzen gara eta bertan
Madrilgo Ateneoan izan zuen erakus-
keta garrantzitsua aipatu behar.
Hamaika urtez Paristik ibili eta gero,
nahiz eta joan etorriak egin, bere
herrialdera joatea erabakitzen du.

Baina bizitzak besterik nahi
zuen beretzat, eta Argentinan bizi
ziren bere bi anaiek deituta harat
joan zen bere lehenengo erakusketa
eta bakarra egiteko asmoz. Hain
izan zuen arrakasta, erakusketa batek
bestea ekarri zuela, eta honek beste
bat... Eta bere artearen arrakasta iku-
siz, han geratu zen bizitzen.

Argentinako hiriburuan egin
zituen bere lanik nabarmenenak, han
bideratu zen berriz ere "suaren artera",
zeramikara, menperatzera helduz eta
Argentina Herrialdeko Arte Ederretako
Goi Eskolan arte nagusiko kategoria
ematera helduz.

Bikandi berak zioen: "zerami-
kak beste arte mota batzuei moztu zaiz-
kien askatasun asko eta asko onartzen
ditu. Artista izateko hiru baldintza bete

behar dira: lehenengo berezko
talentua izan; bigarren, lan

egiteko gaitasuna
izan, eta azkenik,

b i z i t z a r e n
z e n t z u

heroi-
koa".

Herrialde hartan, pintore, zera-
mista, kontserbatzaile eta zaharberri-
tzaile lez lan egin zuen, bere Mexico
kaleko 2823. zenbakiko estudioan.
Argentinar hiritartasuna 1931n hartu
zuen eta horrez gero urtero ospatzen
diren Nazio Saloietara argentinar artis-
ta lez izango da.

Hainbat joan etorri egingo ditu
Atlantiko ozeanoaren bestaldera.
Aipatzekoa da 1929an egin zuena,
Madrilgo Arte Ederretako Erakusketa
Nazionalean parte hartzeko.
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Zeramista ospea bere ibilbide
artistiko eta profesionalean erabat
baieztatzen zaigu: 1935ean Rosarioko
(Argentina) "Juan B. Castagnino" Arte
Ederretako Udal Museoko kontserba-
tzaile izendatu zuten eta "Divino
Rostro" eskolako zeramika tailerren
zuzendari ere; hurrengo urtean,
Buenos Airesko Dekorazio Arteen
Komisio Nazionaleko zeramika saria
jaso zuen; hurrengoan, Argentinako
Arte Ederretako Komisio Nazionaleko
zeramika onenaren saria Euskal
Etorkina lanarengatik; 1938an "E. De
la Carcova" Argentinako Arte Ederren
Goi Eskolan zeramika tailerreko ira-
kasle buru izendatua izan zen, urte
askotan paper hau betez.

Berarekin ikasi zutenen artean
besteak beste Acebal Idigoras, Nestor
Basterretxea, Ana Carrie, Chula
Molina, Elba Villafañe eta Ana Beitia
dira.

Argi eta garbi dago Argentinan
zeramika goi mailako arte izatera
Bikandirekin heldu zela, bere nekaezi-
nezko lanari esker, bai zeramista eta
baita irakasle bezala.

Beste askoren artean 1937ko
Parisko Erakusketa Unibertsalean
parte hartu zuen zeramikan lehenengo
urrezko domina lortuz.

Bestalde, 1942an Montevideon
(Uruguay) antolatu zen euskal artisten
erakusketa garrantzitsua Bikandiri sor
zaio. Euskal artisten lanik inportantee-
nak batzea lortu zuen.

1944 eta 1949. urteetan Buenos
Airesko Van Riel eta Velazquez
Galerietan beste askoren artean
Ondarroako Zubi Zaharra,
Arrantzalea, Bizkaiko Portua, lanak
erakutsi zituen.

Garai haietan Buenos Airesen
ospatzen ziren Arte Plastikoen
Udazkeneko Udal Saloietan eta Saloi
Nazionaletan artista argentinar bezala
lehiatu zuen. 1942koa azpimarratu
behar dugu bigarren urrezko domina
irabazi zuelako, eta 1946koan

Arrainen Kaxa lanarengatik pintura-
ko bigarren saria jaso zuelako.

1950. urtean, bere jaiote-
rrirantz egin zuen azken
bidaietariko bat, azpimarra-
tzekoa. Martxoan,
Madrilgo Arte Modernoko
Museo Nazionalean hogei
eta hemezortzi lan eraku-
tsi zituen. Jendearen eta
kritikaren harrera oso ona
izan zuen. Geroago,
maiatza eta ekaina bitar-

tean, Bilboko Arte
Modernoko Museoaren
Erakusketa Gela inaugu-
ratu behar zela eta, beste
hogei eta hemeretzi arte-
lan izan ziren. 

1951n, aldiz,
Artearen Lehenengo

Bienal Hispano-ameri-
karrera joan zen, agertze
agiria jasoz eta Iruinako
Entzierroa, Itsasontzia

eta Zuberoako Maskarada lanak aur-
keztu zituen.

1953.urtean zehar, Madrilen,
Bilbon, Bartzelonan eta Parisen bere
erakusketak egin ziren, eta baita,
Argentinako Mar de Platan, Rosarion
eta Cordoban.

Hurrengo urtean, Arte Sakro
Modernoko erakusketan pinturako
bigarren saria lortu zuen Cristo de
Lezo lanarekin, paisaia berde eta eus-
kalduna. Zeramikan eginiko "Via
Crucis" eder bat ere aurkeztu zuen.

Argentina bizi izan zen denbora
guztian zehar, bertara joaten ziren eus-
kal artistei laguntza paregabea eskain-
tzen zien. Hauen lanik hoberenak bil-
tzea eta erakustea lortu zuen.

Hainbat eta hainbat artista
argentinarrekin lan asko aurrera era-
man zituen: Cordobako Santa Teresita
de Jesus Elizako dekorazioa,
Rosarioko Independentzia Parkea...

Bere bizitzako azken urtean,
mundu artistiko eta sozialetik aldendu
egin zen, bere azken margoa Lehiotik
zabaltzak utziz eta betirako alde eginez
1958ko ekainaren 7an.

Bere heriotzak eragin handia
izan zuen inguruan, Flores
Kaperotxipik idatzi zuen bezalaxe:
"Jose Bikandi zeramistaren heriotza-
rekin euskal arteak baliozko artista
galdu du... Gazte etorri zen lurralde
honetara, eta bertan geldituz,
Argentinan egon den euskal artistarik
arrakastatsuena izan dugu".

Rosana
Goikoetxea
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“Vía Crucis”, 1935-36 ingurukoa. Guidorekin batera
egin zuen. 14 pieza dira. Iglesia del Barrio de Suboficiales
de Cuarteles de Campo de Mayo. Buenos Aires
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MARIBEL ARROKEROBikandik sortutako zeramika tailerra. Rosario.
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XIII. menderako Santo Tomas
de Aquinok  irudiei buruzko
Eleizaren pentsakera zahaztuta

zeukan. Eleizetan irudiak agertzea dela
eta hiru errezoi aipatu zituen : lehenen-
goa herriari irakastea, irakurtzen ez
bait zekien. Bigarrena,irudien bidez
Jaunaren esana gogoraraztea , eta hiru-
garrena doktrina hobeto bereganatzen
laguntzea.1

"Oculus" edo  idibegia, Eleiza
argitzeko lehio borobila da. Begi baten
itxura dauka, dena ikusten duen
Jaungoikoaren begiarena. Bere boro-
biltasunak ,eguzkiaren antzera , argiz-
piak eleiza barrura bideratzen ditu,
Jainkoak argia lurrean zabaltzen duen
antzera. Horregaitik Erdi Aroan argita-
suna Kristoren irudi sinbolikoa bilaka-
tzen da . Honela dio S. Juanek:

Neu naiz munduarentzat argia;
niri jarraitzen didana ez da ilunbetan
ibiliko, baizik eta bizia ematen duen
argia izango du.2

Kristo eta argiaren nortasun
berdinak, idibegia jaunaren hitza
(argitasuna) zabaltzeko era da.

Denpora txarrak uxatu eta

argiaren bidea zabaltzen  duten lehio
gardenak, herejiei aurre eta doktrina-
ren argia ixurtzen duten doktoreak
dira.

Argizpiak igarotzen uzten dituen
lehioetako beira, Jaunaren ekintzak
misterioski behatzen dituen jakintsuen
burua. 3

DESKRIBAPENA
Santa Mariaren  hegoaldeko hormako
idibegia, eleiza  barrutik begiratuta
(gaur egun koroa dagoen tokitik),
Kristo aingeruekin lagunduta agertzen
zaigu. Buruan ninboaz eta errege man-
tuaz jantzita. Ezkerreko eskuan kuru-
tzea darama eta eskuinarekin bedein-
katzen ari da, saihetzean lantzaz egin-
dako zauria erakusten duelarik.
Kurutzean hil eta  gero gizonengana
pekatuak barkatzeko epaitzera dato-
rren Kristo berpiztua da.   

Kanpoaldetik (korretatik begira-
tuta), idibegiak  bost eraztun konzen-
triko ditu: Bertan ondar-harrian landu-
ta ilargia eta eguzkiarekin batera  lore
fruitua eta kimuak apaingarri bezala
txandakatzen dira, erdiko klabean

O n d a r r o a  2 0 0 1

O N DA R R OA KO  O N DA R E  A R T I S T I K OA

ONDARROAKO
SANTA MARIA ELIZAKO

IDIBEGIA
Anjel Ituarte Aulestia

AZKEN EPAIKETAREN ISLADA

1. J.WIRTH: L’image medieval. Siècles VI-XV. Paris.

2. S.Juanen ebanjelioa (8.12). 

3. HONORIO AUTUN. De gemma Animae, I liburua: eleizaren lehioei buruz. XXX Cap. XII. gizaldian. 

4. J. DE IRIGOYEN, Diversión arqueológica en la recalada ondarresa. "La Gaceta del Norte" 1950eko irailaren 20an. 

Danok dakigu Ondarroako eleiza txukuntzen ari
direla. Pasadan urtean hormak garbitu zituzten eta
korretako teilatua berrizten dihardute. Sakristian
zegoen  teillatua kentzean, idibegia edo lehio borobi-
la ageri agerian gelditu da, bere aldameneko lehioe-
kin Artibai ibaira begiratzen. Lan honek garai harta-

ko   pentsamendua eta jendearen sinismena kontutan
hartuz, idibegiko irudiak deskribatu eta dituzten abe-
rastasunak plazaratzea du helburu . Horregaitik, iru-
diak aztertu eta esanahi bat ematerakoan,  Eleizaren
pentsakeran murgildu eta ahal den neurrian garai
hartako iturriak erabiltzen saiatu naiz.

YOLANDA EIZAGIRREAndra Mari Elizako Idibegia. Goian, barruko ikuspegia; behean, kanpokoa

Ondarroa, 2001. Andra Mari Eliza Astillerutik
UDAL ARTXIBOA
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Kristo Pantokratorra  dela nagusi.
Dena burgundiar estiloan egiña. 4

Idibegi azpian, bi mamu  daude
zizelkatuta, bat bi gizaki  besoartean
eramaten ari da, eta bestea, bularrari
helduta dagoen andre bat irensten.
Ikonografikoki oso bereziak dira
mamuok eleiza inguratzen duten gar-
golekin zerikusi handirik ez bait dute,
bai ordea, idibegian azaltzen den gaia-
rekin nagusiarekin: Jaunaren etorrera
eta Azken Epaiketarekin.

ESTILOA
Ondarroako eleizako eskulturak
Gotikoko  baino Berpizkunde garaiko
kutsu gehiago daukate.  Itxura  hierati-
ko eta landu gabeak baztertuz,  expre-
sioa, naturaltasuna eta mugimentua
nabarmentzen dira. Eleiza guztia
apaintzen dituen irudi guztien bezela,
esaugarri hauek idibegikoetan nabar-
mentzen dira, batez ere Kristo, aingeru
eta ilargiaren aurpegietan. Borgoñatik
Europa guztira zabaldu zan burgun-
dundiar estiluaren berezitazunak ditu-
gu.

Irudi hauek Iruñako katedrale-
koekin antz handia daukate. Bertan,
Borgoñako artistok denpora asko aritu
ziren  lanean eta baliteke lana urritzean
iparrerantz eta konkretuki Ondarroako
eleizara abiatzea.Sesmerok  Iruñako
katedraleko, Lezoko San Juan
Eleizako eta Ondarroako irudiak
Protoberpizkundearen eredu direla
dio5.

Kontuan hartuta 1480an eleiza-
ren eraikitze lanak amaitzear zeudela,
Irigoyenen ustez Santa Maria eleiza,
Bizkaian aintzindari izango litzake
burgundiar estiloa erabiltzen.           

KRISTOREN IKUSPEGI
BERRIA
Kristautasunaren hasierako garaietan
eta batez ere Erdi aroan,
Jaungoikoaren irudiak  maiz Kristoren
erregetzaren espresio abstraktuak dira,
eta bere aginte kosmiko eta unibertsa-
laren adierazgarri. Garai karolingiarre-
an ordea, historikoki bizi izan zituzten
erligio arazoei aurre egiteko kristo
Epaile baten beharra nagusitu zan
fededunak herejeendik bereiztu eta
zintzoak pekatariengandik banatzeko.  

XIII. mendeko erligio sentipe-
nak, maitasuna, ontasuna,  eta goxota-
suna isladatzen bazituen, XIV. mende-
aren erditik aurrera Europan zehar
otoitzari eta errukiari zuzendutako sen-
sibilitate berri bat sortzen da. Badirudi
S. Franzisko izan zela sentipen berri
honen iturri eta bere jarraitzaileak,
zabaldu zutenak6.

Artean berehala nabarituko da
aldaketa hau. Batez ere Kristoren iko-
nografian. Beldurgarria izateari utzi
eta gizakume bezela agertzen zaigu.
Erromanikoko Kristo isugarri, ahaltsu
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5. SESMERO PEREZ .F Las influencias borgoñona y flamenca en Vizcaya. El arte del Renacimiento en Vizcaya. Ed
Indauchu. Bilbao, 39 eta 40 orr.

6. S SEBASTIAN, Mensaje simbolico del arte medieval. Encuentro Ed. Madrid 1994. 379 0rr.

7. APAOLAZA.J. Historia y sentido del arte cristiano. Biblioteca de autores cristianos pag 359 orr. Azken Epaiketako epai-
le bakarra bezala. Berarengan baitago  kondenatzeko edo barkatzeko ahalmena.

8. nahiz eta eskua desagertuta egon kurutzearen zatia horman ikus daiteke eta aingeruekin lagunduta. Errege jantziak eta
bedeinkatzeko keinuak, kurutzean hil ondoren gizonengana pekatuak barkatzera datorren Kristo berpiztuaren aurrean gau-
dela ohartzen gaitu. 

9. JACOBO DE VORAGINE, La leyenda dorada. Alianza ed.  Madrid 1990

Sei Aingeru Arma Cristiekin: 1-arantzazko koroa. 2-Soka eta zutabea.3-zigorra.4- hiru ultzeak.5-kopa.6-kurutzea.

Kristo saihetsean zauria eta kurutzearekin...

YOLANDA EIZAGIRRE

YOLANDA EIZAGIRRE
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eta aipaezina, gizonen pekatuak barka-
tzeko kurutzean hildako Kristo
Salbatzaileak ordezkatuko du.
Kurutzean jasandako oinazea, berbiz-
kundea, eta bigarren etorrera edo
"Parusia"  gai nagusi bihurtuko direla-
rik.  

Bere Aitaren izate berekoa iza-
nik eta gizakienganako bitartekaritza
utziz, Kristo, Jaungoiko bilakatuta
azalduko zaigu 7. Gure idibegian ,ezau-
garri hauek bai kanpo bai barrualdean
dakusagu  Biak Kristoren bigarren
Parusiarekin eta  Azken Epaiketaren
ideiarekin lotuta.

KRISTOREN PASIOA ETA
AZKEN EPAIKETA
IDIBEGIAREN 
BARRUKALDEAN        

Kristo salbatzailea

Erdi Aroko gizonentzat argi zegoen
epaitzera bueltatuko zen kristok pasio-
an jasandako  seinaleak eramango
zituela eta horrela zizelkatu zuten
Ondarroako idibegian: Saihetsean zau-
ria, kurutzea eskuan 8.

Barruko kristoa oso osoan

Jesusek berak, Azken epaiketari buruz
hitzegitean seinale baten agerketa
aipatzen du: 

"Orduan, Gizonaren Semearen
seinalea azalduko da zeruan eta lurre-
ko leinu guztiak bularjoka arituko dira
" (Mk 24,30). Seinale hau eskuan dara-
man kurutzearekin identifikatu zuten
Erdi Aroko kristauek.

Nahiz eta ebanjelioek seinale
bakar hau aipatu, arteak, Pasioaren
hainbat tresna gehitu zion Kristoren
irudiari, Parusian laguntzen zioten ain-
geruen eskuetan ipiniz eta bere oinazea
eragin zuten sinbolo bihurtuz."Arma
Cristi" bezala ezagutzen dira. 

Hamasei aingeru dira Kristo
inguratzen dituztenak. Denak itxura
eta keinu  berdintsuekin.  Bik, inzensa-
rioak astintzen dituzte eta besteek,
armarriekin eskuetan,  bertan landuta-
ko  Arma Cristi-ak erakusten dizkigu-
te. Ezabatuta ez daudenen artean sei
tresna bereiztu ditzakegu: buruan ipi-
nitako arantzazko koroa (Jn 13-17),
Kristo lotzeko erabili zuten zutabea eta
soka  (Mk 14-30), jotzeko erabilitako
zigorra (Jn 19-1), kurutziltzatzeko hiru
ultzeak, afalondoko kopa (Mk 14-23),
eta kurutzea. 



Salbatzailearen bigarren etorrera edo
Parusiaren berri dakarte. Bera mun-
duaren amaieran aintza eta ahalmen
guztiaz hildakoak eta bizidunak epai-
tzera etorriko dela esanaz. Orduan
epaile bakarra izango da , zeren eta
Trinitate Santuaren pertsona biak
(AitaK eta Espiritu SantuaK) ez bait
dute parte hartuko Asken Epaiketan.
San Juanen ebangelioak argi dio honi
buruz: 

"Aitak ez du inor ere
epaitzen,baizik eta epaitzeko ahalmen
guztia Semearen eskuetan utzi du." (Jn
5.22) 

Eguzkia eta Ilargia
Gizonaren Semearen

Etorreran

Eguzkia eta ilargia kristoren azpian
daude kokatuta. Giza arpegiarekin eta
begiak hertzirik dituztelarik. Badirudi
goibel, ahul eta logale daudela.  

Bi astro hauek, Jesusen
Pasioaren gaiari laguntzen diotenean,
eguna eta gaua, argitasuna eta illunta-
suna, ekintza onak eta txarrak bereizte-
ko Kristok duen ahalmenaren  adieraz-
garri dira. Baina kasu honetan, ebange-
lioei jarraituz, munduaren amaieran
Kristo etorri aurreko gertakizunak
gogorarazten  dizkigute: 

"Egun haietako larrialdiaren
ondoren, berehala , eguzkia ilunduko
da, ilargiak ez du argirik egingo(...)"
(Mt 24,29).

Eguzki eta ilargiaren iluntasuna

kurutzearen seinalea agertu aurretik
gertatzen da. Jesusek seinalea noiz
izango den zehazteko parabola bat era-
biliko du. "Pikondoa eta loreen kimu-
berritzearena".

Lore eta Kimuak

XV.menderako San Frantziskok abere
eta naturarekiko maitasuna predikatua
du eta garai barri honen arnasak, lore-
en berezko edertasuna zizelkatzera
bultzatuko du artista. 

Guzti hau gure idibegian daku-
sagu:  Barrukaldeko dobela bakoitza
kardo- hostoz apainduta dago. Landare
hauek XV. mendeko azken urteetan
frantziako eleiza gotikoetan asko ugal-
du ziren.15 Gaineko dobeletan  kimuak
eta fruituak zehatz eta erralismo osoz
marraztuta daude, hostoak zabal zaba-
lik dituztelarik. Batzuk desagertu edo
ezabatuta egonarren  gehienak ezagutu
genitzake, batez ere  mingrana eta
mahatza.

Jacobo de Voraginek Pasioaren
tresnak Asken Epaiketan agertzeari
buruz honela dio:

"Seinaleen  helburuak hauek
dira: Kristoren garaipenaren testigan-
tza zabaldu; Jaunaren errukia eta
harengaitik gizonek lortutako salba-
zioa  erakutsi,  Jaunaren justiziaren
berri eman eta bere odolaren balioa
gutxieztean gizonek lortu zuten konde-
na ." 9

Behe Erdiaroko eleizetako ata-
rietan ohizkoa zen Pasioa eta Azken
Epaiketa azaltzeko, aingeruak Arma
Cristiekin agertzea. Apartera joan gabe
Ondarroako eleizako absidean, erreta-
blu atzean izkutaturik hamalau aingeru
daude.10 Gazteizeko Katedralean,
Iruñako San Saturnino eta Logroñoko
San Bartolome eleizetan eta Burgos,
Leon, Toledo eta Tarragonako
Katedraleetan ere.

KRISTOREN
BIGARREN PARUSIA
ETA AZKEN EPAIKETA
IDIBEGIAREN
KANPOALDEAN

Kristo Maiestatea

Barruko irudiaren antzera Kristo
hau, bedeinkatzen ari da baina ezkerre-
ko eskuan bola antzeko irudia du 11.
Buruan tiara bat darama 12. Kristo
Maiestate bezela ezagutzen da eta
Bizanziar Pantokratorrean du jatorria.13

Auto sakramentalen antzezpe-
nen eraginez, Erdi aroko azken urtee-
tako Kristok, Emperadore eta Aita
Santuaren ezaugarriak daramazki 14:
Aitasantuaren tiarak botere espirituala
isladatzen du eta Emperadorearen
bolak  botere denporala. Beraz,
Kristok bere eskuarekin unibertso guz-
tia zuzentzeko gaitasuna dauka.
Horrela dio San Pabloren Biblian:
"Sedet throni residens qui ponderat
omnem" (Tronu batean jezarrita dago
mundu guztia epaitzera doana) baita
San Emmernen Codex Aureusak:
"Christus librat tetragonum miro dis-
crimine mundum” (Kristok lau aldee-
tara askatuko du mundua larrialditik).

Kristo Epailea

XV. mendeko miniatura frantziatarre-
tan argi agertzen zaigu ikonografia
hau: San Maglioreko Misalean(1410);
Pariseko eleizako Misalean (1426
aurretik) Pariseko Misalean (1481);
Nanteseko Misalean eta Trinitarioen
Misalean.        

Kristo Aita Santu eta
Enperadorearen bolarekin

Villaespesa kantzillerraren hilo-
bia. Tuterako Katedralean 1419-1425.

Kristo irudikatzeko era hau
Bibliako hainbat pasarteetan irakur
daiteke, Profeteetatik hasi eta
Apokalipsiseraino. Ondarroako idibe-

gikoa, ebanjelioetako  "Gizonaren
Semearen etorrera" pasartean oinarri-
tuta dagoela esango nuke:  

"Eta orduan gizonaren Semea
hodei artean ahalmen eta aintzaz bete-
rik etortzen ikusiko dute" (Mk 13, 26-
27). Berdina aipatzen du Mateok
(24,29-31), baita Lukasek (21,25-28).

Ebanjelistek, Jesusen ahotik,
berpiztu ondorengo Kristo
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Kristo Aita Santu eta Enperadoreen bolarekin.
Villaespesa kantzillerraren hilobia.
Tuterako Katedralean. 1419-1425

Hilargia eta Eguzkia

YOLANDA EIZAGIRRELoreak eta Kimuak, idibegiaren kanpokaldean



Le Goff-en ustez inpernua pizti
baten aho bezala azaltzeak, Irlandar
monjeen legenda* baten du oinarri,
Poitierseko monjak irensten zituen
herensugean, ain zuzen ere 17 Baina
badaude iturri zaharragoak. San
Pedrok "Negurridun izan zaitezte, ta
zaoli egon. Deabrua zuen arerioa,
lehoi orroka lez, inguruan dabil nor
iruntsiko zain"(P I, 5-8), eta San
Juanen Apokakipsiak ere piztiaren
ahoak pekatarieak irensten aipatzen du
(Ap.12,14) eta Inpernura jeitsiera,
textu apokrifoak, inpernua ireki behar
den gizakiaren aho bezela deskribatzen
du. 

Mamua gizonak inpernura
eramaten

Idibegiaren azpian mamu beldurgarri
bat azaltzen da. Ahoa zabalduz hortzak
erakusten ditu. Belarriak tente eta begi-
rada zorrotz eta izugarriaz korretara
begiratzen ari da. Bere eskatadun beso-
ekin eta lepotik zintzilik daraman kate-
arekin bi  gizaki lotuta erakusten digu .
Gizonen buruak apurtuta egonarren
daukaten tamaina txikia ikusiz bahitu-
takoak bi ume dirudite. Hala balitz
umeek gizonen arimak sinbolizatuko
lituzkete. 

Kontuan hartuta Eleizak herria-
ri irakasteko erabiltzen zituela irudi
hauek, baliteke Ondarroan gaur arte
iraun duen umeei bildurtzeko konta-
tzen den historioa irudi honetan oina-
rritzea 18.

Itxura txarreko mamu hau dea-
brua da. X. gizalditik aurrera

Beatoetan irudikatuta agertzen den
inpernuko jabea 19 San Juanen apoka-
lipsian Azken Epaiketan  antikristo
bezela azaltzen da  eta ebanjelioek
Leviatan bezela izendatzen dute.
Descensus  ad inferos textu apokrifoan
Leviatan mamu irenstzailea da eta
Kristok lepotik lotu eta betirako sutara
bidaltzen duena. Azken Epaiketan
berriz azaltzen da pekatariek kateatuz
inpernura eramateko asmoarekin.

Beraz bi mamu hauek  deabruak
izanik kristo salbatzailearekin kontra-
jartzen dira, eta horrela idibegiko gaia-
rekin bat egiten dute: Ebanjelioetako
Azken Epaiketarekin.

Anjel Ituarte
Aulestia
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Kimu eta lili apain hauek
Gizonaren Semearen etorrerakin erla-
zionatuko nituzke. Eta ahin zuzen
ebanjelistek  parabola bezela erabiltzen
duten Pikuen eta zuhaitzen kimuberri-
tzearekin. Honela diote Markos, Lukas
eta Mateok:

Jesusek irudi bat jarri zien:
"begira pikondoari edo beste zuhai-
tzei: Kimuberritzen hasi direla ikusi
eta, besterik gabe, badakizue uda hur-
bil dela. Era berean, gauza horiek ger-
tatzen ikustean, jakizue hurbil dela
Jainkoaren erregetza”. (Lk 21 29-33)

Beraz, loreen kimuberritze eta
hosto zabaltzeak uda dakarren bezela,
eguzkiaren iluntasuna, ilargiaren argi
ezak, izarren amilketak eta ortzearen
dardarak Gizonaren semearen etorrera
iragartzen dute.

Bestalde, okuloaren azpian,
badaude bi irudi  Azken Epaiketarekin
lotuta daudenak. Biak mamuak dira,
baina eleiza inguratzen duten gargole-
kin ez dute zer ikusirik zeren eraikun-
tzaren apaintze helburutik aparte, gizo-
narekiko bortizkeria erabiliz  mehatsua
adierazten ari dira. Bata, emakume
lizun bat irensten eta bestea bi gizon
bahitzen. Krokodiloa eta piztiaren iru-
diak dira.         

Krokodriloa emakumea
irensten

Eleizak,hormetako irudiak bere doktri-
na irakasteko erabili zuen. Mamu izu-
garrien bidez fededunak beldurtu16 

Pekatu guztien artean hiru dira
gehien marrazten direnak Erdi Aroko
azken urteetan: Harrokeria, zekenkeria
eta aragikeria. Azken hau da gure idi-
begian azaltzen den pekatua.             

Erdi aroan aragikeria  biluzirik
dagoen andere batekin errepresentatua
izan zan. Bere erakargarritasuna eraku-
tziz, gizona lizunkerira bultzatzen zue-
lako. Ondarroako eleizan krokodriloa
irensten ari den andreak  zapi bat du
burutik eta eskuineko eskuarekin bula-
rra ukitzen ari da. Bere biluztasunak
eta jarreraklizunkeriaren pekatuarekin
erlazionatzen du, eta kokrodriloak

irenstea izango da merezi daben zigo-
rra: inpernuko bidea. Biblian esaten
duen bezela:

"Inungo aragizale, ez zantarrek,
ez diruzalek (edo bardin dana sasi
jainkozalek) ez duela oinordekotzarik
izango jangoikoaren eta Kristoren
erreinuan"

Antzerako irudia Lezoko S. Juan
eleizan aurki dezakegu.

Ama Birgiña, inpernura eginda-
ko jeitsieran, emakumeen zigorretaz
arduratzen da eta bertan emagalduen-
tzako zigorra bi buruko mamuek bula-
rrak irenstea da.   

Biblian aipatutako Krokodri-
loaren ezaugarriak inpernuaren irudie-
tan billatu dezakegu. Job-ek piztien
errege izentatzen daben kokodriloa,

Leviatan inpernuko deabruen erregea
da. Honela deskribatzen du Job-ek: 

"Nork zabalduko dizkio  hagin
beldurgarriz inguraturik dituen mutu-
rreko bi ateak? (...) Haren doministi-
kuek suargia botatzen dute, eztarri-
zulotik zuziak irteten zaizkio, su-txin-
partek ihes egiten. Kea irteten zaio
sudurretik, borbor irakiten dagoen
lapikotik bezela. Haren arnasak ika-
tzak goritzen ditu eta eztarri-zulotik
sugarrak irteten. (...) Aurre egiten dio
ausartenei, bera de bazapiztia guztien
errege." Job (41,6-13).

Job-ek piztien errege izendatzen
duen krokodiloa, Erdi Aroko kristauak
Leviatan inpernuko erregearekin erla-
zionatuko dute, eta bere ahoa inpernu-
ko sarrerarekin.
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Aingeruak deabrua kateatzen

Deabrua pekatariak inpernura eramaten



HERRIA ETA
HERRITARRAK
Ondarroa, 1930 inguruan. TERE ITUARTEK EMONDAKO ARGAZKIA
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Kresalaz zipriztinduriko herri
biok, halan da guztiz be, nor-
tasundun eta buru tentedun.

Bakoitzari berea, diño euskal esakera
zaharrak eta oraingo telebista iragarki
barriak. Halaxe be, Lekeitio eta
Ondarroa itsasadarrak, bakoitza bere
ezaugarri bereziekin.

Ondarrutarren ahotan, arrasteko
arrantza eta arrainen sartu-urten egu-
nerokoa; kontserba fabrikak eta
kamioien joan-etorriak; garraio astuna
eta bizia, Europan zehar zakazdunak
gora eta behera darabiltzana. Txatxo
kontramaisuaren nasan, ostera, neguko
haize hotsak bare bezain zorrotz jotzen
ditu behearen gaineko harlauzak; gero,
udabarri-udaminetan, jende aldra uga-
riak haratonata amaigabeetan, atsede-
nez bizi ohi dan urtealdiari joko egi-
nez. Tarteka-marteka potintxo eta
baporeen arrainketak; baxurakoak
eurak eta Arranegiko zabalean arrain
saltzaileen iji-aja eta oihuak, gurdi txi-
kietan arrain fresko-freskoaren merka-
tari.

Bi herri, bi uri. Hizkuntza bera,
euskera, kostaldeko bizkaiera argitsua,
arina, ahoskera maluskatuarena.
Joskera bizia, liorrekoen inbidiarik ez
dauana. Itsas gorabeheretan aberatsa.
Gaztelania zaleen ur ugarietan potin
egokia, gila eta kodasta harro-harro
erakusten dituana.

Euskerarena, jakina, aspaldiko
kezka bi lekuotan. Erraz antzean asma-
tu dabe askok Lekeitioko eta

Ondarroakoarena. Berez euskaldunak
dirala esan eta kito! Betirako errespon-
tsua bota, eztabaida puntu eta zalantza
gaiak behin betiko uxaturik balegoz
legez.

Kezka, edozein modutan be,
sarriegi da koska egiten eta bistan da
horixe berbera gertatzen dala bizkaitar
itsasaldean. Agirre lehena, Azkue
gerora, euskal kulturaren bi erraldoiak
ohartukiro iragarri euskeraren arris-
kuak. Galtzeko tenorean jarriz gero,
akabo nortasuna! Aldekotasun sutsua
erakutsi bitzuok, aldez eta moldez,
euskerarenganako. Ondarrutarren ele-
berriak betekizun ebezan Azkue lekei-
tiarraren gramatika eta hiztegia.
Horretara, alkarren osagarri adiskide
minen zereginak. Zelangoak eurak?
Azkueren eritxietan Agirre, odol zurbi-
lekoa; bera, odol-gorrikoa: 

"Odol_gorri izateak ba ditu
odol_zurbillak eztauzkan alde bat edo
bestetxo: alderantziak geiago.
Odol_gorri geranok, lanean asteko,
zainetan darabilgu bizkortasuna;
odol_zurbillak geienak ezkor izan oi
dira. Odol_gorri geranok, iraunkorra-
go izan oi gera geron asmoetan, lane-
tan sendoago; baiña gizartean bizi iza-
teko, alde andia daukate arpegi_txuri,
aiurri bigundun gizonak." 

Adiskide berba apropos eta hala
nahita erabili dot. Burla eta barre nahi-
koak doguz alkarri eginak. Ezizenak
be, sarri-sarri, aurpegira bota, autu-

mautuetan hasi orduko. “Lekeitiarra
bazaz !” horri, “Ondarrutar lantzoi!”
harek erantzungo deutsa berehala, gure
arteko alkarrizketek derrigorrezko
sarrera behar izango balebe moduan.

Lanak eta premiak gizonak
batzen gaitue eta horretan be, ezin huts
egin gizalegeak. Hor doguz, beste
behin be, Lea-Artibaiko itsasaldean,
Lekeitio eta Ondarroa, batera lan egi-
nik, lehorreko beste hainbat uri eta
herrigaz batera, Lea-Artibai eskualde-
ari dagozkion zerbitzuak modu antola-
tu eta errazenean eskaintzeko asmotan.
Berba Mankomunitatea da, egintzak
ugari eta sarri-sarri datoz.

ERREPUBLIKA GARAIA
Historiak, ez dagigun ahaztu, azken
ehun urteotan, behinik behin, beste
aitormenik be egin deusku Lea-
Artibaikoan. Izan be, inon diranak eta
ez diranak igaro eta gero, euskal aber-
tzaletasuna da nagusi Bizkaiko ertz
honetan.

Ehun urteko bitartean, giro izan
ala ez, gehiengoa abertzale ibili da
gure itsas esparruetan, demokraziak
iraun bitartean zein isilaldietan.

Horrexegatik da adierazgarri,
garai bateko kontuak eta oraingoak
parekatzeko aldartean jarri eta onda-
rrutar batzuei gogoratu, hainbat urte
geroago, Ondarroako batzokiaren ide-
giera, Primo de Riveraren agintaldi
ostean.

Hori egiteko norbanakorik ego-
kiena, zalantzarik ez, egun haretan
gure herrira bisitari eta kazetari etorri
jakun Eusebio Erkiaga lekeitiar gazte
leberra.

Eusebio Erkiaga (1912-1993)
bazan norbait, orduan be, euskal letre-
tako esparruan. Olerkiari emona, ber-
balauan be baebilen, eta Zubikarai
ondarrutarra auzoko, Euzkadi egunka-
riaren Euskal Orrian neke barik zihar-
duen, Lekeitioko barri emole.

Barri emole... eta propagandista
itzela. Gai bi nagusi: euskal abertzale-
tasuna (euskera barruan) eta erlijioa —
uzkurtza idazten ekian berak, ordukoa-
ri men eginez—. Halakoetan sendo eta
tinko, han-hor-hemenka ebilkigun
Erkiaga urduria, euskera aintzat hartu-
ta eta Lekeition udatiarrek sortzen
eben giro erdalduna gaitz erizle: 

Udatzale abertzalia; zeuk euzke-
raz ezpa’dakixu be, zeure umiak ikasi
dagijela aberrijak eskatzen dautzu.
Eta orretarako, ¿zer gauza errezago-
rik uritxubetara zatortzenian zeben
semetxubak euren odolari yagokan
izkuntzea ikastia baño? Alegindu zai-
teze ba, aurtengo uda onetatik aurrera
zeben umiak euzkeraz ikasi dagijen.
Errijetako ume euzkeldunakaz
errez_errez, igarri barik ikasiko dau-
tzube euzkeraz. Eta gure umiak be,
alantxe biar gaurkuan_eta, eurekaz
erdera ikasiko dabe biar dabenetarako
jakin dagijen, baña euren izkuntzeaz
aztu barik.

Aberkide udaltzale: zebek zarie
guretzat "veraneante"_rik begikuenak.
Zatorzte uritxu euzkeldunetara, euz-
keldundu zaitezen, zebek bixi zarien
Euzkadi’ko erdel_urijak be euzkeldun-
du daitezantzat, zebek egiten zarenez
batera egingo dira_ta.

Euzko_goguari begira beti,
ortik yatorku bixitza indarra_ta.
Euzkaldunai euzkeraz, eta euzkaldu-
nak be ¡beti! beste izkuntzaren biar
ixanik eztaunian ¡beti euzkeraz! ama-
ren seme ona ixateko…(Euzkadi,
1932–VI–29)

Harentzat, ordea, Ondarroako

batzokiko idegiera egundoko gertaera
izan zan. Euskeraren samina noranahi-
koa izanda, horra hor euskera ondarru-
tarren ezpainetan barra-barra. Bestalde
be, abertzaletasunaren lorratza eta
herri baten deiadar zolia. Eztitan ebi-
len Erkiaga, haren hurrengo kronikak
adierazoten dauanez:

ONDARROA’KO JAYAK_ETA

Igaziriko igandez Ondarroa’ko
Euzko_Batzoki eta Emakume A.-
Batza’ren zabalgunde_jai nagosija
ospatuteko zala adierazota, jakiñen
ganian gengozan. Uri orretara juateko
deya entzun eta jaso genduan.
Egunokaz urte bi bete dira emengo
E._Batzokija edegi zala, eta ondarroa-
tarrak zintzuki eldu yakuzan jai areta-
ra. Orain, geu euren jaira juatia,
bidezkua zan. Eta orrezkero, etxian
bazkaldu ondoren, belbilian sartu eta
juan gintzan Ondarroa’rantz.

Bidian giñoyazela, bide_ertzeko
basetxeko atarian iru edo lau ume ta
agure bat eguazan; guri agurka lenen
asi zirianak umiak ixan ziran eta
¡Gora Euzkadi! didar egiten eben, eta
azkenerako euzko_aguretxu maitaga-
rrija be, agurka asi zan. Bere abenda-
tarrak giñala igarri eban, ba. Jazokun
orretan be, euzko_ixakerea zelakua
dan oartu genduan. Euzkotarra
ez_ezaunari txaloka ta agurka ezta
asiko beriala, itsumustuban ez; euzkua
labankeri_zalia eztalako.

Eldu gara Ondarroa’ra.
Belbiletik jatsijaz batera ingi_loretxu-
ba paparrean ipiñi dauskube andereño
abertzaliak. Bide orretaz batu al ixan-
go dan txindija Gipuzkoa’ko anayai
laguntzeko ixango da.

Jatetxe aurrian aurkitu doguz
lekeitiar mendigoxaliak euren urdail
utsak beteteko asmoz. Bazkari ederren
bat gertauten ei dauke, seguru be.
Mai-ingurura batu dira ta guk agur
dagitsegu geroarte. ¡On dagitsube-
la!…

Euzko_Batzokira juan giñan.
Apaña eta polita berau: txaki edo gela

bakotxak ateburuban dau idazkuna;
euzkeraz ¡jakiña! Berton dabe antzez-
tokija be.

Errija ikertu eta ikusi genduan.
Txaide edo kalien ixenak erderaz eta
euzkeraz idatzijak dira. Ori ondo.
Lekeitiar ziñegotzi jaunak: ¿noiz beste
orrenbeste emen?

Goxian jaupa, jaunartze, txo-
nitz, ikurrin_onespen eta ezpatadan-
tzari ta gorulari dantzaketeak ixan
dira. Arratsaldeko iru ta erdijetan
batelen estropadeak egin dira.
Itzaldija bostetan asi da, pelotatekijan.
Arbeloa’ren abost_jasokin edo "alta-
voz"’ak ipiñita dagoz. Jendez gañezka
dagoz leku eta ingurubetako leyo ta
sapaloak. Uriarte oleskarijak asijera
emon dau; sei bertso bota ditu. Txalua
ta santzua baño eztana entzuten da.

Gorulari gaste batek itz_egiten
dau. Ederto mintzatu da. Eletari ona
laster. 

"Altzeta". Gipuzkoa’ko
mendi_artetik nator—diño— abertza-
lerik zarrena eta gastien —Sabin eta
Iñakitxu—il ziran Bizkaya maite onta-
ra, Bizkai’ko itxas_ertz ontara.
Euzkoen anaitasunatzaz itz dagi.
Beñola nekazarijak arrantzaliai
lagundu eutsoen legez, gaur arrantza-
liak laguntza dagijo gipuzkoar nekaza-
ri gaxuari. Euzkotarrai diñotse euzko-
tarra ezagututeko eztala biarrekua
paparreko ikurrera begiratutia. Agertu
gaitezan beti euzkuak lez, eta paparre-
an ikurrik erabili ez arren, arrotzak
esan dagijen: "Oneik euzkotarrak
dira". Mendigoxaliai diñotse: abenda
sendotu biar dogula, ez aztu; txurrut
madarikatu orrek beste ezek baño kalte
geyago egin eta egiten dau Euzkadi’n.
Integristatzaz ekin ostian, Aita Santua
Erroma’n dagola diño, ta ez
Donostia’n.

Goenaga andereñoa izlari.
Emakumiak zer egin biar daben.
Bai_ta beste guztijok be: euzkotar lez
jokatu, euzkera dakijanak euzkeraz
egin; euzko_jakintza_arlo guztijak
aztertu eta ikasi. "Boicot"
Jaungoiko_bako ikastola madarikatu-
bai; Euzko_Ikastola zabaldu eta edatu.
Izlari errimia andereño auxe.
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EUTSI HORRI,
ONDARRUTARRA!

O N DA R R OA : H E R R I A  E TA  H E R R I TA R R A K

Andres Urrutia

Luze eta zabal berba egin leike kostaldeko bi uri
honeek dituen hartu-emonez. Historiak zer ugariak
ematen deuskuz, batera eta bestera, Bizkai muturre-
ko itsasaldean izan diran kontuetaz. Auzimauziak,
liskarrak eta gatazkak ez dira falta lekeitiarren eta
ondarrutarren artean. Baita adiskidantza eta egiazko
loturak be. Ezkontzazkoak, arrantzazkoak, irakas-
kuntzakoak, itsas lanarenak, lehorreko ustiategienak,
kirol arlokoak... halakoak izan dabez erkide lekeitia-
rrek eta ondarrutarrek.

Bide beretik be, argi esan dagigun, euskera eta eus-
kaltzaletasuna. Izenak borborrean datozkigu gogora,
bikoteka etorri be: Txomin Agirre ondarrutarra eta
Resurrección M. Azkue lekeitiarra, zaharragoen
artean; Zubikarai ondarrutarra eta Erkiaga lekeitia-
rra gerogarrenekoetan. Oraintsu-koenetan, aldiz,
Miren Agur Meabe Lealdekoa eta Ana Urkiza edo
Kirmen Uribe, Artibai bazterrekoak.
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Zabala’tar Josu laburkiro min-
tzatu da. Euzkotar gixaxo batetzaz.
Onek abestu leike Benabarra_eresija-
ren idurikideko au:

"Zorotasunak bai_nerabila
aizean "orbela" bezala…".

Abertzalion erkal_zaletasuna
zelakua dan adirazo dausku.
España’ko oraingo erkal zakarra ezto-
gu gura iñundik_iñora.

Azkenez, Agirre aldun jaunak
bere berbaldi ederra. Gure jatorrija,
gure eskubidiak, gure naikunde eta
gurarijak. Abendearen gaurko egoera.

España_zale diran eskumatarrei
diñotse: Estatutorik, etzenduen nai,
laster Alfonso Carlos etorriko zala_ta,
eta Fueruak errege orrek osoro biurtu-
ko ebazala_ta. Etzenduen nai ixan
geure buruba zelanbait jaurri edo
gobernauteko zan Araudi txatxarrenik
be. Ta oraingo lagi okerren aurka ta
gure aurka zabiltze oraindik. ¿Nun
dira, ba, Fueruok? Nun Alfonso
Carlos, zaldi zuririk be, ezpa’da
agiri…?

Euzkadi’ko eskertarari: ¿Nun
dozube guri abindutako autonomi
zoragarrija? ¿Nun dira azkatasun eta
demokrazi ederrok?

Sabin ixan ezpa’zan—diño—
ondaturik egongo zan betiko gaur
Euzkadi, eta euzko_langiliak be, onda-
tuta egongo ziran.

¡Abertzaliak!: azkatasuna eldu-
ko da; ez estutasun larregirik. Errijak
eztira egun baten azkatuten. Gastiak!:
agintarijen esanekuak ixan beti eta
gertu ta ernai aginduten dautsubena
beteteko. Karlistak euren siñismena
eta azkatasunagaitik jagi ziran alantxe
gu be, gaur. Sutsu eta gogor
Jaun_Goikua eta Lagi_Zarra’ren alde.
Adorez, kemenez, itxaropenez aurrera,
eta ekin. ¡Gora Euzkadi azkatuta!…

Itzaldi eder_ederrau gogoz txa-
lotuba ixan da.

Txapelak eskubetan doguzala-
rik, Euzko_Abendaren Ereserkija
abestuten dogu. Izkintokijan eguan
erri_txiñela txapela jantzita eta jeza-

rrita dago. Soria’ko Sevilla’ren ordez-
karija nunbait.

Jarrayan, euzko_erromeri alaya
ospatuten da. (Euzkadi, 1933–VI–30)

Eztitasuna motz eta laburra izan
jako lekeitiar bipilari. Bihotza euskal-
duntasunaz leher-leher, gogoa abertza-
letasun minez, Erkiaga gazteak
Lekeitiorako bidea hartu dau. Baina,
hori tamala! Autobusean sartu eta hara
non, erdara mingarria belarrietan
durundaka. Herrikideak ditu jardule,
eta horrek mingarriago egiten dau bere
zera. Harako demiurgo baten antzera,
sekulakoa jaurtikitzen deutse sorterri-
kideei:

Neure errikidiakana batu naz
belbileratuteko. Eta ¡au laskagarrija!
euretariko askok erderaz eta erderaz
diardube. Eta itzaldijak entzuten eta
txalotuten egongo zeranik zer_esanik
bez. Onetzaz, urrengo baten idatziko
dogu argijago, zorrotzago eta zertzela-
da gayagogaz. Baña lotsagarrikeri au
ezin geinke ixildu. Entzundako itzaldi-
jetatik ori baño onura obia ataraten ez
baldin ba’dogu, ez uste ixan egingo
dogunik ezer, len baño lotuago geratu
eta galdubago egin baño. Ezta ori bide
ona. Maketuen aurka egitia errez da,
geu gara gu naikua maketo esango
ba’geunke, guzurrik andirik ez gendu-
ke esango. Gau au bego urrengo bate-
rako. Oargarrija dalako. 

Agur, ondarroatarrak: lagun
asko bildu zan or igandez. Guk 28 iku-
rrin zenbatu genduzan. Sapailoetan
iñun ez ainbat oyal eder ikusi gendu-
zan. Jai ederra, egun goguangarrija
igandekua.

Zorijonak orko aberkide guzti-
joi; bijotz_bijotzez ¡zorijonak!…
(Euzkadi, 1933–VI–30)

TXOMIN AGIRRE,
EUSKAL IDAZLEEN
EREDUA
Erkiaga, horratio, nagi eta alper baino,
lan zalea da eta euskal literaturaren
zelaian Agirre ondarrutarragaz topo
egiten dau. Ezustekorik galantena,

inondik be, lekeitiar gaztearentzat.
Ekin be, gogoz ekiten deutso Agirreren
gorespenari; egin-eginean be, Kresala
eta Garoa berrargitaratzeko nahi sutsua
aldarrikatzen dau prentsan:

Gure zaletasuna_arren, maiz
eta sarri egon oi gara motelduta, ado-
rebagatuta, guri dagokiguzan arazo
eta lanetan. Baña zer dala ta diardu-
gula neke ta lorrez zeregin onetan?
itanduten dautsagu geure buruari.
¿Zer dala_ta, gure alegiñeri utsari
adiña jaramon egiten ba dautse?
Euzkereari buruz, euzkel_arloatzaz
diardugu, irakurle.

Eta olango ezaldijetan leengua-
kana, zaar_aguakana zuzenduten
doguz gure gogo ta bijotzak.
Orainguak baño aldi eskartxarraguak
ziranian jardun eben euzkel idazliak
¡bai kementsuak doguzala!

Euzkeltzale zaarren lanak
indar_barrituten gaitue; euren ekite ta
jardun ixugarrijak, adoretu.

Idazle orreitariko bat aipatu,
ospatu eta goretsiko dabe laster bere
erritarak, eta oneikaz batian euzkel-
tzale gustijok: Domingo Agire’tarra,
apaiza, Ondarroa’ko seme argija.

Urtiak dira berau il zala. Guk ez
genduan ezagutu. Baña bere idazkijak,
arek idatziriko liburuak edozein euz-
keltzalek dakiz zeintzuk direan:
«Auñamendiko Lorea», «Kresala» eta
«Garoa». Azkenau gipuzkeraz idatzija
eta lenengo bijak bizkayeraz.

Euzkerazko irakurgairik ederre-
netakuak doguz. ¡Liburu oneitako euz-
kerearen ederra! Bene_benetakua,
jatorra, errikoya, bixi_bixija deritxagu
Agirre’ren izkera errez ta ugarijari.
Gurasuai ainbat bidar entzun eta
oraindik ikasi eztoguzan euzkel_esae-
ra ta joskera ederra oparo aurkitu
dogu idaztijotan. Idazle gustiontzat
bere_bixiko irakurgayak euzkera ikas-
teko!

Kepa Deunaren egunez omendu
biar dogu Ondarroa’n. Ta urrundu
«gorriñea» euzkereagandik, Agirre’k
gura ebanez. (Ekin, 124, 1934)

Ta "Kresala" zergaitik irugarre-

nean be argitaldu ez? Gogo_goguan
doguz Iriarte Aitaren arako itz zuzper-
garrijak.

"Kresala" zer dan? Ona bere
211 eta 212’gn. orrialdetan irakurri
daikezuna. "¡Kantauriko umant apa-
lak! Uskeri batzuen euki daroezu,
batzuetan, zuen arrotasuntxoa, ta egi-
tadarik andienak eztituzue aintzako-
tzat artzen. Iñok eztitu itxas barrueta-
ko zuen lanbide garratzak eta ibilbide
leñargiak ikusten ondo, ta gitxik gora-
tuten zaitue bear dezuen añan; baña
Jaungoikoa’k dakus zeru goyetatik eta
berak goratuko zaitue egunen baten.
Berak dauka zuentzat gordeta azken-
sari ederra, ez erramuetan, igarian
edo arraña joten (artzen) dakizuelako,
ezpada eruapen andiko ta biotz oneko
kristiñau zintzo ta egiazkoak zarielako
baizen.

Jaungoikoagaz batera jaso nai
zeunsket nik neure aldetik, eta ara
emen orretarako geienbat egin dodan
KRESALA.

KRESALA zuek jasoteko, zuek
ezagutuagoak, errukituagoak eta mai-
tetuagoak izan zaitezen sortutako libu-
rutxoa da."

Argitaldu daigun "Kresala": a).
Euzkerea indartuteko. g). Bertan ain
maitagarri edestuten dauzan arrantza-
lien ziñismen jatorra, orain, ¡au zori-
txar larrija! otzitu eta galtzen dakus-
gulako. ¡Gomuta arrantzale zaarren
ziñismen bixija! ¡Goraldu jauna ta
gure Erri ta oiturak!

Ondarroatarrak: zuentzat da,
bereziki, eskari au. (Euzkadi,
1934–VII–29)

Gerra aurreko kontu horreek,
alabaino, osterantzeko ondorioak eka-
rriko ditue. Borroka zitalaren haize
kolpetsuenak joanda, Erkiaga ederza-
leak euskal nobelagintzan dihardu.
Badauka, lehen esan legez, Agirreren
barri. Haren Kresalak dakar honen
Arranegi;  Arranondotik Arranegirako
bidea egin leike, harik aurrera, euskal
idazletzaren eskutik, kostarrez baino,
zuzen-zuzenean.

Bide —edo hobe esanda,

bidaia— horretan, Arranegiko
Zabalaren galtzadarri zaharrek bat egi-
ten dabe, inongo hutsunerik bage,
Kalandi eta Iperkaleko harri luze-
hezoekin, abadeen moilatik korretak
ikusi leikezan modu berean.

Tramana eta Brix, Timuti
Belarri eta Mikela Begi herri arrantza-
le baten fruituak dira: idizila meheaz,
luma zorrotzaz badoa Erkiaga hari bil-
batuak garanduten, Agirreren antza,
zer non dan artez-artez zertuta.
AUGUSTIN
ZUBIKARAIREN
GORAZARREZ
Gerogarrenean be, badator Erkiaga
Ondarroa aldera. Hantxe dau lagun
mina, euskaltzale sutsua, hainbat neke-
lanetan erkide eta aberkidea. Augustin
Zubikarai aspalditik ezagutzen dau.
Gerra denborako kazetaritzan izan dira
tarteko, Eguna kazeta bitarteko.
Horren babesera, Jose Maria
Arizmendiarrieta, liorreko abadea, hori
be Lea-Artibaikoa.

Erkiagaren barrunbean, euskera-
ren urak polpolean dabilz. Urtetan
aurreratuta dago baina jatorrizko grina,
euskerarena, ahaztu ezina jako lekei-
tiarrari. 1985. urtean, Zubikarairen
Itxastarrak nobela dala-ta, kontu-kon-
tari jartzen ditu Erkiagak bere zerak,
harenak xehe-xehe emoteko:

Elebarria idazlearen lana da,
historia bat da, ez historia bera.
Tokiko giroan eta sasoi jakinean era-
tua. Txomin Agirrek harako
«Arranondo» asmau eutsan toki horri.
Augustinek «Ondardi» aldean sortu
dau eleberri hau. Idazle biok ondarru-
tarrak. Horraitio, lehenengoa abadea,
beste hau herri gizona. Txominek gatz
zehea, fina erabili eban bere lerroetan.
Zubikaraik, ostera, gatz lodia erabili
daike. Eta darabil. Hiztegiaren hesiak
urrunagora daroaz, eta berba zorrotz,
ausartak eta latzak aukeran erabiltea
dagokio, benetasun trinkoagoa emo-
nez Realismoa giroan egin euskuzan
«Kresala» eta «Garoa». Eredu honeta-
ko dogu gaurko «Itxastarrak» be.
(Ondarroa, 1985)

Lekeitioko kaian eta

Ondarroako moilan eskastu egin dira
arrantzaleen ziezko arropak eta trosko-
botak; ontziak be nahasian. Batean
atseginezko potinak eta txalupak nagu-
si dira, San Nikolas uhartearen inguru-
koetan; bestean, halakoak gutxitxo
egonda be, txalupa handiak dira bista-
gai, garabi itzelak, kate uhertuak, sare
gatzituak, hizkera aniztuak.

Erkiagak, barriro be, behinolako
eta betiko Ondarroaren gomuta bizi-
bizirik eta gertu-gertutik emon, narra-
zio molde lauan:

Kaitik hurrean ibilten ziran
aita_semeak, biak pozik hatan be.

Potinean joaten ziranean
Atxazpi, Ikopea, Anakabe… hantxe
izaten zituen euren begien aurrean.
Eta Sagustan… sasoi baten lentoien
lekua. Edo Zaldu, Kurutzemendi,
Saturraran, Arno, Getariako sagua.

Lupinarik ez urrabururik ez
bazan, berdel, itsaskabra, arraingorri
eta karraspioak hartzen zituen.
Etxerako lain eta gehiago be bai,
horrela potina apurka apurka ordain-
tzeko, horren baten. Eta tximinoiak,
txibiak,… (Lore kontu–kontu lore,
Ondarroako Kultur Etxea, 1986)

Arrantzale barriak datoz, maki-
nak dira nagusi; olerkaria ezkutuan
jabilku, udatiar aldrakoen nahiz
garraio tramankulu barrien beldurrez.
Ibiltzea be, kosta egiten jako. Uretan,
moila bazterreko norai nabarretan,
soka eta txikota lodiek lehorrari emo-
ten deutsie nagusitasuna. Ahaleginean,
itsas korronteak, arrantza ontziak por-
tutik kanpora eroan nahian. Lur gaine-
ko fabrika eta kabanetan, andrazko
langileak ekinean.

Erkiaga, aldiz, mundu honetako
ez dan beste nonbaitetik, zirikalari,
hangoak eta hemengoak ikusita: Eutsi
horri, ondarrutarra!

Andres Urrutia
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1820tik aurrera, ordea, liberalek
beren proiektu politikoa gauza-
tzeko aukera aproposa eduki

zuten, eta abagune horretan,
Ondarroako arrantzaleek udal gober-
nuan sartzeko ahaleginak egin zituz-
ten, ordura arte lur jabedun oligarkiak
mantendu zuten nagusigoa hausten
saiatuz. Ikerlantxo honen helburua,
herri mailan, hau da Ondarroan, hiru
urte hauetan zehar piztu ziren liskar
nagusiak identifikatu, eta aztertzen
hastea da. Eta era berean lehia honen
protagonista nagusiak identifikatzea,
hauei buruzko datu bilketa bat burutuz.
Domingo Fonti dagokionez, sasoi har-
tan Ondarroara heldu zen osagile bat
izan zela baino askoz gehiago ez daki-
gu. Pertsonaia honek, hala ere, jarraitu
nahi dudan ibilbidean jarriko gaitu, eta
momentu batean desagertu egingo da,
arinago edo beranduago historia kon-

tuetan ororekin gertatzen den bezala.
Hortik aurrera irakurle, gertakizunen
eszenatokian geldituko gara, eta zeuk
ikusiko duzu zein punturaino bultza-
tzen zaituen jakinminak kontakizuna-
ren ildoarekin jarraitzea. Ni neu pozik
geldituko naiz artikulu honen bidez
geure herriaren iraganarenganako zure
interesa pixka bat piztea lortu badut.

FONT OSAGILEA
Domingo Font 1821eko azaroan heldu
zen Ondarroara. Orozkotik zetorren
bere familia guztiarekin, ordura arte
Ondarroako osagilea izandakoa -
Francisco Azkarratezabal- hilabete
batzuk lehenago hila baitzen. Font
heldu aurretik Ondarroako udaletxean
eztabaida bizia egon zen, udal partaide
gehienak osagile berri baten kontrata-
zioa iragartzearen alde egon arren,

Antonio Garramiola alkatea kontrata-
zio horren aurka azaldu zelako.
Alkateak aurkeztu zituen arrazoiak ez
ziren edonolakoak -geroago ikusiko
ditugu-, eta zera esanez bukatzen zuen:

"y de todos modos si algunos
por intereses particulares pasasen a
Escritura a algun Medico para esta
villa, desde luego protesta como
Alcalde y Presidente la Escritura que
sele otorgase, y amas protesta recla-
mar contra quienes asistiesen a la
citada Essra"1

Ez ziren txantxetan hartzeko
mehatxuak, eta erabakia atzeratu egin
zen. Hiru hilabete beranduago, azaroa-
ren lehenean, udal bilkura bukatzera
zihoala, Pedro Gainza errejidoreak2

arrantzaleen kofradiako patroien -
"maestros timoneles" esaten da ida-
tzian- eskakizun bat aurkeztu zuen,

zeinetan edo osagile berria kontratatu
edo pattarrari ezarritako zerga berezia
kentzeko eskatzen zioten udalari.

Eskakizuna lau patroik sinatzen
zuten, eta bere mehatxuak leunduz
oraingoan, Garramiola alkateak, udal
bilkurak horrela onartzen bazuen, bera
ez zela izendapenean egongo adierazi
zuen. Pedro  Gainza errejidoreak kon-
tra egin zion, izendapenean egon behar
zela erantzunez, baina Garramiolak
azkenean, bilkuratik alde egin zuen,
eta gainontzeko udal partaideek bilera-
rekin aurrera jarraituz, Domingo Font
izendatu zuten Ondarroako osagile,
zortzi hautagairen artetik. Esan bezala
Orozkotik zetorren, abizen katalunia-
rrak bere jaioterria urrunago egon zite-
keenaz ohartzen bagaitu ere. Bitxikeria
bada ere, Ondarroako Udalak "El
Liberal Guipuzcoano" Donostiako
egunkaria aukeratu zuen osagilearen
lanpostua betetzeko pertsona bat behar
zela iragartzeko. Badirudi Ondarroa
orduan ere Gipuzkoari begira bizi zela.
Izenak berak diogunez gainera, auke-

raturiko egunkari hau liberalen alde-
koa zen.

Osagilearen soldata urteko
5.500 errealekoa zen. Sasoi haietan,
gurdizain baten soldata eguneko 12
erreal zirela kontutan hartzen badugu,
edo hargin batek 8 erreal kobratzen
zituela3 , osagileak eguneko batezbeste
kobratzen zituen 15 errealak ez zaizkit
gehiegizkoak iruditzen. Hala ere,
Fontek bere trebetasuna eta balioa fro-
gatu behar izan zuen, are gehiago bere
etorrerak udalean zer-nolako iskanbi-
lak sortu zituen jakin zuenean. Eta
badirudi nahiko osagile trebea zela,
Fontek berak eskatu eta hurrengo urte-
an udal bilkurak bere soldata 6.000
errealera igotzea erabaki baitzuen.
Fontek zioenez soldata igotzea merezi
zuen, "por sus circunstancias morales
de Medico y Cirujano graduado de
Doctor y atendidas las utilidades y
ventajas que los moradores de ella tie-
nen con un facultativo (...) que ha dado
pruebas energicas de buen Profesor
con varios enfermos durante el tiempo

que permanece haciendo con ellos
operaciones considerables conlas que
les ha  librado de la muerte que les
amenazaba..."

Udalak, biztanle adituen artean
galdetu ondoren, Fontek zioena baiez-
tatu zuen. Osagile berriak, familia uga-
ria zuen gainera, eta arrazoi hori ere
erabili zuen soldataren igoera eskatze-
ko orduan. Baina agian arrazoirik pisu-
tsuena, beste herri batzuetako proposa-
menak zituela izan zen, udalak berak
aitortzen zuen bezala:

"los individuos de este
Ayuntamiento son sabedores que cuasi
la mayor parte del Pueblo esta confor-
me en que sele aumente dicha cantidad
porque no vaya a otro Pueblo segun
llamamientos que tiene" 4.

Domingo Fontek, beraz, hasiera
zaila eduki arren, aurkitutako oztopoei
aurre egiten jakin izan zuela dirudi, eta
herritar gehienen oniritzia irabazi
zuela denbora gutxian. Garramiolak,
egia esan, bere protesta egin zuenean
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Gotzon Iparragirre Burgoa

1. Bizkaiko Foru Artxibategia, Ondarroako Udala, 4.B L-009, 1821-11-1. Hitz batzuk, batez ere preposizioak elkarri itsa-
tsita agertzea, sasoi hartako udal idazkariaren -Jose Andres Madariagaren- joera bat da. Nik testua bere-berean mantentzea
erabaki dut, hau da hitzez hitz berridaztea.

2. Errejidoreak udal karguak -gaur egun zinegotzien antzera- genituen, sindikoa eta alkatearekin batera. Sindikoaren ardu-
ra berezia zen udalaren kudeaketa ekonomikoa zaintzea eta babestea. Alkatea, bi errejidoreak eta sindikoa -eta hauen ordez-
koak- auzokide-hautagaien ordezkariak ziren - "vecinos concejantes"-. Auzokide-hautagai izateko bi baldintza nagusi bete
behar ziren. Bata, lur-jabea izatea; bestea, kaparetasuna -"hidalguía"- frogatzea. Bi neurri profilaktiko hauekin, XV-XVIII.
mendeen artean foru-erregimena bere interesetara moldatu zuen oligarkia, bere bi etsai nagusiengandik babestu zen: bata,
herritarrak izanik ere, lur-jabetzarik ez zutenen -hau da, ezinduenen- mehatxurengandik; bigarrenaren bidez, herrialdetik
kanpo zetozen gehienak - baztertzen zituen, kaparetasuna frogatzea auzi luzea eta garestia baitzen, eta dirua edukita ere,
edozeinen eskura ez zegoena. Zentzu horretan, kaparetasuna lortzeko baldintzetariko bat odol-garbitasuna frogatzea zela
aipatzearekin nahikoa izango da. Bi baldintza hauez gain, elizgizonak eta legegizonak, estatu administraritzaren ordezka-
riekin batera -militarrak, eskribauak, posta langileak...- udaletik baztertuta zeudela aipatu behar da.

3. Bizkaiko Foru Artxibategia, Administrativo, Periodo Constitucional, 79. Errejistroa, 1. Paper-sorta.

4. BFA, Udalak, Ondarroako Udala, 4.B L-009, 1822-6-14.

Historiari buruz zerbait idazten dudanean, normale-
an nire lehen kezka ea egiten nagoena inori interesa-
tuko ote zaion izaten da. Edo ea inork irakurriko
duen, oso-osorik ez bada ere, bai behintzat artikulu
honen atalen bat. Oraingoan, azaldu nahi dudan his-
toria XIX. mendearen hasieran kokatzen da, eta
badakit horrek irakurle bat baino gehiago uxatuko
dituela. Baina edozein ondarrutarri bere herriaren
historiari buruzko jakinmina suposatzen zaio, eta
horretaz baliatuko naiz, zuen interesa pizteko.
Inkesta bat egin dezagun: "Zer gertatu zen
Ondarroan XIX. mendearen hasieran?"
- Frantziarrek Ondarroa erre zuten.
- Arrantzaleen kofradia sortu zen.
- Hondartzako zubia eraiki zen.
- Unanue tenore famatua jaio zen.

Test txiki honek gehienok ditugun zalantzak islada-
tzeko balioko digula uste dut. Baina, XIX. mendeari
buruzko ezjakintasuna, higuin ere bihurtu daiteke,
ikasgai bezala, jeneral eta erregez, aliantza eta
gatazkez osaturiko koktel bihurtzen denean -bakoitza
bere data zehatzarekin, noski-, historiako hurrengo
azterketan okatua izateko prest. Artikulu honi "XIX.

mendearen hasiera Ondarroako udalerrian" titulua
ezarri izan banio, gehienok orrialde hauek ziztu
bizian pasatuko zenituztenaren susmoa nuen, eta
zuen interesa pizteko garnata berezia erabili behar
izan dut.
Horregatik, "Font osagilearen garaia" izenburua
jartzea erabaki dut artikuluari. Osagile hau 1821eko
azaroan heldu zen Ondarroara. Urte bete lehenago,
espainiar estatuan iraultza bat burutua zen, zeinen
bidez liberalek absolutistak gobernutik bota zituzten,
eta 1812ko konstituzio espainiarra berriz indarrean
ezarriz, Fernando VII.a errege espainiarra hura
sinatzera derrigortu zuten. Liberalek boterean man-
tendu ziren garaiari (1820-1823) "Hirurteko
Liberalari" deitu izan zaio. Liberalen lehen saioa
1813-1814 urteetan zehar burutu zen, napoleonda-
rrak penintsulatik bota ahala, 1812ko konstituzioan
oinarrituriko eredu politiko berria ezartzen joan zire-
lako. 1813-1814 urteetan, hala ere, liberalek ez zuten
beren egitasmoak gauzatzeko aukera garbirik eduki,
frantziarren aurkako gerrateak eragindako anaba-
sak, eta batez ere Fernando VII.aren itzulerak, erro-
tik moztu zituelako haien asmoak. 

Ondarroa, 1846. BLANCHE HENNEBUTTEN GRABATUA
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ez zuen Fonten aurka bideratzen, osa-
gile bat kontratatzearen aurka baizik.
Lehen aipatu dugun bilkuran azaldu
zituen arrazoiak oso interesgarriak iru-
ditzen zaizkit, protesta hartan 1821.
urtean gure herria zein egoeratan aur-
kitzen zen jakiteko. Protesta hau nahi-
ko luzea da, baina komenigarria irudi-
tzen zait bere osotasunean eskaintzea,
Antonio Garramiolak sasoi hartan bizi
ziren arazo nagusien berri ematen
digulako. Animatzen?

ANTONIO
GARRAMIOLAREN
PROTESTA
Zeintzuk arrazoi zituen Garramiolak
osagile berri bat ez kontratatzeko?
Egia esan ez zen arrazoi bat ala bi,
arrazoi pilo bat baizik, eta hoberena
berari hitz egiten uztea izango da.
Domingo Ibaibarriaga sindikoak
Bizkaiako Buruzagi Politikoak osagile
berria kontratatzeko baimena eman
zuela adierazi ondoren, udal partaide
guztiak horrekin ados zeudela ziru-
dien, "a cuio tiempo su mrd. dho.
Señor Alcalde expuso que consideran-
do que esta villa no tiene fondos para
satisfacer sus primeras obigaciones,
como por esperiencia se ha visto en

estos ultimos años, no puede combenir
en manera alguna en que se provea la
plaza de Medico que se halla vacante
por muerte de D. Francisco de
Azcarratezabal, pues consta a todo el
vecindario de esta dha villa, que de
pocos años a esta parte se erigio en
esta villa la plaza de Medico en inteli-
gencia de que el producto del
Aguardiente que se destino para su
Salario seria suficiente para su manu-
tencion, pero que se ha visto por espe-
riencia que no le ha llegado para
cubrir dho Salario, y aunque haia lle-
gado y pasado algunos años se ha
empleado dho producto del
Aguardiente en otras necesidades dela
villa por cuio motivo los Medicos que
han servido los años pasados, no
pudiendo cobrar sus Salarios señala-
dos, han executado ala villa por
Justicia, y no habiendo fondos munici-
pales, seles pago al ultimo
Azcarratezabal y su Tio en montazgos
y terrenos Concegiles la cantidad de
veinte y dos mil reales. Que en el dia
aunque dha villa quisiese continuar
haciendo los pagamengos en Terrenos,
no es ya dueño de terreno mayor ni de
otra prenda con que satisfacer el sala-
rio del Medico que se pretende traer,
pues nose considera de necesidad en

esta villa la existencia de Medico,
mediante aque aun antes pasaban los
vecinos de Ondarroa sin Medico, y fue
en tiempo que sobraban fondos de
cuarenta a cincuenta mil reales, y
amas seha visto que el ultimo Medico
ha estado inhabilitado en los tres o
cuatro años ultimos sin poder servir
por sus enfermedades, y que sin
embargo no ha habido quejas por
cuanto traia alguna otra vez al Medico
de Motrico o de Marquina; pues todo
lo demas servia el cirujano y aun
ahora no hay duda que un buen ciru-
jano puede servir sin Medico a la villa,
asi como otros Pueblos de esta
Provincia se sirven por si solos los
cirujanos" 5

Ikusten dugun bezalaxe
Garramiolak ez zuen osagile berri bat
kontratatzeko premiarik ikusten, eta
bere adierazpenek garaian burutzen
ziren zenbait irregulartasunen berri
ematen digute, osagilea ordaintzeko
dirua lortzeko ezarritako zerga beste
eginkizun batzuetara bideratzearena,
adibidez. Bestetik, aurreko osagileari
herri-lurretan ordaindu zitzaiola jakin
arazten digu, eta agian interesgarriago,
1821.erako Ondarroako herriak ez
zuela jada lur komunalik. Azkenez,

ondarrutarrek osagilerik gabe urte
batzuk zeramatzatela dakigu, eta nor-
malean Markinakoak eta Mutrikukoak
betetzen zuela haren lana, zirujauak
berak osagile lana egiten ez zuenean.

Nire ustez, protesta honek garai
haietan gure herrian bizi zen egoerare-
kin kontaktu nahiko zuzenean jartzen
gaitu, eta beste hausnarketa batzueta-
rako bidea ematen du. Honez gain, ez
dugu ahaztu behar osagilea ekartzea-
ren alde sutsuen azaldu zen taldea,
arrantzaleena izan zela, Pedro Gainzak
aurkeztu zuen eskakizuna arrantzaleen
lau ordezkarik sinatzen baitzuten.
Lanz osagilearen etorrera bultzatu
zuen taldeari buruz hitz egiten hastea
izango da zuzenena.

ARRANTZA ETA
ARRANTZALEAK
1810ean datatutako zerrenda baten
arabera -hau da, aztertzen ari garen
garaia baino 10 bat urte lehenago-
Ondarroan zeuden 159 arrantzaleek,
atuna, legatza, bisigua eta itsas aingira
harrapatzen jarduten zuten 15 txalupa-
tan -"lanchas de pesca maior".
Badirudi jarduera hau goraka zihoala,
1792an datatutako beste zerrenda
baten arabera Ondarroan 57 arrantzale
baino ez zeuden eta. 1810ean bazeu-
den beste 9 txalupa txikiagoak -
"Lanchas pequeñas o sardineras de
Traña"-, eta beste hiru batel -
"Lanchas pequeñas que se titulan poti-
nes para la pesca de sardina con redes
y raba al anochecer"-. Baina txalupa
gehiago egon arren, ez zeuden 159
baino arrantzale gehiago, sasoiaren eta
eguraldiaren arabera txalupa batzuk
erabiltzen zituztelako, edo besteak.
Horrela azaltzen zuten 1810ean bidali-
tako txostenean.

"Los indicados patrones mani-
festaron que en las referidas quince
Lanchas de Altura de Pesca maior de
atun, merluza, Besugo y Congrio se
comprehenden con su inclusion los
hombres de tripulacion que van nume-
rados, aun para las chiquitas o peque-
ñas, mediante a que de la tripulacion
de las de Altura a ecepcion de tres se

surten las chiquitas, ya dejando los
hombres necesarios e ya suspendiendo
de ir a la pesca de Altura en el verano
que es el tiempo oportuno y necesario
para coger con redes llamadas trañas
la sardina y anchoba o bocarte"6

Zer esanik ez, gaur egungo
arrantzaleen lana latza bada, sasoi
haietan, arrantzaleen eta beren fami-
lien bizimodua oso gogorra zela.
Bizimodu latz honi gehitu behar zaio,
normalean ez zutela edukitzen udal
gobernuan parte hartzeko aukerarik.
Eta honen arrazoia oso sinplea.
Orduan zegoen sistemaren arabera -
foru-erregimena, alegia-, udal karguen
hautaketan parte hartzeko (bai hautesle
edo bai hautagai bezala) derrigorrez-
koa zen gutxiengo lur jabetza bat edu-
kitzea. Eta arrantzale gehienek ez zute-
nez lur ondasunik, udal gobernutik
baztertuta zeuden. Hortaz gain, arran-
tza jarduerak epe luzeetan zehar herri-
tik kanpo egotea suposatzen zuen, eta
hori ere oztopo bat zen, lur-ondasunak
zituzten arrantzale gutxientzat ere.
Hori da behintzat, Rubio Perezen esa-
netan XVI-XVIII. mendeen bitartean
Ondarroako arrantzaleak udal gober-
nutik kanpo mantendu izanaren arrazoi
nagusietariko bat 7 .

Nire ustez Rubio Perezen ikerla-
na funtsezkoa da Ondarroaren historia
ulertzeko orduan. Aro Modernoan adi-
tua den historialari honek, Ondarroako
Udal Artxibategiko dokumentazioaren
berrantolaketa burutu zuen 1980ko
hamarkadaren hasieran, eta aztertutako
dokumentazioarekin aipuan agertzen
den liburuxka idatzi zuen. Idealizazio
bukolikoetatik ihesi, ikerlan honek
gure herriaren historian zehar, arran-
tzale eta udal gobernuko partaideek
mantendu zuten lehia etengabearen
berri ematen digu. Agian bere hitzak
erabiltzea izango da hoberena.

"Pero las familias originarias
de la villa fueron viendo como a raíz
de la expansión demográfica y econó-
mica del siglo XV-XVI las laderas de
los montes comunales eran ocupadas
progresivamente por las cepas produc-
toras del vino chacolí y ante la fiebre

del viñedo a finales del siglo XVI las
viñas habian copado gran parte del
escaso espacio productivo. En torno a
esta actividad económica y medio de
producción se formó una oligarquía de
propietarios de viñas que las explota-
ban con mano de obra asalariada cuya
meta fue el control del regimiento y del
gobierno local a fin de conseguir legi-
timar las apropiaciones y, mediante
una politica proteccionista, favorecer
sus propios intereses" 8 .

Politika protekzionista horren
ondorioz, Ondarroan ekoizten zen txa-
kolina kontsumitzen ez zen bitartean,
ezin zen herritik kanpoko ardorik sartu
Ondarroan. Eta beraz, mahastien lur
jabeek ekoizten zuten txakolina edate-
ra behartuta zeuden arrantzaleak, nahiz
eta beraiek jakin, beste leku batzueta-
tik merkeagoa eta kalitate hobekoa
ekartzea posible zela.

"La cofradía de pescadores
desde el siglo XVII luchó siempre por
la libre comercialización de los vinos,
ya que como veremos la importación
de vinos foráneos estuvo prácticamen-
te prohibida para favorecer el chacolí,
no permitiendo, incluso hasta el siglo
XVII, la entrada de aguardiente. Esta
lucha siempre perdida, dado que el
corregidor y los dueños de las viñas
amparándose en privilegios medieva-
les y en el control municipal denega-
ban la libre comercialización, se man-
tuvo hasta el siglo XIX" 9

Egoera hau aldatzen joan zen,
baina 1814an oraindik ere, arrantzale-
en kofradiak auzitan sartu zuen udala,
honek kanpoko ardoen salmenta librea
debekatzen jarraitzen zuelako.
Arrantzaleek, neurri batean beren hel-
burua lortu zuten, baina kanpotik eka-
rritako ardoari zerga berezi bat ezarri
zion udalak, eta beste auzi bat hasi zen.
Agian horri buruz ari zen Candido Jose
Lezea, 1820an sindiko aukeratua izan
eta karguaz jabetzeari uko egin zione-
an, "por cuanto es notorio que está
defendiendo al comun sobre los recar-
gos de vino foráneo que esige esta
villa" 10 . Lezearen aztarnari jarraituz,
txakolin ekoizleek Bizkaiko diputazio-
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5. BFA, Ondarroako Udala, B.4 L-009, 1821-11-1.

Ondarroa, 1857ko planoa. VICTOR DE MUNIBE, MAPA DE BIZKAIA DE COELLOTIK HARTUA

6. BFA, Administrativo, Marina, 56. Errejistroa, 2. Paper-sorta.

7. RUBIO PEREZ, Laureano: Ondarroa. Apuntes históricos de una villa marinera durante la Edad Moderna, 26-28 orr.

8. RUBIO PEREZ, Laureano: Op. cit., 28 or.

9. RUBIO PEREZ, Laureano: Op. cit., 28 or.

10. BFA, Ondarroako Udala, 4.B L-009, 1820-1-1.
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aren elkartasun osoa zeukatela jakin
dezakegu 11, eta zentzu horretan, arran-
tzaleen eskakizunek aurrera egiteko
aukera gutxi zeukatela. Ikusten dugu-
nez, foru-erregimenak ondo baino
hobeto gordetzen zituen txakolin
ekoizleen interesak, eta esanguratsua
iruditzen zait bere jokabide argudiatze-
ko Bizkaiko Diputazioak 1737ko era-
baki bat erabili behar izana.

XVIII. mendearen bukaerarako,
ordea, gauzak pixkanaka pixkanaka,
aldatzen hasiak ziren. 1766ko matxi-
nadaren eraginez, Espainiako Carlos
III.ak, udal kargu berri batzuk sortu
zituen, lur jabeak ez zirenei ere udale-
an beren ordezkaritza emateko. Kargu
berri hauek Herri-sindikoa eta bi
Herri-diputatu12 izan ziren. Izan ere,
herri gehienetan udal karguak geroz
eta famili gutxiagoren eskuetan ari
ziren gelditzen, eta hazkunde demo-
grafikoa zela eta, geroz eta biztanlego
kopuru zabalagoak pairatu behar izan
zuen oligarkia lur jabedunaren interes
ekonomikoetara moldaturiko politika.
1766ko matxinada, abisu bat izan zen
zentzu horretan, eta xumeak ordezka-
tzeko sortutako figura hau, tentsioz
betetzen ari upelari ezarritako zipotz
modura funtzionatu zuen. Baina erdi

epera ikusi ahal izan zenez, zipotz hori
estu gelditu zen upelaren barnean
metatzen ari zen presioari eusteko.
Arrantzale eta lur jabeen arteko lehia
honek, indar berriak hartu zituen
1820tik aurrera, Riego teniente koro-
nelak, liberalismoaren alde altxatu
ondoren, 1812ko Konstituzioa berriz
indarrean ezarri zuenean.

HIRURTEKO LIBERALA
ONDARROAN
1812ko Konstituzio espainiarra, beste
gauza batzuen artean, udal gobernuko
partaideak aukeratzeko orduan foru-
erregimenak ezarritako mugak hauste-
ra zetorren. Egia da liberalismoak -eta
beraz, konstituzionalismoak- foru-
erregimenari esker geneukan eskubi-
deak bortxatu zituela eta beste betebe-
har batzuk inposatu: zerga berriak, sol-
daduzka, justizia erdalduna... Baina,
neurri berean, erregimen konstituzio-
nala herrietako oligarkien monopolioa
deuseztatzera zetorren, udal gobernu-
ko partaideak hautatzeko oinarri beza-
la gizonezkoen sufragio unibertsala
iragarri baitzuen. Hau da, 25 urtetik
gorako edozein gizonek zuela udal
gobernuko partaidea izateko eskubi-
dea, lurrik eduki edo ez, odol garbita-

suna frogatuta eduki ala ez...
Koiuntura berri honetan, arrantzaleen-
tzat aukera berriak sortzen ziren,
Ondarroaren biztanlegoaren gehiengoa
izanik, udaleko kargu garrantzitsuenak
eskuratzeko aukera zeukatelako.
Begiratu dezagun zer gertatzen ari zen
Mutrikun 1821. urtean.

MUTRIKUKO ADIBIDEA
Felix Llanos Aramburuk zehaztasunez
kontatzen digu, Mutriku bezalako herri
arrantzale batean, zer gertatzen ari zen.
Bere azalpenak oso interesgarriak dira,
hurbilen daukagun udalerria izanik,
Mutrikun gertatzen zenak izango zue-
lako isladarik Ondarroan ere. Jose
Txurruka jauntxo mutrikuarrak,
1821ean Espainiako Gorteetara bidali-
tako helegite bati esker, ondoko
herrian arrantzale eta udal oligarkiaren
artean zer-nolako lehia sortzen ari zen
jakiteko aukera daukagu. Helegite
horretan, 1821eko udal hauteskundeek
Mutrikuko udalean izandako emaitza-
ren aurka egiten zuen Txurrukak, J.A.
Bustindui seinalatuz gertaturikoaren
arduradun nagusi bezala.

Txurrukak zioenez, abenduaren
10ean Mutrikuko arrantzaleek ez zuten
itsasora irten, nahiz eta bisigua harra-
patzeko sasoia izan "que es pesca de
puro azar y de pasa. El objeto de la
detencion no fue otro que el de consu-
mar una coligacion formada entre
ellos a fin de que los nueve electores
de esta Villa fuesen individuos de la
Cofradía". Bustindui zen arduraduna,
han zebilen-eta, "formando corrillos
de mareantes, hablandoles con miste-
rio y reserva y haciendo otros adema-
nes mas chocantes que persuadían la
seduccion y cohecho que había entre
ellos", beti ere Txurrukaren esanetan.
Eta badirudi Mutrikuko arrantzaleek
beren helburuak lortu zituztela, udal
gobernuaz jabetu ziren eta. Puntu
honetan Txurrukak haien helburu
nagusia zein zen azaltzen digu:

"El fin de los mareantes en
refundir en la Cofradía toda la repre-
sentacion de la Villa es, entre otros que

se dice en público con desaprovacion
de los hombres de bien, el de obstruir
el cumplimiento de una executoria
obtenida por la Villa en la extinguida
Camara de Castilla (...) sobre el uno
por ciento de los productos de pesca
con que deben contribuir a la Fábrica
de la Ygª. Parroquial" 13

Beraz nahiko argi ikusten da
Mutrikun behintzat arrantzaleek erre-
gimen konstituzionalak zabaltzen
zituen ateak erabiltzen saiatu zirela.
Eta udal gobernuaz jabetzearen helbu-
rua, absolutismoaren garaiko erakunde
batek -"Camara de Castilla"k- arran-
tzari ezarritako zerga bat kentzea izan
zela. Ondarroan, ikusi dugun modura,
udalak ezarritako beste zerga batean
oinarritzen zen udalaren eta arrantzale-
en arteko auzia, kanpoko ardoei eta
pattarrari ezarritakoan, alegia.

ETA ONDARROAN,
ZER GERTATU ZEN?
Udal akta liburuari jarraitzen badiogu,
iraultza liberalak iraun zuen bitartean
ez zen tentsio berezirik nabaritu arran-
tzaleen kofradiaren eta udalaren arte-
an14. Fonten kontratazioaren gaiak ez
zuen tentsiorik sortu zentzu horretan,
udal partaide gehienek arrantzaleen
eskakizunarekin bat etorri baitziren.
Iraultza hasi baino lehen, bai kofradia-
ren kexua ailegatzen dela udalera, uda-
lak aspaldian ez ziolako dirulaguntza-
rik ematen "sin embargo que han esta-
do todos dichos sus individuos contri-
buiendo alos excesivos recargos de
arbitrios"15 . Otsailean udalak Antonio
Garramiola eta Juan Bautista Sustaeta
izendatu zituen, kofradiarekin bildu
eta "hagan sin dilacion la compare-
cencia con las personas que dicho
Gremio tiene facultadas con la armo-

nia que se requiere (...) dando por con-
cluidas y desvanecidas todas y quales-
quiera diferencias que hasta la fecha
han ocurrido y pueden en lo sucesivo
ocurrir"16 . Badirudi, Iraultzak gestio
hauek bultzatu zituela, bere ondorioz
eratu zen udal berriak maiatzaren lehe-
nean, Kofradiaren dirulaguntza eraba-
ki behar zuen batzordeari alkatea eta
sindikoa gehitzea erabaki baitzuen "a
quienes para el efecto se les autoriza
con los poderes mas formales y abso-
lutos que sean del caso aprobando
desde aora quanto en su virtud hicie-
ren y otorgaren". Hemendik aurrera
Hirurteko osoan zehar, udal akta libu-
ruak ez du Kofradia eta udalaren arte-
ko liskarren berririk emango, 1821ean
osagilearen kontratazioaren inguruan
sortu zena izan ezik.

Ondarroako arrantzaleek
Hirurteko Liberalean zer-nolako parte-
hartzea izan zuten argitzen saiatzeko,
bi bide erabiliko ditugu. Alde batetik,
1820ko apiriletik 1823ko apirilera -
hau da, Hirurteko Liberalak iraun zuen
bitartean- udal partaidetzan zer-nolako
aldaketak burutu ziren aztertuko ditu-
gu. Bestetik, 1810eko 21 patroien eta
1821eko 4 patroiren nortasunak ezagu-
tzen ditugu, eta datu hauek udalean
izan zuten partaidetzarekin alderatzeko
erabili ditzakegu.

Bigarren ildo honi jarraituko
diogu, lehenik eta behin. Lanz osagilea
ekartzearen alde azaldu ziren lau
patroietatik bat 1810eko patroien
zerrendan agertzen zaigu -Pedro Jose
Goitia-, baina beste hirurak ez.
Gainera hiru hauen abizenak -
Etxaburu, Gandiaga eta Larrinaga- ez
dira 1810eko patroien zerrendan ager-
tzen, beraz badirudi itsasuntzien jabe-
ak areagotu egin zirela, edo jabetzaren

aldaketa bat eman zela hamar urte
hauetan zehar. Lau patroi hauen ibilbi-
de politikoa jarraitzeko, egokia deri-
tzot goiko taula horri begirada bat
botatzea. Taula honen laburduren esa-
nahiaz jabetzeko artikuluaren bukae-
ran dauden azalpenei begirada bat
eman behar diozue.

Ikusten dugunez, 1821eko eska-
kizuna egin zuten lau patroietatik hiru,
udal karguak betetakoak genituen
1807-1823 bitartean. Balentin
Etxabururen kasua iruditzen zait aipa-
garriena: 1818an Herri-diputatua izan
ondoren -hau da, boto eskubiderik ez
zuten biztanleen ordezkaria-, 1820ko
apiriletik aurrera sorturiko abagunea
aprobetxatu zuen, arrantzaleen eskubi-
deen alde egiteko, eta 1823an errejido-
re izendatu zuten. Pedro Jose Goitiari
dagokionez, 1815ean errejidore kar-
guan aritutakoa genuen, eta 1820ko
iraultzaren lehen bi udaletan parte
hartu zuen. Jose Domingo Gandiaga,
1810ean eta 1812an, Napoleonen oku-
pazioaren ondorioz sortu ziren udal
kontseiluetan parte hartutakoa genuen.
Kasu hartan ere, Napoleonek auzoki-
de-hautagai izateko baldintza kendu,
eta biztanle guztiei zabaldu zien udal
gobernuan parte hartzeko eskubidea.
Gandiagak, hala ere, ez zuen 1812tik
aurrera udal kargurik beteko.
Larrinaga da, 1821eko protestan parte
hartu zuten patroietatik 1807-1823
bitartean udal kargurik bete ez zuen
bakarra, baina ikusiko dugun moduan
izan zuen beste partaidetzarik udal
liberalen osaketan.

1810eko zerrendan agertzen
diren 21 patroietatik, hiruk bete zituz-
ten udal karguak 1807-1823 bitartean.
Lehen aipatu dugun Pedro Jose Goitiaz
aparte, Francisco Aranzamendi eta
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11. 1737ko ekainaren 19an, Bizkaiako Batzarre Nagusiek "acordó que todas las veces que las republicas, Villas y Lugares
de este nobilisimo solar fuesen inquietadas, o molestadas por algunos de sus vecinos, o moradores sobre el uso y percep-
cion de los arbitrios que huviesen establecido en fuerza de la libertad que les concede la Ley del Fuero, para con ello pagar
sus respectivas cargas y pensiones, tomase asu Cuenta el Sindico del Señorio la defensa de los pleitos que en esta razon se
moviesen a expensas del mismo Señorio (...) Por consiguiente si la villa de Ondarroa procedio a la inposicion de los arbi-
trios que actualmente exige en virtud de la facultad concedida por la Ley quarta titulo treinta y tres de los Fueros, parece
que debe ser apoiada contra la reclamación entablada a instancia de su vecino D. Candido Jose Lezea", BFA, Ondarroako
Udala, 4.B L-009, 1819-11-30.

12. "Sindico Personero del Comun" eta "Diputados del Comun".

13. LLANOS ARAMBURU, Felix: El Trienio Liberal en Guipúzcoa (1820-1823), 211 or.

14. Baieztapen hau egiteko udalaren akta liburuan isladatzen den informazioan oinarritu naiz. Agian Arrantzaleen
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Nortasuna Udal Karguak
Udala

1820-4
Udala
1821

Udala
1822

Udala
1823

Udala
1823-4

Udala
1820-7

GANDIAGA Domingo Zinegotzia 1810-4

GOITIA Pedro Jose Errejidorea 1815 ER ER

ETXABURU Pedro Balentin Herri-diputatua 1818 ER

LARRINAGA Pedro Manuel

Laburdurak:  ER= Errejidorea. 
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Jose Ignacio Arizti aurkitzen ditugu.
Aranzamenditarrei dagokionez, ez
dago zalantzarik arrantza jarduerara
dedikatzen zen familia izan zela, eta
nahiko protagonismo izan zutela uda-
lean, normalean Herri-diputatu bezala
arituz. Francisco, Pedro Jose eta
Antonio, hirurak ere xumeen ordezka-
ritza lanetan ibilitakoak ziren. Hala
ere, hauetatik inork ez zuen bete kar-
gurik Hirurteko Liberalean, eta beraz
hauen konstituzionalismoari buruzko
zalantzarekin geldituko gara. Jose
Ignacio Ariztiren kasua ere bitxia da:
1808an alkateorde izendatua,
Napoleonen garaian zinegotzi izan
zen, eta 1815ean sindiko izendatu
zuten. Arizti 1820ko hasieran burutu
ziren auzokide-hautagaien bilkuretan
parte hartzen ikusiko dugu, eta 1823an
absolutismoa berrezarri zenean ere.
Baina Hirurteko Liberalean bere izena
aipatu ere ez da egingo. Soilik behin,
udalak dirua zorretan ziola adierazte-
ko. Badirudi, Arizti 1810ean patroia
bazen ere, 1815erako lehorrean bizi
zela, eta gainera udalari maileguak
egiteko moduan zegoela. Esanguratsua
da, Ariztik Hirurteko Liberaleko agin-
taldietan parte hartu ez izana, arrantza-
leen artean ere  konstituzioaren aurka
bazeudenaren seinale.

Beraz, arrantzaleak konstituzio-
nalistak zirela baino egokiago izango
litzateke esatea, konstituzionalistek
udala eta kofradiaren arteko istiluak
erabili zituztela, arrantzaleen sektore
baten elkartasuna bazen ere beregana-
tu, eta udal oligarkiaren aurka jotzeko.
Zentzu horretan, Mutrikun Bustindui
bezala, ez litzaidake harritzeko iruditu-
ko Ondarroan Candido Jose Lezea iza-
tea, arrantzaleak xaxatu eta absolutis-
moaren aurka bideratzearen erantzule
nagusia.

CANDIDO JOSE LEZEA,
ETA
KONSTITUZIONALISMO-
AREN HASTAPENAK
ONDARROAN.
Candido Jose Lezea ez zen arrantzalea,
lur-neurtzailea baizik, hau da, peritua17.
Baina era berean, arrantzaleen ordez-
karia zen kofradiak udalaren aurka
zeukan auzian. Beraz, badirudi arran-
tzaleen konfidantza bereganatzea lortu
zuela. Ba Lezea konstituzionalista
sutsu bat genuen. 1814ko agintaldian

Ondarroako alkate izana, absolutistek
boterea berreskuratu zutenean ere uda-
lean jarraitu zuen, 1815. urtera arte
Herri-diputatu bezala. 1820ko apirile-
tik aurrera ere, bera izango dugu
1812ko konstituzioaren bozeramaile
nagusia, eta apirileko udal hauteskun-
deak errepikatu egin behar izan ziren
Lezeak egindako protestaren ondorioz.
Protesta hau ulertzeko, lehenik eta
behin foru-erregimenaren arabera udal
hautaketa nola burutzen zen azaldu
beharko genuke, eta erregimen konsti-
tuzionalak zeintzuk aldaketa ekarri
zituen.

ONDARROAKO 
UDALAREN HAUTAKETA, 
FORUEN ETA
KONSTITUZIOAREN 
ARABERA.
Ikusi dugun modura, foru-erregimena
auzokide-hautagaietan oinarritzen zen.
Urtarrilaren lehen egunean, nahi zuten
auzokide-hautagai guztiak udaletxean
bildu, eta bakoitzak bere izena txartel-
txo batean idatzi ondoren, txartel guz-
tiak pegar batean sartzen ziren. Pegar
horretatik, bi txartel ateratzen ziren,
eta bi horiek hautatzen zituzten hurren-
go urterako udal kargu guztiak.
Agintaldiak urte bete irauten zuen, eta
udala, alkateak, bi errejidorek, sindi-
koak, eta lehen aipatu ditugu hiru
xumeen ordezkariek osatzen zuten,
azken hauek aparteko beste bozketa
batean aukeratzen bazituzten ere -
auzokide-hautagai ez ziren biztanleek-
. Ikusten denez, zozketa erabiltzen zen
udal berria aukeratu behar zuten hau-
tesleak izendatzeko. Zozketa hau
auzokide-hautagaien artean egiten zen,
eta bilkura hauetan parte hartzen zuten
auzokide-hautagai kopuruari  buruzko
datu bezala, 1820ko urtarrilaren lehe-
nean 27 lagun bildu zirela esan deza-
ket. Zorteak Domingo Idoeta eta
Miguel Antxustegiren eskuetan utzi
zuen, 1820ko udala izendatzeko ardu-
ra, eta hauek Andres Antxustegi izen-
datu zuten alkate, seguru asko
Miguelen senidea. Andres Antxustegi
1807an ere alkate izandakoa genuen,
eta 1815ean errejidore. 1820ko apirile-
an Ondarroako alkatetza galdu zuen,
erregimen konstituzionalak udalak
berriztatzeko hauteskundeetara deitu
zuenean.

1812ko konstituzioak udal hau-
teskundeak zeharkako hautaketa baten
bidez burutzea agintzen zuen.
Horretarako, biztanle guztiak udalean
bildu eta bederatzi hautesle izendatu
behar zituzten. Hau da zozketaz irten-
dako bi hautesleren ordez, bozketaz
izendatutako bederatzi hautesle. Eta
bederatzi hautesle hauek izendatzen
zuten udal berria, alkate batek, lau
erregidorek eta sindiko batek osatua.
Herri-diputatu eta Herri-sindikoaren
figurak desagertu egin ziren, teorian
behintzat, biztanle guztiei -gizonezko-
ei- zabaldu baitzen boto eskubidea.
Liberalen ereduaren arabera ere, agin-
taldiak urte bete irauten zuen, baina
errejidore kargua bi urtetarako zen, eta
bi errejidore izendatzen ziren urtero,
irteten ziren bien ordez sartzeko.
Aldaketa honek, nolabaiteko egonkor-
tasuna ematen zion udalari, urte bate-
tik bestera udal kargu guztiak bat-bate-
an aldatzeak suposatzen zuen etenal-
diaren ondorioak ekidinez.

APIRILEKO 
UDAL HAUTESKUNDEAK 
ETA LEZEAREN 
HELEGITEA
Ondarroan hauteskunde hauek apirila-
ren 5ean burutu ziren, "despues que el
Reloj publico de la Parroquial de ella
dieron las tres de la tarde (...) se reu-
nieron todos o los mas ciudadanos de
esta dha. villa y su jurisdiccion".
Madariaga idazkariak, asteazkena zela
bai, baina zenbat edota zeintzuk biz-
tanle bildu ziren ez digu azaltzen.
Ondoren, bederatzi hautesleak izenda-
tu zituzten, "y en seguida se juntaron
los nuebe electores en parage separa-
do a efecto de hacer nombramiento de
señores alcalde, regidores y sindico
procurador general". Apirilaren 17ko
bilkuran Lezeak, apirilaren 5ean buru-
turiko udal hauteskundeak baliogabe-
tzat jo, eta Bizkaiako Buruzagi
Politikoaren baimena erakutsiz, egun
hartako bilkuraren akta eskatu zuen.
Udalak lehenengo Buruzagi
Politikoaren agiria erakusteko eskatu
zion. Eta hurrengo egunean Lezeak
setati, Buruzagi Politikoaren dekretua
erakutsi zuen. Orduan udalak alkatea
izendatu zuen "para que presentando-
se en persona en la villa de Bilbao
donde se halla domiciliado dicho
Señor Gefe Politico haga ver las supo-

siciones falsas que estampo en sus
escritos dicho Lezea"18 .

Baina Lezea ondo zebilen. Alde
batetik apirilaren 5eko hautaketan
bederatzi hautesleak ez ziren bozketaz
izendatu, zozketa eta bozketaren arte-
ko nahaste bat eginez baizik. Akta ber-
tan azaltzen denez "y en su vista pro-
cediose a la eleccion por maioria de
votos -y suerte- salieron...". Eta bitxia
da "y suerte" hori, lerroaren gainean
idatzita dagoelako, aktari beranduago
gehitutako zerbait izango balitz bezala.
Hortaz gain, lau errejidore izendatu
beharrean, bi izendatu zituzten 9 hau-
tesleek, eta hutsegiteen pilaketa honen
aurrean, ez zaigu harritzekoa egingo
Buruzagi Politikoak hauteskundeak
errepikatzea agindu izana. Ez hori
bakarrik: bere ordezkari zuzen bat
bidali zuen hauteskundeak nola buru-
tzen ziren ikuskatzera "Santiago Elias
de Uribarri, Abogado vecino de la
villa de Bilbao, y comisionado del Jefe
Político de esta Provincia de Vizcaya
para hacer cumplir las providencias
acordadas por SS en razon a las
Elecciones nulamente celebradas el
dia cinco de Abril de este año".

Zeregin horretarako uztailaren
30ean bildu ziren, eta bederatzi hautes-
leak izendatu ziren berriz, guztiak ere
apirilaren 5eko berdinak, Antonio
Lezaola ezik. Bere ordez, Candido
Jose Lezea sartu zen hautesleen talde-

an. Hautesle hauek Pedro Fco.
Artiagoitia izendatu zuten alkate "con
sufragios que dio cada uno de los
Electores en oidos del Señor
Presidente y los dos Escrutadores".
Gero beste lau erregidore hautatu
zituzten. Egun horretan, arratsaldez,
boterea eman eta karguak sinatu ziren
espainiar konstituzioaren izenean;
Candido Jose Leceak, ohartarazpen
batzuk egin nahi izan zituen, baina
Uribarrik, idatziz egiteko azaldu zion.
Harrigarria da Lezearen sarrerak, hau-
tesle bakar baten aldaketa bazen ere,
zer-nolako aldaketa eragin zuen udala-
ren osaketan. Izan ere, apirileko hauta-
ketan izendaturiko errejidore bat -
Antonio Garramiola- eta sindikoa -
Juan Bautista Sustaeta- kanpoan utziz,
beste sindiko bat eta hiru errejidore
sartu ziren, esan bezala eredu konstitu-
zionalaren arabera Ondarroako udalari
lau errejidore edukitzea egokitu
zitzaiolako. Karguan jarraitu zuten
bakarrak Artiagoitia alkatea, eta Pedro
Jose Goitia errejidorea izan ziren.
Azken hau 1810eko zerrendan ager-
tzen zaigun patroia zela gogoratu
behar dugu, eta Lanz osagilea ekartze-
aren alde jardun zuten lauetariko bat.
Datu hau Lezea eta arrantzaleen arteko
aliantzaren hipotesia baieztatzera
dator. Ondorengo taula honek
Lezearen protestak izandako eragina
isladatzeko balioko digu. 

Abuztuan, Fernando VII.ak
berak, konstituzioa sinatu zuela ospa-
tzeko, Diputazio Probintzialak Te
Deum bat abesteko agindu zuen, baina
udal partaideek "acordaron que el dia
San Roque diez y seis del corriente se
haga una Novillada con cuatro Toros y
una Baca del Pais, cerrando a el inten-
to la Plaza en toda forma; y para ali-
vio de estos gastos sele imponga tan
solo al vino foraneo los dias quince y
diez y seis ocho maravedis en azum-
bre"19 .

Bere izenak kontrakoa adierazi
ahal izango balu ere, Candido Jose ez
zela batere bakuna edota ergela irudi-
tzen zait. Bere aukerak ondo baino
hobeto aprobetxatzen jakin izan zuen,
eta herrialdeko agintari liberalekin ere,
badirudi nahiko harreman ona zuela.
Ez zen alperrik 1814. urteko konstitu-
zionalista bat. 1821. urteko udal hau-
teskundeetan Lezea berriz iskanbila
batean nahasita agertuko zaigu, orain-
go honetan zeharka bazen ere.

1821EKO UDAL
HAUTESKUNDEAK: 
ANTXUSGIREN 
BAZTERKETA
Erregimen konstituzionalak 1820ko
apirilera arte boterea monopolizatu
zuten zenbait jauntxo baztertu zituen,
1820ko urtarrilean alkate izendaturiko
Andres Antxustegi, besteak beste.
1820ko abenduaren 10ean, 1821eko
udala izendatu behar zuten 9 hautesle-
ak aukeratzeko, Ondarroako udalean
"se reunieron mucho despues de la
hora asignada los ciudadanos de esta
jurisdiccion que quisieron asistir".
Ondoren, "se procedio ala votacion
delos nuebe Electores, nombrando
cada Ciudadano nuebe individuos.
Verificada del modo expresado dicha
votacion se presento D. Andres de
Anchustegui en la mesa donde estaban
el Presidente, Escrutadores y
Secretario solicitando sele permitiera
votar, y le expreso su merced con
mucha cautela y sigillo que por cuan-
to estaba complicado de reo en el
expediente de oficio que se sigue en su
Tribunal contra D. Luis de Vasterra,
Essmo. Vecino de Amorevieta tenia
suspensos los derechos de ciudada-
no"20

Eta Antxustegi bere lekura buel-
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17.  BFA, Ondarroako Udala, 4.B L-009, 1822-5-1.

18.  "Falsas" hitza ezabatuta agertzen da testu orijinalean. BFA, Ondarroako Udala, 4.B L-009, 1820-4-18.
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Nortasuna
Hautesle

20-4-5
Hautesle
20-7-30

Udala
1820-7

Udala
1820-4

ABAROA Santiago X X

ARANZAMENDI Antonio X X

EGIGUREN Jose Ignacio X X

GAINZA Pedro X X

GARRAMIOLA Antonio X XER

GELALSORO Francisco Xabier X X

SUSTAETA Juan Bautista X XSPG

URKIAGA Juan Bautista X X

LEZAOLA Antonio X

LEZEA Candido Jose X

ARRASATE Sebastian SPG

ARTIAGOITIA Pedro Francisco A1A1

GALLASTEGI Miguel ER

GOITIA Pedro Jose ERER

ITURRIZA Agustin ER

MADARIAGA Domingo Jose ER

Laburdurak:
A1= Alkatea; ER= Errejidorea; SPG= Sindikoa; DC= Herri-diputatua eta SPC= Herri-sindikoa. 
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tatu zen. Candido Jose Lezea beste
espediente  batean inplikatuta zegoen,
baina honek Mallagarai deituriko lege-
gizon batek eginiko txosten bat aur-
keztu zuen, zeinetan bozketan parte
hartzeko eskubidea zuela adierazten
zen, eta hauta-mahaiaren lehendaka-
riak -Pedro Francisco Artiagoitia alka-
teak- Lezearen eskakizuna onartu egin
zuen. Andres Antxustegik orduan, bera
ere onartzeko eskatu zuen, eta
Artiagoitiak bildutako 40ren bat biz-
tanleren artean bozketa bat burutzea
agindu ondoren, Antxustegiri eskubi-
derik ez ematea erabaki zuen bilkurak.
Lezea oraingoan ere, herrialdeko
administraritzaren zirrikituen ezagu-
tzaz baliatu zen, udal hauteskundeeta-
tik at ez gelditzeko. Alboko taulan,
1821eko udaleko partaideak eta hau-
tesleak azaltzen dira.

Biztanle bakoitzak bederatzi
hautesle aukeratu ahal zituen, eta hau-
tesle guztien artean lortutako boto
kopurua bederatziren artean zatitzen
badugu (363/9) hautesleak izendatzeko
bilkuran gutxienez 40 biztanlek parte
hartu zutela jakin dezakegu. Ez dira
gehiegi egia esan, Ondarroan arrantza-
le hutsak 150 inguru zirela badakigu.
1820ko urtarriletik apirilera bitartean,
auzokide-hautagaien hiru bilkuretan
parte hartu zuten 35 biztanleren kopu-
ruarekin alderatzen badugu, badirudi
sufragioaren zabaltzea ez zela oso
nabarmena izan. Baina bai emaitzak,
aukeratu zituzten bederatzi hauteslee-
tatik21 hiru baino ez zirelako auzokide-
hautagaiak: Juan Bautista Sustaeta,
Jose Ramon Urriolabeitia eta Jose
Andres Madariaga idazkaria. Beste sei
hautesleak, ordura arte Ondarroako
udal gobernutik baztertuta egondako
biztanleak genituen.

Bederatzi hautesle hauek
1821eko udala izendatu zuten, eta udal
honen osaketari begiratzen badiogu,
udalean lehenengoz aritzen ziren bi
zinegotziekin batera -Pedro Gainza eta
Juan Bautista Badiola-, 1814ko udal
konstituzionaleko kide izan ondoren,
1814-1820 bitartean udaletik baztertu-
ta gelditu ziren beste bi biztanle aurki-
tzen ditugu -Miguel Gallastegi eta
Agustin Iturriza-; Antonio Garramiola
eta Domingo Ibaibarriagari dagokio-
nez, hauek bai 1814-1820 bitartean
udal karguetan aritutakoak genituen,
baina azken hau Napoleonen garaiko

udaletan parte hartutakoa zen. Beraz,
1821eko udalaren osaketa zer-nolakoa
zen jakin ondoren, errazago ulertzen
da Garramiola alkatearen isolamendua
ulertzea, osagile berriaren kontratazioa
erabaki zen udal bilkuran.

AUZOKIDE -HAUTAGAIEN 
MONOPOLIOA HAUTSITA
Puntu honetara heldu garenez gero,
1820ko apiriletik 1823ko apirilera
Ondarroako udalean aritu ziren udal
partaide guztien zerrenda eskaintzea

komenigarria dela uste dut, arlo hone-
tan egon ziren aldaketa nagusiak grafi-
koki isladatzeko. Beheko taulak helbu-
ru hori jarraitzen du.

"Udal karguak" zutabean, 1807-
1823 bitartean pertsonaia horrek uda-
lean izandako lehen parte hartzea adie-
razten da. Ikusten denez, berriztatzen
nabarmen bat burutzen da, batez ere
1822 eta 1823ko udaletan. Berriztatze
hau ez da agintaldi guztietan berdin
nabaritzen: 1820ko apirilean izendatu
zen udalean, 1807tik aurrera  udal

gobernua monopolizatzen egondakoen
presentzia nabaritzen da, Artiagoitia
alkate izendatu izanak, sektore berriz-
tatzailearen indarra adierazten badu
ere. Artiagoitia 1820ko urtarrilean
sartu zen udalean estrainako -Herri-
diputatu bezala-, eta lau hilabete beran-
duago Ondarroako alkate izendatu
zuten, eta karguan jarraitu zuen,
Lezearen protestaren ondorioz uztaile-
an udal berria izendatu behar izan
zenean ere. Uztailetik abendura arteko
agintaldi laburrean, 1814ko bi errejido-
re konstituzionalista sartu ziren udale-
an. Eta bi errejidore hauek izango
ziren, 1821eko agintaldian ere kargu
horietan mantenduko zirenak. 1821eko
alkatea Antonio Garramiola izan arren
gutxiengoan zegoen konstituzionalis-
ten aurrean.  1822 eta 1823. urteetan
sektore berriztatzailea guztiz jabetu
zen udalaz, eta auzokide-hautagaiak
udal gobernutik kanpo gelditu ziren.
1823an gainera, Candido Jose Lezea
izan zen Ondarroako alkatea. Beraz
argi dago, berriztatze bat egon, egon
zela. Baina galdera da: arrantzaleek
protagonizatu al zuten aldaketa hau?
Neurri batean bai, baina ez dakigu zein
puntura arte,  pertsonaia gehienen ogi-
bideei buruzko informazio sistemati-
korik ez dudalako aurkitu. Hipotesi

hau baieztatzeko edo ezeztatzeko,
Arrantzaleen Kofradiako Akta
Liburuak informazio interesgarria
eskaini dezakeenaren susmoa daukat,
baina ez dut iturri hori aztertzeko den-
borarik izan.

1820-1823 bitarteko udal partai-
deen nortasunak ezagutzea garrantzi-
tsua bada, ez dauka garrantzi gutxiago
udal kargu hauek izendatu zituzten
hautesleen nortasunak ezagutzea. Udal
karguak izandakoak, hurrengo urteta-
rako kargua betetzetik salbuetsita gel-
ditzen baziren ere, hautesle izendatua
izateko aukera urtero zegoen, eta ia
urtero pertsonaia berdinak aurkezten
ziren hautesle izendatua suertatzeko
burutzen zen bozketara. Bozketa hauen
emaitzek informazio interesgarria
eskaintzen digute, hautesle izateko aur-
kezten ziren biztanle ezberdinen arteko
indar harremanak neurtzeko orduan,
edota pertsonaia bakoitzak Hirurteko
Liberalean zehar jaso zuen sostengua
zein puntura arte izan zen egonkorra
edo aldakorra. Hautesleak izendatzeko
buruturiko bozketa gehienetan ez dugu
jakingo hauetariko bakoitzak zenbat
boto lortu zuten, beraz pertsonaien
aldakuntza edo mantentzea aztertzea-
rekin konformatu beharko gara. Pare

bat bozketatan, ordea, hautesleek jaso-
tako boto kopurua ere zehaztu egiten
du idazkariak, eta azterketa honek ere
emaitza bitxiak eskaini ditzake, ikusi-
ko dugun moduan.

Udal gobernurako bezala, siste-
ma konstituzionalak zeharkako hauta-
ketaren eredua ezarri zuen, herrialde
edota estatu mailan aukeratu behar
ziren karguak izendatzeko, eta horren
ondorioz bi bozketa gehiago burutu
ziren. Lehena 1820ko apirilaren 30ean
burutu zen,  Ondarroako parrokiako
hauteskunde-batzordea osatzeko -
"Junta Electoral de la parroquia de
Ondarroa"-. Biztanleak udalean bildu
ziren eta 11 konpromisario izendatu
zituzten, eta hauek Artiagoitia izendatu
zuten Ondarroako hautesle bezala,
eskualde edota herrialde mailan hartu
behar ziren erabakietarako. Bigarren
bozketa, 1821eko urriaren 7an burutu
zen, eta oraingoan, 21 konpromisario
izendatu zituzten, eta hauek bi hautes-
le: Artiagoitia eta Jose Lorenzo
Arriola.

Hurrengo taulan 1820-1823
bitartean, Ondarroako biztanleek izen-
datu zituzten hautesleak agertzen dira.
1820ko uztailean eginiko bozketa ez
dut taularen barne hartu, aldaketa
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Nortasuna Udal Karguak
Udala

1820-4
Udala
1821

Udala
1822

Udala
1823

Udala
1820-7

ARTIAGOITIA Pedro Francisco Herri-diputatua 1820 A1 A1

GOITIA Pedro Jose Errejidorea 1815 ER ER

GARRAMIOLA Antonio Errejidorea 1808 ER A1

SUSTAETA Juan Bautista Sindiko PG 1808 SPG

ITURRIZA Agustin Sindiko PG 1814 ERER

GALLASTEGI Miguel Errejidorea 1814 ERER

MADARIAGA Domingo Jose Errejidorea 1820-7 ER

ARRASATE Sebastian Sindiko PG 1807 SPG

GAINZA Pedro Errejidorea 1821 ER ER

BADIOLA Juan Bautista Errejidorea 1821 ER ER

IBAIBARRIAGA Domingo Errejidorea 1810 SPG

ATXA Francisco Paula Herri-diputatua 1818 A1

ZELAIA Juan Bautista Errejidorea 1822 ER ER

ETXEBERRIA Juan Jose Errejidorea 1822 ER ER

IBASETA Domingo Errejidorea 1813 SPG

LEZEA Candido Jose Alkatea 1814 A1

ETXABURU Pedro Balentin Herri-diputatua 1818 ER

ABAROA Agustin Errejidorea 1823 ER

UNANUE Geronimo SindikoPG 1823 SPG

Nortasuna Udal Karguak
Hautesle

20-4-5
Hautesle
20-4-30

Hautesle
20-12-10

Hautesle
21-12-9

Hautesle
22-12-1

Hautesle
21-10-7

ABAROA Santiago Alkatea 1810X X 3 XX

EGIGUREN Jose Ignacio X X 14 7 XX

GARRAMIOLA Antonio Errejidorea 1808X X 8X

GELALSORO Francisco X X 48 44X

URKIAGA Juan Bautista X X 42 41X

GAINZA Pedro Errejidorea 1821X 2X

ARANZAMENDI Antonio Herri-sindikoa 1815X 1

LEZAOLA Antonio X

SUSTAETA Juan Bautista Sindiko PG 1808X 35 2

ANTXUSTEGI Andres Alkatea 1807X 4 XX

ARRIOLA Jose Lorenzo X 39 40X

BENGOETXEA Juan Vicente X 42 45X

IBAIBARRIAGA Domingo Errejidorea 1810X 11X

LEZEA Candido Jose Alkatea 1814X 3 X

ARRASATE Sebastian Sindiko PG 1807X

NAFARRATE Antonio XX

ARTIAGOITIA Pedro Herri-diputatua 182040X

ATXA Francisco Paula Herri-diputatua 181810X

BADIOLA Juan Bautista Errejidorea 18214X

BALZOLA Martin Errejidorea 18262X

ETXABARRIA Antonio Ramon Alkatea 1813X

ETXEBERRIA Juan Jose Errejidorea 182232 10X

GALLASTEGI Miguel Errejidorea 18142X

ITURRIZA Agustin Sindiko PG 18142X

MADARIAGA Jose Andres Errejidorea 181935 10X

UNZETA Ramon Herri-diputatua 1809X

ARANBARRI Juan Jose X

ETXABURU Pedro Balentin Herri-diputatua 1818X

LARRINAGA Pedro Manuel X

UNANUE Geronimo SindikoPG 1823X

AZKARRATEZABAL Jose 27

AZPIAZU Manuel Ignacio Errejidorea 181333

GOITIA Miguel Antonio Alkatea 180914 39

GOITIA Pedro Jose Errejidorea 181536

IBASETA Domingo Errejidorea 181333

URRIOLABEITIA Jose Ramon 35 5

Laburdurak:
A1= Alkatea; ER= Errejidorea; SPG= Sindikoa; DC= Herri-diputatua eta SPC= Herri-sindikoa. 

Nortasuna Udal Karguak
Hautesle
20-12-10

Udala
1821

GELALSORO Francisco Xabier 48

BENGOETXEA Juan Vicente 42

URKIAGA Juan Bautista 42

ARRIOLA Jose Lorenzo 39

MADARIAGA Jose Andres Errejidorea 181935

SUSTAETA Juan Bautista Sindiko PG 180835

URRIOLABEITIA Jose Ramon 35

ETXEBERRIA Juan Jose Errejidorea 182232

AZKARRATEZABAL Jose 27

EGIGUREN Jose Ignacio 14

GOITIA Miguel Antonio Alkatea 180914

BADIOLA Juan Bautista Errejidorea 1821ER

GAINZA Pedro Errejidorea 1821ER

GALLASTEGI Miguel Errejidorea 1814ER

GARRAMIOLA Antonio Errejidorea 1808A1

IBAIBARRIAGA Domingo Errejidorea 1810SPG

ITURRIZA Agustin Sindiko PG 1814ER

Laburdurak: A1= Alkatea; ER= Errejidorea; SPG= Sindikoa; DC= Herri-diputatua eta SPC= Herri-sindikoa. 

21.  Taulan hamaika pertsonaia agertzen dira, hau da botoak jaso zituzten guztiak. Baina hautesle bezala izendatuak lehen
bederatziak izan ziren.
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bakarra Lezearen sarrera izan zelako,
eta horri buruz jada hitz egin dugulako.
"Nortasuna" eta "Udal Karguak" zuta-
beez gain beste sei aurkitzen ditugu,
horietatik bi herrialde mailako konpro-
misarioena -"Hautesleak 1820-4-30" eta
"Hautesleak 1821-10-7" zutabeak- eta
gainontzeko laurak udalaren hauteslee-
nak. Taula honen azterketa oso interes-
garria suertatu daiteke, ikusiko dugun
moduan.

"Hautesleak 1820-12-10" eta
"Hautesleak 1821-12-9" zutabeetan
"X"aren ordez zenbaki bat agertzen dela
ikusten duzue. Horrek ez du esan nahi
zenbakia daukaten guztiek aukeratuak
izan zirenik, boto gehien lortu zuten
bederatziak baizik. Lehen kasuan, 27
boto edo gehiago lortu zutenak izan
ziren hautesleak, eta bigarren kasuan 33
boto edo gehiago lortu zutenak.

Goaz orain, hautesle bakoitzak
azaldu zuen ibilbidea aztertzera. 1820ko
apirilaren 5eko hautesleen taldearekin
hasten bagara, auzokide-hautagaien tal-
dean zeuden beteranoekin batera -
Garramiola, Abaroa, Sustaeta-, ordura
arte foru-erregimenak bazterturiko
batzuk agertzen dira: Egiguren, parroki-
ko bikarioa adibidez, edo hurrengo urte-
an errejidorea izendatua izan eta arran-
tzaleen eskakizuna bideratzen ikusiko
genuen Pedro Gainza. Aranzamendiren
ibilbideak zalantzak sortarazten dizkit,
1815ean Herri-diputatua izan ondoren,
1820an auzokide-hautagaien zerrendan
zegoelako jada. Baina niretzat aipaga-
rriena Juan Bautista Urkiaga eta
Francisco Xabier Gelalsororen presen-
tzia da. Bi pertsonaia hauei buruzko
informaziorik ez dut aurkitu, eta inkog-
nita hau are tamalgarriagoa da, bi per-
tsonaia hauek izan zirelako hiru urte
hauetan zehar hautesleen taldean egon-
kortasun gehien aurkeztu zutenak.
1823ko udalekoan izan ezik, beste era-
kunde guztien hautaketan parte hartu
zuten Gelalsorok eta Urkiagak.

Gelalsorok eta Urkiagak bezala,
Juan Vicente Bengoetxeak eta Jose
Lorenzo Arriolak nahiko egonkortasun
aurkeztu zuten. Juan Vicente
Bengoetxea, Egiguren bezala, beste
elizgizon bat genuen - "presbitero bene-
ficiado de la villa"22 . Elizgizonak egia
esan, nahiko aktiboak agertu ziren siste-
ma liberalak udal gobernuan parte har-
tzeko zabaldu zien aukeraren aurrean.
Egiguren, 1821eko eta 1822ko udalen

hautaketatik kanpo gelditu bazen ere,
parrokiako hauteskunde-batzordeetako
hautesle izan zen, eta 1823ko udaleko
hautesle izatea ere lortu zuen. Antzeko
ibilbidea jarraitu zuen Andres
Antxustegik eta Santiago Abaroak.
Ordura arte boterean aritutako zenbait
auzokide-hautagai, parrokiako hautes-
kunde batzordeko konpromisario izate-
arekin konformatu beharko ziren, 1820-
1823 bitartean izendatu ziren udalen
hautesle izaterik ez zuten lortu eta -
Antonio Garramiola eta Domingo
Ibaibarriaga, besteak beste-. 

"Hautesle 1821-12-9" zutabeak
eskaintzen digun informazioa aipagarria
iruditzen zait, 1821. urteko bukaeran
aztertzen ari garen pertsonaia bakoitzak
zer-nolako sostengua zeukan adierazten
digulako. Kasu honetan ere pertsonai
bakoitzak lortu zuen boto kopurua
zehaztuta agertzen da, eta horri esker
bozketa horretan gutxienez 52 biztanlek
parte hartu zutela jakin dezakegu. Beraz
urte bete lehenago buruturiko bozketan
baino hamabi biztanle gehiago. Baina
agian azpimarragarriagoa da botoen
sakabanatzea, urte bete lehenago botoak
11 hautagairen inguruan bildu baziren
ere, 1821eko abenduan 40 hautagairen
artean banatu zirelako. Zentzu honetan
ez da hain harrigarria, Lezeak soilik hiru
boto eskuratu izana, edo Egiguren bika-
rioak zazpi.

Zutabe honen behe-aldean ager-
tzen diren bost pertsonaiak ere, deiga-
rriak iruditzen zaizkit -Urriolabeitia
ezik-. Ikusten dugunez, ordura arte sis-

tema liberalaren kudeaketan parte hartu
gabeko pertsonaien lehorreratze antze-
ko bat burutzen da, ordura arte udal
politikatik at mantendutako hiru pertso-
naia hautesle izendatuz. Goitiarren pre-
sentzia nabarmena da talde honetan.
"Hautesleak 1822-12-1" zutabeak pista
gehiago eskainiko dizkigu. Zutabe
horretan, 1823ko udala izendatu zuten
hautesleak agertzen dira. Ikusten denez,
auzokide-hautagai batzuen itzulera
nabaritzen da -Agustin Abaroa, Antonio
Nafarrate, Andres Antxustegi bera-, eta
baita Candido Jose Lezearena ere.
Hauen gorakada ez da erraz ulertzen,
batez ere 1821eko abenduan jaso zituz-
ten emaitza eskasak kontutan hartzen
baditugu, baina auzokide-hautagaien
sektorearen itzulera, Gelalsoro eta
Urkiaga hautesleak taldetik desagertzen
diren momentu berdinean burutu zela
ohartzen bagara, badirudi auzokide-
hautagaiak berriz udal gobernuaz jabe-
tzeko pausoak ematen ari zirela. Baina,
tupustean, beste lau pertsonaia berri sar-
tzen dira hautesleen zerrendan: Juan
Jose Aranbarri, Geronimo Unanue,
Pedro Valentin Etxaburu eta Pedro
Manuel Larrinaga, azken bi hauek eza-
gunak, Lanz osagilea ekartzearen alde-
ko eskakizuna sinatu zuten patroiak
ziren eta. Udal hau izendatzeko erabili
zen prozeduraren azterketak zenbait
irregulartasunen berri ematen digu, hau-
tesleen artean zeudenak udal kargu
izendatu baitzituzten, Lezea, Unanue
eta Etxaburu besteak beste. Taula honek
argiago erakutsiko digu.

KONKLUSIOAK
Beno, hemen utziko dugu momentuz
"Font osagilearen garaiari" buruzko
ikerlantxo hau. Gauza asko dira ukitu
gabe utzi behar izan ditudanak: herria-
ren egoera ekonomikoa, adibidez; edo
absolutisten gudu-taldeak zirela eta
Arroyo kapitainaren ailegatzea
Ondarroara; edo absolutisten erasoa-
rengandik babesteko herrian burutu
ziren gotor lanak, emakumeen parte
hartzearekin, nahiz eta hauek soldata
erdia kobratu; Burgoko urak untziolara
bideratzeko ahaleginak; gerra bukatu
ostean sortu zen  izurritea zela-eta,
ezarri behar izan zen hezi sanitarioa;
Lezeari buruzko kontu gehiago...

Egia esan gauza guztiak ezin
dira laburbildu 10 orrialdeko artikulu
batean. Momentuz hobe izango da,
Hirurteko Liberalak Ondarroan izan
zuen ibilbidearen ezaugarri nagusien
berri edukitzea, eta erregimen alda-
kuntzak zer-nolako eraginak eduki
zituen udal mailan. 1812tik aurrera,
estatu espainiar mailan hasi zen proze-
su konstituzionalistaren ondorioak,
oso kaltegarriak izan ziren gure arba-
soentzat. Baina foru-erregimenean
euskaldunen arteko arazorik ez zegoe-
naren mitoa ere, apurtzen joan behar
garela uste dut. Ondarroan bertan ikusi
dugu zer-nolako lehia mantentzen zen
XVI. mendetik arrantzaleen eta udal
partaideen artean. Arrantzaleentzat
luzaroan zarratuta mantendutako ateak
zabaltzera zetorren sistema konstitu-
zionala, eta zentzu horretan, ez zait
hain harrigarria egiten arrantzale mun-
duak konstituzioaren ezarpena begio-
nez hartu izana, edo behintzat aukera
hori erabili izana.

Beste garai batzuetan bezala,
orduan biztanleek zeukaten arazoa bi
sistema politikoren artean aukeratzea
zen. Bataren funtzionamendua -foru-
erregimenarena- aspalditik ezagutzen
zuten; bigarrena, eredu berri bat zen,
ezezaguna baina printzipioz  auzokide-
hautagaien monopolioa apurtzera zeto-
rrena. Eredu berri horren arabera, sol-
daduzka egin beharko zen, zerga
berriak ordaindu, zigilatutako papera
erabili edozein eskakizun ofizial egite-
ko orduan e.a. Baina iruditzen zait
Lezeak ez zuela ahalegin berezirik
egin, arrantzaleei 1812ko konstituzioa-
ren alderdi hauek jakinarazteko. Azken
finean, inork ez zekien luzarora zer
gertatuko zen komenigarriago edo kal-

tegarriagoa. Horrelako bidegurutzetan
aurkitu izan diren, eta aurkitzen diren
belaunaldiek,  hori da faltatzen zaiena
normalean: perspektiba bat.
Perspektiba hori soilik denboraren ira-
ganak ematen du, baina arazoak
momentuan konpondu behar izaten
dira. 1821ean Ondarroan bizi izan zen
momentuan, arrantzaleek, beren esku-
bideen defentsan, konstituzionalistekin
bat egin zuten, eredu berri hori onar-
tzeak epe luzera ekarri behar zituen
ondorioez arduratu gabe. Beldurra
askea den moduan, itxaropena ere
askea da eta.

Orokorrean, 1820-1823 bitarte-
ko abaguneak, Ondarroako udalaren
berriztatze bat eragin zuela ziurtatu
dezakegu, eta arrantzaleek parte hartze
esanguratsu bat izan zutela berriztatze
horretan. Baina, ez ziren bakarrak
izan. Beste zenbait talde sozial ere
aukera hortaz baliatu ziren, eta udalean
sartzen saiatu ziren. Badakigu arran-
tzaleak ez zirela, hauetariko batzuk
"Milizia Nacional"eko zerrendan ager-
tzen zaizkigulako, eta arrantzaleak zer-
bitzu horretatik salbuetsita zeudelako. 

Bukatzeko, bi ildo nagusi jorra-
tu beharra ikusten dut. Alde batetik
Arrantzaleen Kofradiako artxiboa,
arrantzaleak ziren pertsonaiak identifi-
katzen joateko, eta bestetik Hirurteko
Liberalak zer-nolako islada utzi zuen
aztertzeko. Bigarrenik, aurkitu ditugun
pertsonaiei buruzko senidetasun harre-
manak, eta datu pertsonalak (adina,
adibidez) jorratzeko, ezinbestekoa da
Parrokiako Liburuak begiratzea, hau
da, jaiotzen, ezkontzen eta heriotzen
liburuak. Senidetasun sare honen non-
dik norakoak zehazten joatea oinarriz-
koa ikusten dut, are gehiago unibertso
prepolitiko batean kokatzen garela
kontutan hartzen badugu. Alderdi poli-
tikoen gidaritzarik gabe, udalean parte
hartzen zutenen erabakiak senidetasun
harreman hauek baldintzatu zitzakete-
naren susmoa daukat, hipotesi horreta-
rantz bideratzen nauen aztarna bat
baino gehiago aurkitu ditudalako.
Baina hori, esan bezala, hurrengorako
utziko dugu. Momentuz "Font osagile-
aren garaia"ri buruz pixka bat gehiago
jakitearekin konformatu beharko gara.

Gotzon
Iparragirre

Burgoa

TAULETAN
ERABILITAKO 
LABURDUREN 
ESANAHIAK

"Udala 1820-4": Zutabe honetan
iraultza liberalaren ondorioz
1820ko apirilean eratu zen udale-
ko partaideak agertzen dira.

"Udala 1820-7": Lezearen protes-
taren ondorioz eratu zen udaleko
partaideak, 1820ko uztailean.

"Udal Karguak" zutabea: zutabe
honetan, 1807-1823 bitartean per-
tsonaia bakoitzak bete zuen lehen
udal kargua azaltzen da. Datu
horrek ez du esan nahi, soilik hor
adierazten den kargua bete zuenik.

"Udala 1821": 1821eko urtarrila-
ren 1.ean eratutako udaleko partai-
deak.

"Udala 1822": 1822ko urtarrilaren
1.ean eratutako udaleko partaide-
ak.

"Udala 1823": 1823ko urtarrilaren
1.ean eratutako udaleko partaide-
ak.

"Udala 1823-4": Absolutistak itzu-
li zirenean -1823ko apirila- eratu
zuten udaleko partaideak.

"Hautesle 1820-4-5": 1820ko api-
rileko udala izendatu zuten 9 hau-
tesleak.

"Hautesle 1820-4-30": 1820an
Ondarroako Parrokiako
Hauteskunde-Batzordeko 11 kon-
promisarioak.

"Hautesle 1820-7-30": 1820ko
uztaileko udala izendatu zuten 9
hautesleak.

"Hautesle 1820-12-10": 1821eko
udala izendatu zuten 9 hautesleak.

"Hautesle 1821-10-7": 1821eko
urrian Ondarroako Parrokiako
Hauteskunde-Batzordeko 21 kon-
promisarioak.

"Hautesle 1821-12-9": 1822ko
udala izendatu zuten 9 hautesleak.

"Hautesle 1822-12-1": 1823ko
udala izendatu zuten 9 hautesleak.
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22.  BFA, Ondarroako Udala, 4.B L-009, 1821-9-14.

Nortasuna
Hautesle
22-12-1

Udala
1823

ABAROA Santiago X

ANTXUSTEGI Andres X

ARANBARRI Juan Jose X

EGIGUREN Jose Ignacio X

ETXABURU Pedro Balentin X ER

LARRINAGA Pedro Manuel X

LEZEA Candido Jose X A1

NAFARRATE Antonio X

UNANUE Geronimo X SPG

ABAROA Agustin ER

ETXEBERRIA Juan Jose ER

ZELAIA Juan Bautista ER

Laburdurak: A1= Alkatea; ER= Errejidorea; SPG= Sindikoa.
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Orohar, iritzi guztiz errotua
dago gizartean azpiegitura
lanak, eta zubigintza bereziki,

lan higiezin eta iraunkorrak direla, eta,
ondorioz,  lur tinkoari datxezkiola her-
tsiki. Izan ere, zubia, gizakiak duen
denboraren neurrian, inguru geografi-
koan txertatzen den osagai aldaezin
gisara ikusten da eta inguru berak
dituen zenbait ezaugarriz hornitzen da:
tinkotasuna eta aldaezintasuna.

Hala ere, zubiaren paradigma
horretatik, ezaugarri desberdinak dire-
la medio,  kanpo gelditzen den zubi
ugari dago munduan zehar. Hiru mul-
tzotan bil ditzakegu: urgainekoak,
higikariak eta aldazubiak. Hauetatik
Ondarroako hondartzarako zubiarekin
zerikusi zuzena dutenak zubi higika-
riak  dira.

Izenak berak dionez, zubi higi-
karien  bereizgarri nagusia higidura da,

eta dituzten atalik nagusienak mugiko-
rrak dira. Bigarren ezaugarri nagusia
litzateke zubi hauen malgutasuna era-
bilpen desberdinak bideratzeko: leho-
rrezko erabiltzaileei eta itsasoz zen
ibaiez nabigatzen dutenei txandaka
bide ematea. Iruditan azaltzeko, zaba-
lik daudenean untxi trafikoa bideratzen
dute eta itxita daudenean, aldiz, leho-
rrekoa (trenak, ibilgailu desberdinak,
oinezkoak, eta abar). Gainera, zubi
hauek, ia kasu guztietan, altuera txiki-
ko ibai-ertzetan eraikitzen dituzte. Izan
ere, ibai-ertzek altuerarik ez dutenean
bidezubi luzerik eraitzeko edo lan
erraldoirik egin nahi ez denean mota
desberdineko zubi higikariak eraiki ohi
dituzte.

Hala ere, egun artatzen diren
zubi higikarien izatea itsas eta leho-
rrezko erabilpenak bideratzea bada
ere, jatorrian ez zen horrela izan. Erdi

Aroan gaztelu eta harresitutako hirieta-
ko inguruko sohornen gainean eraiki-
tzen ziren, harresietako sartu-irtenak
kontrolatzeko. Garai hartan egurrezko-
ak ziren eta gotorleku haietan ate-egin-
kizuna zuten.

Baina zubi higikarien urrezko
garaia Aro Garaikidearen garapen tek-
nologikoarekin etorriko da eta batez
ere XIX. mendean gauzatu ziren aurre-
rakuntzekin: zubigintzak ezagutu zuen
garapen ikusgarria zubi higikariek ere
ezagutu zuten. Mendearen lehen
erdiak burdinaren iraultza ekarri zuen,
bigarrenak altzairuarena. Inoiz baino
zubi luzeagoak egin zitzaketen, tinko-
ak zein higikariak. Altzairuzko zubi-
gintzak izugarrizko jauzia eman zuen
eta luzaroan iraungo zuten ereduak
sortu zituen. Bestalde, injinerutza zibi-
laren historian, elkarlehiaren garaia
izan zen XIX. mendea, garraio-bideak

halako lehian aritu ziren eta: kanal,
portu, errepide eta trenbideek gatazka
horretan parte hartu zuten. Garraio-
bide berriek zubi higikarien eraikun-
tzan ere eragina izan zuten: trenbidea-
ren hedakuntzak, baporearen iraultza-
rekin batera, higidura-makineria egu-
neratzea bultzatu zuen arinago zihoa-
zen denborei aurre egiteko.  Trenak,
ibilgailuak, oinezkoak, abereak zehar-
katzeko eta neurri txiki eta handiko
itsasontziak nabigatzeko hainbat zubi
eraiki zituzten, gehienak portua zuten
hirietan  eta, batez ere, barne portua
zutenetan: Londres, New York,
Rotterdam, Chicago, Sevilla, San
Petersburg, Newcastle edo Bilbon. 

XX. mendearen hasierak ekarri
zituen aldakuntzak materialen eta
makineriaren teknologiaren aldetik
izan ziren. Hasieratik, Ipar Amerika
eta Europako puntarengo industriek
eman zioten abiada  aro berriari, elek-
trifikazioaren eta motorraren ezarpena-
ren aroari hain zuzen. Baina, hainbat
lekutan, mendearen erdirarte, aurreko
mendeko zubi ereduak eraikitzeari
jarraitu zioten. Altzairua nagusitu
ondoren aurreko mendearen bigarren
erdian, ehun urte geroago, hormigoiak
nagusitasuna ebatsiko dio zubigintzan
eta zubi higikarien eraikuntzan ere,
nolabaiteko sendotasun eta soiltasun
itxura emanez. Zubien eskala bera ere
zeharo aldatu zen, izan ere, XX. men-
dearen bigarren erdian eraikitako zubi
higikariek inoiz baino argi luzeago eta

oholtza zabalagoak dituzte.

XX. mendearen hondarrean eta
XXI. mendearen hasieran injineru eta
arkitektu ospetsuek ere mota honetako
zubi erakuntzari ekin diote, besteak
beste, Santiago Calatrava injineru eta
arkitektu valentziarrak proiektu erral-
doia du zubi higikari berria eraikitzeko
Buenos Aires-eko Puerto Madero-n.

ZUBI HIGIKARIEN 
ARTEAN ZUBI 
BIRAKARIAK
Emiland Marie Gauthey zubi egile
frantsesak, XVIII eta XIX. mendeen
iragaitean tratatu bat idatzi zuen zubi-

gintzari buruz: Traité de la
Construction des Ponts (Brussela-
Lieja, 1843). Gauthey-k, zubi higika-
riei buruzko kapituluan, lau mota des-
berdinak bereizten ditu, higidura mota-
ren arabera: igokariak, kulunkariak,
pirritakariak eta birakariak. Zubi bira-
kariek, Gauthey-n definizioan, harroi-
naren gainean ezartzen den ardatz ber-
tikalean bira egiten dute. Argi bakarra
dute eta zubi-bular bakar baten egiten
dute bira. Baina, Gauthey-k garaian
zeuden zubi birakari bakarrak defini-
tzen ditu, hau da, kanaletan eraikitzen
ziren egur eta burdinazko zubitxoak.

Leonardo Fernandez Troyano-k
(Tierra sobre el agua. Visión histórica
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ONDARROAKO ZALDAIN
BIRAKARIA:

IZAERA BEREZIKO ZUBIA

O N DA R R OA : H E R R I A  E TA  H E R R I TA R R A K

Salbador Ariztondo Akarregi

Izenburuko gai zehatza jorratu baino lehenago, zen-
bait ohar egin nahi dut zubien izateaz Ondarroan,
ikertu dudan gaia herritarren ikuspegiaren testuin-
gurutik hurbilago gera dadin. Hitz gutxitan esateko,
Ondarroako Zubi Birakariak abegi eta babes berezia
behar du, historia eta ezaugarri bereziak dituelako.

XXI. mendearen hasiera honetan Ondarroa
zubi-herria bada ere -inoiz baino zubi gehiago dugu
udalerrian- aspalditik, sugea lurrari baino atxikiago
dago Ondarroako herria Zubi Zaharrari. Izan ere,
berau dugu herriaren ezaupide eta ikurrik nagusie-
netakoa; hainbat herri kantuk, elkarte izenek, eta
abar adierazten duten legez. Hiribilduko ikur ofizia-
lean ere, Udaleko armarrian, osagai behinetakoa da,
Itsasadar eta balearekin batera; itxura eta osagaiak
aldatu badizkiote ere bere historian zehar, Zubi
Zaharra ez dute baztertu. Ondarrutarrek ez ezik,
herriratu direnek ere nolabaiteko begirunea adierazi
diote: puntarengo eta ez hain puntarengo pintore eta
grabatzaileentzat irudikatzeko gai erakargarria izan-
da alegiazko Zubi Zaharra. Alegiazkoa diot, bai;
izena izan arren, batetik, jatorrizkoa ez delako  eta
bestetik, zaharrena ere beti ez delako izan. Bata da

izena eta bestea izana. Gaurko Zubi Zaharraren zati-
rik nagusienak 1961ekoak dira.

Izena eta izanaz ere, badu historia bitxirik Zubi
Barriak. Herritarrek "Barria" izendatu zuten 1858-
1859 bitartean eraiki zuten zubia, ondoan zuen
Zaharretik bereizteko. 1936ko Gerrak Zahar-Barri
bitasun historikoa hautsi zuen, bata eta bestearen
adina bateratuz.

Hondartzarako zubiak, berriz, ez du ondarruza-
leen arteko arreta nabarmenik izan. Ia ez du lekurik
izan ustez Ondarroa ezaugarritzen duten osagaien
artean. Harrigarria benetan, zerbait bakarra badugu
gure injinerutza zibileko ondare historikoan zubi
birakari hau denean. Gainera, 1936ko Gerratik,
zubirik zaharrena dugu gure herrian (1 argazkia). 

Santiago Calatrava-k, injineru eta arkitektu
valentziarrak, sortutako zubiaren eraikuntzak 1993a
nazioarteko izatea eman dio Ondarroako zubi-herri-
tartasunari. Zubi hau XX. mendeko zubigintzari
buruzko liburu askotan aipatuaz gain, Calatrava-ren
sinadurak ospe berezia eman dio. Egun dugun auto-
re-zubi bakarra dugu zubi dotore hau.

Ondarroa, 1930 hamarkadan. Zubi Birakaria edo Plaiko Zubia

New Castle up on Tyneko zubi birakari “klasikoa”, 1876

SALBADOR ARIZTONDOK EMONDAKOA
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universal de los Puentes, Madril, 1999)
zubi higikariak mota nagusi bitan
banatzen ditu: translazio-higidura eta
errotazio-higiduraz irekitzen direnak.
Mota nagusi horietan azpisailkapena
egiten du ardatzaren bertikala edo
horizontalaren arabera. Errotazio-higi-
durak,   bira-ardatza horizontala due-
nean zubi igokariak eta kulunkariak
eragingo ditu eta bertikala duenen,
berriz, zubi birakariak.

Zubi birakariek, beraz, errota-
zio-higiduraz ireki eta ardatz bertikala
dute. Baina, birakarien artean ere aurki
ditzakegu aldaki desberdinak, irekidu-
ra motaren arabera: lehendabizi, zubi
birakari zaharrenak, Tanguey-ek defi-
nitzen dituenak; ertz bakar baten dute
irekidurarako makineria (zubi-bularre-
an edo harroinean) eta gehienetan
zubia ibai-ertzera biltzen da untxiei
bidea emateko. Zubi hauek eskala txi-
kiena dutenak dira eta maiz aurki dai-
tezke Ipar Europako kanal estuetan.
Bigarren aldakia, zubi birakari "klasi-
koa dugu", zubiak erdigunean duen
harroin gainean bira egiten eta ireki-
tzen da. Aldaki hau hedatuena da mun-
duan zehar (New Castle-ekoa, aurreko
orrian). Eta hirugarrena,
Ondarroakoari dagokion aldakia;
honek zubi-bular bietan edo ubidearen
ertz bietan kokatuta dauden harroine-

tan bira egiten du.  Mota honetako
zubiek, harroinak dituztenean, atal ore-
katzailea dute zubiaren erdikofadurak
orekatzeko. Aldaki hau zubi birakarien
arten argirik luzeena dutena da eta
munduan zehar ezagutu arren, egun
gutxi aurkitzen dira zutik. 

Harroin batekoak zein bikoak
izan edo zubi-bularrak izan, biraketa-
rako makineria antzekoa da gehiene-
tan: laratz biribil baten gainean higi-
tzen den pinoia. Pinoi hau higitzeko
indar eragilea ezartzen zaio eta pinoia
laratzaren gainetik higitzen da bira
emanez zubiari.

Aipatu dudanez, munduan zehar
badira mota honetako zubiak, baina
egun gutxi artatzen dira "klasikoak"
deritzogunekin alderatzen baditugu
behintzat. Ipar Amerikan bat, Ipar
Afrika aldean beste bat, Europan bi,
hauetatik bat Ondarroakoa. Gainera,
gehienak, gerren eraginagatik, garai
desberdinetakoak dira eta, ondorioz,
desberdintasun nabarmenak dituzte
material zein egitura eta erabilpenaren
aldetik. Urritasun honen arrazoirik ez
dakit, agian zergati teknologikoak
daude oinarrian, nik neuk erabilitako
iturrietan behintzat ez da horretaz argi-
rik ematen.

Ondarroako zubi birakariaren

talde bereko zubiei buruzko lehen
aipamena Bretainiako Brest hirian aur-
kitu dut. Hiri hau zeharkatzen duen
Penfeld ibaian, 1861an, (Fernandez
Troyano-k 1868an) eraiki zuten meta-
lezko zubi luzea; 117,30 metroko argia
zuen eta lerro zuzeneko egitura trian-
geluarra zuen bere erdikofadura bie-
tan. Gaur egun ez da artatzen Bigarren
Mundu-Gerran bonbardatu zuten eta.

Aldaki berekoa Bilbon 1892an
eraiki zuten(idazle batzuen iritziz
1882an) zaldaina izan zen. Gaur
Udaletxea dagoen parean dagoen nasa
eta Uribitartekoa lotzen zituen.
Ekimen pribatuak aginduta H. Brahon-
ek burdina eta altzairuzko zaldainaren
proiektua egin eta Zorrotzako tailerre-
tan gauzatu zuten (Bilboko zubia,
goiko argazkian). Bilboko zubi biraka-
riak arku beheratua egiten zuten altzai-
ruzko erdikofadura bi zituen, ertz
bakoitzean etxetxo bat zuen zubisaria
jasotzeko eta Uribitarte nasan zuen
hegalkina metalezkoa zen. 1936ko
Gerran, Bilbo utzi baino lehentsuago
dinamitaz suntsitu zuten 1937ko ekai-
naren 18an.

XX. mendean ere,
Ondarroakoaz aparte (1927), eraiki
zituzten mota honetako zubiak. Lehen
Mundu-Gerran, Suez kanalean

(Egipto), Al-Firdan zubia eraiki zuten.
Zubi honen historia bitxia da, laurogei
bat urtetan lau bider desegin eta berre-
raikia izan baita. Azkenean, 1997an
hasi eta aurtengo urrian zabaltzeko
asmoa zuten altzairuzko 168 metroko
argia duen mundutik zubi birakari
luzeena da.

Hego Italiako Taranto hirian
(Puglia herrialdean) 1958an eraikitako
San Francesco di Paola izena duen

zubia dago. Eraikin hau altzairuzkoa
da, dotorea benetan, eta itsaso bi lotzen
dituen kanalaren atea da. Zubi honek
zubi-bularretan daramatza biraketara-
ko makineriak.

XX. mendearen bigarren erdian,
puntako teknologiaz ere eraiki zituzten
mota honetako zubiak. Al-Firdan-
ekoaz aparte, Seattle hirian
(Washington Estatua, EE.BB.) West
Seattle zubia , Duwamish ibaian, erai-

ki zuten 1992an: 146 metroko argia du
eta aurreteinkatutako hormigoiz egin-
dako bakarrenetakoa da.

ONDARROAKO ZUBI 
BIRAKARIAREN 
ERAIKUNTZAZ, 
1925-1927: 
170/25 ESPEDIENTEA
Lehenengo eta behin, argitu nahi nuke
herrilan-espedientea, agiri multzoa

Bilbo, 1920 hamarkadan. Zubi Birakaria . SALBADOR ARIZTONDOK EMONDAKOA

SALBADOR ARIZTONDOK EMONDAKOADeustun, 1926ko abuztuaren 5eko agiria. Alejandro Bengoetxea y Cíak aurkeztutako aurrekontua Plaiko Zubia egiteko.
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izateaz gain, espediente guztien gisara,
eskuartean dugun gai, arazo edo lana
ebazteko hasi eta legeak arautzen duen
prozeduraren arabera burutzen dela.
Landu dudan honako espediente hone-
tan gaia, zehazkiago esateko lana, zubi
birakaria eta gainontzeko azpiegitura
lanak egitea izango da. Beraz, agiririk
garrantzitsuena da herrilanei buruz
ikerketa egin nahi denean; espediente-

ak lanen garapenaren izapide guztiak
hurrenkeran jartzen ditu, kronologia-
ren arabera.

1925eko apirilaren 29an
Celedonio Arriolak, orduan
Ondarroako alkateak, Arrigorriko hon-
dartzara igarotzeko zaldaina eraikitze-
ko eskaera Bizkaiko Aldundiari zuzen-
du zion. Alkateak hiru arrazoi nagusi

deblauki adierazi zizkion herrialde era-
kundeari eskaera argudiatzeko: herrian
zegoen udatiarren kolonia nabarmena;
hondartzen erakargarritasuna garaiko
gizartean (La Arena, Laida, Laga,
Atxabiribil edo Karraspioko hondar-
tzetara iristeko herrilanak aipatzen
ditu) eta hondartzaratzeko bitartekoen
egoera deitoragarria: batetik, itsasada-
rra zeharkatzeko potina garestiegia

zelako herritar apalentzat, eta bestetik,
herritik bide luzea egin  eta gero herri
gainean dagoen Arrigorriko bihurgu-
netik bide-zidor malkartsu batetik jai-
tsi behar zutelako. Hitz bitan esateko,
alkateak "herritarren onura" goraipatu
zuen bere eskaera arrazoitzeko.

Maiatzaren 16an Larrea eta
Zubiria ahaldunak eta Allende,
Aldundiko Bide Zuzendaria, herriko
zinegotziekin bildu, udalaren eskaera
bereganatu eta Probintzia Batzordera
eraman zuten. Izan ere, 1925 eko

maiatzaren 23ko Probintzia
Batzordearen bileran, Aldundiak
Arrigorriko hondartzara iristeko azpie-
giturak burutzeko espedienta ireki
zuen, 170/25 espedientea hain zuzen,
hau da, zubia egiteko baimena eman
eta  eraikuntzarako jardunbide edo
prozedura administrazioari hasiera
eman zion (Bizkaiko Foru Artxiboa,
Atal Administratiboa, Herrilanak, G.V.
DC-2612) 

Hiru egun geroago, maiatzaren
26an izan zuen bileran, Batzordeak

erabaki zuen Lan eta Bide Zerbitzuak
lanak egiteko beharrezkoa zen ikerketa
teknikoa egin eta txostena aurkez
zezan hurrengo Batzordean. Lan eta
Bide Zerbitzuak orduan Ondarroako
portuko nasa berrien eraiketa lanen
zuzendaria zen Jose Gonzalez de
Langarica bide-injineruari agindu zion
aipatutako txostena egin zezan. 

Bost bat hilabete pasa eta gero,
urriaren 13ko Batzordearen bileran
agindutako txostena aurkeztu zuen
Gonzalez de Langarica-k. Agiri hau
aztertuz gero, ikus daiteke txostena
baino lan-proiektuaren itxura nabar-
mena duela, hori bai, ez du memoria-
rik. Bertan, zubiaz gain, nasaren ego-
kitzea, hormigoizko hegalkina eraiki-
tzea ubidearen eskumaldean, hondar-
tzarako ibilbidea eta Arrigorriko bide-
ra igotzeko eskailera aipa eta aztertzen
ditu (begiratu planoak). Lanen aurre-
kontuaren arabera, injineruak atal
bitan banatzen ditu lanak: batetik,
metalezkoak, zaldainaren egitura bera
eta bestetik, gainontzekoak: zaldaina-
ren harroinak, hormigoizko hegalkina,
itsasadarraren ertz biak zaldainari ego-
kitzeko lanak eta hondartzara eta
Arrigorriratzeko lanak. Metalezko ata-
laren aurrekontua 51.513,29 pezetatan
eta gainontzeko lanena 62.693,22
pezetatan finkatzen ditu, beraz, guztira
114.206,51 pezetako aurrekontua aur-
kezten du. Txosten berean, Gonzalez
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1926ko martxoan. Lanen ikuspegi orokorra Gonzalez de Langarikaren planuan .

1931, D.Abad.Zubiaren ezkerraldearen elektrifikaziorako planua

1926ko martxoa. Oholtza. Gonzalez de Langarika

SALBADOR ARIZTONDOK EMONDAKO PLANOAK

1926ko martxoa. Erdiko faduraren oinaren zatia. Gonzalez de Langarikaren planua

1926ko martxoa. Erdiko faduraren zeharkako ebakidura

1926ko martxoa. Zubiaren erdiko faduraren zatia aurretik
ikusita. Gonzalez Langarikaren planuak
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igandean Aldundi eta Udaleko ordez-
kariek  zabaldu zuten garaiko El
Noticiero Bilbaino egunkariak, bere
egun hartako lehen orrian azaldu zuen
legez. Aldundiaren izenean Esteban
Bilbao y Eguia Ahaldun Nagusia,
Alejandro Gaytan de Ayala y
Ansotegui Probintzia Batzordeko
lehendakariordea, Ricardo de Urrutia e
Izurieta Probintzia Batzordeko kidea,
eta Jose Maria de Amusategui y
Achurra probintzia ahalduna, izan
ziren (alboko argazki biribilean). 

Aste batzuk lehenago, Udalak
Aldundiari garaian Espainiako Erregea
zen Alfonso XIII.aren izena zubiari
jartzea eskatu zion, bere koroatzearen
zilarrezko ezteiak zirela eta, eta izen
horrekin plaka jartzeko baimena erre-
gutu zion. Batzordeak hori egiteko bai-
mena eman eta  horrela egin zen
Segundo Bedialauneta Txori-Errekak
idatzi zuenez Euzkadi egunkarian,
1927ko apirilaren 20an: "ZUBIYA.
Datorren igandean askundia dala-ta
ederrto-ederrto apaintzen diardube.
Orretariko zubiyei erdaraz pasarela
itzaz deitzen yakuela-ta, olantxe ipiñi

dautse ixena. XIIIg’en Albontsa
(Alfonso) Zaldaña. Ixena biyetara
ipiñi dautse euzkeraz ta erderaz.
Olantxe, apurka-apurka bildurra barik
aurrera jarraitu".

ONDARROAKO ZUBI
BIRAKARIAREN 
EZAUGARRIAK
Tipologiaren eta itxuraren aldetik esan
dezakegu Ondarroakoa Bilbokoaren
oinordekoa dela. Segurutik, gure herri-
koaren proiektua egin zuen Jose
Gonzalez de Langarica injineruak,
Bilbokoa hartu zuen eredutzat erabil-
pen berbera izan behar zuen zubia egi-
teko proiektua eskatu ziotenan. Zubi
biak guztiz  antzekoak izan arren,
Bilbokoak eskala handiagoa zuen,
oholtzaren zein argiaren aldetik.
Gainera, dirudienez, Bilboko zubiak
indar eragiletzat motore hidraulikoa
zuen, Ondarroakoak, berriz, 35 urte
pasa eta gero, hedatzen zihoan motore
elektrikoa zuen bitartean.

1927-1937 bitartean, zubi birakari bi
izan ziren Euskal Herrian, biak zaldai-

nak, altzairuzkoak eta zubisaria jaso-
tzen zutenak, baina bata Bilbon eta
bestea Ondarroan. Bilbokoa
Ondarroara eraman zutenaren istorioa,
polita izan arren, ez dela egiazkoa itu-
rri desberdinak egiaztatzen dute
(bibliografiak, artxibo agiriak, argaz-
kiak, eta abar), inolako zalantza sus-
morik gabe. Ondarroakoa 1927an jarri
zuten; Bilbokoa dinamitatu egin zuten
1937an

Hondartzarako zaldaina
Deustuko Bengoechea tailerrean egin
eta ataletan eraman zuten errepidez
Ondarroaraino. Ahozko iturriek diote-
nez, atal desberdinak orduan Círculo
La Amistad (nire garaian Escuela de
Pesca zaharra) zegoen aurrean ipini eta
bertan armatu zuten eta gero muntatu
harroinen gainean garabi erraldoi
batez. Lekukoak diote maniobra haie-
tan aipatutako elkarteko behatokia jo
eta kalte handiak egin ziola.

Jatorrizko zubiaren ezaugarri
teknikoak aztertzeko proiektu egilea-
ren, Langarica-ren, txostena eta planoa
ditugu; 1931an D. Abad-ek egindako
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de Langarica-k lanen kontrata-
ziorako jardunbide desberdinak
iradokitzen ditu:  enkantea,
metalezko atala egiteko eta
kontratazio zuzena, enpa-
rauak egiteko. Bigarren atale-
rako injineruak, izena ere pro-
posatu zuen; Juan Jose
Mancisidor, garaian portuko
nasak finkatzen zebilen kontratis-
ta. 

Urriaren 14ko Batzordearen
bileran Gonzalez de Langarica-ren
txostena onartu eta hiru arrazoi aipatu
zituzten horrela egiteko: "herritarren
onura, beste hondartzetara iristeko
egin diren herrilanak eta ekimenari
zegokion gizatasun izaera".

1926ko maiatzaren 28rako,
txostena onartu eta zortzi  hilabete t’er-
di pasa eta gero, Juan José Mancisidor-
ek aurkeztutako lan-ziurtagiriak azal-
tzen duenez, zubiaren harroinak, nasak
egokitzea eta hormigoizko hegalkina
bukatuta zeuden.

Baina Aldundiak diru arazoak
zituela eta, herrialde erakundeak lanen
mugagabeko geraldia erabaki zuen.
Ondarroako udala ez zen geldirik
egon, berehala, Aldundiari iradokita
zion gelditzen ziren lanak burutzeko
dirua Udalak aurreratuko zuela, hori
bai, gerora adostuko zuten agiriaren
bitartez itzultzekotan. Probintzia
Batzordeak, ekainaren 1eko bileran
Sustapen Batzordeak aurkeztutako

txos-
tena onartu
eta ekainaren 9koan
Udalak jarritako baldintzak onartzea
erabaki zuen. 1927ko urtarrilaren
25eko ezohizko osoko bilerak kreditu
eskakizuna adostu eta gero, Bizkaiko
Aurrezki Kutxak 70.000 pezetako kre-
ditua onartu eta egun bira agiria sinatu
zuten, besteak beste, honako baldintza
hauekin: urteko % 5eko interesa eta 10
urteko epea zorra kitatzeko. Horrela,
Udalak lanak bultzatuaz batera zubia-
ren kudeaketa bereganatu zuen:
Aldundiak Udalari zaldaina zeharka-
tzeko zubisaria hamar urterako utzi
zion, ordaindu behar zituzkeen intere-
sen ordez, baina, epe horretan, Udalak
ordainduko zituen korronte elektrikoa,
langilearen soldata eta gainontzeko
gastuak, irailaren 26ko bileran
Batzordeak zehazten duen legez.

Berriro herrilan-espediente

honen
izapideak

b u l t z a d a
nabarmena izan

zuen. Izan ere, Probintzia
Batzordeak zaldaina eraikitzeko
enkanterako deia erabaki zuen uztaila-
ren 19ko bileran. Iradokizun bakarra
aurkeztu zen enkantean, Deustuko
Alejandro Bengoechea y Cia. Lda.-
rena hain zuzen. Enpresa deustuarrak
Aldundiaren proiektuaren baldintzak
onartu eta lanak bukatzeko hiru hilabe-
teko gehienezko epea eskaini zuen.
Batzordeak abuztuaren 17ko bileran
Alejandro Bengoechea y Cia. enpresa-
ren aldeko lan-esleipena erabaki zuen.

Baina, laster azaldu ziren era-
gozpen berriak. Pare bat hilabete eta
gero, urriaren 13an, enpresa esleipen-
dunak hilabeteko luzapena eskatu zion
Batzordeari, material horniketaren
berandutzea zela eta, Altos Hornos de
Vizcaya-ren aldetik. Nahiz eta luzapen
hori onartu, horniketa arazoek jarraitu
zuten eta Bengoechea-k eskatu zion
beste hilabete bat luza ziezaiola.
Bigarren eskaera honetan Ondarroako
udalak parte hartu zuen, luzapena ema-
tearen alde. 1927ko otsailaren 27an
Celedonio Arriola alkateak bidalitako
ofizioan, enpresak azaltzen zituen zer-
gatiak "ezinbestekoak" zirela zion eta
beste honako arrazoi hauek argudia-
tzen zituen: batetik, udalari ez ziola
kalterik egiten "gauden sasoiagatik",
hau da, zaldainaren erabilgarritasun
urria zelako neguan, eta bestetik, itsa-
so kaskarraren eraginak zaldainaren
atal ezberdinak muntatzea ekiditen
zuelako. 

Martxoaren 18ko bileran
Batzordeak bigarren luzapen hori
onartu egin zuen eta zaldainari azke-
nak emateri ekin zion enpresa eslei-
pendunak; horrela, apirilaren 27an
lanen likidazioa onartu zen, 58.82,64
pezetatan eta 1927ko maitearen 1ko
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1927ko maiatzaren 1a. El Noticiero Bilbaino egunkariko azalean Ondarroako Zubi birakaria.
Bilbo, 1937ko ekainaren 18an. Zubi birakaria dinamitatu egin zuten. Alboan, Buenos Aires zubia

Ondarroa, 1927ko maiatzaren 1a. 
Zubiaren zabalkundea. Argazkiaren erdian, berbetan,
Esteban Bilbao Ahaldun Nagusia, eta eskumaldean,
Celedonio Arriola, alkatea

SALBADOR ARIZTONDOK EMONDAKOA
SALBADOR ARIZTONDOK EMONDAKOA
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elektrifikazioaren planoa eta zubia
bera. 

Zaldainak arku beheratua osa-
tzen duten erdikofadura bi ditu.
Erdikofadura hauek altzairuzko habez,
pletinaz, txapaz, "T" eta "I" itxurako
errematxez uztartutako habetxoz osa-
tutako armadura dute. Aurretiko bista
begiratzen badugu habetxoek triange-
luak egiten dituzte eta txikitzen dihoaz
zubiaren erdira hurbiltzen diren neu-
rrian (9 argazkia); armaduraren beheko
oina eta zeharkako ebakia aztertzen
baditugu, berriz, errematxatutako
habetxoak San Andres gurutze edo
ikoroskiak egiten dituzte (10 eta 11
argazkiak). 

Egituraren gailurrerian, oholtza-
ren zabaletara, paraleloan jarritako
oholak eta luzetara egurrezko eta
altzairuzko habeak ditu oholtza eta
eskudela eusteko. Oholtza honek 1,50
metroko zabalera du (12 argazkia).
Gailurreria estaltzeko apaingarri biri-
bilez egindako altzairuzko txapa eta
burdina forjatuzko eskudela darama
luzera guztian, alde bietan. Alejandro
Bengoechea enpresak aurkeztutako
lan-ziurtapenaren arabera, ia 23 tona
altzairuz eta burdinaz egindako eraiki-
na dugu Ondarroako zaldain birakaria.
Zaldainaren ezkerraldean, eskailerak
igo eta berehala, harroinaren altueran,
egitura zerbait zabaltzen den tokian,
egurrezko etxetxo bat  egin zuten zubi-

zainarentzat, zubisaria jaso eta zubiari
bira emateko betekizuna zuenarentzat
hain zuzen. 

Erdikofadurak eta dagozkien
atal orekatzaileak harroin bitan munta-
tuta daude.  Harroinak oin biribilekoak
dira eta harrizko estaldura dute.
Harroin bien ardatzen arteko argia
30,50 metrokoa da eta harroin bien
arteko argi garbia 28 metrokoa.
Harroinen altuera, berriz, 5,80 metro-
koa da. Itsas armadaren
Komandantziak 1960ko uztailaren 2an
onartutako Maniobra-araudian itsasgo-
ra bizian zaldainak duen altuera askeak
biltzen ditu: giltzarrira 4,50 metro eta
erdikofaduren hasierara 2,30 metro.
Araudi honetan ere esaten da zubia ire-
kitzen eta ixten denbora bera egiten
zela, 2 minutu maniobra bakoitzean. 

Biraketarako makineriak -mota
honetako zubietan harroinetan jartzen
dira- martxan jartzeko elektrizitatea
erabili izan da Ondarroako zubian (13
argazkia).

Eraikinaren eskumaldean, atal
orekatzaileak eta ibai-ertzak bat egite-
ko, hormigoizko hegalkina du. Atal
honek bitarteko harroin bat du, 12,30
eta 9,95 metroko argia duten kofadura
bi sortzen dituena.

1988aren inguruan, zubizainda-
riaren etxetxoari sua eman eta gutxira
zaldain osoa atondu egin zuten.

Etxetxoaren hondarrak garbitu, berriro
pintatu, eskudela aldatu -jatorrizkoare-
kin eta zubiarekin zerikusirik ez duen
eskudel arrunta-, hormigoizko hegalki-
na berriztatu eta osagai elektrikoak
kendu zioten. Eskumaldeko bide berria
egin zutenean, Astillerutik Calatrava-
ren zubiraino, hormigoizko hegalkina
suntsitu eta zubiratzeko eskailera egin
zen nasa berritik.

Zubi birakariak datorren urtean,
2002an, 75 urte beteko ditu, ez da
gutxi, herrian dugun zubirik zaharrena
dugu, gezurra badirudi ere, besteak
oraintsuagokoak edo zaharrak izan eta
berregindakoak ditugu eta kontutan
hartuta batetik jatorrizko zubia dugula
eta bestetik duen izaera historikoa,
mota horretako zubi bakarra Euskal
Herrian eta bakarrenetakoa munduan,
ez da asko eskatzerik nolabaiteko arre-
ta izatea zubiaren artakuntzaz bai
Ondarroako gizarte eta Udalaren alde-
tik, bai Aldundi eta Eusko
Jaurlaritzaren aldetik. Nik neuk daki-
danez, gaur egun ez du inolako babe-
sik, Euskal Herriko Ondare Historikoa
izateko meritu nahikoa izan arren.

Salbador
Ariztondo
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ERRETRATUEN
OTZAREA

Ondarroa, 1901. Galtzuarango baserri aurrean, Jospa eta Jose Andres Malatsetxebarria, Galtzuarango baserri aurrean.
JESUS ARTETXE MALATSETXEBARRIAK EMONDAKO ARGAZKIA

MAKINA BAT ERRETRATU EDER EGONGO DIRA BA, HERRIKO GANBARETAN!
ONDARROAKO HISTORIA ZALEOK ONDARRUTARREN ARGAZKI ZAHARRAK

BILDU, KOPIATU ETA GORDE NAHI DITUGU.
AITITA-AMAMAREN, HERRIAREN EDO BESTE ARGAZKI ZAHARRAK BADAUKAZUZ,

UTZI YOLANDA URROSOLOREN ESKUETAN TXOMIN AGIRRE UDAL LIBURUTEGIAN.
LASAI, FITXA EGIN, KOPIATU ETA GERO ZURI BUELTAN EMONGO DIZUGU ARGAZKIA ETA. ARGAZKI

ARTXIBO BAT EGITEA DA GURE ASMOA, ETXEKO ARGAZKIAK GAL EZ DEZATEN.
ONDARROA URTEKARI HONETAN AGERTUKO DIRA, URTERO, ARTXIBO HONEN FRUITUAK.

ESKERRIK ASKO ZUEN LAGUNTZAGATIK. 
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Ondarroa, XIX.mende amaieran. Hotel AzpiltzaPATXIETXABURUKEMONDAKOA Ondarroa, XIX.mende amaieran. Hotel de la Bahiako terrazan eserita (Gaur egun Vega Hotelaz ezagutzen duguna)
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Agian, batzuk ongi asko jakingo
duzue gure frontoiaren gorabe-
herak, baina pentsatu dut beste

askorentzat interesgarria izango litzate-
ke jakitea. Frontoia eraikitzeko eraba-
kia, paperetan agertzen denez, 1782
urtean hartu zen. Erabaki honen arra-
zoien artean bi agertzen dira. Bata,
antzina pilotan , elizaren hormen kontra
aritzen zirelako eta hau, garai hartan
nahiko errespetu gabetzat hartzen zute-
lako, bai apaizek, bai eliztarrek. Agian,
nahiko zarata, barre algara eta maldizio-
ren bat baino gehiago entzungo ziren
bertan. Beste arrazoi bat, frontoi gabeko
herriari, beste herriek barre eta burla
egingo ziotelako.

Dena dela, eraiki zen frontoia
(zehatz-mehatz ez dut topatu noiz izan
zen), baina frantsesek 1794 Ondarroa
erre zutenerako eraikita zegoela badaki-
gu. Esan behar da, frontoia ez zegoela
kokatuta gaur ezagutzen dugun bezala.
Lehenik jakin behar da frontoia ondar
gainean eraiki zela, eta itsasoa marea
gora joaterakoan ia  bere hormetara hel-
tzen zela. Azken honek argi adierazten
du, garai hartan, elizako hormetatik hasi
eta errekararte etxe edo eraikirik ez
zegoela. Ondarra bakarrik eta marea
gora eta behera. Pixka zehaztuta; frontoi
honek bere "frontisa" garai baten
Kresala taberna egon zen tokian zeukan,
elizako hormak joten, Kanttoipera begi-
ra, edo mendebalderantz, gaur egunean
Kanttopetik, Udalera altxatzeko ezkila-
ra berriak dauden tokian. Bere ezker
horma, gutxi gora-behera,  Udala dago-
en azpian hasi eta beheko lokalak amai-
tzen diren tokirarte luzatzen zen. 

1866.urtean frontoia hain  apurtu-
ta zegoenez (ezker hormak arrakala
handiak zeukan eta horrek arriskua sor-
tzen zuen), berritzeko erabakia hartu
zen. Toki berdinean eraiki zuten frontoi
berria, baina oraingoan goiko partean.
Gaur egunean ezagutzen dugun fron-

toiaren altura berdinean, baina aurrekoa
bezala "frontisa" mendebalderantz eta
ezker horma ekialderantz (kontu hartu
gaur eguneko frontoiak "frontisa" ipa-
rralderantz  eta ezker horma hegoalde-
rantz  begira daukala, izan behar den
bezala frontoi irekietan).

Historiakin jarraituz, 1905.urte-
an,  frontoia berri bat eraikitzeko eraba-
kia hartu zen, zeren hau ere nahiko
ondatuta baitzegoen. 1908.urtean zabal-
tzea izan zen. Oraingoan, gaur ezagu-
tzen dugun bezala kokatuta bai "fronti-
sa" bai ezker horma.Gero etorri ziren,
Udal berria eraikitzea ( frontoia hiru
koadro eta erdi moztuz), eta hormigoiz-
ko eserlekuak jartzea.

Hau guzti hau ziurtatzeko, esan
dezakegu nahiko datu daukagula. Nahiz
eta idatzitako datuak nahikoak izan
badago gure herrian gizon bat datu guzti
horrek irudiak bihurtu dituena; Jose

Luis Burgoa "Otxa"k hain zuzen be.
Gizon honen lana sinestezina da. Lan
isila eta umila . XIV. mendean hasi eta
gaur egunerarte gure herria nolakoa
izan den margotuta dauka, aldaketa han-
diak eta xehetasun txikienak, dena
dauka margotuta. Gizon hau datu bil-
tzaile amorratua denez, paper zarretan
buru belarri sartzen denean, ziur zerbait
aterako duela.

Funtsean 1908 urtetik eta  2001
urtera, gure frontoia ez da aldatu. Betiko
"frontisa" ezker horma eta behe latza.
Gure frontiak, sarritan, kritika oso
gogorrak jasotzen ditu. Behea koskaz
beterik dagola….. estali beharko litzate-
keela eta abar. Kritikatzaile hauei guz-
tiei gogoratu behar zaie aurretik esanda-
koa : 1908.urtean eraiki zela eta garai

hartan bere bete beharrak ziur konplitu
zuela nahiko eta soberan.  Nire ustez,
frontoi hau estaltzea astakeria galanta
izango litzateke zeren bere edertasuna
bere zabaltasun  eta irekitasunean oina-
rritua dago. Euskalherrian zehar nahiko-
txo frontoi ikusi ditut  eta gure herrikoa
politenetarikoa dela esan dezaket. 

Agian, herritar askorek ez dute
jakingo Bizkaian bertan, gutxi gora-
behera 500 frontoi daudela , hauetatik
15  bakarrik  " Frontoi Monumental"
izenez hornituak eta 15 horietatik bat
gure herrikoa dela. Zoritzarrez, "
Monumentalen" artean, hiru agertzen
dira "Regular Estado" eta honetan ere
gu barruan gaude, Morga eta Mundaka-
koekin batera. Bizkaiko Foru
Aldundiaren datuak dira hauek eta datu
horiekin jarraituz, esan behar da ,
Euskalherrian frontoirik  zaharrena
1773 urtean eraiki zela. Ikusten denez,
gure frontoia bederatzi urte atzeragokoa
da. 

Bizkaiko Foru Aldundiak, gure
frontoiari "Regular Estado" kalifikazioa
eman zionean, gure frontoia oso beltz
eta zikina zegoen.(nahiko baikorrak
izan ziren ikusita nolako egoeran zego-
en): Bidali zuten teknikaria miopea edo
betaurrekoak etxean ahaztuta etorri zen.
Orain , oso garbi eta txukun daukagu
frontoia, erabat itxura aldatuta, aspaldi-
ko urteetan ez den egon bezala.

Hala eta guztiz ere, argi eta garbi
dago konponketa txiki batzuk behar
dituela. Konponketa erresak eta merke-
ak. Beheko losak elkar batzen edo joten
duten tokian " mortero de resina" pixka-
rekin pasatu behar dira, ze arrakala asko
daude eta pilotak oker egiten dituen
boteak, gehiegi dira. Beste gauza bati
ere ikutiko nioke. Jakina da jendeak
lanetik seietan edo zazpietan irteten
duela  eta ordu horretan neguan nahiko
ilun egoten dela, ia gaua. Argiak  baleu-
de,  palaz  edo eskuz  partiduren bat
jokatzeko , denek edukiko lukete auke-
ra.

Lehen esan dut frontoi batzuk
ezagutzen ditudala, ba ez naiz gogora-
tzen orain, argi gabe dagoen batik:
Berriatua, Markina, Lekeitio,Aulesti,
Gizaburuaga, Mendexa, Amoroto,

Etxebarria, Bolibar, Itziar, Lastur eta
abar, denetan jokatu dugu argiekin. Zer
daukate herri hauek Ondarroak ez dau-
kanik?  Ez al dugu merezi guk haien
beste?

Estudiatzeko izango litzateke
zenbat argi jarri, nola, non kokatu, baita
ere zenbat ordaindu beharko litzateke-
en. Toki guztietan ordaindu behar izaten
da, eta ziur nago ordaintzen denarekin
Udalak ez duela dirurik galtzen.

Beno ba….historia pixka egin
ondoren, konturatzen gara 200 urte
baino gehiago daukagula frontoia zutik
herriaren erdian. Oso polita dela eta
pixka zainduta beste 100 urte iraun
dezatela. 

Jakina da "profesionalentzat"
egokia ez dela. Haiek holako frontoie-
tan ez dute nahi jokatu. Normala da.
Gaur eguneko pilota partiduak beste era
batera pentsatuta daude, espektakuloa-
ren zati handi bat hamargarren koadrora
pilota joten da eta zazpitik-zazpira edo
zortzira jaurtitzea. Azken bolada hone-
tan, holako gauzak ikusten ohitu gara,
baita ere botea egin ondoren, hiru koa-
dro joaten diren pilota-lotsagarriak.
Niretzat, iruzurraren espektakulua!!
Frontoi irristakorretan  pilota hauek
zazpigarren koadrora botatzen dira bul-
tzatuta bakarrik, gure frontoian, berriz,
dena eman behar toki berdinera bidal-
tzeko. Ikusi izan ditugu puntako pilota-
riak bost eta erditik, sei eta erdira ezin
jota, eta hori ez da gaur eguneko profe-
sionalen gustukoa. Gure frontoia bere-
zia da. Nor ausartu buruz behera jauziak
egiten pilota zailak biltzeko? Hain
berezia da non motz eta luze koadroak
ere ez daude lau eta zazpian, legeak
agintzen duen bezala, kokatuta.Gure
herriko frontoiak hiru eta erdi eta sei eta

erdian dauka motz eta luze. Horrela jarri
zuten bere garaian, eta gainera nire iri-
tziz oso ondo pentsatuta…….Bestela,
zenbat herritarrek aterako lukete sake
bat lautik lau? Apustu bat egingo nuke.
Ezetz bilatu gaur egunean  dozena bi
ondarrutar  lautik-lau koadro sake bat
ateratzeko gai direnak. 

Beno, txantxak alde batera utziz
eta mamira joanda, konponketa batzuk
egin behar dira. Ez da lehenengo aldiz
gauza hauek esaten ditudala. Orain arte
kasu gutxi egin didate. Alperrik ote
oraingo eskaerak?. Norbaitek honezke-
ro esango zuen; eta frontoi berria zer?
Noizko? Ikusiko al dugu?. Nik esango
nuke gauza batek bestearekin ez dauka-
la zer ikusirik. Frontoi berri bat eraiki-
tzeak ez du esan nahi bestea ganoraga-
bekeriak jo behar duenik. Frontoi bakoi-
tzak bere izate propioa edukiko du.
Frontoi zaharra monumentu bat da eta
horretan iraungo du, aldiz, berriak, gaur
eguneko pilota jokoen premia guztiak
bete beharko ditu. Hau da, pilota joko
guztiak( eskuz, palaz, paleta, zestaz eta
abar), aforoa, erosotasuna, seguritatea,
jantokia, aparkalekuak,  telebista kama-
ranzko gune egokiak eta abar,eta abar,
eta abar.

Terrenoak erosita daudela bada-
kit, baita ere planoak eginda , estudio
topografikoak eta abar. Aurrera doa,
poliki-poliki baina aurrera. Agian
hurrengo batean frontoi berriari buruz
idazteko aukera izango da. Ea albiste
onak ematen dugun.

Joseba
Markuerkiaga

Lasarte,
PELOTAZALEA
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ONDARROAKO
FRONTOI ZAHARRA

O N DA R R OA : H E R R I A  E TA  H E R R I TA R R A K

Joseba Markuerkiaga Lasarte

Gure herrian betidanik ezagutu izan dugu frontoia.
Ondarroako frontoi zaharra. Bizkaian zutik dauden
artean zaharrenetariko bat izango da, daukagun

datuen arabera behintzat. Bere historia pixka konta-
tzea izango da neure gaurko lana.

Ondarroa, 2001ekouztailean.  Frontoia markatu barria LORE BENGOETXEA IBAZETA

Ondarroa, 1948 inguruan.

JOSE LUIS BURGOA
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ONDARROA, AÑO 1.828"
"Título de pertenencia de la
casería y pertenecios de

Urdañoleta a favor de Dn.RAIMUN-
DO DE YURRE y su conjunta esposa
DÑA MARIA CANDIDA DE AZCA-
RRETAZABAL". Así reza este primer
documento de 116 hojas, escritas a
ambos lados y con caligrafía casi ará-
bica. Se trata de la declaración de here-
deros de Dn. Francisco Antonio de
Azcarretazabal, casado con Dña.
Francisca Ruiz de Alda. Un hermano
de éste, llamado Ignacio Gaspar, falle-
ció joven, siendo su Curador o encar-
gado de su cuidado  y educación, Dn.
José María Diaz de Arcaya. Al falleci-
miento de los dos hermanos
Azcarretazabal (Fco.Antonio e Ignacio
Gaspar) heredan algunos caserios y
terrenos en Ondarroa y Berriatua su

herederos legales: la hermana,
Dña.Cándida Azcarretazabal, casada
con Dn.Antonio Raimundo de Yurre.
Pero el Curador del hermano menor
(Dn.José Mª Diaz de Arcaya) presenta
al Juez de Ondarroa, cuantiosos gastos
oacasionados a lo largo de muchos
años en el cuidado del menor, así como
del mantenimiento de los caserios,
propiedad de los Hnos.Azcarretazabal.
De una forma muy pormenorizada y
bien justificada, reclama al Juez,
Dn.José Lorenzo de Aguiguren, todos
los cargos que ascienden a 97.000 rea-
les, cantidad muy importante en esas
fechas de 1.828.

Entre los pertenecios de la fami-
lia, además de la ermita de Magdalena
de Berriatua y Caserio Urdañoleta, se

refiere a la "casita de la huerta , bien
notoria en Ipercalea en esta Villa de
Ondarroa, que confina por el oriente
con el arenal, por poniente con el
camino que se dirige a la Bateria de la
misma calle,  por el norte con el terre-
no perteneciente a otra casita, y por
mediodia con la casa de Manuel de
Goenaga y parte de otro arenal, valo-
rado en 17.468 reales". Lógicamente,
se refiere al originario Colegio de las
Monjas.

En un proceso judicial compli-
cado, pero rápido, lleno de autos, com-
parecencias y valoraciones periciales,
termina con un Auto del Juez de
Ondarroa, Dn. José Lorenzo de
Eguiguren, con fecha 12-09-1828 con
la adjudicación de los bienes, previo

pago de los gastos al Curador, a su
dueño anterior, Dn.Antonio Raimundo
de Yurre, vecino de Foronda, marido
de Dña. María Cándida de
Azcarretazabal, de los siguientes case-
rios: Urdiñoleta, Aranzadi Alde, Eche-
argia,Echaburu Solocoa, etc. Y la casi-
ta de la huerta, es decir, los terrenos de
referencia, a su hijo Dn.Pablo de Yurre
y Azcarretazabal.

Este es en resumen, bien resu-
mido, de ese documento originario de
1.828. Creo que meternos en más veri-
cuetos legales e históricos no sería de
interés y hasta aburrido para el onda-
rrés medio. Quizá , como conclusión,
sería resaltar la pulcritud en los docu-
mentos, celeridad en el proceso, orden
y exactitud de las cuentas y rigurosi-
dad legal.

"DOCUMENTO DE 
COMPRA DE TERRENO 
ARENAL A CONTINUA-

CION LA VIÑA QUE SE 
HALLA ENTRE EL
TERRENO DE JOSE 
MARIA DE AGUIRRE Y
LECUONA"
Con fecha 21-12-1858, Dn.Pascual de
Sustaeta (familia Urkizu), alcalde de
Ondarroa, junto con los regidores o
concejales de la corporación y asesor
municipal, toman un acuerdo de com-
prar parte del terreno a que nos referi-
mos, por cuanto "viéndose esta nume-
rosa población muy escasa de aguas
dulces para lavar la ropa y regatas
bastante distantes de ello", para pro-
yectar unos lavaderos de comodidad. 

Encargan del proyecto al arqui-
tecto Dn.Mariano José de Lascurain de
Vergara, "levantar planta y presupues-
to de dichos lavaderos proyectados".
Fue nombrado Tasador Dn.Justo de
Echave Sustaeta de Motrico. Pretende
el Ayuntamiento, en base a la desamor-
tización de Mendizábal 1, la compra de

los terrenos a su propiedad, Dn. Pablo
de Yurre y Azcarretazabal, por el pre-
cio de 229 reales. Utilizan los meca-
nismos legales que estaban en vigor
por esas fechas para, de alguna forma,
"expropiar" el bien para uso y servicio
público. Relatan las cláusulas de resci-
sión, revisión y plazos, caso de no lle-
varse a cabo el lavadero municipal. El
contrato lo firman todos los concejales
que saben escribir (Juan Bautista de
Garramiola, Juan Bautista Azpiri,
Domingo José de Mugartegui y
Fernando de Ituarte, y éstos por los que
no saben (Domingo Arauco, José
María Egaña y Bernardo de Badiola),
junto al alcalde D.Pascual de Sustaeta.

No tengo conocimiento de
haberse instalado en ese lugar un lava-
dero municipal. Si resulta curioso, al
menos no tenía conocimiento, la apli-
cación en Ondarroa de las leyes que se
publicaron en el periodo de la
Desamortización de Mendizábal.
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LA CASITA DE LA HUERTA
O EL COLEGIO DE LAS MONJAS

O N DA R R OA : H E R R I A  E TA  H E R R I TA R R A K

Fernando Agirre

En estos primeros dias de Otoño del 2001, muchos
ondarreses hemos coNtemplado con cierta melanco-
lía y hasta tristeza en algunos-as, cómo están en
plena construcción las viviendas, locales y auditorio
de lo que todos conocemos como el Colegio y
Residencia de las monjas de las Hijas de la Cruz.

Aún , en convicción de la inexorable marcha del pro-
greso, desarrollo y mejora de nuestro Ondarroa,
también es de entender la legítima "pena" que causa
el derribo de un Colegio que ha sido, sobre todo para
la gran mayoría de ondarresas, un trozo de su vida
infantil y juvenil. He visto en alguna ocasión,en los
rostros de la gente que pasaba, miraba y merodeaba
por la calle Artabide nº 5,  un reflejo de nostalgia y
de recuerdo. Nada que objetar a esos sentimientos
tan legítimos. El problema se halla en poder compa-
tibilizar el desarrollo y progreso con la legítima nos-
talgia y tristeza. "Ley de vida", como se suele decir
en estos casos.
Hace unos cuantos años, cayeron en mis manos unos
documentos historicos referidos a los que en este
momento han adquirido actualidad, que se refieren a
los que en los mismos se describen como "La casita
de la huerta", es decir, lo que todos los ondarreses
hemos llamado el Colegio de las Monjas.
Precipitadamente, me puse a descifrar y releer para
su publicación como datos de la historia de
Ondarroa,.

Las únicas y casi exclusivas fuentes para el presente
dossier son los documentos que se hallan en mi poder
y lógicamente los datos que se hallan en el Registro
de la Propiedad de Markina. Quizá con mas tiempo,
se podrán desentrañar y analizar algunos  persona-
jes y hechos colaterales que aparecen en los docu-
mentos, tanto locales como provinciales, para un
mejor entendimiento y contexto de los hechos. Ya que
relatan algunas historias locales de hace más de 170
años. Nuestro cronista local, Augustín Zubicarai, le
podía sacar más jugo que yo a estos documentos. ¡Va
también en su honor y pequeño homenaje el presente
estudio!

Quizá, los citados documentos en mi poder, se hubie-
ran perdido en casa o en la oficina sino hubiera sido
por la circunstancia del derribo y construcción del
Colegio. No creo que ya tenga sentido poseerlo en
mis manos. Por lo que deseo entregar los mismos al
Ayuntamiento de Ondarroa, para su buen recaudo y
servicio.

Finalmente, para terminar esta introducción, sí
manifestar que para poder leer, e interpretar literal-
mente los citados documentos y fuentes, he necesita-
do una lupa especial, un poco de ingenio, lógica y
horas dominicales en ese empeño.

1. MENDIZABAL. Juan Alvarez Mendez (Cádiz, 1790-1853). Político español liberal y masón. Cambió su
segundo apellido por el de Mendizabal, por el cual se le ha conocido políticamente. Disolvió las comunidades
religiosas, excepto las dedicadas al cuidado de enfermos y niños pobres. Promulgó leyes conocidas como la
“desamortización de Mendizabal”, tanto de los bienes eclesiásticos como de los municipios en 1837)

Ondarroa, 1929 inguruan. Monjetan, lau-bost urteko neska-mutilak. MARIA LUISA LAKA MARURIK EMONDAKOA
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Puede entenderse que fue una desa-
mortización legal, y ajustada a conve-
nio, de separar los bienes eclesiásticos
del propietario Dn.Pablo de Yurre, (era
Canónigo de la Santa Iglesia Catedral
de Vitoria) para el servicio público. Lo
que era en esas fechas la filosofia de la
desamortización: separar los bienes de
"manos muertas" para poner en otras
que circulan y sirvan.

ESCRITO DE DON PABLO 
DE YURRE Y
AZCARRETAZABAL AL
AYUNTAMIENTO DE 
ONDARROA

Con fecha 23 de Febrero de 1.877, el
Canónigo Dean de la Catedral de
Vitoria, solicita del Ayuntamiento de
Ondarroa, en base a que no se ejecutó
la construcción de los lavaderos muni-
cipales, y aunque era propietario de los
terrenos y casita, no podía inscribirlo
en el Registro de la Propiedad de

Markina, le extienda certificado de
haber abonado las contribuciones y
hallarse anotado a su nombre en la
estadística territorial de la riqueza de
esta población de Ondarroa. Con fecha
11 de Marzo de 1.877 se inscribe la
"casita de la huerta", de piso bajo, dos
suelos y desván, así como  la huerta
pegante de 154 estadios y 11 piés y
terreno arenal unido a la huerta de 193
estadios y 13 piés, a favor de
D.PABLO DE YURRE Y AZCARRE-
TAZABAL.

Este fallece el 10-05-1882 y
otorgó testamento de esta casita y
huerta a favor de su prima
Dña.Nicanora de Angulo y Yurre,
esposa de Dn.José Marcelino Diaz de
Arcaya Gastiasoro, vecinos de Vitoria.
Este construye una nueva casa de un
piso llano y otro principal y da cama-
rote con terradizo por el frente, y
ocupa 198 m2 de planta solar.La cons-
trucción de la misma, en documento

que se halla en mi poder, el Maestro de
Obras Dn.Pedro José de Astarbe, certi-
fica que entre las obras de cantería,
albañilería, carpintería, hojalatería y
ferretería costó la suma de 64.118 rea-
les y 99 céntimos. La referida nueva
casa fue inscrita el 28-10-1893.

En el 1.898, la propiedad de esta
finca, por fallecimiento de Dn.
Marcelino Diaz de Arcaya, pasa a
favor de su esposa Dña. Nicanora de
Angulo y Yurre en 2/5 partes y las res-
tantes 3/5 partes a sus tres hijos:
Candido Victor Miguel, Juliana Josefa
y Flora Catalina de Diaz de Arcaya y
Angulo. Los anteriores dueños, en el
año 1.904 venden la citada finca por el
precio de 32.000 ptas. A Dña.Regina
de la Torre y Saralegui, soltera y veci-
na de Villarcayo. Se puede deducir que
esta señora pasó a formar parte de la
Congregación de las Hijas de la Cruz,
con el nombre de Sor Octavia, por lo
que se relata en el artículo de
Arranondo número 118 de Febrero del

2.000. 

Más tarde, en el año 1.916, unos
sacerdotes de Iparralde (HASPA-
RREN) J.B. Garat Choribit y Victor
Garat, junto a Dña. Emilia Helguera
Palacio de Bilbao, Adela Lacau Vigcan
de Uztaritze, Guadalupe Silvety y
Gordoa de Uztaritze, junto con la
actual propietaria, constituyen una
Sociedad civil Anónima denominada
"LA CARIDAD CRISTIANA", con
domicilio social en Zumárraga, con
capital de 500.000 ptas. que lo aportan
en bienes con objeto de la práctica de
la enseñanza en las casas religiosas de
Renteria (Javierenza), Fuenterrabia,
Limpias, Ondarroa y Villanueva.
Lógicamente, esa sociedad anónima se
rige por unos estatutos con su consejo
de Administración, duración, objeto,
etc.

Ya en la historia más reciente, el
Instituto de Religiosas Hijas de la
Cruz, compra las acciones a la
Sociedad "La Caridad Cristiana",
disuelve ésta y adquiere la finca, obje-
to del presente. El año 1966 se levan-
tan dos pisos más, así como un pabe-
llón de recreo de unos 1.096 m2. Ya en
esa fecha se hallaba entre nosotros, Sor
María Plácida como Superiora (de
seglar María Ayape). En el año 1.988
se construye un nuevo pabellón en
Iperkale para la enseñanza de EGB. Y
finalmente, el año 1.999 se realiza la
compra-venta a la Sociedad INVICO
LANTZEN, S.L. por el precio mani-
festado de 122 millones de pesetas,
con el consiguiente proyecto de repar-
celación de la unidad ejecutiva A2.6.
(Colegio San José) y las nuevas cons-
trucciones de 32 viviendas, 72 aparca-
mientos, locales y auditorio de 590 m2,

que en este trabajo no ha lugar para su
desarrollo y explicación.

Para terminar, me permitirán los
lectores de este aldizkari, aprovechar
este escrito para agradecer la labor
educativa y humanitaria de las monjas
y religiosas de las Hijas de la Cruz de
Ondarroa durante 96 años, tal y como
se relata en "ARRANONDO" aludido
anteriormente.

Fernando
Agirre
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Ondarroa, 2000ko maiatzaren 9an. Monjetako etxea botatzen. LORE BENGOETXEA

Ondarroa, 2000ko maiatzaren 9an. Monjetako etxea botatzen. BOLO-BOLO ALDIZKARIAK EMONDAKOA
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ONDARROAKO ARRANONTZIAK
(1671-1894)
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MADRE DE ITZIAR DE LARREA
JAKUBE ETXEBARRIA

SAN JUAN
SAN JUAN

SAN JUAN BTA.
SAN LORENZO

SAN ANDRES
SAN PEDRO
SAN PEDRO

CAMPEON
ZANGANUA

SAN ANTONIO
SAN AGUSTIN

SAN DANIEL
ALBERTO

HONDO HAITZ
SAN ANTONIO
SAN ANTONIO
SAN ANTOLIN

AMBROSIO
EGIGUREN

LAKA
SAN JOSE

SAN NICOLAS
AGIRRE

ARANTZAMENDI
ARANTZAMENDI

CONCEPCION
GUADALUPE

JESUS
JOSE LEKUE
JOSE LEKUE

KORTA
KORTA
KORTA

LORENZO
MARKUE
MARKUE

MELTXORA
NAZARENO

NTRA. SÑRA. DE LA ANTIGUA
RAFAEL PITUA

SALBADORA
SALBADORA

SAN ANTOLIN
SAN BARTOLOME
SAN BARTOLOME

SAN BLAS
SAN JERONIMO

JAKUBE ETXEBARRIA
JUAN BTA. BAKERIZA
JUAN ANSORREGI
JUAN BTA. ETXABARRIA
FRANCISCO EGIGUREN
ANDRES GAZTURU
PEDRO LARRAURI
PEDRO TXOPITEA
JUAN AGIRRE
JUAN BTA. IRIARTE
JOSE BENGOETXEA
JOSE SOLABARRIETA

----------------         
----------------         
----------------         

JOSE LARRINAGA
JUAN BTA. ALEGRIA
ANTOLIN ETXABURU

----------------         
JOSE LARRINAGA
SOTERO LAKA
JOSE M. BASTERRETXEA
NICOLAS A. LERTXUNDI

----------------         
ARANTZAMENDI AK.
ARANTZAMENDI AK.
JUAN JOSE ETXABURU
AGUSTÍN OTXOA
JESÚS BURGOA
JOSE LEKUE
JOSE LEKUE
FRANCISCO ARRASATE
FRANCISCO ARRASATE
FRANCISCO ARRASATE
LORENZO BADIOLA
DOMEKA MARKUERKIAGA
DOMEKA MARKUERKIAGA
JUAN BTA. IRAMATEGI
FAUSTINO ZUBIKARAI
DOMINGO ARANTZAMENDI
ERROFALL BURGOA
JUAN JOSE EGURROLA
JUAN JOSE EGURROLA
ETXABURU ANAIAK
BARTOLOMÉ AULESTIARTE
BARTOLOMÉ AULESTIARTE
PANTALEÓN BADIOLA
SALBADOR AGIRRE

BI-1-  --
BI-1-  --
BI-1-  --
BI-1-  --
BI-1-  --
BI-1-  --
BI-1-  --
BI-1-  --
BI-1-  --
BI-1-  --
BI-1-  --
BI-1-  --
BI-1-  --
BI-1-  --
BI-1-  --
BI-1-  --
BI-1-  --
BI-1-  --
BI-1-  --
BI-1-  --
BI-1-  --
BI-1-  --
BI-1-  --
BI-1-  --
BI-1-  --
BI-1-  --
BI-1-  --
BI-1-  --
BI-1-  --
BI-1-  --
BI-1-  --
BI-1-  --
BI-1-  --
BI-1-  --
BI-1- 
BI-1-  --
BI-1-  --
BI-1-  --
BI-1-  --
BI-1-  --
BI-1-  --
BI-1-  --
BI-1-  --
BI-1-  --
BI-1-  --
BI-1-  --
BI-1-  --
BI-1-  --
BI-1-  --

---   
---   
---   
---   
---   
---   
---   
---   
---   
---   
---   
---   
---   
---   
---   
---   
---   
---   
---   
---   
---   
---   
---   
---   
---   
---   
---   
---   
---   
---   
---   
---   
---   
---   
--- 

---   
---   
---   
---   
---   
---   
---   
---   
---   
---   
---   
---   
---   
---   

-----   
-----   
-----   
-----   
-----   
-----   
-----   
-----   
-----   
-----   
-----   
-----   
-----   
-----   
-----   
-----   
-----   
-----   
-----   
-----   
-----   
-----   
-----   
-----   
-----   
-----   
-----   
-----   
-----   
-----   
-----   
-----   
-----   
-----   
-----  

-----   
-----   
-----   
-----   
-----   
-----   
-----   
-----   
-----   
-----   
-----   
-----   
-----   
-----   

-----    
-----    
-----    
-----    
-----    
-----    
-----    
-----    
-----    
-----    
-----    
-----    
-----    
-----    
-----    
-----    
-----    
-----    
-----    
-----    
-----    
-----    
-----    
-----    
-----    
-----    
-----    
-----    
-----    
-----    
-----    
-----    
-----    
-----    
----- 
-----    
-----    
-----    
-----    
-----    
-----    
-----    
-----    
-----    
-----    
-----    
-----    
-----    
-----    

-----   
-----   
-----   
-----   
-----   
-----   
-----   
-----   
-----   
-----   
-----   
-----   
-----   
-----   
-----   
-----   
-----   
-----   
-----   
-----   
-----   
-----   
-----   
-----   
-----   
-----   
-----   
-----   
-----   
-----   
-----   
-----   
-----   
-----   
-----

-----   
-----   
-----   
-----   
-----   
-----   
-----   
-----   
-----   
-----   
-----   
-----   
-----   
-----   

10
7
8
8
7
7
8
8
8

9-19
--  

9-18
--  
--  
--  
--  

9-19
--  
--  
--  
--  
--  
--  
3
--  
--  
--  
--  
--  
--  
--  
--  
--  
--  
-- 
--  
--  
--  
--  
--  

9-19
3
--  
--  
--  
--  
--  
--  
--  

-----   
-----   
-----   
-----   
-----   
-----   
-----   
-----   
-----   
-----   
-----   
-----   
-----   
-----   
-----   
-----   
-----   
-----   
-----   
-----   
-----   
-----   
-----   
-----   
-----   
-----   
-----   
-----   
-----   
-----   
-----   
-----   
-----   
-----   
----- 
-----   
-----   
-----   
-----   
-----   
-----   
-----   
-----   
-----   
-----   
-----   
-----   
-----   
-----   

KANPOKOA
KANPOKOA
KANPOKOA
KANPOKOA
KANPOKOA
KANPOKOA
KANPOKOA
KANPOKOA
KANPOKOA
KANPOKOA
KANPOKOA
KANPOKOA
BARRUKOA

-----       
BARRUKOA

-----       
KANPOKOA
KANPOKOA
BARRUKOA
BARRUKOA
KANPOKOA
BARRUKOA
BARRUKOA
BARRUKOA
KANPOKOA
BARRUKOA
BARRUKOA
KANPOKOA
KANPOKOA
KANPOKOA
BARRUKOA
KANPOKOA
KANPOKOA
KANPOKOA
KANPOKOA
KANPOKOA
BARRUKOA
KANPOKOA
BARRUKOA
KANPOKOA
KANPOKOA

LANGUSTATA
KANPOKOA
BARRUKOA
KANPOKOA
BARRUKOA
KANPOKOA
KANPOKOA
KANPOKOA

1.671-78
1.741-47
1.747-54
1.747-54
1.750-58
1.750-58
1.752-60
1.752-60
1.752-60
1.790-95
1.790-97
1.836-41
1.836-44
1.845-55
1.850-55
1.850-60

1.866
1.866

1.862-780 
1.862-78
1.862-78
1.862-78
1.862-78
1.866-76
1.866-80
1.866-82
1.866-82
1.866-85
1.866-85
1.866-85
1.866-85
1.866-85
1.866-85
1.866-85
1.866-85
1.866-88
1.866-88
1.866-88
1.866-88
1.866-88
1.866-88
1.866-88
1.866-88
1.866-88
1.866-88
1.866-88
1.866-88
1.866-88
1.866-88

ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN

-----------           
-----------           
-----------           
-----------           
-----------           
-----------           
-----------           
-----------           
-----------           
-----------           
-----------           
-----------           
-----------           
-----------           

JOSE A. ARRIOLA
-----------           
-----------           

ANTÓN ARRIOLA
-----------           

TOMAS IKARAN
PEDRO ARRIOLA

-----------           
-----------           
-----------           

BITOR URRESTI
JOSE LEGARDA

JOSE M. ZUMETA
CANDIDO ARRIOLA

JOSE M. AGIRRE
DGO. ARANBARRI

-----------           
-----------           

JOSE A. ARRIOLA
ANTÓN ARRIOLA
J. TOMAS IKARAN

JOSE M. ARANBARRI
GENAR OSA

JOSE MARIA GARLI
JOSE M. ARANBARRI

-----------           
-----------           
-----------           

ANTÓN ARRIOLA
JOSE LEGARDA

JOSE TOMAS IKARAN
-----------           

CANDIDO ARRIOLA
PEDRO ARRIOLA

-----------           

ZURA
ZURA
ZURA
ZURA
ZURA
ZURA
ZURA
ZURA
ZURA
ZURA
ZURA
ZURA
ZURA
ZURA
ZURA
ZURA
ZURA
ZURA
ZURA
ZURA
ZURA
ZURA
ZURA
ZURA
ZURA
ZURA
ZURA
ZURA
ZURA
ZURA
ZURA
ZURA
ZURA
ZURA
ZURA
ZURA
ZURA
ZURA
ZURA
ZURA
ZURA
ZURA
ZURA
ZURA
ZURA
ZURA
ZURA
ZURA
ZURA
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SAN JOSE
SAN JUAN

SAN JULIAN
SAN MIGUEL

SAN MIGUEL MENOR
SAN MIGUEL MENOR

SAN PATRIZIO
SAN PEDRO
SAN PEDRO

SANTA AGEDA
SANTA EUFEMIA

SANTA TERESA DE JESUS
SANTO DOMINGO

TOKAIO
ZELAIA GAZTEA
ZELAIA GAZTEA

AGIRRE
SAN PEDRO

SANTA TERESA DE JESUS
JESUS
PITUA

SAN BARTOLOME
ARRASATE

ARRIOLA
AZPIRI

BADIOLA
BENGOETXEA
CONCEPCION

ETXABURU
GUADALUPE

ISIDORO
LARRINAGA

MARKUE
MELTXORA

SAN ADRIAN
SAN ANTOLIN

SAN GREGORIO
SANTA AGEDA
SANTA AGEDA

SANTA EUFEMIA
SANTA ISABEL

STO ANGEL DE LA GUARDA
URIBE

MANUEL BEITIA
MIGUEL ZENDOIA
NICANOR IBAZETA
PASKAS ARRIZABALAGA

----------------         
----------------         

MILLAN TXAKARTEGI
ISIDRO ETXABURU
ISIDRO ETXABURU
JOSE MARIA BURGOA
DOMINGO MUGARTEGI
GENAR SUAREZ
DOMINGO ALKORTA
JOSE MARIA TOKAIO
GERGORE ZELAIA
GERGORE ZELAIA

----------------         
PEDRO MARIA ARKOTXA

----------------         
JUAN JOSE ARIZTONDO
JUAN AKARREGI
ISIDORO ELU
FRANCISCO ARRASATE
FEDERICO IBAZETA
KAXPAR AZPIRI
CANUTO BADIOLA
JOSE A. BENGOETXEA
JUAN JOSE ETXABURU
AGAPITO ETXABURU
AGUSTÍN OTXOA
ISIDORO ELU
BLAS LARRINAGA
LEON MARKUE
JUAN BTA. IRAMATEGI
PEDRO ETXANO
ETXABURU ANAIAK
GREGORIO ZELAIA
MIGUEL BURGOA
JOSE MARIA BURGOA
DOMINGO MUGARTEGI
RAMON ANTEZANA
FABIAN SOLABARRIETA
PEDRO URIBE

BI-1-  --
BI-1-  --
BI-1-  --
BI-1-  --
BI-1-  --
BI-1-  --
BI-1-  --
BI-1-  --
BI-1-  --
BI-1-  --
BI-1-  --
BI-1-  --
BI-1-  --
BI-1-  --
BI-1-  --
BI-1-  --
BI-1-  --
BI-1-  --
BI-1-  --
BI-1-187
BI-1-151
BI-1-  --
BI-1-121
BI-1-166
BI-1-  --
BI-1-199
BI-1-167
BI-1-140
BI-1-201
BI-1-139
BI-1-154
BI-1-197
BI-1-120
BI-1-153
BI-1-159
BI-1-153
BI-1-125
BI-1-124
BI-1-157
BI-1-202
BI-1-138
BI-1-133
BI-1-158

---   
---   
---   
---   
---   
---   
---   
---   
---   
---   
---   
---   
---   
---   
---   
---   
---   
---   

---
4.20
3.60

---  
4.00
3.00
2.00
2.50
3.00
3.00
1.50
2.50
2.50
2.00
4.50
3.50
7.50
3.50
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
3.50
2.50

-----   
-----   
-----   
-----   
-----   
-----   
-----   
-----   
-----   
-----   
-----   
-----   
-----   
-----   
-----   
-----   
-----   
-----   
-----   

11.40
6.00

---  
11.10
8.00
5.20
5.30
8.00
5.90
3.30
5.90
6.00
5.10
11.40
6.00
13.85
6.00
6.75
6.75
5.30
5.30
5.90
6.70
5.40

-----    
-----    
-----    
-----    
-----    
-----    
-----    
-----    
-----    
-----    
-----    
-----    
-----    
-----    
-----    
-----    
-----    
-----    
-----    

1.75
1.50

---  
1.75
1.70
1.50
1.70
1.70
1.60
1.10
1.60
1.50
1.50
1.75
1.50
2.95
1.50
1.40
1.40
1.30
1.70
1.60
1.90
1.25

-----   
-----   
-----   
-----   
-----   
-----   
-----   
-----   
-----   
-----   
-----   
-----   
-----   
-----   
-----   
-----   
-----   
-----   
-----   

0.70
0.60

---  
0.70
0.80
0.60
0.80
0.80
0.57
0.47
0.37
0.65
0.60
0.75
0.70
1.20
0.70
0.55
0.55
0.60
0.70
0.56
0.70
0.60

--  
--  
--  
--  
--
--  
--  
--  
--  
--  
--
--  
--  
--  
--  
--  
--  

9-19
--  

9-14
3

9-19
9-14

6
3
3
6
5
2
4
4
3

9-14
3

9-16
9-15

4
4
4
3
4
4
3

-----   
-----   
-----   
-----   
-----   
-----   
-----   
-----   
-----   
-----   
-----   
-----   
-----   
-----   
-----   
-----   
-----   
-----   
-----   

650
200

---  
700
140
180
200
140
250
150
250
170
190
700
170

1.250
1.200
200
200
157
190
250
133
160

KANPOKOA
KANPOKOA
KANPOKOA
KANPOKOA
BARRUKOA
KANPOKOA
KANPOKOA
BARRUKOA
KANPOKOA
BARRUKOA
KANPOKOA
KANPOKOA
KANPOKOA
BARRUKOA
BARRUKOA
KANPOKOA
KANPOKOA
KANPOKOA

-----       
TREÑEAN

LANGUSTATA
KANPOKOA
TREÑEAN

SARITA
BARRUKOA
AINGIRATA

KORDA
SARITA

BARRUKOA
HIRUMAILA

MAZIRA
HIRUMAILA

TREÑEAN
HIRUMAILA
KANPOKOA
KANPOKOA

MAZIRA
MAZIRA
MAZIRA

AINGIRATA
HIRUMAILA

MAZIRA
HIRUMAILA

1.866-88
1.866-88
1.866-88
1.866-88
1.866-88
1.866-88
1.866-88
1.866-88
1.866-88
1.866-88
1.866-88
1.866-88
1.866-88
1.866-88
1.866-88
1.866-88
1.866-90
1.870-78
1.879-80

1.880
1.880

1.880-90
1.881
1.881
1.881
1.881
1.881
1.881
1.881
1.881
1.881
1.881
1.881
1.881
1.881
1.881
1.881
1.881
1.881
1.881
1.881
1.881
1.881

ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN

-----------           
-----------           

J.TOMAS IKARAN
-----------           
-----------           
-----------           
-----------           
-----------           
-----------           
-----------           
-----------           
-----------           
-----------           
-----------           
-----------           
-----------           

ANTÓN ARRIOLA
-----------           
-----------           

ANTÓN ARRIOLA
JOSE M. ARANBARRI

-----------           
AGUSTÍN LEGARDA

BITOR URRESTI
CANDIDO ARRIOLA

J. ANTONIO ARRIOLA
JOSE TOMAS IKARAN

PEDRO ARRIOLA
JOSE MARIA AGIRRE
JOSE MARIA ZUMETA
AGUSTÍN LEGARDA

GENAR OSA
PEDRO ARRIOLA

JOSE MARIA GARLI
ANTÓN ARRIOLA

J. ANTÓN ARRIOLA
JOSE M. ARANBARRI
JOSE MARIA AGIRRE
JOSE TOMAS IKARAN

GENAR OSA
DNGO ARANBARRI

JOSE TOMAS IKARAN
CANDIDO ARRIOLA

ZURA
ZURA
ZURA
ZURA
ZURA
ZURA
ZURA
ZURA
ZURA
ZURA
ZURA
ZURA
ZURA
ZURA
ZURA
ZURA
ZURA
ZURA
ZURA
ZURA
ZURA
ZURA
ZURA
ZURA
ZURA
ZURA
ZURA
ZURA
ZURA
ZURA
ZURA
ZURA
ZURA
ZURA
ZURA
ZURA
ZURA
ZURA
ZURA
ZURA
ZURA
ZURA
ZURA
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Patxi Etxaburu Ajarrista

Ondarroa, XX. mende hasieran. Despixkan txalopan PATXI ETXABURUK EMONDAKOA



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

O n d a r r o a  2 0 0 1 O n d a r r o a  2 0 0 1 6362

VICENTE
ALEGRIA

BRONTXE
DOMINGO

FERMIN
FROILLAN

IGNACIO ALLIRI
JOSE LUIS

KORTA
KORTA

MARIANA
MATER DOLOROSA

NAZARENO
NTRA SRA DE LA ANTIGUA
NTRA SRA DE LA ANTIGUA

SAN FERMIN
SAN JOSE
SAN JOSE

SAN MIGUEL
SAN PEDRO

SANTA EUFEMIA
SANTA MARTA

SANTI
BEGOÑA

BETELLA
BETUA

EZEKIEL
MARTIN

MELTXORA
NTRA SRA DEL CARMEN

PANTALEON
PEDRO

SAN GABRIEL
SAN MIGUEL

SAN PEDRO
ONDARROA

BEGOÑA
CASTOR

"EITIRITA"
ETXABURU

JOSE MARIA
JOSE VENTURA

SAN ISIDRO
SAN JOSE

SAN JUAN
SAN PEDRO

SANTA LUCIA
URIBE

BENGOETXEA
ETXABURU

JUAN BAUTISTA
MARKUE
MARURI

NAZARENO
SANTA ANA

COLON
EGIGUREN

ROSARIO
SAN CANUTO

SAN JUAN
SAN JUAN

BIZENTE OSA
JOSE MARIA ZULAIKA
JOSE URKIOLA
JOSE ARANTZAMENDI
FERMIN GOIOGANA
FROILLAN AGIRRETXEA
IGNACIO URROSOLO
JOSE LUIS SANTISO
FRANCISCO ARRASATE
FRANCISCO ARRASATE
JUAN MARTINEZ
ILDEFONSO BILBAO
FRANCISCO ZUBIKARAI
DANIEL AREMAIO
CASIMIRO ALDARONDO
FERMIN GOIOGANA
ROMAN MARURI
MANUEL BEITIA
CASIMIRO GARRAMIOLA
PEDRO URKIOLA
ZIPRI ETXABURU
JUAN MARIA BERNEDO
SANTIAGO BADIOLA
INAZIO BADIOLA
JUAN LARRINAGA
JUAKIN BETUA
EZEKIEL OSA
MARTÍN SUPRE
JUAN IRAMATEGI
FRANCISCO BADIOLA
PANTALEÓN BADIOLA
PEDRO LANDARIBAR
FRANCISCO BADIOLA
PASKAS ARRIZABALAGA
ERRAMON TXAKARTEGI
ONDARROAKO UDALA
INAZIO BADIOLA
CASTOR GARALDE
PEDRO J. LEKUBE
ERRAMON ETXABURU
JOSE MARIA APAOLA
JOSE VENTURA
JOSE MARIA EGAÑA
ROMAN MARURI
MIGUEL ZENDOIA
PEDRO BEDIALAUNETA
PEDRO ETXANO
PEDRO URIBE
PAULO BENGOETXEA
FCO. OLABARRIETA
JUAN B. BEDIALAUNETA
EDUARDO VILLA
JOSE MARURI
FRANCISCO ZUBIKARAI
JUAKIN ARRIZABALAGA
BERNABÉ BURGOA
ANTONIO URIBE
FELIPE EGIGUREN
CANUTO BADIOLA
JUAN BTA. LARRAÑAGA
JOSE ANTONIO LAKA

BI-1-195
BI-1-119
BI-1-193
BI-1-123
BI-1-185
BI-1-189
BI-1-127
BI-1-190
BI-1-  47
BI-1-  50
BI-1-188
BI-1-162
BI-1-163
BI-1-  51
BI-1-190
BI-1-185
BI-1-  55
BI-1-132
BI-1-136
BI-1-192
BI-1-129
BI-1-160
BI-1-194
BI-1-206
BI-1-210
BI-1-210
BI-1-209
BI-1-207
BI-1-212
BI-1-214
BI-1-211
BI-1-204
BI-1-213
BI-1-128
BI-1-205
BI-1-215
BI-1-206
BI-1-183
BI-1-172
BI-1-217
BI-1-182
BI-1-181
BI-1-170
BI-1-  95
BI-1-145
BI-1-  86
BI-1-  85
BI-1-146
BI-1-109
BI-1-176
BI-1-117
BI-1-111
BI-1-178
BI-1-176
BI-1-112
BI-1-225
BI-1-228
BI-1-  84
BI-1-227
BI-1-223
BI-1-224

1.50
2.50
1.50
4.00
2.50
2.50
2.50
2.00
18.50
18.50
3.00
2.50
2.50
13.30
2.50
2.50
13.00
2.50
2.50
1.50
3.50
2.50
1.50
2.50
2.50
2.50
3.50
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
3.50
2.50
2.00
2.50
1.80
2.50
1.50
3.50
3.50
2.00
4.50
2.50
4.50
4.50
2.50
4.50
1.80
1.80
4.50
1.80
1.80
4.50
3.50
3.75
3.50
3.45
3.50
3.50

4.18
7.00
4.30
7.15
5.10
6.00
6.50
5.10
13.07
13.00
5.10
8.00
8.00
13.15
6.00
5.10
13.55
5.00
5.00
4.30
8.00
5.00
5.00
5.80
5.00
5.10
7.25
5.80
5.00
5.00
5.00
5.50
5.12
8.00
5.10
6.50
5.80
5.00
6.90
4.50
6.50
6.50
5.00
11.05
6.00
10.00
10.00
6.00
11.50
5.00
5.00
11.00
5.00
5.25
11.50
7.05
8.00
10.00
8.00
7.05
7.05

1.10
1.50
1.20
1.30
1.80
1.30
1.30
1.50
2.80
2.82
1.20
1.70
1.70
2.90
1.50
1.80
2.25
1.40
1.55
1.20
1.50
1.50
1.50
1.70
1.80
1.60
1.80
1.70
1.70
1.70
1.10
1.70
1.70
1.70
1.50
1.75
1.70
1.25
1.40
1.20
1.50
1.50
1.25
1.90
1.50
1.70
1.70
1.50
1.93
1.25
1.25
1.85
1.25
1.25
1.85
1.50
1.50
1.70
1.50
1.50
1.50

0.40
0.60
0.50
0.50
0.60
0.60
0.56
0.60
1.25
1.26
0.56
0.60
0.60
1.08
0.70
0.60
1.10
0.55
0.56
0.50
0.70
0.60
0.50
0.70
0.60
0.60
0.70
0.70
0.60
0.60
0.60
0.70
0.60
0.70
0.60
0.55
0.70
0.60
0.60
0.50
0.70
0.70
0.50
0.80
0.70
0.70
0.70
0.70
0.80
0.60
0.60
0.70
0.60
0.60
0.90
0.60
0.70
0.70
0.70
0.60
0.60

2
2

2-3
6

2-3
3
4
3

9-19
9-18

3
4
8

9-16
3
3

9-16
3
3
2
6
3
3
5
2
3
6
3
3
3
3
4
3
4
3
1
5
2
5

1-3
4
4
3

9-14
4
8

9-14
4

9-14
1-3
3

9-14
3
3

9-14
6
7
8
6
4
4

180
250
160
200
300
240
200
190

1.200
1.200
240
300
160

1.100
240
300

1.120
140
190
180
250
200
185
190
190
200
220
180
170
180
190
180
180
200
190
235
190
160
200
150
150
150
160
750
250
700
700
140
740
170
160
720
190
160
720
250
300
700
300
250
250

BERDELETA
MAZIRA

HIRUMAILA
SARITA

BARRUKOA
BARRUKOA

MAZIRA
MARRAZOITA
KANPOKOA
KANPOKOA
BERDELETA

MAZIRA
SARITA

KANPOKOA
LANGUSTATA

AINGIRATA
KANPOKOA
AINGIRATA
AINGIRATA
KABRATA

SARITA
AINGIRATA
BERDELETA

SARITA
BARRUKOA

LANGUSTATA
SARITA

HIRUMAILA
HIRUMAILA
BERDELETA
BERDELETA
HIRUMAILA
BERDELETA

MAZIRA
BERDELETA
HONDARTZA

SARITA
HIRUMAILA

KORDA
BARRUKOA
HIRUMAILA
AINGIRATA
LANTZOITA
TREÑEAN
MAZIRA
KORDA

TREÑEAN
MAZIRA

TREÑEAN
BARRUKOA
PALANKATA

TREÑEAN
AINGIRATA
LANTZOITA
TREÑEAN

SARITA
SARITA
KORDA
SARITA
MAZIRA
MAZIRA

1.881
1.882
1.882
1.882
1.882
1.882
1.882
1.882
1.882
1.882
1.882
1.882
1.882
1.882
1.882
1.882
1.882
1.882
1.882
1.882
1.882
1.882
1.882
1.883
1.883
1.883
1.883
1.883
1.883
1.883
1.883
1.883
1.883
1.883
1.883
1.884
1.885
1.885
1.885
1.885
1.885
1.885
1.885
1.885
1.885
1.885
1.885
1.885
1.886
1.886
1.886
1.886
1.886
1.886
1.886
1.887
1.887
1.887
1.887
1.887
1.887

ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN

JOSE LEGARDA
AGUSTÍN EGURROLA
JOSE TOMAS IKARAN
AGUSTÍN LEGARDA

GENAR AGIRRE
CANDIDO ARRIOLA

BITOR URRESTI
ANTÓN ARRIOLA
PEDRO ARRIOLA

J. ANTÓN ARRIOLA
AGUSTÍN LEGARDA
AGUST. LEGARRETA

GENAR OSA
AGUSTÍN LEGARDA

JOSE TOMAS IKARAN
CANDIDO ARRIOLA

ANTÓN ARRIOLA
PEDRO ARRIOLA
BITOR URRESTI
GENAR AGIRRE

J. ANTONIO ARRIOLA
JOSE M. ARANBARRI
JOSE M. ARANBARRI
JOSE MARIA GARLI

JOSE LEGARDA
JOSE MARIA AGIRRE
AGUSTÍN LEGARDA

GENAR AGIRRE
AGUSTÍN EGURROLA
JOSE MARIA ZUMETA
DOMGO ARANBARRI
AGUSTÍN LEGARDA
AGUSTÍN LEGARDA

ANTÓN ARRIOLA
JOSE MARIA AGIRRE

BITOR URRESTI 
CANDIDO ARRIOLA

JOSE TOMAS IKARAN
ANTÓN ARRIOLA

AGUSTÍN LEGARDA
PEDRO ARRIOLA

JOSE MARIA GARLI
ANTÓN ARRIOLA

CANDIDO ARRIOLA
ANTÓN ARRIOLA
JOSE MARI GARLI

AGUSTÍN LEGARDA
JOSE TOMAS IKARAN
AGUSTÍN LEGARDA

PEDRO ARRIOLA
BITOR URRESTI
BITOR ARRIOLA

JOSE M. ARANBARRI
JOSE MARIA AGIRRE
JOSE MARIA ZUMETA
AGUSTÍN LEGARDA

GENAR AGIRRE
GENAR OSA

AGUSTÍN EGURROLA
JOSE TOMAS IKARAN
CANDIDO ARRIOLA

ZURA
ZURA
ZURA
ZURA
ZURA
ZURA
ZURA
ZURA
ZURA
ZURA
ZURA
ZURA
ZURA
ZURA
ZURA
ZURA
ZURA
ZURA
ZURA
ZURA
ZURA
ZURA
ZURA
ZURA
ZURA
ZURA
ZURA
ZURA
ZURA
ZURA
ZURA
ZURA
ZURA
ZURA
ZURA
ZURA
ZURA
ZURA
ZURA
ZURA
ZURA
ZURA
ZURA
ZURA
ZURA
ZURA
ZURA
ZURA
ZURA
ZURA
ZURA
ZURA
ZURA
ZURA
ZURA
ZURA
ZURA
ZURA
ZURA
ZURA
ZURA
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SAN SALBADOR
ZELAIA

EGIGUREN
EVARISTA

JESUS
JESUS

KORTA
LORENZO

MARGARITA
NAZARENO

NTRA SRA DE LA ANTIGUA
SAN ANDRES
SAN ANDRES
SAN ANDRES

SAN ANTOLIN
SANBLAS

SAN FRANCISCO
SAN JOSE

SAN MIGUEL
SAN PATRICIO

SANTA CATALINA
SANTA CLARA

SANTA CRUZ
TOKAIO JOSE

ZELAYA MAYOR
JOSEFINA

AGIRRE
ARRASATE
ARRASATE
ARRASATE

DOLORES
KORTA
KORTA

LORENZO
MARI CARMEN

MARIA CHACON
NTRA SRA DE LA ANTIGUA

ROSARIO
SAN JOSE

SAN JUAN 
SANTA EUFEMIA

BEGOÑA
DOMINGO

EGIGUREN
JOVEN JOSEFINA

NTRA SRA DE BEGOÑA
NTRA SRA DE MATEBIRA

SAN AGUSTÍN
SAN ANTONIO

SAN CRISTÓBAL
SAN GABRIEL

SAN JUAN
SAN JUAN
SAN JUAN
SAN JUAN

SAN JERÓNIMO
SANTA ANA

SANTO CRISTO
SANTO DOMINGO

URIBE
SAN MARTÍN

SALBADOR EIZAGIRRE
GERGORE ZELAIA
JOSE LARRINAGA
JOSE GARRAMIOLA
JESÚS BURGOA
JOSE BURGOA
FRANCISCO ARRASATE

-----------            
PASCAS ARRIZABALAGA
FAUSTINO ZUBIKARAI
DGO. ARANTZAMENDI
EUSTASIO ZUBIKARAI
EUSTASIO ZUBIKARAI
EUSTASIO ZUBIKARAI
BRUNO ETXABURU
PANTALEÓN BADIOLA
MIGUEL ZENDOIA
JOSE M. EIZAGIRRE
PASCAS ARRIZABALAGA
MILLAN TXAKARTEGI
ISIDRO BALLAR
JOSE AULESTIARTE
JUAN LARRINAGA
JOSE MARIA ETXABURU
GERGORE ZELAYA
FERNANDO BADIOLA

----------------         
FRANCISCO ARRASATE
FRANCISCO ARRASATE
FRANCISCO ARRASATE
MILLAN TXAKARTEGI
FRANCISCO ARRASATE
FRANCISCO ARRASATE
LORENZO BADIOLA
FCO. OLABARRIETA

----------------         
DGO. ARANTZAMENDI
JOSE BADIOLA
JOSE M. EIZAGIRRE
MIGUEL ZENDOIA
SIPRI ETXABURU
PEDRO BEDIALAUNETA
DIEGO TXAKARTEGI
JOSE LARRINAGA
JUAN TOMAS URRESTI
JOSE IGNACIO BADIOLA
RAFAEL ARRIOLA
NICASIO SOLABARRIETA
RAFAEL AKARREGI
MAMERTO LANDARIBAR
JOSE RAMON ETXABURU
FRANCISCO BAKERIZA
PEDRO URIBE
MIGUEL ZENDOIA
MIGUEL ZENDOIA
DOMINGO ETXABURU
JUAKIN ARRIZABALAGA
PEDRO AZPIRI
DOMINGO ALKORTA
PEDRO URIBE
MARTÍN SOLABARRIETA

BI-1-122
BI-1-113
BI-1-164
BI-1-165
BI-1-215
BI-1-106
BI-1-142
BI-1-  --
BI-1-243
BI-1-  --
BI-1-541
BI-1-  --
BI-1-108
BI-1-236
BI-1-278
BI-1-  --
BI-1-237
BI-1-239
BI-1-214
BI-1-235
BI-1-233
BI-1-240
BI-1-    9
BI-1-  ---
BI-1-142
BI-1-  ---
BI-1-  59
BI-1-105
BI-1-107
BI-1-155
BI-1-218
BI-1-155
BI-1-247
BI-1-150
BI-1-174
BI-1-  ---
BI-1-541
BI-1-247
BI-1-219
BI-1-104
BI-1-156
BI-1-  31
BI-1-251
BI-1-256
BI-1-  48
BI-1-233
BI-1-137
BI-1-130
BI-1-148
BI-1-266
BI-1-184
BI-1-187
BI-1-231
BI-1-258
BI-1-268
BI-1-252
BI-1-147
BI-1-  81
BI-1-  68
BI-1-257
BI-1-  31

4.50
4.50
2.50
2.50

---  
4.50

---  
---  

1.50
---  
---  
---  

4.50
1.40

---  
---  

1.50
6.50

---
4.50
4.00
6.50
6.86

---
---
---
---
---
---
---

4.50
---
---
---

1.80
---
---

2.50
4.50

---
2.50
14.00
4.50
2.50
4.75
6.50
2.50
3.50
2.50
0.83
3.50
3.00
3.50
3.00
3.00
5.50
3.00
4.50
6.50
2.00

---

11.05
11.00
8.00
8.00

---  
11.50

---  
---  

5.20
---  
---  
---  

11.50
5.12

---  
---  

5.05
12.70

---
5.12
14.40
12.70
13.50

---
---
---
---
---
---
---

11.50
---
---
---

5.00
---
---

5.20
11.50

---
5.20
13.80
11.60
5.00
11.50
13.78
5.90
6.90
5.00
4.75
7.50
6.17
6.79
6.60
6.60
13.80
7.20
11.50
13.25
5.00

---

1.85
1.85
1.70
1.70

---  
1.90

---  
---  

2.00
---  
---  
---  

1.90
1.50

---  
---  

1.40
2.80

---
1.70
1.40
2.80
2.80

---
---
---
---
---
---
---

1.50
---
---
---

1.26
---
---

1.45
1.80

---
1.50
2.90
1.90
1.40
1.75
2.94
1.55
1.70
1.26
1.31
1.90
1.70
1.65
1.75
1.65
2.90
1.80
2.00
2.15
1.40

---

0.90
0.90
0.60
0.60

---  
0.80

---  
---  

1.00
---  
---  
---  

0.80
0.85

---  
---  

0.55
1.25

---
0.85
0.83
1.25
1.30

---
---
---
---
---
---
---

0.70
---
---
---

0.60
---
---

0.55
0.70

---
0.60
1.20
0.77
0.90
0.80
1.12
0.60
0.80
0.46
0.60
0.75
0.78
0.79
0.69
0.69
1.40
0.80
0.80
1.08
0.90

---

9-14
9-14

7
7

9-17
9-14

---  
9-19

4
9-17
9-19

---  
9-14

3
9-19
9-17

4
9-15

14-19
3

9-15
9-15
9-15
9-18
9-19
9-14

---
---
---
---

9-14
---
---
---

3
---
---

3
9-14

---
3

9-15
9-14

3
9-14
9-16

3
4
3

2
4
4
4
4
4

9-15
4

9-19
9-15

3
---

750
750
140
140

---  
660

---  
---  

800
---  
---  
---  

750
750

---  
---  

250
1.200

---
195
750

1.200
1.150

---
---
---
---
---
---
---

750
---
---
---

160
---
---

150
750

---
200

1.250
585
140
700

1.200
250
300
250
150
350
350
350
230
230

1.200
214

2.750
1.250
225

---

TREÑEAN
TREÑEAN

SARITA
KORDA

KANPOKOA
TREÑEAN

KANPOKOA
KANPOKOA

MAILABAKAR
KANPOKOA
KANPOKOA
BARRUKOA
TREÑEAN

AINGIRATA
KANPOKOA
KANPOKOA

MAZIRA
KANPOKOA
KANPOKOA
BERDELETA
KANPOKOA
KANPOKOA
KANPOKOA
KANPOKOA
KANPOKOA
KANPOKOA
BARRUKOA
BARRUKOA
BARRUKOA
BARRUKOA
TREÑEAN

BARRUKOA
BARRUKOA
BARRUKOA

MAILABAKAR
-------       

BARRUKOA
HIRUMAILA

TREÑEAN
BARRUKOA

LANGUSTATA
KANPOKOA
TREÑEAN

BARRUKOA
TREÑEAN

KANPOKOA
AINGIRATA

MAZIRA
HIRUMAILA
LANTZOITA

MAZIRA
MAZIRA
MAZIRA
MAZIRA
MAZIRA

KANPOKOA
MAZIRA

KANPOKOA
KANPOKOA
HIRUMAILA
BARRUKOA

1.887
1.887
1.888
1.888
1.888
1.888
1.888
1.888
1.888
1.888
1.888
1.888
1.888
1.888
1.888
1.888
1.888
1.888
1.888
1.888
1.888
1.888
1.888
1.888
1.888

1.888-92
1.889
1.889
1.889
1.889
1.889
1.889
1.889
1.889
1.889
1.889
1.889
1.889
1.889
1.889
1.889
1.890
1.890
1.890
1.890
1.890
1.890
1.890
1.890
1.890
1.890
1.890
1.890
1.890
1.890
1.890
1.890
1.890
1.890
1.890

1.890-99

ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN 
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN

AGUSTÍN EGURROLA
ANTÓN ARRIOLA

DMNGO ARANBARRI
JOSE MARI IRURETA
MANUEL TELLERIA

JOSE A. ARRIOLA
JOSE TOMAS IKARAN
JOSE MARI IRURETA

PEDRO ARRIOLA
DMNGO ARANBARRI

BITOR URRESTI
CANDIDO ARRIOLA

JOSE TOMAS IKARAN
JOSE MARIA IRURETA

PEDRO ARRIOLA
-------       

PEDRO ARRIOLA
JOSE A. ARRIOLA

CANDIDO ARRIOLA
JOSE TOMAS IKARAN

JOSE ZUMETA
JOSE MARIA AGIRRE

ANTÓN ARRIOLA
-----------           

JOSE TOMAS IKARAN
AGUSTÍN EGURROLA

BITOR URRESTI
AGUSTÍN LEGARDA
JOSE M. ARANBARRI

GENAR OSA
PEDRO ARRIOLA
JOSE LEGARDA

DMINGO ARANBARRI
JOSE MARIA GARLI

GENAR OSA
-----------           

JOSE MARIA IRURETA
MANUEL TELLERIA

JOSE MARIA AGIRRE
JOSE LEGARDA

PEDRO ARRIOLA
BITOR URRESTI

PEDRO ARRIOLA
JOSE M. ARANBARRI

JOSE LEGARDA
PEDRO ARRIOLA

CANDIDO ARRIOLA
J. MARIA ZUMETA

AGUSTÍN EGURROLA
DMINGO ARANBARRI

PEDRO ARRIOLA
BITOR URRESTI

JOSE MARIA IKARAN
GENAR OSA

JOSE MARIA IRURETA
JOSE MARIA GARLI

AGUSTÍN EGURROLA
JOSE MARIA IRURETA
AGUSTÍN EGURROLA

JOSE A. ARRIOLA
ANTÓN ARRIOLA

ZURA
ZURA
ZURA
ZURA
ZURA
ZURA
ZURA
ZURA
ZURA
ZURA
ZURA
ZURA
ZURA
ZURA
ZURA
ZURA
ZURA
ZURA
ZURA
ZURA
ZURA
ZURA
ZURA
ZURA
ZURA
ZURA
ZURA
ZURA
ZURA
ZURA
ZURA
ZURA
ZURA
ZURA
ZURA
ZURA
ZURA
ZURA
ZURA
ZURA
ZURA
ZURA
ZURA
ZURA
ZURA
ZURA
ZURA
ZURA
ZURA
ZURA
ZURA
ZURA
ZURA
ZURA
ZURA
ZURA
ZURA
ZURA
ZURA
ZURA
ZURA
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SAN MARCOS
ALBERTO

JOSE ZALDURENA
BETI EZAGUN

ANGEL DE LA GUARDA
BEGOÑA

FLORENTINO
JOSE PITUA

JULIAN
OTXOA

PILAR
ROSARIO

SAN BLAS
SAN FLORENTINO

SAN GABRIEL
SAN GABRIEL
SAN GABRIEL

SAN JOSE
SAN LEON

SAN MARCOS
SAN PEDRO

SAN RUPERTO
SAN SIMON
SANTIAGO

SANTO DOMINGO
SOTERO

SOTERO LAKA
VICTOR AROSTEGI

VICTORIA
BADIOLA
BURGOA
CARMEN

CATALINA
CELESTINA
CRISTÓBAL

CONCEPCIÓN
ESTANISLAO
ESTANISLAO

FCO. ARROKAIN
IBARLOZA

JOAKIN PITUA
KORTA
MARIA

MARKUE
MARKUE

MATER DOLOROSA
NTRA SRA DE LA ANTIGUA
NTRA SRA DE LA ANTIGUA

NUEVA ALEGRIA
PILAR

SALBADOR
SAN AGUSTÍN
SAN ANDRES

SAN ANTONIO
SAN ANTONIO
SAN ANTONIO
SAN ANTONIO

SAN BARTOLOMÉ
SAN FRANCISCO
SAN FRANCISCO

SAN FRANCISCO JAVIER

MARTÍN SOLABARRIETA
----------------         

JOSE PLAZA
----------------         

FABIAN SOLABARRIETA
DEOGRACIAS BADIOLA
FLORENTINO BRIGIDO
JOSE BURGOA
NICOMEDES IBAZETA
EUSEBIO OTXOA
LUIS BENGOETXEA
LORENZO URIBE
PANTALEÓN BADIOLA
FLORENTINO BRIGIDO
JOSE A. AGIRREOA
LORENZO GARAZIO
LEON MARURI
JOSE ARIZTI
NICANOR IBAZETA
MARTÍN SOLABARRIETA
JOSE LARRAÑAGA
ERRUPERTO BADIOLA
SIMON BASTARRETXEA
JUAKIN AKARREGI
FRANCISCO DOBARAN
SOTERO LAKA
SOTERO LAKA
VICTOR AROSTEGI
MARTÍN BENGOETXEA
ANDRES BADIOLA
JOSE BURGOA
PEDRO ARRIOLA
JOSE MARTINEZ
ILDEFONSO BILBAO
JOSE MARIA BURGOA
JOSE A. ETXABURU
DOMINGO BURGOA
ESTANISLAO ETXABURU
FRANCISCO ARROKAIN
RAFAEL IBARLOZA
JUAKIN BURGOA
FRANCISCO ARRASATE
JOSE M. ARANBARRI
LEON eta D. MARKUE
LEON eta D. MARKUE
FAUSTINO EGIGUREN
DANIEL ARAMAIO
BITORIANO URKIOLA
JOSE MARI ZULARIKA
LUIS BENGOETXEA
ERRUPERTO BADIOLA
A. SOLABARRIETA
ANDRES BADIOLA
SEBASTIÁN EGIGUREN
EZEKIEL ARISTONDO
ANTONIO IBAZETA
GORGE BASTERRETXEA
BARTOLO AULESTIARTE
DOMINGO ITURRIZA
SEBERIO LEBERO
FRANCISCO RUIZ DE ASUA

BI-1-  --  
---   
---   
---   

BI-1-216
BI-1-215
BI-1-241
BI-1-215
BI-1-120
BI-1-191
BI-1-131
BI-1-142
BI-1-244
BI-1-141
BI-1-  45
BI-1-135
BI-1-221
BI-1-246
BI-1-180
BI-1-  44
BI-1-242
BI-1-134
BI-1-248
BI-1-168
BI-1-238
BI-1-150
BI-1-  ---
BI-1-242
BI-1-255
BI-1-161
BI-1-271
BI-1-159
BI-1-229
BI-1-285
BI-1-310
BI-1-230
BI-1-287
BI-1-288
BI-1-144
BI-1-263
BI-1-271
BI-1-269
BI-1-292
BI-1-259
BI-1-320
BI-1-226
BI-1-270
BI-1-322
BI-1-281
BI-1-131
BI-1-293
BI-1-299
BI-1-309
BI-1-143
BI-1-269
BI-1-307
BI-1-308
BI-1-262
BI-1-311
BI-1-313
BI-1-286

---
---
---
---

3.20
---

2.50
---

4.50
2.30
2.50
1.50
4.50
1.50
14.10
2.50
2.50
2.50
4.50
13.30
2.50
1.50
2.50
2.50
2.50
3.00

---
---

4.50
2.50

---
3.49
4.50
1.91
4.53
4.50
1.18
13.21

---
---
---

4.68
1.39
4.50
1.08
4.45
1.88
1.14
12.88
2.50
1.07
0.97
1.56
2.50
4.50
1.05
1.35
4.50
1.70
1.09
13.21

---
---
---
---

7.50
---

5.05
---

11.70
5.30
5.00
5.40
10.50
5.05
14.00
5.00
5.60
5.10
11.70
13.90
5.20
4.80
5.00
7.20
4.71
6.20

---
---

11.70
5.00

---
12.00
11.75
6.00
11.60
11.50
5.60
14.10

---
---
---

11.00
5.85
11.85
5.15
11.40
5.30
5.15
13.22
5.00
5.30
5.00
4.50
6.00
11.70
5.10
5.60
11.70
6.40
5.60
14.10

---
---
---
---

1.70
---

1.54
---

1.90
1.40
1.40
1.40
2.00
1.40
3.00
1.55
1.50
1.50
1.90
2.90
1.45
1.75
1.40
1.81
1.30
1.60

---
---

2.00
1.50

---
1.70
1.86
1.65
1.90
1.80
1.37
2.90

---
---
---

1.90
1.45
2.14
1.37
2.10
1.90
1.40
2.90
1.40
1.35
1.00
1.80
1.50
1.86
1.45
1.55
1.90
1.70
1.50
2.90

---
---
---
---

0.70
---

0.39
---

0.70
0.90
0.55
0.55
1.00
0.55
1.10
0.56
0.56
0.55
0.70
1.20
0.55
0.64
0.54
0.75
0.86
0.70

---
---

0.70
0.60

---
0.80
0.70
0.65
0.75
0.71
0.55
1.20

---
---
---

0.76
0.60
0.70
0.55
0.84
0.78
5.55
1.80
0.55
5.50
0.39
0.70
0.70
0.72
0.55
0.75
0.80
0.40
0.60
1.20

---
3
---
---
6
---
3
3

9-14
4
3
3
8
3

9-15
3
4
3

9-14
9-16

3
2
3
4
2
4
---
---

9-15
2
---

9-14
9-14

5
9-14
9-14

4
9-15

---
---
3

9-14
3

9-14
3

9-14
3
3

9-15
3
3
4
2
3

9-14
3
3

9-14
4
3

9-16

---
---
---
---

280
---

140
---

630
240
140
160
500
200

1.200
200
200
155
600

1.250
170
250
150
280
120
250

---
---

450
250

---
800
750
225
650
750
200

1.200
---
---
---

700
180
750
160
750
190
170

1.250
150
150
250
300
250
720
140
160
700
250
160

1.200

KANPOKOA
BARRUKOA

-------       
-------       

BARRUKOA
KANPOKOA
BARRUKOA
AINGIRATA
TREÑEAN

HIRUMAILA
AINGIRATA

LANGUSTATA
KORDA

BERDELETA
KANPOKOA
AINGIRATA

MAZIRA
BERDELETA

TREÑEAN
KANPOKOA
AINGIRATA
LANTZOITA
BERDELETA

LANGUSTATA
LANTZOITA

MAZIRA
KANPOKOA
BARRUKOA
KANPOKOA
BERDELETA
BARRUKOA
TREÑEAN
TREÑEAN

SARITA
TREÑEAN
TREÑEAN

KORDA
KANPOKOA
KANPOKOA
KANPOKOA

LANGUSTATA
TREÑEAN

LANGUSTATA
TREÑEAN

AINGIRATA
TREÑEAN

BERDELETA
AINGIRATA
KANPOKOA

LANGUSTATA
HIRUMAILA

MAZIRA
LANTZOITA
AINGIRATA
TREÑEAN

MAILABAKAR
LANGUSTATA

TREÑEAN
HIRUMAILA
AINGIRATA
KANPOKOA

1.890-99
1.890-99
1.890-99
1.890-99

1.891
1.891
1.891
1.891
1.891
1.891
1.891
1.891
1.891
1.891
1.891
1.891
1.891
1.891
1.891
1.891
1.891
1.891
1.891
1.891
1.891
1.891
1.891
1.891
1.891
1.892
1.892
1.892
1.892
1.892
1.892
1.892
1.892
1.892
1.892
1.892
1.892
1.892
1.892
1.892
1.892
1.892
1.892
1.892
1.892
1.892
1.892
1.892
1.892
1.892
1.892
1.892
1.892
1.892
1.892
1.892
1.892

ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN

-----------           
-----------           

CANDIDO ARRIOLA
-----------           

AGUSTÍN LEGARDA
PEDRO ARRIOLA

JOSE MARIA AGIRRE
JOSE LEGARDA

JOSE TOMAS IKARAN
JOSE MARIA GARLI

GENAR AGIRRE
JOSE M. ARANBARRI
MANUEL TELLERIA

JOSE A. ARRIOLA
JOSE MARIA ZUMETA

GENAR OSA
BITOR URRESTI

ANTÓN ARRIOLA
JOSE ZUMETA

JOSE MARIA GARLI
GENAR OSA

JOSE M. ARANBARRI
AGUSTÍN LEGARDA
CANDIDO ARRIOLA

AGUSTÍN EGURROLA
GENAR OSA

-----------           
PEDRO ARRIOLA

JOSE TOMAS IKARAN
BITOR URRESTI

ANTÓN ARRIOLA
AGUSTÍN LEGARDA
JOSE M. ARANBARRI

GENAR AGIRRE
DOMINGO LEGARZA
JOSE MARIA GARLI

JOSE MARIA IRURETA
JOSE MARIA ZUMETA
MANUEL TELLERIA

PEDRO ARRIOLA
DMINGO ARANBARRI

GENAR OSA
DOMINGO LEGARZA

JOSE A. ARRIOLA
JOSE LEGARDA

JOSE TOMAS IKARAN
AGUSTÍN LEGARDA

ANTÓN ARRIOLA
JOSE A. ARRIOLA

JOSE MARIA IRURETA
DMINGO ARANBARRI

BITOR URRESTI
GENAR OSA

JOSE MARIA ZUMETA
CANDIDO ARRIOLA
DOMINGO LEGARZA
DOMINGO LEGARZA

BITOR URRESTI
JOSE LEGARDA

AGUSTÍN LEGARDA
CANDIDO ARRIOLA

ZURA
ZURA
ZURA
ZURA
ZURA
ZURA
ZURA
ZURA
ZURA
ZURA
ZURA
ZURA
ZURA
ZURA
ZURA
ZURA
ZURA
ZURA
ZURA
ZURA
ZURA
ZURA
ZURA
ZURA
ZURA
ZURA
ZURA
ZURA
ZURA
ZURA
ZURA
ZURA
ZURA
ZURA
ZURA
ZURA
ZURA
ZURA
ZURA
ZURA
ZURA
ZURA
ZURA
ZURA
ZURA
ZURA
ZURA
ZURA
ZURA
ZURA
ZURA
ZURA
ZURA
ZURA
ZURA
ZURA
ZURA
ZURA
ZURA
ZURA
ZURA
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A

N
T
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U
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E

A

H
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A
S

T
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L
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R
U

A

G
A

IA

SAN GABRIEL
SAN IGNACIO

SAN JOSE
SAN JOSE
SAN JOSE
SAN JOSE
SAN JOSE

SAN JUAN
SAN JUAN BTA.
SAN JUAN BTA.
SAN JUAN BTA.

SAN MIGUEL
SAN PATRICIO

SAN PEDRO 
SAN PEDRO

SANTA CLARA
SANTA CLARA
SANTA CLARA

SANTA TERESA
SANTA TERESA

SATURRAN
SOTERO LAKA

V. DE GUADALUCE
VIRGEN DE LA ANTIGUA

ZELAIA
DOS DE MAYO

EMILIO
FLOR DE MARIA

JESÚS
JESÚS NAZARENO

JOSEFITA
NTRA SRA DE ITZIAR

NTRA SRA DEL CARMEN
NUEVO S. ANTONIO

PAULINO
RESURRECCIÓN

SAN AGUSTIN
SAN ANDRES

SAN ANTONIO
SAN CANDIDO

SAN CRISTOBAL
SAN FRANCISCO

SAN JERONIMO
SAN JERONIMO

SAN JOSE
SAN JOSE

SAN MATEO
SAN MIGUEL

SAN NICOLAS
SAN PEDRO

SAN RAMON
SAN TELMO

SANTA CLARA
SANTA LUCIA

SANTA MARIA
SANTA TERESA
SANTA TERESA

ALEJO
ANGEL DE LA GUARDA

BANATOR
CONCEPCIÓN

JUSTO AGIRRETXEA
INAZIO BENGOETXEA
JOSE M. BASTERRETXEA
JOSE BURGOA
ROMAN MARURI
JOSE MARIA MORGA
JOSE ZELAYA
MIGUEL ZENDOIA
ENRIQUE BEDIALAUNETA
JOSE ETXABURU
JOSE A. AMALLOBIETA
FLORENTINO BRIGIDO
JOSE EIZAGIRRE
D. TXAKARTEGI
PEDRO URIBE
RAMON GOMEZ
DGO. ARRIZABALAGA
PASCUAL ADOLFO
SALBADOR OSA
DOMINGO BADIOLA
JOSE RAMON ETXABURU
SOTERO LAKA
ROMUALDO GALDOR
ANTONIO EGIGUREN
GERGORE ZELAIA

----------------         
JOSE BADIOLA
ERRUPERTO IBAZETA
JOSE BURGOA
FAUSTINO ZUBIKARAI
JOSEFA DULANTO
BARTOLO AULESTIARTE
JUAN J. ARANTZAMENDI
MIGUEL ARRIZABALAGA
MARTÍN BILBAO
DIEGO BURGOA
DEMETRIO URRESTI
ESTAXIO ZUBIKARAI
EZEKIEL ARISTONDO
TURUBIO DULANTO
DOMINGO GALLASTEGI
CASIMIRO ALDARONDO
DIEGO ETXABURU
CELESTINO ASPIAZU
SALBADOR AGIRRE
PAULIN PAGATE 
MATEO BADIOLA
FLORENTINO BRIGIDO
BELTXIOR ZABALETA
DIEGO TXAKARTEGI
SOTERO BAKERIZA
MANUEL BADIOLA
FCO. ELIZAGARAI
PEDRO ETXANO
MATEO BADIOLA
FELIPE EGIGUREN
BRUNO ARAMAIO
JOSE MARIA AGIRRE
FABIAN SOLABARRIETA
DANIEL AREMAIO
JUAN JOSE ETXABURU

BI-1-143
BI-1-305
BI-1-261
BI-1-273
BI-1-277
BI-1-301
BI-1-311
BI-1-186
BI-1-302
BI-1-303
BI-1-321
BI-1-312
BI-1-276
BI-1-278
BI-1-318
BI-1-260
BI-1-271
BI-1-297
BI-1-306
BI-1-314
BI-1-298
BI-1-  ---
BI-1-296
BI-1-295
BI-1-271
BI-1-232
BI-1-360
BI-1-326
BI-1-338
BI-1-371
BI-1-333
BI-1-341
BI-1-357
BI-1-342
BI-1-356
BI-1-325
BI-1-348
BI-1-335
BI-1-346
BI-1-345
BI-1-360
BI-1-350
BI-1-334
BI-1-366
BI-1-337
BI-1-340
BI-1-328
BI-1-312
BI-1-  31
BI-1-324
BI-1-358
BI-1-330
BI-1-362
BI-1-329
BI-1-328
BI-1-336
BI-1-339
BI-1-464
BI-1-404
BI-1-400
BI-1-378

4.50
1.23
2.00
14.09
13.14
1.30
0.95
4.10
1.30
1.30
1.51
2.00
14.02
12.99
2.85
4.50

---
1.07
1.05
0.87
0.97

---
1.07
1.07

---
---

1.07
5.18
4.29
4.13
2.93
12.70
4.01
13.60
2.79
5.68
11.83
4.19
13.65
13.45
1.16
13.89
6.03
1.27
4.60
3.34
5.17
2.00

---
5.68
2.71
6.19
1.03
5.98
5.17
4.36
3.49
1.12
1.31
3.14
4.22

11.90
5.10
5.00
11.50
13.95
5.80
5.55
11.70
5.80
5.80
5.15
6.30
13.95
14.00
6.40
11.70

---
5.30
5.10
5.00
5.00

---
5.30
5.30

---
---

5.30
11.40
11.90
11.74
11.35
14.20
11.60
14.20
7.55
11.40
14.00
11.10
14.00
13.72
5.60
14.10
11.10
5.60
11.70
11.70
11.50
6.30

---
11.40
7.65
13.10
4.50
11.60
11.50
11.80
11.70
9.89
5.55
11.85
12.20

1.90
1.40
1.35
2.90
2.90
1.45
1.40
1.90
1.45
1.45
1.40
1.75
2.95
3.00
1.51
1.90

---
1.35
1.45
1.40
1.50

---
1.35
1.35

---
---

1.45
2.20
1.90
1.81
1.95
3.00
1.80
2.95
1.80
2.20
3.05
1.09
3.05
2.98
1.46
3.00
2.29
1.40
1.84
1.55
2.00
1.75

---
2.20
1.83
2.21
1.54
2.25
2.00
1.89
1.82
1.40
1.45
1.77
1.78

0.70
0.55
0.55
1.20
1.12
0.60
0.60
0.75
0.60
0.60
0.55
0.65
1.12
1.20
0.80
0.74

---
0.55
0.55
0.60
0.56

---
0.55
0.55

---
---

0.55
0.80
0.75
0.75
0.72
1.20
0.70
1.20
0.70
0.80
1.05
0.80
1.05
1.10
0.57
1.10
0.88
0.90
0.70
0.75
0.81
0.65

---
0.80
0.80
0.83
0.56
0.85
0.81
0.65
0.70
0.75
0.60
0.73
0.72

9-14
3
3

9-16
9-15

4
4

9-14
4
4
3
4

9-15
9-15

4
9-14

---
3
3
3
3
---
3
3
---
---
3

9-14
9-14
9-14
9-14
9-15
9-14
9-16

4
9-14
9-15
9-14
15

9-16
4

10-16
9-15

4
9-14
9-14
9-15

4
---

9-15
4

9-15
2

9-15
9-15
9-14
9-14

8
2

9-14
9-14

730
150
150

1.280
1.250
160
160
720
160
160
150
300

1.250
1.250
170
720

---
200
140
150
250

---
200
200

---
---

155
825
730
750
750

1.270
740

1.280
300
840

1.250
794

1.250
1.300
190

1.250
880
160
750
700
800
300

---
840
720
840
150
840
800
750
750
200
180
800
750

TREÑEAN
BERDELETA
LANTZOITA
KANPOKOA
KANPOKOA
HIRUMAILA
AINGIRATA
TREÑEAN

HIRUMAILA
AINGIRATA
HIRUMAILA

MAZIRA
KANPOKOA
KANPOKOA

MAZIRA
TREÑEAN

BARRUKOA
BERDELETA
BERDELETA
AINGIRATA
BERDELETA
KANPOKOA
AINGIRATA
AINGIRATA
BARRUKOA
KANPOKOA
BARRUKOA
TREÑEAN
TREÑEAN
TREÑEAN
TREÑEAN

KANPOKOA
TREÑEAN

KANPOKOA
MAZIRA

TREÑEAN
KANPOKOA
TREÑEAN

KANPOKOA
KANPOKOA
AINGIRATA
KANPOKOA
KANPOKOA
HIRUMAILA

TREÑEAN
TREÑEAN

KANPOKOA
MAZIRA

KANPOKOA
KANPOKOA

MAZIRA
KANPOKOA
BERDELETA
KANPOKOA
KANPOKOA
TREÑEAN
TREÑEAN

SARITA
PALANKATA

TREÑEAN
TREÑEAN

1.892
1.892
1.892
1.892
1.892
1.892
1.892
1.892
1.892
1.892
1.892
1.892
1.892
1.892
1.892
1.892
1.892
1.892
1.892
1.892
1.892
1.892
1.892
1.892
1.892
1.893
1.893
1.893
1.893
1.893
1.893
1.893
1.893
1.893
1.893
1.893
1.893
1.893
1.893
1.893
1.893
1.893
1.893
1.893
1.893
1.893
1.893
1.893
1.893
1.893
1.893
1.893
1.893
1.893
1.893
1.893
1.893
1.894
1.894
1.894
1.894

ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN
ARRAUNEAN

JOSE MARIA IRURETA
JOSE M. ARANBARRI
DMINGO ARANBARRI

GENAR OSA
MANUEL TELLERIA
JOSE MARI ZUMETA

AGUSTÍN EGURROLA
GENAR AGIRRE

ANTÓN ARRIOLA
ANTÓN ARRIOLA

JOSE MARIA GARLI
JOSE MARIA AGIRRE
AGUSTÍN LEGARDA

JOSE TOMAS IKARAN
AGUST. LEGARRETA
JOSE MARIA GARLI
AGUSTÍN LEGARDA
AGUST. LEGARRETA

JOSE TOMAS IKARAN
JOSE MARIA ZUMETA

JOSE MARIA GARLI
-----------           

JOSE A. ARRIOLA
JOSE A. ARRIOLA

MANUEL TELLERIA
PEDRO ARRIOLA

JOSE TOMAS IKARAN
CANDIDO ARRIOLA

PEDRO ARRIOLA
BITOR URRESTI

JOSE TOMAS IKARAN
ANTÓN ARRIOLA

AGUSTÍN LEGARDA
CANDIDO ARRIOLA

DMINGO ARANBARRI
JOSE M. ARANBARRI
JOSE MARIA GARLI

JOSE MARIA AGIRRE
GENAR AGIRRE

CANDIDO ARRIOLA
MANUEL TELLERIA

PEDRO ARRIOLA
BITOR URRESTI

ANTÓN ARRIOLA
JOSE MARIA IKARAN

GENAR OSA
AGUSTÍN EGURROLA
JOSE MARIA ZUMETA

-----------           
JOSE MARIA IRURETA

ANTÓN ARRIOLA
JOSE MARIA AGIRRE
JOSE M. ARANBARRI

BITOR URRESTI
JOSE LEGARDA

CANDIDO ARRIOLA
JOSE TOMAS IKARAN
AGUSTÍN LEGARDA
MANUEL TELLERIA
CANDIDO ARRIOLA

PEDRO ARRIOLA
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Garai hartakoak ditugu euskal-
dun askori hain maitagarri
bilakatu zaizkien Gorbeia,

Ernio eta beste zenbait menditako
gurutzeak. Ondarroa ere nola atzean
gelditu, bada? On Agustin Zenarruza-
beitia bikario jaunak eginiko deiari
erantzunez, hainbat herritar bildu zen
Ondarroako Santa Maria parrokian
1900ko abenduaren 31an, urte zaharre-
ko gauerdiko meza hartan. Han zegoen
kontzejua bera ere, herriko agintarien-
tzat seinalatutako aulki berezietan ese-
rita. Udalbatza osoa, Jesus Urkizu
Unanue alkatea bera buru zelarik.
Herri eta elizako agintarien artean zeu-
den harreman estuen lekuko.

Ordurako, egia esan, kontzejuak
berak, ustez, agintari bati zegozkion
eginbeharrak ondo beteta zeuzkan
jada. Eta pozarren pozez herriko
pobreak ere. Nola ez, bada,
Ondarroako kontzejuak egun batzuk
aurretik zera erabaki baitzuen:
"Repartir entre los pobres del pueblo
algunas cantidades para celebrar el
acontecimiento del nuevo siglo" 1 .

Gure aurretikoek, nabari denez, ez
zuten  inolako zalantzarik izan gizaldi
berria noiz hasten zen erabakitzeko
orduan. Gizaldi berriaren hasiera ospa-
tzeko, ez ziren eztabaida antzuetan
murgildu eta zorabiatu, gure garaian
gertatutakoaren alderantziz.

Planta gutxiagorekin izendatu
zuten 1901. urtea bera. Are gehiago,

1901. urteko lehen udal bileraren agi-
ria ohiko liburuan idazterakoan, agiri
horren aurretik, hain zuzen, "XX." ida-
tzi zuen Domingo Santiago de Irala
kontzejuko idazkariak 1. 1901eko urta-
rrilaren 1ean hasten zen gizaldi berria
eta kitto! Kontzejuak berak, egia esan,
agudo bete zituen bere asmoak.
Lehenik, laster batean eguneratu zuen
herri ondasunekin laguntzen zituen
herriko pobreen zerrenda. Are, baziren
herrian, antza, beste zenbait behartsu,
zerrenda hartan agertzen ez zirenak.
Eta On Agustin bikario jaunak emani-
ko datuekin zerrenda osotzea lortu

zuten herriko agintariek.

Geldoa omen da Administra-
zioa. Garai hartan, ordea, zoli eta azkar
ibili zen Ondarroako kontzejua.
Berehala luzatu zien herritarrei bakoi-
tzari zegokion eskupeko berezia!
Hortaz, 1901. urteko kontzejuko
ordainketa liburuan "Socorro extraor-
dinario a los pobres como fin de siglo:
379 pesetas" irakur dezakegu 3. 1901.
urteko ordainketen artean  agertzen
den bigarren libramendua, hain zuzen.

1900ko abenduaren 30ean
Ondarroako kontzejuak egin zuen
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ONDARROAKO HERRIA
XX. GIZALDIAREN ATADIAN

Imanol Oruemazaga Baseta

Gizaldiaren amaierak eta berri baten hasierak beti-
danik sorrarazi izan digute gizakiongan halako
zirrara berezi bat. Horrelako zerbait nabaritzen zen
Ondarroan ere 1900. urtearen amaieran.

Amaitzear zegoen XIX. gizaldia agurtu behar omen

zen, batetik. Eta XX. gizaldiari zegokion ongi etorria
eman, bestetik. Euskal Herriak ere gogotsu jaso zuen
Leon XIII Aita Santuaren iradokizuna. Zer besterik
itxaro zitekeen "Euskaldun fededun" esaera berea
egin zuen Herri batengandik? Eta Euskal Herriko
mendi tontorrak gurutze erraldoiz bete ziren.

1. OUOBA, 1900-XII-23. Ikus OUOBAL (1894-VI-15/1903-VI-21), 391. or.

2. OUOBAL, ibidem, 393. or.

3. Ondarroako Udala: "Diario de Ingresos y Gastos", 1901. urtea.
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ohiko batzarrean, besteak beste, diru
banaketa honen kontu arrazoi zehatza
ematen zaigu:

a) Urtean zehar kontzejutik
"socorro domiciliario" delako laguntza
jaso dutenei, 3 pezeta bakoitzari.

b) Herriko "ospitalean" bizi
diren sei lagunei, 7'50 pezeta bakoitza-
ri.

d) Herriko bikarioak emaniko
zerrendan agertzen direnen artean,
bosna pezeta hamasei laguni, 7'50
pezeta lauri, eta 10'00 pezeta beste
lauri. 

e) Eta, azkenez, 25 pezeta

Remigio Zubikarairi 4.

1900. urtearen amaieran, ehun
bat ondarrutar familiek jaso zuten kon-
tzejuaren dirulaguntza hura. Hauek
behintzat, ez daukat inolako zalantza-
rik, irriparrez eta abegi onez agurtu
zuten XX. gizaldiaren etorrera!

Egia esan, herriko pobreen
zerrenda ez zen honekin bukatzen.
Santa Klara arrantzale kofradiak berak
ere bazeukan berea, arrantzale zahar
eta gaisoz osotua. Urtero barriztatu ohi
zuen zerrenda hura. Eta kofradiako
maiordomoak idatzita uzten zuen urte-
ko diru-kontu liburuan. Horrela egin
zuen 1901. urteko azaroan Jose Maria

Goitia maiordomoak 5.

Are, Santa Klara kofradiak,
nahiz eta kofradia bera zorpean egon,
eta dirukutxa diruz mehe eta ergel ibili,
hilero, hutsik egin gabe, luzatzen zien
bere dirulaguntza bere bazkide pobre-
ei. 1901ko azaroan, besteak beste, 316
pezeta banatu zituen Arrantzaleen
kofradiak 21 pobreen artean. Eta beste
365'50 pezeta abenduan 23 pobreen
artean 6. Egia esan, bazkide pobreekiko
ardura, eta elkarlaguntza, orokorki,
Santa Klara Kofradiaren izaeraren
muin-muinean itsatsita zegoen
Kofradiaren sorrerako ordenantzetatik. 

XIX. gizaldiaren azken hamar-
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4. OUOBA, 1900-XII-30. OUOBAL, ibidem, 392. or.

5. OSKAK: "Mayordomía de Jose Maria Goitia. 1901-1902" liburua,116. orr. 

6. OSKAK: Ibidem, 117. orr.

7. Ondarroako CORTA delako txalupak 1890-1899 urte bitarteko bisiguteetan eginiko partillak agertzen diren esku-izkri-
butik jaso ditut datu hauek. Esku-izkribu hau 100 urte baino gehiago gorde du Ondarroako Arrasate familiak. Eta egun,
Bilboko Itsas Museoan gordetzen dute, Arrasate familiak eginiko opariari esker.

kadan oraindik, Ondarroako arrantza-
leek, partillak egiteko garaian, gogoan
izaten zituzten pobreak, eta diru zati-
txo bat gordetzen zuten hauei lagun-
tzeko. Lekuko zuzena ditugu garai
horretan CORTA txalupak eginiko par-
tilla hauek 7. Nabari denez, oso txikia
zen arrantzaleek pobreentzat utzi ohi

zuten dirukopurua. Erabat sinbolikoa,
esango nuke nik. Dena den, asabagan-
dik jasotako ohitura eta arauen zan-
tzua.  

1901. urtean Ondarroako kon-
tzejuak eta Santa Klara Kofradiak
lagundutako famili haiek, dena den,
Ondarroako herriaren beste irudi bate-

kin aurrez-aurre jartzen gaituzte.
Ondarroa sakon eta behartsu baten
"iceberg" tontorra besterik ez baitira,
nire ustez. 

Imanol
Oruemazaga
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"KALARE DEUNA"
arrantzaleen kofradia 

ARRANONTZIAK 2.000.ean
Arranontzia Jabegoa Folioa Tona H.P.

ALBACORA DIECISIETE Oztarki, S.A. VI-5-9866 74,43 515

ARLANPI Arlanpi, S.A. BI-4-1-99 65,07 365

BARRENECHEA Arlanpi, S.A. BI-2-2761 49,96 275

BETI SAN JUAN Ondarkide, S.A.L. SS-2-1706 105,93 800

CASALMAR Mendipesca, S.A. GI-4-05-91 42,77 350

EGUZKI EDERRA Jose Mª Azpiri y otros C.B. BI-4-189 37,90 285

ENSENADA SAGUSTAN Sdad. Coop. Urgain BI-4   38 125,04 380

IOAR Jose Bermudez Gonzalez BI-1-3107 3,39 30

NUEVO JESUS DE NAZARET Pesqueras Bitarte, S.L. SS-2-1727 93,05 450

NUEVO LAU ANAIAK Miren Etxaburu y otros C.B. BI-4-23 90,11 300

NUEVO MONTE BIZKARGI Bonifacio Laka Iturriza BI-4-59 116,94 400

OITZ Jose Beitia y otros C.B. BI-4-193 31,44 280

TONIÑO SEGUNDO Jose Luis Ouviña y otro CO-7-3571 43,68 360

879,71 4.790
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ONDARROAKO
ITSASTXORIAK

ALIOTA

ANPERAMUXU

ANTXETA

BAREKAZT

GABARRASU

GABAXE

IKOMELAU

ITSASANTZARRA

ITSASENARA

KALATXORIA

KAIXARRA

KAIXU

KOFRI

KOTORROA

KULARDI

MARTIÑ BALTZA

MARTIÑE

MILLABARRIKI

ONDAR TXORI

PIKOMAILLU

POTORROA

SAKILLU

TXARTELA

TXIRRIÑE

URTXORIA

ZERORI

ZIROLA

KAKATATZAILE
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Patxi Etxaburu

Patxi Etxaburu Ajarrista

Ondarroa, 1978 inguruan. Bajurako txalupak eta trainerilla UDAL ARTXIBOA
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Duela ehun urte, Ondarroako
arrantzaleak amuko arrantza-
kerari atxikita bizi ziren.

Duela ehun urte bisigua, atuna eta
legatzaren arrantza bilakatzen ziren
Ondarroako arrantzaleen ekonomiaren
ardatza. Hori adierazten digu, besteak
beste, ondoren agertzen dudan laukiak.

Ondarroako arrantza flotak
Santa Klara Kofradiako loian salduta-
ko arrainaren emaitza ekonomikoa
1901. urtean (pezetatan).

Alboko laukian azaltzen ditudan
datuen arabera, erabat nabarmentzen
zaigu Pesca Mayor delako atalean
agertzen den arrantzuaren garrantzia
eta nagusitasuna.

Hain zuzen, zerrenda horretan
agertzen diren arrain mota gehienak, ia
denak, legatza, bisigua, hegaluzea,
itsasangira, besteak beste, amuekin
arrantzatzen zituzten garai hartako
Ondarroako arrantzaleek.

Amu hauek arrain bakoitzaren
berezitasunei egokitzen zituzten, jaki-
na. Hortik, hainbat amu klase eta izen
ezberdin, "amu lapurra", "atun amua",
"besigu amua", "lebatz amua", "txilla-
mua"... Baita amu bat baino gehiagore-
kin osotutako arrantza-tresnak ere,
"atxamartak", "txibikorainak", "bisigu-
tarako tretzak", atunetarako amuak
maluta artean gordeta,...

Hau honela izanik, ez da harri-
tzekoa garai hartako hainbat herritar
amugintzan murgilduta ikustea.

Aipagarria deritzat, halaber, herriko
bizartegi edo ileapaindegi guztietan
amuak ere saltzen zituztela. Bizargin
guztiek, euren denbora libreetan,
amuak egiten baitzituzten bizartegian
bertan.

Arrantzaleek eurek ere, egia
esan, asko ta asko, gauza ziren amuak
egiteko.

Amugintzako tradizio honi
jarraituz, hain zuzen, handik urte
batzutara amugintzarako lantegi bat
ireki zen Ondarroan. "Eizagirreneko
amu fabriki" delakoa. Bertotik
Kantauri kostaldeko arrantzale guztiei
zerbitzatzen omen zitzaien behar aina
amu.

Ez da, beraz, harritzekoa, garai
hartako Ondarroako arrantzaleak amu
bidez gauzatzen arrantzari biziki atxi-
kita ikustea.

Egia esan, Ondarroako arrantza-

leek sareak ere ezagutzen zituzten
jada. Baita era ezberdinekoak erabili
ere: "antxoba eta sardina sarik",
"bolintxeko sarik", "ardoreko treñak",
"tresmailuk", ...

Ikuskizun paregabea eskaini ohi
zuten garai hartan Ondarroako kofra-
diako inguruek, ondorengo argazkiak
erakusten digunez:

Moilan bertan sareak sikatzeko
hagetatik zintzilika. Zubi Zaharra bera
ere sarez estalita! Sarea bera bilaka-
tzen zen garai hartako Ondarroako iru-
diaren apaingarri.

Gainera, emakumeak eurak ere
sarritan ikusten ziran kale bazterretan
sareak konpontzen. Eta ume edo gazte-
txoak eurak sikatutako sareak lepoan
hartu eta txalupara eramaten.

Sare hauekin, hala ere, arrantza-
leek ur azalean edo braza gutxira zeu-
den arrain-sardak inguratu eta harrapa-

ARRASTEKO ARRANTZA,
ONDARROA ARRANTZA HERRIAREN

ETSAIA OTE DUGU?

O N DA R R OA , A R R A N T Z A  H E R R I A

Imanol Oruemazaga Baseta

"PESCA MAYOR" "PESCA MENUDA"
Arrain mota Salmenta  Arrain mota Salmenta 

loian loian

Legatza 46.960 Antxoa 61.847
Bisigua 219.273 Sardina 32.718
Hegaluzea 5.637 Lantzoia 2.797
Hegalaburra 3.739 Txitxarroa 1.741
Itsasangira, Berdela 524
Barbarina,... 3.059 Bobi, Txoku... 458
OROTARA 278.668 OROTARA 100.085

Neronek bildutako datuak.
Iturria: Santa Klara kofradiako "Pesca Mayor" eta "Pesca Menuda" delako liburuak (1900-1901).

Gauza jakina da arrasteko arrantza izan dela
Ondarroako portuko - eta herri osoko - ekonomiaren
iturburu nagusia azken 50 urte hauetan. Garai bate-
an hain indartsua izan zen baxurako flota bera, hil-
zorian utzi arte.

Baina, beharbada, ez dugu hain ondo ezagutzen
nolako tirabirak jasan behar izan zituen arrasteko
arrantzaren txalupak, Ondarroako kaian porturatu
eta bertakotu aurretik.

Jakingarria deritzat, besteak beste, duela 100 urte
Ondarroako arrantzaleen artean bizi izan zen giro
ezkor eta sumindua. Arrasteko arrantzaren kontrako
olatuak handi baitziren garai hartan Ondarroan, eta
Kantauriko kostalde osoan ere.

Laburki bada ere, beraz, garai hartako arrantzaleen
kezka eta larrialdiak nabarmentzen saiatuko naiz
idazlan honetan.

Ondarroa, 1945 inguruan. PATXI ETXABURUK EMONDAKOA

Ondarroa, XX. mende hasieran. Sareekin jantzita Zubi Barrian. ESTUDIO SOBRE EL PUERTO DE ONDARROA, MORAZA, 131. ORR.
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tzen zituzten. Eta, kasu batzutan sare bat
edo beste hondoratzen zutenean, han
geratzen ziren hondoan, geldirik, arrai-
nen bat sarean noiz eroriko...

SAREAK ARRASTAKA
ITSAS-BARRENETIK.
Baina oso bestelakoa zen Donostia eta
Erandiotik arrantzaleei zetorkien eraso
bortitza.

Jose A. Maiz Alkorta ondarrutar
ikerlariak dioskunez 1, arrasteko sareak
Erdi Arotik ezagutzen ziren Europan.
Euskal Herrira, hala ere, XIX. gizaldia-
ren azken aldira arte ez ziren iritsi.
1880. urte inguruan, halaber, Donostian
ezagutu ziren arrasteko sareekin arran-
tzan ziharduten lehen arrantzontziak.
Bost urte geroago, bederatzi ziren jada
arrastean ari ziren arrantzontziak.

Handik aldi laburrera, Bilboko
ibaian ere agertu ziren antzeko arran-
tzontziak. Hauek Axpe-Erandion zeuka-
ten euren kokagunea.

Arrantzontzi hauek arrantzari ere
egokitzea lortu zuten baporez mugituta-
ko makinek ekarri zituzten aurrerape-
nak. Hortik zetorkien baporontzi izena
bera.

Lurrunezko makina indarraz
baliatuz, ordu luzetan sareak narraz era-
bilten zituzten itsas barrenean, aurrean
aurkitzen zituzten arrain guztiak sakuan
harrapatuz. Arrain mota ezberdinak.
Txiki eta handi. Inolako bereizketarik
gabe.

Erabat indartsuak baporontzi
haiek. Aldera ezinak ere, esango nuke
nik, Ondarroako eta Kantauri itsas-kos-
taldeko arrantza herrietako arrantzaleek
itsasoratzen zituzten traineruekin. Nola
aldera, bada, lurrunezko makina eta
arrauna?

Gainera, arrasteko arrantzontzi
hauek beste  arrantzaleek arrantzarako
erabili ohi zituzten kala eta hondartza
berberetara joten zuten, nahasmena eta
haserreak sortuz.

Ez da, beraz, harritzekoa gure
arrantzaleak gora-goraka eta asaldatuta
ikustea. Euren ogibidea galzorian zeku-
satenez, etsai gorrotagarri hura ezerez-
teko indarrak biltzeari ekin zioten 1901.
urte hartan.

Kasua da arrantzaleen ordezka-

riak Bilbon bildu zirela 1901eko maia-
tzaren 16an.

Bizkaia    eta     Santanderko
arrantzale kofradiatako ordezkarien
batzarra Bilbon.

Egia esan, batzar honen berri
zehatzik ez dut aurkitu Ondarroan ber-
tan, ez Santa Klara kofradiako agirietan,
ezta udalekoetan ere.

Hala ere, ez ote zaigu batzar
honetaz ari, hain zuzen, Jose Maria
Goitia bera, kofradiako maiordomoa,
1900-1901. urteko dirukontuetan aipa-
tzen duenean:

"Abonar al contador Aguirre por
el asunto de arrastre en la Liga
Vizcaina con los comisionados Fernado
y Luis a Bilbao: 54 pesetas"?2.

Baietz esango nuke nik. Kontuan
izanik ordainketa hori urte horretako
laugarren likidapenean aipatzen dela.
1901. urteko ekainaren azken aldera
eginiko likidapenean, nire ustez.

Esan dezakegu, beraz, Luis
Aulestia eta Fernado Badiola, kofradia-
ko batzordekide biok, ordezkatu zutela
Ondarroako Santa Klara kofradia
Bilboko batzarrean.

Batzar hartan bildu ziren
Santander, Santoña, Laredo, Algorta,
Lemoniz, Bermeo, Mundaka,
Elantxobe, Lekeitio eta Ondarroako
arrantzale kofradietako ordezkariak.
Castrokoek ere euren atxikimendua
adierazi zuten.

Ez zaizu, irakurle, harrigarri egi-
ten Gipuzkoako kofradietako ordezka-
rien hutsunea? Donostiako arrantzaleen

eraginez ez ote? Donostiako egunka-
riek, egia esan,  eman zuten Bilbon egi-
niko batzar haren berri biharamunean
bertan 3.

Guztiz beroa, patetikoa, izan zen
batzar hura, antza. Zer besterik nabari-
tzen zaio handik egun gutxira
Bermeoko "Cofradia de la Sociedad
libre de pescadores" delakoaren lehen-
dakariak egunkarira igorritako gutuna-
ri?

Bereak dira hitz hauek: “... en
vista de los grandes perjuicios que vie-
nen sufriendo de algunos años a esta
parte, al extremo de reducirlos a la más
espantosa miseria; y si los Poderes
Públicos no toman con urgencia alguna
medida enérgica en el sentido de prohi-
bir el ejercicio de la industria de la
pesca por medio del "arrastre", no sería
extraño que se iniciara una emigración
de estas costas a buscar en otra parte el
sustento indispensable para la vida de
sus familias, ... 4.

Iragarle batenak ote hitz horiek?

Nola ahaztu hurrengo urteetan
arrantza herriek sufritu behar izan zituz-
ten ekaitz bortitzak, eta hauen ondorioz,
ordura arte kostaldean inoiz ezagutu ez
ziren gizaki galera negargarriak? Nola
ahaztu 1912. urteko Santa Klara egune-
ko ekaitzaren ondorioz galdutako 112
euskal arrantzaleak?

Are, ehun urte beranduago, zer
ikusten ari gara Ondarroan bertan?
Itsasoko kala eta hondartzak eskilmatu-
ta. Txalupak gainbehera. Herritarrak
herritik kanpora lan bila...

Itzul gaitezen Bilboko batzarrera.

Batzarrean hartutako erabakia
bera ere arrantzaleen egoerari zegokion
tamaina berekoa izan zen:

"Pues bien: antes de que se inicie
una desbandada general y queden
desiertos estos puertos y arruinados los
pueblos, y antes también de que ocurra
alguna espantosa catástrofe a causa de
internarse tanto en el mar, todos nos
hemos reunido para tratar de la salva-
ción comun y acudir a los Poderes
Publicos por intermedio de la Liga
Marítima Vizcaina, solicitando la
prohibición del "arrastre" en el ejerci-
cio de la pesca, porque de otro modo,
en breve tiempo, se notarán las graves
consecuencias, obligados como nos
veríamos a abandonar estos puertos".5

"LIGA MARITIMA
ESPAÑOLA" DELAKOA-
REN BILERA MADRILEN
Arrantzaleek, asmo hauek lortzeko,
bazituzten euren babesleak, arrantzale-
en ustetan, behintzat. Indarrak biltzeaz
gain, Madrileko agintarien bulegoetan
hots egiteko nor zirenak, alegia. 

1900. urtean, hain zuzen, Liga
Marítima Española delakoa sortu zen.
Espainiak zeuzkan itsas arazo larriei
erantzutea zen bere helburua. Hala
itsas-armada nola itsas-merkatarritza,
kabotajea zein arrantza, itsasoari zego-
kion dena hartu nahi zuen bere ardura-
pean.

1900ko abenduan, Maura jauna
beraren lehendakaritzapean, gainera,
antolatu bazen Madrilen elkarte berri
honen batzorde nagusia, kasua da 1901.
urtean jada euren atxikipena adierazita
zeukatela Espainiako zenbait sektore
ezberdinek.

Hauen artean zeuden, besteak
beste, Bilboko "Asociación de
Navieros" eta "Junta Provincial de la
Liga" delakoak. Badirudi Bizkaiko
arrantzale kofradiak eurak ere probintzi
mailako Liga honetako partaide zirela.

Itsas Liga honek Espainia maila-

ko Batzar Nagusia deitu zuen Madrilen
bertan 1901eko ekainaren 6tik 10rako.
Aldez aurretik, parra-parra banatu
zituen hainbat erakunde eta pertsonaiek
igorritako txostenen bilduma. Bilduma
mardula egiatan. 128 orrialde zeuzkan.

Euskal arrantzaleek eurek Batzar
Nagusi honetan zeukaten jarrita euren
itxaropen osoa.

Nola ez, bada, Madrileko Batzar
Nagusiaren aurretik, Bilbon eginiko
batzarrean ere arrasteko arrantza desa-
gerrarazteko eskaria arrazoitu eta ozen
aldarrikatu baitzuten?. Are, handik
egun gutxira, Madrileko Batzar
Nagusian erabili behar ziren gaien arte-
an espreski aipatzen zen "Arrantza
industria garatu eta hobetzeko eta arran-
tzaren ustiaketa arautu eta zaintzeko
xede egokienak" delako txostena 6.

Kantauriko arrantzaleek bazeu-
katen, beraz, nahiko arrazoi itxaropen-
tsu eta baikor agertzeko.

Euskal Herriko beste zenbait era-
kundek, ostera, mesfidantzazko jarrera
agertu zuten. Honen lekuko dugu, adi-
bidez, Ondarroako udalak berak
1901eko apirilaren 21ean egin zuen
udalbatza:

"Luego el infrascrito secretario
leyó las comunicaciones de la "Liga
Marítima" y el Ayuntamiento acordó
guardar una actitud expectante hasta
ver la inicitiva de los vecinos puertos,
con respecto a las declaraciones que
hace la misma" 7.

Handik aldi batera, goian aipatu-
riko Batzar Nagusia bera Madrilen
burutu eta gero ere, Itsas Ligak eginiko
diru eskabidea zela-eta, Ondarroako
udal agintariak berriz ere Bermio eta
Lekeitiora begira jarri ziren. Ezer era-
baki baino lehen, herri bi horietako uda-
len burubideen berri nahi zuten jakin 8.

Tentuz zebilen, beraz,
Ondarroako udala bera.

Hala ere, hurrengo udalbatzan
bertan, bere atxikimendua adierazi zion

aipaturiko Itsas Ligari, 10 pezetako bost
kuota ordainduz 9.

Esaniko moduan, Espainiako
Itsas Ligako Batzar Nagusia burutu zen
Madrilen 1901eko ekainean 10. Nolako
emaitzak lortu ote ziren? Bete ote ziren
gure arrantzaleen nahiak eta usteak?

Batzar Nagusi honetan hitz asko
egin zen. Han bilduta baitzegoen, egon
ere, Espainiako itsas aditu eta goi mai-
lako agintari ugari.

Kantauri itsas aldeko arrantzale-
entzat ere entzun zen goraipamen ugari.
Honelako hau bezalaxe:

"El Sr. Manso ... tuvo frases de
mucho afecto para los pescadores de
esta costa por su constancia y laborio-
sidad en el rudo oficio. Expresó que
debe recompensarse mejor y elevar las
condiciones de la marinería que tanto y
don tal constancia trabaja" 11.

Baina, arrantzaleek arrasteko
arrantzari buruz eginiko eskariaz zer?
Aipatu ote zuten?

Batzar Nagusi hartan akordiotara
ere iritsi ziren, antza. Txosten bat ere
banatu omen zuten. Zoritxarrez ez dut
eskuratzerik lortu.

Kasua da, 1901. urteko udazke-
nean ere argi gorria biztuta jarraitzen
zuela Kantauriko kostaldean, batez ere
arrantzaleen artean.

A nolako patetismoa darie, hain
zuzen, Ondarroako Santa Klara kofra-
diak 1901eko azaroko 19an eginiko
batzarreko agirian irakur daitezkeen
hitz hauek:

"que antes que se vea obligada la
gente pescadora a tomar la determina-
ción de abandonar los puertos para
emigrar a América o arruinarse para
siempre, y quedar de hambre todas las
familias del Cantábrico, influyan los
Ayuntamientos de las Diputaciones
Provinciales y estos de los Sres.
Diputados a Cortes y Senadores; y que
cada cofradía eleve una instancia a los
Ayuntamientos de cada pueblo" 12.
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ARRANTZALEAK
BERRIRO ERE EKINEAN
Arrantzale kofradietako ordezkariek
ostera ere Bilbon bildu ziren 1901eko
azaroaren 17an.  Ondarroako Santa
Klara kofradiak ere bere ordezkariak
bidali zituen: Ebaristo Garramiola eta
Pedro Aranbarri Kofradiako batzorde-
kideak 13.

Hain zen larria, antza, Bilboko
batzarrean nabarmendu zen giroa, ze

berehala batzar berezian bildu zen
Santa Klara kofradiako batzordea.

Bilbon hartutako erabakien berri
zehatza eman zuten lehenik. Aurrerago
aipatu dudan moduan, udalari igorri
behar zitzaion eskariaz gain, antzeko
eske-idazkiak helarazi behar zizkien
Santa Klara kofradiak berak
Espainiako erregeordezkotzat ari zen
Erreginari zein Marinako Ministroari
berari. Beti ere arrasteko arrantzak
arrantzaleei, bereziki, eta arrantza

herriei, orokorki, sor liezaieketen hon-
damendia begi aurrean jarriz.

Bide berdinetik zihoan batzar
berean irakurri zen Santanderko arran-
tzale Kabildoak igorritako gutuna.

Santanderren, hain zuzen, pip-
pilean omen zegoen arrasteko arrantza-
ren arazoa. Bi herritar (izen eta guzti
izendatzen dira bilera agirian) prest
omen zeuden euren baporontziekin
arrastean jarduteko.

Sutan arrantzaleak. Asaldatuta
ere. Hain asaldatuta ze, prest omen
zeuden Santanderko arrantzaleak,
euren portuan arrasteko baporontziak
ikusi baino lehen, arrantzara irten gabe
lehorrean gelditu, manifestari kalera
atera, eta euren protesta sumindua
alkateari berari adierazteko. 

Are, Kantauriko beste kofradiei
ere eskaria luzatzen zien egun horretan
ez itsasoratzeko, eta herri bakoitzean
alkatearen aurrera agertzeko.

Hortik edo hemendik, nahitaez
lortu behar zuten agintariengandik
arrasteko arrantza higuingarri hura
debekatzea 14.

Berehala mugitu ziren Santa
Klara kofradiako arduradunek. Gutuna
ere igorri zioten Ondarroako udalari,
"solicitando la cooperación del
Ayuntamiento por medio de la
Diputación Provincial y de los repre-
sentantes en Cortes para conseguir la
supresión de la pesca de arrastre de
los vapores" 15.

Ondarroako udalak ere, bere
aldetik, arrantzaleen eskaria 1901eko
abenduaren 1eko udalbatzan onartu
ondoren, Bizkaiko Diputazioari igorri
zion gutuna, arrasteko arrantza zeharo
debekatzeko edo gutxienez debekual-
dia ezartzeko gestioak egin zezan
Gobernuko agintarien aurrean. Idatzi
hau Diputazioko artxibo historikoan
aurki dezakegu gaur egun 16.

GURE  ARRANTZALEAK 
EKOLOGISTAK OTE 
DUELA EHUN URTE?
Gure arrantzaleak arrasteko arrantza-
ren kontra hain buru belarri murgildu-
ta ikustean, askori burura etorri zaigu,
beharbada, galdera berbera. Zergatik
gure arrantzaleak hain gogor eta setati
arrasteko arrantzaren kontra borrokan?

Norbaitek pentsa lezake gure
arrantzaleek, duela ehun urte, ekolo-
gismoaren mezua barneratuta zeukate-
la.

Izan ere, garai hartako gure

arrantzaleek, irabaziak murritzak eta
premiak handiak izan arren, ez zioten
arrantza basatiari ekiten. Orduan ere,
egia esan, baziren arrantzaleen artean
itsaslapur eta arrain harrapariak.
Dudarik gabe. Baina, orokorki behin-
tzat, inola ere ezin zaie ukatu arrantza-
leei itsasoko arraina eta kalak eurak
ere ardura biziz zaintzen zituztela.

Itsasoarekiko begirune jarrera
honen babesle bilakatzen zen
Ondarroan Santa Klara kofradia bera.
Handik urte batzuetara, hain zuzen,
elkarte honek bere araudi berria onartu
zuenean, Administrazio Batzordeari
izendaturiko eginbeharren artean, bes-
teak beste, hauxe izendatu zioten: "4º.-
Cuidar de la regularidad y orden del
servicio de la pesca y de su propiedad"
17.

Bai arduratu ere! Santa Klara
kofradiak, arrantza sasoi bakoitza iris-
terakoan, urtero egin ohi zituen batzar
bereziak, arrantza mota bakoitza arau-
tuz, eta, bidenabar, hartutako akordio-
ak betearazi zezaketen arduradunak
hautatuz.

Halaber, adineko arrantzaleek
gaur egun ere oroitzen dituzte garai
bateko "paroleru", "seineru", eta antze-
ko beste zenbait ofizio... Eta, nola ez,
arrantzaleei arrantzara irtetea debeka-
tzeko kofradian bertan jartzen zen
"bandera beltza"!

Baina, aurrera ere aipatu dudan
J. A. Maiz Alkorta ikerlariak diosku-
nez 18, inola ere ezin uka arrazoi pro-
saikoagoak ere tartekatzen zirela beti-
ko arrantzari lotuta bizi ziren arrantza-
leen baitan.

Lehenik eta behin, arrasteko
baporontziek  askoz ere legatz eta bisi-
gu gehiago arrantzatzen zuten, merka-
tuetan prezioak merkatuz, eta beste
arrantzaleen irabaziak ere murriztuz.
Bestalde, baporontzi berri haiek eraiki-
tzeko, diru kopuru handiak behar
ziren. Arrantzale arruntek bildu ezin
zituzten dirutzak.

Beraz, eta hitz batean esanda,

ekonomi arloko elkarlehia arazoak.
Elkarlehia leiala edo desleiala? Zuk
zeuk zer uste duzu, irakurle?

HALA ERE,  ARRASTEKO   
ARRANTZA BERE  BIDEA
EGITEN!
Arrantzaleen ekina, luzea bezain seta-
tsua, nola amaitu ote zen?

Badakigu hurrengo urtean ere
bere bilerak egiten jarraitu zuela Itsas
Ligak. Arrantzaleak eurak ere behin
baino gehiagotan bildu ziren Bilbon
1902. urtean, batzar hauetan, Santa
Klara kofradiako ordezkariek ere parte
hartu zutelarik, Jose M. Goitia maior-
domoak eginiko ordainketa honek
adierazten digunez: "Abonados por el
gasto originado por el contador
Iturriza con los comisionados Aguirre
Salvador y Pedro Maria Iturriza a la
Liga Marítima sobre arrastre en dos
dias de permanencia en Bilbao, 90
pesetas" 19.

Hurrengo urteetan ere, zoritxa-
rrez, euren saiakerak ugaldu behar izan
zituzten arrantzaleak. Ahalegin hauek
beste baterako utziko ditut, gaurko
idazlan honetatik kanpo geratzen baiti-
ra 20.

Dena den, Madrileko
Gobernuak ere ez zeuzkan gauzak
batere erraz, itsas nazioarteko legeria
kontra baitzeukan. Espainiako
Estatuko itsas mugak, arrantzarako
behintzat, 10 milatan ezartzeko eskaria
Lisboan 1904. urtean egin zen
Nazioarteko Batzarrari aurkeztu arren,
ezetz borobila jaso zuen.

Geroztik denok dakigu nola
errotu den arrasteko arrantza, gure
herrian bertan ere.

Imanol
Oruemazaga

Baseta.
ONDARROAN, 2001EKO URRIA
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Ondarroako aintzinako kaia
herritarrok "moila" lez ezagu-
tzen dugun inguruan zegoen,

hondarretik zeru-bidean eraikitako
Andra Mari eleizaren zaintzapean.
Garai luzean izan zen horrela, Juan de
Egidazu Bilbotar ingenieriak eta beste
batzuk bultzatutako gaur egunean eza-
gutzen dugun kaiaren proiektua egin
zen arte. Bere garaian gehiegikeria
zela entzun zen baina egin eta urte
batzuetara, arrantzak hartu zuen bul-
tzadak soberan frogatu zuen oso ondo
etorri zela. Orduan hartutako eraba-
kiak egun garena izatea ekarri zuen,
onerako eta txarrerako, eta ez daukat
zalantzarik datozen urteotan hartu
beharreko erabakiek gure ondorengo-
engan eragin nabarmena izango dutela
eta guztiok horretaz jabeturik, dauka-
gun guztia eman behar dugula ezagutu
dugun Ondarroak iraun dezan. Hil ala
biziko unean gaudela esatea beharbada
gehiegizkoa izan daiteke, baina ez
pentsa etorkizuna datorren bezala
somatuta urruti gaudenik, gaurkoa une
historikoa baita.

80ko hamarkadaren hasieratik
gaurdaino Eusko Jaurlaritzak
Ondarroako portuaren egokitze lan
desberdinak burutu ditu. Egindakoak
nabarmen aldatu du gure herriaren
itxura (Calatrava arkitektuak diseina-
tutako Itxas Aurre zubia, Itxas Aurreko
plaza zabala, erreka hertzeko ibilbide-
ak,...) orokorrean, egin beharrekoak
zirela aitortu beharra dago. Eusko
Jaurlaritzaren helburu osoa betetzeko
oraindik saihesbidea amaitu behar sa
eta Durangorekin lotu artekoa falta da
batetik, eta bestetik, Ondarroako por-
tuko arrainlonja) eraikitzea.

Ondarroako portuko lonja
betidanik izan da eztabaida sorburu,
hamaika arazosortu diralako garai

batean zein bestean, baina hori dela eta
urte askotan atzeratu da lonja berria
beste portu batzuetan eginda dagoen
bitartean. Azkenean, 1999ko otsailean
obra horretarako betetze lanekin hasi
baziren ere herritar batzuek salaketa
kanpaina bati ekin zioten eta horren
ondorioz gaur egun epai bidearen era-
ginez geldituta daude.

1990ean Eusko Jaurlaritzak
hasitako portuaren egokitzapen proiek-
tuan arrain lonjaren kokapenak aldake-
tak izan ditu, haseran "tingloi" aldera
bideratu bazen ere (batek baino gehia-
gok gogoratuko duenez, aldi batez
maketa dotore beten bidez ikusteko
aukera izan genuen), gerora Kofradia
Barrirantz aldatu zuten. Herritarrek
eratutako koordinakundeak argi arra-
zoitu zuen Eusko Jaurlaritzak eraiki
nahi zuen arrain lonjaren desegokita-
suna. Beharbada egia da koordinakun-
deko zenbait kide etxe aurrean "mamo-
treto" haundi bat jartzera zioazelako
hasi zirela mugitzen, normala bestalde
kaltetuta ateratzen zarelaren ustetan

izanik, baina pisuzko beste hainbat
arrazoi ere eman izan dute. Esate bate-
rako, Lonja Honen Aurkako
Koordinakundeak (LHAK) 2000. urte-
ko ekainean kaleratutako orri batetan
honako hau argudiatzen zuten Eusko
Jaurlaritzako arrain loiaren egitasmoa-
ren aurka azaltzeko:

1- Proiektua ilegala da.

2- Sikatzeak (bete lanak), ur eremua
nabarmen txikitzen du.

3- Atrakatzeko moilak gutxitzen  eta
desagertarazten ditu.

4- (Lonjak) Ikaragarrizko konzentra-
zioa sortzen du bere inguruan, lehorre-
an eta uretan.

5- Eragin bisuala eta ingurogirokoa
dakar.

6- Sikatzearen eraginez (116 m2 aurrei-
kusiaren 220 m2-etatik) txalupen egon-
kortasun eza, (itsasoaren) erresaka eta
korrenteak sortu ditu. Egiaztatua.

7- Atzerakada itzela dakar, lonjak por-

tuko beste premiak eta azpiegitura
guztien beharra estaltzen ditu.

8- Eusko Jaurlaritzaren proiektuaren
(2. fasean) akatzak; lehena, E.D.AR.-
en (ur zikinen araztegia) kokapen
desegokia; bigarrena, Industrialdea
kokatzeko zabaldegiak eta 17 metrota-
ko garaiera duen babes hormak etorki-
zunean kanpo portuari ateak itxita
lagatzea.

Arrazoiak kontutan hartzeko
modukoak direla uste dut, gainera,
epaitegiak nolabaiteko arrazoia eman
diela erreparatzen badugu oraindik ere
aintzakotzat hartzeko arrazoi gehiago

dago, kautelaz, betelanak geldiarazte-
ko agindu baitu.

Azken Udal Hauteskundetan
agintea jaso genuenean, portuaren
gaiari buruz hitzegiterakoan gogora-
tzen dut; "Hor duzue "patata beroa"
eskuartean hartzeko" esan zuenik izan
zela. Egia zioen bestalde, portuaren
afera harri handia baita lepoan hartze-
ko. Eta inork ezin uka, ondo edo gaiz-
ki, bizkarrera altzatzen saiatu garela
eta arazoari irtenbide egokia bilatu
nahian azterketa eta eztabaida proze-
sua zabaldu genuela herritarren artean,
Eusko Jaurlaritzak burutu nahi zuen
egitasmoa guztiz desegokia zela ohar-

turik.

Ugari izan dira portuaren etorki-
zunaren inguruan egindako bilerak eta
solasaldiak, portuari lotuta dauden
sektore desberdinetako ordezkariekin,
Koordinakundearekin, Eusko Jaurlari-
tzarekin, gaia ezagutzen duten aditue-
kin, e.a., baina seguraski gertaera
garrantzitsuena 2000ko ekainaren
25ean burutu zen Herri Itaunketa edo
Kontsulta eta aurreko egunetan sorta-
razitako eztabaida librea izan zen.
Bozketan parte hartu zutenak argi azal-
du zuten Udalak bultzatutako proiek-
tuarekin ados zirela. Bozketaren emai-
tzak hauexek izan ziren;

Galderaren testua; Ondarroako
portuaren antolaketa barriaren aurrean,
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Ondarroa eta portua, portua eta herria, gai korapi-
latsua betidanik gure artean. ONDARROA urtekari-
ko arduradunek ez didate erronka makala jarri
aurrean; Ondarrutarrei azken urtetan portuaren

inguruan gertatutakoaren berri ematea. Ahalegina
zor diet eta saiatuko naiz lana ahal dudan hobekien
betetzen, ea lortzen dudan.

Ondarroa, 2000ko maiatzean.

Ondarroa, XX. mende hasieran.
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Udalak aurkeztu duen proiektua ontzat
ematen duzu?

- Hautesleen zentsua; 8.399.

- Parte hartzaileak; 2.406 (% 28,65).

- Bai; 2.317.

- Ez;  60.

- Zuriz; 13

- Onartu gabeak; 16.

Nahiz eta Herri Itaunketak
Udaleko oposizio taldeen boikota jaso,
agintaritzan gauden taldeak lortutako
emaitzak ontzat eman genuen, honela-
ko bozketak egitea ohitura duten
herrialdeetan ematen diren portzen-
taien inguruan ibiltzea lortu baitzen.
Garaile ateratako proposamenaren
ezaugarri nagusienak hauek dituzue:

1- Portua eta herriaren etorkizu-
nari ateak zabaltzen dizkio.

2- Azpiegiturak, zerbitzuak,...
hobetzen ditu. Arraina deskargatzeko
eta maneiatzeko leku gehiago irabaziz
eta kostuak murriztuz.

3- Itsasontziak edonoiz portura
sartu eta irtetzeko aukera ematen du,
marearen arabera ibili beharrean, arris-
kua gutxituz.

4- Aldarkortasuna, erabilera
ezberdinak izango ditu. Merkatal por-
tua ere bihurtuz, besteak beste arraina
itsasontzien bidez garraiatuz.

5- Portuaren gestio publikoa
konpartitua izateko aukera eskeintzen
du, interes publikoa eta pribatua elkar-
tuz.

6- Uren depuragailuaren koka-
pena egokiagoa da, hondartzatik urru-
nago dagoelako.

Baina, Udalak proposatutako
kanpo portuaren proiektua egin bitarte-
an arrain loiaren kokapena eta eraiki-
nari irtenbide egokia eman beharra
zegoen. Arazo korapilatsua benetan.
Irtenbide egokia lantzeko asmotan
Alkateak komisio berezi bat izendatu
zuen eta gaur egun Ondarroako portua-
ren egoeraren azterketa egitea eta
arrain loiaren kokapen egokiagoa bila-
tzeko betebeharra eman zion.

Azterketa batzorde bereziak,
hileak eman ditu portuko egoerari
buruz datuak hartzen (2001eko mar-

txoa-ekaina bitartea), portuari lotutako
sektore desberdinetako pertsona esan-
guratsuen hitzak eta jakituria jasoz.
Agindu bezala, arrain loiaren kokapen
berria non eta nola eraiki daitekeen ere
azaldu da landu den memoria mardul
baten bidez. Hona hemen memorian
jasotakoaren atal batzuk:

AURKEZPENA
Lan honen helburua Ondarroako

portuak gaur egun duen narridura ego-
eraren berri ematea eta egoera horri
soluzioa aurkitzea da; izan ere, egoera
horrek arriskuan jarri du udalerriko
aberastasun iturri nagusiaren oraingo
eta geroko garapena: arrantza eta
horren ingurua.

Memoria portuaren benetako
egoerari buruzko txosten zehatz batean

oinarritu da; txosten hori egiteko, iri-
tzia eskatu zaie egunero moilan bertan
portuko errealitatearen ondorioak eza-
gutu eta jasaten dituzten eragile nagu-
siei, hau da, Ondarroako portuan lan
egiten dutenei. Memoriaren helburua
errealitate objetiboa aztertzea eta,
horrela, soluzioak proposatzea da, por-
tuko egoera kezkagarriari epe labur,
ertain eta luzerako soluzio zentzuduna
aurkitzeko, portu osoaren gabezia eta
beharrizan nagusiak kontutan hartuz.
Horrek ez du esan nahi gero ere kasuan
kasuko ikerketak eta egokitzapenak
egingo ez direnik, portuaren eta berta-
ko instalazioen beharrizanen arabera-
koak; izan ere, memoria idatzi dugu-
non iritziz, testu hau ikerketa eta ego-
kitzapen horietako lehenengo harria
baino ez da. Ikerketa honetan proposa-
men zehatza eskaintzen dugu, portuak berehala behar duen lonjari buruz; hau

da, non kokatu, zein egitura behar
duen antolaketa mailan eta zelako hiri-
gintza ezaugarriak zehaztu dira bertan.
Proposamenak nabarmen hobetzen du
oraingo egoera, Eusko Jaurlaritzak
proposatzen den  lekuaren inguruan
aldi baterako lonja proposatzen baitu,
sektore guztien beharrizan nagusiak
kontutan hartuta; gainera, horrek ez du
oztopatzen bahin betiko soluzioa,
Ondarroako portua Kaka-Leku aldean
handitzeari dagokionez.

KONTUTAN HARTU 
BEHARREKO 
AURREKARIAK:

Kapitulu honetan Ondarroako
portuak gaur egun dituen arazo nagu-
siak eta oraingo egoera (arazoak area-
gotzea eta ez konpontzea) eragin duten
arrazoiak azaltzen dira. Gure ustez,
erantzukizunak urte askotan arazoan
parte hartu duten alde guzti-guztien
artean banaturik daude. Gainera, erru-
dunak bilatzea eta horiei erantzukizu-
nak eskatzea alferrekoa dela uste dugu.
Aurrera begiratu eta, batez ere, solu-
ziorik egokiena nahiz zentzuzkoena
aurkitu behar da, portuan dugun arazoa
konpontzeko. Horretarako, behar-
beharrezkoa izango da alde guztiek
arazoari modu positiboan eta konstruk-
tiboan heltzea. Esan behar da egindako
diagnostikoa gure iritzia baino ez dela,
eztabaidatzeko eta ñabardurak jasotze-
ko moduko iritzia, alegia; baina, gure
ustez, portuko arazoaren erradiografia

nahiko argia egiten du, eta baliozkoa
izan daiteke egoera honetara nola iritsi
garen eta behin betiko soluzioa aurki-
tzeko zer pauso eman behar den uler-
tzeko.

Portuan lan egiten duten sekto-
reek haserre handia dute, merkatuko
eskakizunen eta Europar Batasunak
higieneari eta osasunari buruz ezarrita-
ko baldintzen eraginez, oraindik ez
baitago behar bezalako lonjarik.
Kategoria honetan lonjarik ez duen
portu bakarra dugu eta hori egiteko
epea 1996an amaitu zen.

Erabiltzaileak ere oso kezkatu-
rik dabiltza, edozein unetan salatu gai-
tzaketelako, higiene eta osasun arauak
ez betetzeagatik; horren ondorioz,
oraingo merkatua beste jarduketa
eremu batzuetarantz berrantolatzeko
eta portua ixteko arriskua dago.

Portutik hurbil bizi diren auzota-
rrak ere presio handia egiten ari dira-
eurengan eragin handia daukalako
Portuen Sailak hasi eta Euskal Herriko
Juztizia Auzitegiak geldiarazitako
legez aurkako obrak, bai bistarako bai
hirigintzarako eta ingurumenerako.

Herritar batzuek haserre dabil-
tza, atrakalekuetarako gordetako eta
galdutako ur azalera gaitasunik gabe
gelditu delako.

Halaber, Udaletxeak
Ondarroako portuaren geroari buruz
sustaturiko eztabaida eta hausnarketa
prozesua ere kontuan hartu behar da;
horren ondorioz, 2000ko ekainaren

25ean herriari kontsulta egin eta
horren emaitzak Udaletxeak egindako
proposamena babestu zuten.

Lonja moilaren barruan koka-
tzeko orain arte planteatu diren aukera
guztietan, atrakalekua murriztu eta
mugatu egin da, ekaitza dagoenean
ontzi kopuru handia pilatzea ahalbide-
ratuz (iazko urrian alde horretan 7
ontzi elkarri lotuta izan ziren eta
horrek areagotu egin zituen zailtasuna
nahiz arriskua).

Portuko sektoreek oraingo kor-
porazioarekin adostasun eta konfidan-
tza eza handia dute; horrek arazo, gaiz-
ki-ulertze eta mesfidantza nabariak
sortu ditu eta, horren eraginez, egoki-
tzapen eta handitze obrek atzerapen
handia izan dute.

Portu Sailak, irudiari eta ospeari
loturiko arrazoien ondorioz, ez du
onartu nahi Lehenengo Faseko betela-
na hastean egindakoakats handia.
Eusko Jaurlaritzak, gero aurkeztu
dituen proposamen guztietan, betelana
finkatu nahi du.

Eusko Jaurlaritza zalantzan
dago, portuan diharduten sektoreen eta
Udaletxearen arteko adostasunik eza
ikusita. Ondarroa kostaldeko udalerria
denez, alderdi askotan Portuen
Sailaren menpe gaude eta, nahitaez,
harreman onak eduki behar ditugu,
euren eskumenak kontutan hartuz: bes-
teak beste, portuko egitura berriak
zuzentzeko nahiz planifikatzeko eta
itsas-lehorreko aldeetan proiektuak
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garatzeko behar diren ikerketak eta
proiektuak egiteko eskumena eurek
daukate eta.

Erabiltzaileen artean ez dago
lonjari buruzko adostasunik, lonja hori
bateratua ala baxurako sektorerako
bakarrik izateari dagokionez. Bestalde,
zalantza edo informazio eza dago,
lonja administratuko duen sozietate
motari eta horren eraketari nahiz finan-
tziazio moduari buruz.

Portua egokitzeko eta handitze-
ko beste soluzio bat moilatik hurbil
dauden biltegien eta eraikinen jabeak
desjabetzea izan daiteke, baina horren
kostua (m2 kontuan hartuz) oso handia
litzateke.

Arazoa konpontzeko aztertu
behar dugun arazo nagusia zehazteko
eta horri lehentasuna emateko ere
anbiguotasu handia dago, ukituriko
alderdien irizpideak eta interesak oso
anitzak baitira.

Azken batean, soluzio eta irten-
bide zaileko arazoa dugu.

Hori guztia dela eta, gaur egun
portuak itxura oso goibela dauka: bete-
lanak geldiarazita daude, portuko peri-
metroko eraikinen erabilera zehaztu
barik dago, fatxadek nahiz lokalek era-
berritzeko premia daukate, oraingo
zoladura ez da egokia garraioa altxa-
tzeko eskorgentzat eta horrek lana
oztopatzen duten gorabehera asko era-
giten ditu (Eusko Jaurlaritza arazoa
konpontzeko pausoak ematen ari da,
eta hori oso pozgarria de guretzat),
moiletako erreiek ez dute behar beza-
lako zabalerarik, bertako oztopo han-
diek (pilaturiko kaxak, orgak, edukion-
tziak, automobilak nahiz kamioiak,
etab.) arraina kargatzeko zein garraia-
tzeko lanak eragozten dituzte (arrain
hori lonjetan prestatzeko), ontzien

hondakinak daude portu osoan,... Eta
horrela jarrai dezakegu, Ondarroako
portuan lana oztopatzen duten egune-
roko arazo ugariak zerrendatuz, batez
ere kontuan hartuta elikaduraren sekto-
rearen ari garela eta hori oso zorrotza
dela higieneari eta osasunari buruzko
arauei dagokionez.

Horrenbestez, gure eritziz oso
garrantzitsua da, lonja berria eta Kaka-
Lekuko betelanak egitearekin batera,
instalazioak eta aldeak zentzuz eta
behar bezala antolatzeko lanari bereha-
la heltzea, portuko lanak egin ahal iza-
teko.

ENPRESA
GAURKOTASUNA
ONDARROAKO 
PORTUAN:
Gaur egun, Ondarroako portuan hona-
ko enpresa hauek dihardute:

ONDARROAKO ARRAN-
TZA PRODUKTOREEN ELKAR-
TEA (OPPAO); 42 enpresa dira eta

horiek 26-41 metro bitarteko luzera
duten alturako 63 ontzi dituzte; horien
basea Ondarroako portuan dago eta
arrasteko arrantzan dihardute,
Freskoko Alturako Arte finkoak. Ontzi
guztiek Europar Batasuneko uretan
egiten dute arrantzan eta bandera des-
berdinak dituzte, baina denak dira
Ondarroako armadoreak. Ontziak
honako hauek dira:

- Espainiako bandera duten 44 ontzi.

- Frantziako bandera duten 16 ontzi.

- Ingalaterrako bandera duten 4 ontzi.

Erabilitako eskulanari dagokio-
nez, hauxe bereiztu behar da: zuzene-
ko eta zeharkako langileak. Ontzi
horietariko bakoitzean bataz beste 14
tripulatzaile daude, eta horrek esan
nahi du zuzeneko 938 tripulatzaile
daudela; baina zuzeneko tripulatzaile
bakoitzari zeharkako beste lau egokitu
behar zaizkio eta, beraz, Ondarroako
alturako arrantzak 3.752 zeharkako
langile sortzen ditu Ondarroan nahiz
inguruetan eta horren eraginaldean.
Urteroko bataz besteko harrapaketak
18.000 tona ingurukoak dira eta horren
zenbatekoa, gutxi gorabehera, 10.000
miloi pezetakoa da. Azken urteotan
ontzien flota apurka-apurka berritzen
ari da. Eusko Jaurlaritzak emandako
laguntzei esker, baina flota hori ez da
gero eta handiagoa: ontzi zaharrak
ordezten ari dira.

KALARE DEUNA ARRAN-
TZALEEN KOFRADIAren barruan,

9 enpresa daude eta horiek 20-35
metro bitarteko luzerako 9 ontzi dituz-
te; 3k inguruketan dihardute eta beste
6ek tretzan, eta 80 tripulatzaile inguru-
ko langileria dute.

Halaber, esan behar da
Kofradiaren barruan Orioko 8 ontzi,
Elantxobeko 3, Castro Urdialeseko 2,
Laredoko 7, Colindreseko 15,
Santoñako 19, Santanderreko 12
beraien harrapaketak saltzen dituztela
aldizka. Antxoaren sasoian, gainera
San Vicente de la Barquerako 3 ontzi,
Avileseko 7, Lastreseko 1, Luancoko 1
eta Galiziako 44 inguru etortzen dira.
2000. urteko harrapaketak 18.000
tonakoak izan ziren, 3.400 milioi peze-
tako bataz besteko zenbatekoarekin.

ARRAINA EROSLEEN
ENPRESAK, gehien-gehienak Arrain
Merkaturatzaileen Elkartean bilduta.
Handizkako 24 enpresa eta txikizkako
47 ditugu, baita arraina inportatzen
duen enpresa 1 eta 13 kontserba enpre-
sa ere. Guztira, beraz, arraina sal-erosi
egiten duten 82 enpresa dira.
Txikizkariak, kasuen %95ean, kasuan
kasuko enpresaren langile bakarrak
izaten dira. Handizkariek 78 dituzte;
bulegari eta guzti, gutxi gorabehera
133 langile dira. Zifra horiek nabar-
men handitzen dira berdelaren eta
antxoaren arrantza-aldietan. Kontserba
enpresetan bataz beste urtean 400 lan-
gile aritzen dira lanean. Arrankoba
izozte-plantan 8 langile daude, eta ber-
delaren arrantza-aldian 10-12 sasoka-
ko langile gehitu behar zaie.

GARRAIOLARIAK; 12
enpresak dihardute, euren ibilgailue-
kin: penintsula osoan dabiltzan 16
metroko luzera eta 2,5 metroko zabale-
ra duten 22 kamioi, hozkailuarekin
egokituta.

BILGARRI PRODUKTORE-
AK; bilgarriak egiten dituzten 4 enpre-
sa ditugu: pinuaren zurezko bilgarriak,
kaxa handiak eta txikiak. Enpresa
armadoeen artean, horietariko askok
kaxak egiten dituzte, euren kontsumo-
rako.

ONTZIAK ETA HORIEN
TRESNAK KONPONTZEN
DITUZTEN ENPRESAK; gutxi
gorabehera 10 dira eta ontziak nahiz
horien tresnak konpontzen dituzte,
baita nabigaziorako zein arrantzarako
behar diren aparatuak ere. Azken urte-
otan enpresa guztiak bakar batean bil-
tzeko ahaleginak egin dira, enpresok
egokitzeko eta lehiakorrak nahiz era-
ginkorrak izateko, baina ahaleginok ez
dute euren helburua lortu. Ondarroako
portuaren zoritxarrerako, ontzien kon-
poketa handiak beste portu batzuetan
egiten dira. Gure iritziz, sektore hau ez
dago behar bezala baloraturik, eta ez
da kontuan hartu Ondarroako portuak
(garapenerako gaitasun handikoa)
behar dituen hobekuntzak eta egoki-
tzapenak egiteko orduan.

BESTE ZENBAIT
ENPRESA, portuan ibili eta bertako

bizitzan eragin zuzena nahiz zeharka-
koa duten lanak egiten dituztenak.

Azken baten, kanpoko ontzieta-
ko enpresak eta langileak kontutan
hartu barik, 200 enpresa dabiltza eta
horiek, guztira, portuari zuzen nahiz
zeharka loturiko 4.500 lanpostu inguru
sortzen dituzte.

ENPRESA ETA
LANGILEAK 
ONDARROAKO GEROKO 
PORTUAN, KONTUAN 
HARTU BEHARREKO 
OHARRAK
Azken urteotan, langile askok ontziak
eta portuko lanak utzi eta beste lanbide
batzuetara joan dira; horrek, berriz,
arazoak sortu ditu arrantzaren eta
horren ingurukoen etorkizunerako.
Gure ustez, arazo horri garrantzi han-
dia eman behar zaio, eta ahalik eta
lehenen soluzio egokia aurkitzeko aha-
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legina egin behar dugu. Horretarako,
jakina, portuari loturiko langileek
garaturiko lana baloratu eta lan horri
duintasuna eman behar diogu, bai lan
baldintzei eta bai soldatei dagokionez,
batik bat itsasoan lanean ari direnen
kasuan.

Beharrezkoa da enpresaburuak
trebatzea, etorkizunari begira dagoen
enpresa kontzientzia sortuz; gainera,
arrantzako produktuen elikadura-
manufakturari loturiko enpresa berriak
eta ekimen ekonomikoak sustatu behar
dira, produktu horiek gehiago balora-
tzeko; halaber, merkatu berriak bilatu,
ontziak konpontzeko sektorea sustatu
eta halako jarduerak ere egin behar
dira.

Azken batetan, gure aurrean
gainditu beharreko erronka garrantzi-
tsuak ditugu, Ondarroako portuaren
eta herriaren garapena eta biziraupena
bermatzeko.

UDALETXEAK ALDI 
BATERAKO LONJA
BATERATUARI BURUZ 
EGINDAKO 
PROPOSAMENA
Proposaturiko lonja bateratuaren koka-
lekua eta dimentsioa ezartzeko,
Europan higiene eta osasun baldintzei
buruz ezarritako arauak hartu dira kon-
tuan; lonja horretan 250 tona manipu-
latu beharko dira eguneko, alturako
sektoreari dagokionez, eta egunero
beste 500 tona baxurako sektorean.
Lonjaren kokalekua oraingo beharriza-
nak betetzeko eta karga nahiz deskar-
gak egiteko pentsatua dago, baita
manipulaziorako nahiz barruko
garraioetarako eta harrapaketen era-
kusketa zein salmentarako ere, segur-
tasun eta higiene arauak aintzat hartu-
ta.

Lonja dartsena barruan kokatuz
gero, ontziek oztopoak izango lituzke-
te maniobrak egiteko, deskarga amaitu
ondoren kasuan kasuko moiletatik
mugitu beharko bailirateke; kamioien
mugimenduak ere zailagoak izango
lirateke, den-dena lonjaren eremuan
pilatzearen eraginez. Horrenbestez,
portuan garatzen diren lan guztiak
berehala antolatzeko eta arrazionaliza-

tzeko beharrizana azpimarratu nahi
dugu.

Lonja 10-20 urteko aldi iragan-
korrerako kokatzea proposatzen dugu.
Memorian jasotako plano osagarriek
eta ikerketek adierazten dutenez,
oraingo beharrizanak betetzeko aukera
dago, ingurumen, irigintza eta ikus
eragina ahalik eta gehien saiheztuz.
Gure iritziz, Ondarroako portuko anto-
laketa plan berrian, lonja bateratu
berriaren kokalekua behin behineko-
tzat eta iragankortzat jaso behar da,
harik eta portuaren handitzea egin eta
Kaka-Leku aldean Ondarroako por-
tuak garatzeko merezi eta behar duen
behin betiko lonja (edo lonjak) egin
arte. Lonja iragankorraren ondoriozko
eraikina (hustu ondoren) Udaletxearen
jabetzakoa izango da, herriko biztanle-
ak erabili ahal izateko, hori komeniga-
rria eta beharrezkoa dela pentsatuz
gero. Eraikinaren kokalekua eta
dimentsioak kontutan hartuz, hori ego-
kia izan daiteke merkatutzat edota ins-
talaziotzat erabiltzeko, bertan itsasoko
nahiz baserriko azokak, jaiak, kultur
zein kirol gertakariak eta abar egin
ahal izateko.

Lonja bateratu berriak funtzio-
namendu diziplina gogorra beharko
du, altura eta baxurako sektoreen arte-
ko betiko arazoak saihesteko, sektore-
ok deskargatzeko moiletan eta lonja
bateratuan batera daudenean; gainera,
kontuan hartu behar da oraindik ez
dugula funtzionamendu bikainerako
antolaketa mailako kulturarik.

ALDI BATERAKO LONJA
BATERATUAREN 
IKERKETA-
PROPOSAMENEAN 
JASOTAKOA

1- Deskarga eremuak. Moilen
luzera. Aldi berean deskarga dezakeen
ontzi kopurua. Moilen eta manipula-
tzeko pabiloiaren arteko distantzia.

2- Pisatzeko eremuekin, korri-
doreekin, izotzarekin, kaxekin eta aba-
rrekin manipulatzeko eremuak.

3- 0-4º C bitarteko tenperatura
kontrolatua duten erakusketa eremuak.

4- Izotza biltzeko siloak (250
m3).

5- 20 tonako gaitasuna duen
hozgailua, 0º C-ko tenperaturan.

6- Merkaturatzaileen manipula-
ziorako eremuak.

7- Kamioiak kargatzeko nahiz
deskargatzeko eta aparkatzeko ere-
muak.

8- Salmenta gela independiente
bi, bata alturako eta bestea baxurako.

9- Bulego nagusi independiente-
ak, sektore bietarako.

10- Lonja kudeatzen duen sozie-
taterako bulegoak.

11- Zuzendaritzek egiten dituz-
ten bileretako gelak.

12- Batzargelak eta hitzaldieta-
ko gelak.

13- Itsas Ayudantiaren bulego-
ak.

14- Portuko Agintaritzaren bule-
goak.

15- Barruko nahiz kanpoko lan-
gileen aldagelak eta komunak. Arreta
berezia jarriko zaio gure portura dato-
rren baxurako ontzi kopuru handiari.

16- Konponketak egiteko lante-
gia.

17- Baterien eta eskorgen bilte-
gia.

18- Instalazio orokorren gela.

19- Eraiki beharreko eremuko
lurpean dauden aparkalekuak.

20- Kafetegia-Taberna.

21- Kofradiako itsas-gauzen
denda.

22- Arrantza-produktuak mani-
pulatzean aplikatu behar diren osasun-
arauak.

ALDI BATERAKO LONJA
BERRIAREN ERAIKINA
(BEHARREZKO 
OHARRAK)
Kokalekua aukeratzeko kontuan hartu
behar diren hirigintza baldintza nagu-
siak honako hauek dira:

- Eraikin berriak ingurua erres-
petatzeko, lehenengo eta behin aintzat

hartu behar du Itxas Aurre plazak por-
tuarekin duen erlazioaren ikus eta
espazio mailako jarraipena; horretara-
ko, Kofradiaren aurreko moiletan baz-
tertu egingo dira eraikin itxi guztiak.
Lonja berriak bolumetriaren eta lerro-
kaduraren aldetik eduki behar duen
altuerari dagokionaz, ikerketa xahu-
tuagoa egin behar da; hori Arau
Subsiaiarioak idazten direnean egingo
da, baina, gure ustez, ez da komeni
eraikin berriak 8-9 metroko gehieneko
kota gainditzea, Lesteko Molla deri-
tzon eremuan, eta, gainera, komeniga-
rria izango litzateke solairu bakarrekoa
izatea. Beste aldean beheko solairua
eta beste solairu bi izango lirateke,
kotarik altuenean 12 metro inguruko
gehieneko alturarekin.

- Kontuan hartu beharko dira
halako eraikinek jasandako industri
jarduerak inguruan sor ditzakeen era-
gozpenak (zaratak, kiratza,...), horiek
minimizatu ahal izateko. Honako hau
ere aintzat hartu beharko da: girotze
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makinak sorturiko zarata, arrain usai-
na, kamioien joan-etorriak, izotzerako
siloen instalazioa (hori sortzeko maki-
nen ordez)...

- Lonja berriaren azaleraren era-
bilera intentsiboa lortzeko, beharrez-
koa izango da lonjaren lanei zuzen
loturik egiten diren jarduera guztiak
behe solairuan egitea eta gainerako
guztiak goiko solairuetan kokatzea,
hauxe lortu ahal izateko:

1.- Azalera osoa moilen mailan garatu-
riko jardueterako erabiltzea eta horre-
tarako behar den beste leku egotea.

2.- Lan desberdinen arteko bateraezin-
tasunak eta nahasteak saihestea, garbi-
tasunerako eta higiene nahiz osasun
arauak betetzeko lanak optimizatuz.

- Aldi baterako lonja berriro
eraikinetatik kanpo kokatu beharko
dira derrigorrez barruan egon beharrik
ez duten jarduerak: izotza sortzea,
kaxa nahiz terreina pilaketa,...

Barruko funtzionamenduaren
antolaketari dagokionez, Ondarroako
portuko funtzionamenduak erakutsi
digunez, prozesuak eta jarduerak
modu linealean antolatu dira, produk-
tuaren kalitatea bermatuz; beraz, hel-
burua beharrizan horri erantzun egokia
ematea izango da. Horrenbestez, jar-
duera bakoitzean diharduten eremuak
edo lokalak behar bezala antolatu
beharko dira, arraina moilan deskarga-
tuta hasi eta kamioiak kargatuta amai-
tzen den sekuentziari erantzuteko;
horrela, produktuen mugimenduaren
ondorioz egon daitezkeen nahaste guz-
tiak sahiestuko dira. Hori guztia,
berriz, behe solairuiari dagokionez;
izan ere, bulegoak, zuzendaritza nahiz
salmenta gelak eta abar goiko solai-
ruan edo solairuetan kokatu beharko
dira.

Oso garrantzitsua da eraikinean
alturako eta baxurako sektoreak eremu
komunean bateratzea (lonjaren gaita-
suna, ordutegiak, erakusketa gela edo
gelak, salmenta gela edo sektore
bakoitzak berea, etab.). Gure ustez,
ikerketa honetan proposatzen diren ia
9.000 m2-etan arazo bakoitzari soluzio
egokia eman dakioke, merkaturatzaile-
ek itsasoko produktuak prestatzeko eta
manipulatzeko lanak garatzeko behar

dituzten azalerak eta beharrizanak ere
kontuan hartuz.

Iraupen nahiko laburreko aldi
baterako eraikina planteatzen den
arren (horren gaikuntza osoa edo par-
tziala ikertu beharko da, etorkizunean
bere funtzioa amaitzen denean gara
daitezkeen beste beharrizan batzueta-
rako), gure iritziz zaindu egin behar
dira eraikinaren kalitatea eta estetika.

Lonjan egongo diren instalazio-
ek planteamendu eta soluzio integrala
informatizatzeko, lanen zirkuitu osoa
konektatuz (pisatzea, etiketak ipintzea,
etab.), eraikinean jartzen diren bulego-
etaraino.

Lonja berriaren eraikuntza, bes-
talde, obrak egitean portuan garatuko
diren lanak ahalik eta gutxien oztopa-
tzeko moduan egin beharko da.
Proposamen honetan eta Jaurlaritzak
egindako proposamenean Kalere
Deuna Arrantzaleen Kofradiaren erai-
kina desagertu egiten dela jakinda,
kontuan hartu beharko da eraikuntza
egitean baxurako sektorea nola geldi-
tzen den. Gure ustez, horretarako
beharrezkoa da eraikuntza bi zati edo
fasetan egitea, portuaren beharrizanei
erantzun egokia emateko eta portua
gehiago ez narritzeko.

ALDI BATERAKO LONJA
BATERATU BERRIAREN 
ANTOLAKETA;
NOLA KUDEATU
Zaila da lonja berriaren kudeaketarako

proposamen bat egitea; izan ere,
horrek aldaketa handiak eragingo ditu
Ondarroako portuan orain arte garatu
diren laneko sistemetan eta moduetan;
ezinbestekoa da sektore guztiek inpli-
kazio zintzoa edukitzea, lonja berria
martxan jartzeari loturiko alderdi guz-
tietan. Halaber, soluzio egokia aurkitu
behar da, Kofradiaren etorkizuna ber-
matzeko,... Azken batean, lan hori pro-
fesionalez osaturiko batzordeak ekin
beharko dio; horiek lonja eta berorren
merkataritza erakundea nahiz erakun-
de juridikoa kudeatzeko modurik ego-
kiena aztertu beharko dute.

Udaletxea, betiere, lonjan inpli-
katuriko alderdia izan behar da, horrek
dakarren guztiarekin, bai kapitala ema-
teari dagokionez, bai Ondarroako por-
tuaren nahiz herriaren interesak biltzen
eta defendatzen dituen subjetu dinami-
zatzailea izateari dagokionez.

Gure ustez, Udaletxeak (ekimen
pribatuaren ekarpenak zalantzan jarri
barik) eginkizun garrantzitsu bat bete
dezake, sektoreen arteko arbitraiarena
hain zuzen ere, eta denon interesen
kontzeptua bermatu ahal izango du
Ondarroako portuak gerora izango
duen garapenean, halaber, epe luzean,
lonjak irabazirik eragiten badu diru-
sarrera berriak ekarri beharko dizkio
Udaleko kutxari, eta herri osoaren
mesederako izango dira. Ondarroako
portuak eta herriak, behingoan ere,
elkarrekin egin beharko dute bidea,
berton bizi eta lan egiten dugun guz-
tiok etorkizun hobea izan dezagun.

KAKA-LEKUN BETELANA
EGITEKO PROPOSAME-
NA. ONDARROAKO 
PORTUA EGOKITZEKO 
ETA HANDITZEKO
OBREN 2. FASEA.
Portua Kaka-Leku aldean handitzeko
ikerketa-proiektua egiteko, Sailak edo
horretarako antolatzen den batzorde
bereziak zerotik hasi beharko du trami-
te guztiekin; aurreproiektua idatzi,
laborategiko saiakuntzak (olatuen
jokabidea aztertzeko), eraikuntza
proiektua idatzi, ingurugiro gaineko
eraginaren ikerketa, plan berezi berria
eta hirigintza tramitazioa. Obra zibila
egiteko 6 urteko epea egongo da, eta
behin betiko lonja bateratua egiteko,
berriz, 2-3 urteko epea. Ondarroako
portua handitzeko eta egokitzeko
proiektu osoa amaitzeko 8-10 urte
inguru beharko dira, kasuan kasuko
aurrekontu partidak garaiz eskuratuz
gero.

Horretarako etorkizunean por-
tua Kaka-Leku aldean handitzeko
oztopoak edo trabak jartzen dituzten
eraikuntza guztiak sahiestu egin behar-
ko dira; beraz, aldatu egin beharko da
Eusko Jaurlaritzak proposaturiko
proiektuaren 2. faseko betelanerako
proiektua, bertan agertzen den dikea ez

egiteko, betelanari nolabaiteko babesa
emateko beharrezkoa dela jakin arren.
Harri-lubeta (escollera) horren neurria
eta ezaugarriak, bestalde, teknikari
eskudunek ikertu eta proiektatu behar-
ko dituzte, betiere kontuan hartuta
eraikuntzak aintzat izan beharko duela
Ondarroako portua handitzeko proiek-
tuaren geroko garapena.

Prozesu hori burutzeko, halako
obra handi batek ingurumenean izan
dezakeen eragina hartu beharko da
kontuan. Horretarako, kasuan kasuko
ikerketak egin eta beharrezko neurri
zuzentzaileak hartuko dira, hortik sor
daitezkeen eragin kaltegarriak saihes-
teko eta minimizatzeko; gainera, por-
tuko geroko azpiegiturak berme ekolo-
giko handiak eduki beharko ditu, ingu-
ruan kalterik ez egiteko, orain arte ger-
tatu den bezala.

KAKA-LEKUN PORTUA
HANDITZEA ESKATZEKO 
ARGUDIO ETA ARRAZOI 
NAGUSIAK
Ondarroako portua, harrapaketen bolu-
menari dagokionez, portu nagusia da
Kantauri itsasoko ertz osoan; alturako
sektoreak 17.200 tonako produktuak
lehorreratzen ditu, eta horiek balioa
8.100 miloi pezeta ingurukoa da.

Baxurako sektoreak 16.352 tona leho-
rreratzen ditu urtero, eta horren balioa
2.637 milioi pezetakoa da.

Ondarroako portua alde zaharre-
an egon zen aintzina, Zubi Zaharra
zubitik hurbil; bere gaitasuna handitu
eta moilak nahiz dartsena itsasorantz
hedatu ditu. Handitze prozesu osoa
oraingo dartsenan konektatu da, eta ez
dira etorkizuneko beharrizanak planifi-
katu (soluzio tekniko konplexuak
behar dituzten beharrizanak). Portuko
egoera azaltzeko hitzik egokiena
hauxe da: Pilaketa.

Portuko gaitasuna muga-mugan
dago, eta beharrezkoa da kala handia-
goak eta lehorreratzeko azalera han-
diagoa eskeintzea ere. Ez da ahaztu
behar portuan zenbait enpresatako
pabiloiak edo lokalak ere egoera txa-
rrean daudela (laguntzaileak, argiketa-
riak, lantegiak, pintoreak, itsasoko
hornidurak, etab.); gainera, enpresa
batzuk ondoko udalerrietan instalatu
behar izan dira, portuan lekurik ez ego-
tearen ondorioz. Gaur egun, portuko
espazioakerabiltzeari buruzko plana
idatzi bahar da, bide batez narritzen ari
diren eraikinetan ere hirigintzak jar-
duerak egiteko.

Portuak gaur egun hazteko duen
aukera bakarra itsasorantz hedatzea da,
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proiektua (saneamendu planaren
barruko kolektorearen obretarako)
alboratu eta, azkenean, desagertu egin
da lehentasunen artetik. Gure iritziz,
Araztegirako soluzio egokia aurkitu
behar da, epe ahalik eta laburrenean
egin beharreko premiazko lana baita.

Araztegia portuko azpiegitura-
ren ondoan (elikadurako produkzioari
loturiko azpiegitura izanik) kokatzeko
soluzioak horrenegokitasunari buruz-
ko zalantza batzuk sortzen ditu; hala
ere, eraikuntzarako soluzio egokiak
egon daitezke, arrantza jarduerarekin
egon daitezkeen oztopo guztiak saihes-
teko. Inplikaturiko alde guztiek
(Aldundia, jaurlaritza eta Udaletxea)
planteatu den arazoari aurre egin eta
soluziorik egokiena aurkitu beharko
diote.

MEMORIAK JASOTZEN 
DITUEN BESTE ATALAK 
HAUEK DIRA

- Portuaren oraingo ibileran
parte hartzen duten eragileak.

- Baxurako eta alturako sektore-
an ikusten diren mehatxuak eta ahulta-
sunak. Alde onak.

- Ondarroako alturako arrantza
produktoreen agiria.

- Itsasoko produktuen ibilbidea
(adierazpen eskematikoa)

- Ohiko kalen zerrenda.

- Arrantza motak baxurako eta
alturako sektorean

- Bi sektoreotan (altura eta
baxura) hartzen diren espezieak.

- Ondarroatik merkaturaturiko
arrantza produktuen kontsumo ere-
muak.

- Alturako eta baxurako manipu-
lazio eta erakusketa biltegiak.

- Salmentak, enkanteak eta
harrapaketak nahiz manipulatzeko pro-
zesua.

- Salmentetan edo enkanteetan
erabiltzen diren agirien edo paperen
zirkuitoa.

- Harrapaketen manipulazioan
erabiltzen diren bilgarrien eta tresnen
zerrenda.

- Portu barruko garraiobideak.

- Harrapaketen garraiobideak
errepidetik (hozkailu-kaioian).

- Astero kargaturiko kamioi
kopurua, irteera orduak, distantziak eta
bidaien iraupena.

- Irlanda-Eskoziatik
Ondarroarako garraioa.

- Portuen eta itsasoko gaien
Sailak Ondarroako lonja bateratuaren
kokalekuari buruz egin duen proposa-
mena, alturako eta baxurako sektore-
entzat.

- Proposamen bien arteko des-
berdintasunak (Jaurlaritza eta
Udaletxearena).

- Dartsenako eremuen azaleren
eta luzeren konparazio koadroa.

- Egidazu deritzon dartsenan
lonja kokatzeko legalizazio prozesua.

- Kalkulu teorikoetarako erabili
diren parametroak (Sektore bakoitza-
ren urteroko harrapaketak, eguneroko
gehienekoak eta bste zenbait faktore).

- Lonja bateratuan arraina mani-
pulatzeko dauden eremuetan behar
diren elementuak.

- Erakusketabiltegiaren banake-
tarako lekualdatzerik txikiena, erabile-
ra eraginkorra izateko.

- Aldi baterako lonja bateratua-
ren erakusketarako modulu teorikoa.

- 2 korridoreko erakusketa
moduluaren benetako neurriak, paleta-
ren alde laburretik egindako mante-
nuarekin.

- 3 korridoreko erakusketa
moduluaren benetako neurriak, paleta-
ren alde laburretik egindako mante-
nuarekin.

- 2 korridoreko erakusketa
moduluaren benetako neurriak, paleta-
ren alde luzetik egindako mantenuare-
kin.

- 3 korridoreko erakusketa
moduluaren benetako neurriak, paleta-
ren alde luzetik egindako mantenuare-
kin.

- Paleten errotazioa.

- Arrantza produktuen produk-

zioari eta merkaturatzeari aplikatu
beharreko osasun arauen zatiak.
Derrigorrez aplikatu beharreko
1437/1992 Errege Dekretua eta
91/493/EEE Arteztaraua.

Guzti honi memorian azaltzen
den edukia hobeto ulertzen laguntzen
duten hainbat plano, argazki eta krokis
desberdinekin osatzen da.

Onez gero Udalak landutako
memoria portuko sektore desberdinei
(Alturako ontzi-jabeen elkartea,
Kofradia, arrain-erosleen elkartea,...),
Udaleko partidu politikoei, Eusko
Jaurlaritza, herriko hainbat erakundeei
eta herritarrei aurkeztu da. Udalaren
asmoetariko bat laister herritar guztiei
memoriaren edukiaren laburpena azal-
duko duen aldizkaritxoa etxeetako
buzoietan zabaltzea da, portuari buruz-
ko Herri Itaunketaren ondorioz hartu-
tako konpromezuetariko bat herritarrei
informazio zuzena ematea baita.

Beraz, orainarte aipatu duguna-
ren ondorioz, Ondarroako herriak eta
portuak epe motzeko etorkizunaren
aurrean dituen erronkak honako hauek
dira:

- Gaur egun dugunari ahal
dugun egokien eutsi egin behar diogu.

- Txalopen berriztatze prozesua
etenik gabe jarraitu behar da.

- Itsasora lan egitera joateko
dagoen arrantzale eskasia konpontzeko
bitartekoak aztertu behar  dira (lan bal-
dintza eta sodatetan hobekuntzak kon-
tutan izanik).

- Itsas produktuak Ondarroan
bertan manufakturatu eta komerziali-
zazio era berriak aztertu eta bultzatu
behar dira.

- Kanpo portuari dagokionez,
Ondarroako portuak eskeini dezakeen
merkatal garraioaren kaptazioaren
azterketa gauzatu behar da.

- Portuko perimetroaren barnean
daudeneraikinen barriztatze eta egoki-
tze plana bultzatu beharra dago.

- Ekologia eta ingurogiroa zain-
tzea oso present izan behar duten egi-
tasmoak bultzatu behar dira derrigo-
rrez, behartuta baikaude bai arrantzari
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hori portuko injinerutza aurreratuena-
rentzat ere erronka handia izan arren.
Gure ustez, komenigarria eta beharrez-
koa da portua handitzea, edo behintzat,
hori inondik inora ere arriskuan ez jar-
tzea, datozen urteotan egin ahal izate-
ko.

Handitze lanen bidez, oraingo
portuko itsasoko trafikoa arindu eta
portua dartsena ederra izango da; gai-
nera, jarduerak moila guztietan bana-
tuko dira: harrapaketak lehorreratzeko,
biltzeko naiz manipulatzeko moilek
irteera eduki eta babesa emango zaie
arrantzako ontziei eta artraina merka-
turatzeko nahiz manipulatzeko instala-
zioei. Era berean, Europar Batasuneko

ontzi gehiago jasotzeko ere egokituta
geldituko da.

Portua herrian integratzeak
garapen komuna eragingo du, kostal-
deko beste herri batzuetara doazen
itsas ibilaldi turistikoak sustatzeko, eta
jolaseko nahiz tripulatzaile gutxiko
ontziek bidaiariak herri-herrian leho-
rreratzeko aukera izango dute.

Portua handituz gero, itsasoko
beste trafiko mota estrategiko batzuk
bilatuko dira, eta hirigintza, ingurumen
zein ikus eragina oso urrutikoa izango
da, ondarrutarren eguneroko bizitzan.
Handitzeak flotazio azalera berria sor-
tuko du dartsena berrian, 10-12 hekta-

rea bitartekoa, eta beste 10-12 hektarea
bitarteko lur azalera ere sortuko du,
lehorreratzeko 1.250 metro lineal eta 6
metroko kala dituena; gainera, ontzien
sarrerak eta irteerak ez dira mareen
menpe egongo. Oraingo arazoak kon-
pondu eta Ondarroako etorkizuneko
portua eraikitzen hasteko aukera histo-
rikoa dugu; portu horrek hurrengo 100
urteotako beharrizanak beteko ditu,
Juan Egidazu injineruak 1892an
proiektaturiko oraingo portuak bere
garaian egin duen bezala.

Epe ertain eta luzera portuan
diharduten sektoreen beharrizanak
beteko ditu; ez du portuaren barruko ur
azalera murrizten; portuko zenbait lan
egiteko espazioak sortzen ditu; etorki-
zuna aurreikusten du, arrantza susta-
tzen denerako, enpresa ekintzaileei
garapenerako berebiziko baldintzak
eta aukerak eskainiko baitizkie, eta
portuaren inguruan enplegu baldintza
eta aukera bikainak ere sortuko ditu.
Halaber, azpiegitura modernoak eta
iraunkorrak sortuko ditu, lonja berriak,
erosleentzako biltegiak, ontziak karga-
tzeko nahiz deskargatzeko moila han-
diak, ontzitegiak, harrapaketak mani-
pulatzeko pabiloiak, alturako zein
baxurako armadoreentzako egoitzak,
aparkalekuak, kamioiak kargatzeko
nahiz deskargatzeko moilak, etab.

Ondarroako portuaren etorkizu-
nerako beste apustu handi bat, bereha-
la gauzatu beharrekoa, teknologia
berrien aplikazioan, mundu osoko
merkatuan eta ekonomia berrian sar-
tzea da; horretarako, informatika sare-
an konektaturiko portu modernoak
sortu, jarduerak dibertsifikatu, bezero
nahiz merkatu berriak aurkitu, beste
portu batzuekin elkart eta ahalik eta
aprobetxamendu handiena atera behar
zaio logistika eraginkor baten eta gure
eskualdeko nahiz inguruetako eskual-
deetako (Deba Garaia eta Behea,
Durangaldea,...) ekonomiaren balio
erantsiari.

HONDAKIN UREN 
ARAZTEGIA, AHAZTU 
ETA ALBORATU EZIN DEN 
ARAZOA
Ondarroako portua berriro antolatzeko
eta handitzeko planoetan eta planetan,
Kaka-Leku aldean Hondakin Uren
Araztegia egiteko eta ezartzeko
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ACONIT
AGORA
AKETXE
AKILLAMENDI
ALBA DO MAR
ALLEGRO
ANDREKALA BERRIA
APAR
ARALARKO MIKEL DEUNA
ARBIDE
ARRETXINAGAKO MIKEL DEUNA
ARRETXU BERRIA
BACCARA
BEGIRARI
BETI ASMOR
BITS
CONCERTO
DAGMARA
ELSINOR
ERLAXI
EZKARDI
FUENTE DE
GALERNA 1
GALERNA 2
GALERNA 3
GAZTELUGATXE
GOIZALDE ARGIA
GURE REINARE
HORIZONTE CLARO
IDURRE
IPAR HAIZEA
ITXAS
ITXAS ONDO
IXKOTE
JERUSALEN ARGITASUNA
KEROULAN
KOAXI
LANFON
LE BATTANT
LE STIFF
LEGORPE
LEKUINE
MARETON
MARIÑELA
MICHEL
MIKEL
MOLAN
MOUNTAIN PEAK
MUZTU
NAUTICA
PATRICE TERESSE
PEÑA VERDE
PESCAMAR
PLATI
TOKI ALAI BERRIA
TOKI ARGIA
TREÑERU
TXORI ERREKA
URICEN UNO
URONTZI
VALLE DE ACHONDO

ITXAS ZABAL S.A.
LAGUN TALDE S.A.
AKETXE S.A.
AKILLAMENDI S.A.
EUSKO GALICA S.A.
AURRERUTZ S.L.
ANDREKALA S.A.
CHEMAYPA S.L.
Pª GAZTIAK S.A.
LARRASMENDI S.A.
Pª ZARRAK S.A.
ARRETXU BERRIA S.A.
GALDONAMENDI S.A.
I. ZABALETA CORTAZAR
LARRAURI HNOS. S.A.
CHEMAYPA S.L.
GALDONAMENDI S.L.
LAGUN TALDE S.A.
Pª ITURRASPE S.A.
LARRASMENDI S.A.
BADIGARA S.A.
LAGUN TALDE S.A.
URONDO A.E.
URONDO A.E.
AKETXE S.A.
AKETXE S.A.
CHEMAYPA S.L.
Pª ZARRAK S.A.
MARBASA S.A.
IDURRE S.A.
Pª PIO BAROJA S.A.
INTXORTA L.T.D.
MARBASA S.A.
IPARTALDE L.T.D.
BADIGARA S.A.
ARMAMENT KEROULAN
Pª ANTXIÑE S.A.
Pª LANFON S.A.
Pª JERUSALEN
LAUBI S.A.
S. AGIRREGOMEZKORTA Y CIA
Pª ARTAPE
M. ITUARTE E HIJOS S.A.
BOGA BOGA S.A.
SUITEGIFT L.T.D.
MARBASA S.A.
Pª TXOMIN S.A.
S. AGIRREGOMEZKORTA Y CIA
CHEMAYPA S. L.
ASTIOLA
Pª IRRINTZI S.L.
ONDARRUTARRA S.A.
Pª INTXORTA S.A.
CHEMAYPA S. L.
LARRAURI HNOS. S.A.
LARRAURI HNOS. S. A. 
CHEMAYPA S. L. 
Pª INTXORTA S. A.
URONDO A. E.
URONDO A. E.
LAGUN TALDE S. A.

ARRASTEA
ARRASTEA
ARRASTEA
KORDA
ARRASTEA
ARRASTEA
ARRASTEA
ARRASTEA
ARRASTEA
ARRASTEA
ARRASTEA
ARRASTEA
ARRASTEA
ARRASTEA
ARRASTEA
ARRASTEA
ARRASTEA
ARRASTEA
ARRASTEA
ARRASTEA
ARRASTEA
ARRASTEA
ARRASTEA
ARRASTEA
ARRASTEA
ARRASTEA
KORDA
ARRASTEA
ARRASTEA
ARRASTEA
ARRASTEA
ARRASTEA
ARRASTEA
ARRASTEA
ARRASTEA
ARRASTEA
ARRASTEA
ARRASTEA
ARRASTEA
ARRASTEA
ARRASTEA
ARRASTEA
KORDA
KORDA
ARRASTEA
ARRASTEA
ARRASTEA
ARRASTEA
ARRASTEA
ARRASTEA
ARRASTEA
ARRASTEA
ARRASTEA
ARRASTEA
ARRASTEA
ARRASTEA
ARRASTEA
ARRASTEA
ARRASTEA
ARRASTEA

FRANTSESA
FRANTSESA

FRANTSESA
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FRANTSESA
FRANTSESA
FRANTSESA

INGELESA

INGELESA

FRANTSESA
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INGELESA

FRANTSESA
INGELESA

FRANTSESA
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dagokionez baita portu barria egitera-
koan eta erabiltzerakoan.

- Udalaren agintean edozein
alderdi egonik ere kanpo portuaren egi-
tasmoa bultzatzea izan beharko luke
helburu, urte askotako lana izango
baita. 

Hau guztia irakurtzerakoan, gaur
egun Kantauri ertzean arrantzak bizi
duen egoera izanik, Udalak proposa-
tzen duen kanpo portua egitea merezi
ote duen galdetuko du batek baino
gehiagok.

Lehengo eta behin, Herri
Itaunketaren emaitza Udalean agintean
gaudenon betebeharra dela ezin da
ahaztu, beraz, herriak kontrakoa esaten
ez duen bitartean irabazle izan zen pro-
posamena defendatu beharrean gaude.
Bestalde, gure herriak etorkizunean
ere, arazoak arazo, arrantzarekin lotuta
jarraitu nahi badu, aintzina egin bezala
etorkizuna kontutan izan beharra du

ezinbestez. Orainarte gainera, ez sekto-
reen aldetik, ezta partidu politikoen
ahoetatik ez da entzun Udalak proposa-
tutako kanpo portuari ezetzik, egitea
zaila ikusten dutela diote baina ez
daude egitearen kontra. Aurkituko ote
dugu berriro, errepublika garaian beza-
la beste Prieto (Indalecio) bat? Berriro
ere, gaztelania apurrarekin eta ia oinor-
tozik, arrantzale xumeak bidali beha-
rrean izango ote gara, ministroarekin
izatera?

Eusko Jaurlaritzak Europear
Batasuneko erabakietan eragina lortze-
ko ahalmenik ez izatea gure aurka
dagoen beste faktore bat da, zeren orai-
narte Madrileko gobernuak behin eta
berriro erakutsi du penintsula osoko
arrantza flotaren jarduera babesteko
inolako borondaterik eta gaitasunik ez
duela. Bestalde agerian dago oso
arbuiagarria izan den "geldiune ekolo-
gikoak" (ez, ez delako egin behar, nor-
tzuk, noiz eta nola egin den ikusita bai-
zik) eta aurtengo atunetako kostera

eskasak (zorionez antxobada oso ona
izan da) giro itzala sortarazi duela por-
tuan lan egiten dutenen artean, buru
makur eta aurrera begira zehatz zer
egin jakin gabe. Guztiok jabetzen gara
egoeraren larritasunarekin, baina aldi
berean jabetzen garela aurre egin behar
diogula. Krisi garai gogorrenak pertso-
non bizi irauteko sena biztu eta aurrera
egin ahal izateko aukerak eskeintzen
duten ideiak eta ekimenak sortzen
baitu.

Etorkizunari begira zuhurrak
izan gaitezen eta behingoz, guztiok,
bakoitzak bere ahalmenaren arauera,
gure herriko geroa bermatuko duen
egitasmoa bultzatu dezagun, azpijoko-
ak, berekoikeriak eta alderdikeriak
alboratuz. Horrela izatea guztion
eskuetan dago.

Ion Iñaki
Artetxe Egaña,

ZINEGOTZIA.
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ontziak, bikoteak izaten dira geienetan,
"parejak" ontzi bakoitzak sarearen egal
bana lotu eta bien artean sarea arraste-
an darabillela. Ba dagoz lan ori baka-
rrik egiten dabenak, au da, "bou" edo
"bakak" deitzen dautsen txalopak.
Oneik egur edo burdiñazko ateak lako-
ak zabaltzen ditue euren atze aldean
alde banatara eta ate orrei lotu sarea,
Orrela birek egiten daben zeregiña
batek bakarrik egin al izateko eran.
Onelako ontziei, sarea erabilteko era
orregaitik, "atedunak" be deitzen dau-
tse.

Beste batzuk, "bajura"ko arran-
tzalien oituretan, ur goietako arraiñak
moltsotan inguratu, kopatu eta euretan
batzen dana, len nekez eta ezin jasota
erregin edo sarabardoekaz txalopara
batzen ebena, orain "aladoren" bidez
errezago egiten dabe.

Len arraiña "gorrietatik" igarten
zan, edo itxas azalean ibilten zanean,
"blankuretatik".

Askotan leorretik talaixeruak
suaren bidez jakin eragiten eutsen txa-
lopei nun ebillan edo nun egoan arrai-
ña. 

Talaixerua portu inguruko
mendi edo tontor baten egoten zan,
begirale (kataleju) luzeak eukiten zitun
eta eguna itxasora begira igaroten
eban, batzutan txalopak zaindu eta
bestetan arraiña nun ikusteko. Eta

arrain moltsoa igarten ebanean, sua
biztuten eban bere aterpe edo talai
albuan, ota eta lar ezeekin ke baltza
atara eragiñez. Eta itxasoan ebiltzan
txalopak konturatu eitezan arraiña
gitxi gorabera nundik ebillan, talaiaren
alde bat edo bestean egiten eban ke ori,
Orrela zuzenbidea jakin edo igarri era-
ziz.

Bestetan, batez be arrain txikie-
tan, izurdak edo "arrain gaiztuak" ibil-
ten ziran ingurutan, arrain txiki ori
iruntsi nairik, eta ortik igarten zan,
euren atzetik ibiliagaz, arrain moltsoa
nun egon eikean.

Gaur txalopak, itxasoan, ibili-
ala, gaurko teknikako ikusgaillu eta
iragarleak daukez, ondoetan dabillan
arraiña jakin eragiteko. Ala radar, god-
nio, elektra-sonda eta abar.

Len txalopak, arraiña artu-ala,
portura eroan bear izaten eben. Gaur
izotza eroaten dabe, ordu luzetan edo
egunetan arraiña gordeteko. 1.933
urtean asi ziran bermiotarrak orretan.

Lenengotan jendeak ez eban
ondo ikusten, arraiñari azala galdu era-
giten eutsala izotzak, bere osotasuna
kendu eta antzerako  aitzakiak ipiniz.
Baiña gaur iñor ez dabil orrean aurka
eta bere mesedeak ugari dirala autor-
tzen da.

Gure denporetan, urrunera joan
bear giñanetan, gatza eroaten gendun

bertan gatz aide bat emoteko.

Arrain freskua plazetara bialtze-
ko len otzaren gaiñean irak (garoak)
ipinten zituen beroak ikutu eta galdu
barik joan eitezan. Gaur kamioi ede-
rrak eta bide onak dagoz edonora egu-
naren barruan bialtzeko.

Gure aititak esaten eban euren
denporetan arrain ugari gertaten zane-
an ezin bialdu izaten ebela urrunera,
batetik manda-zaiñen burdietan bialdu
bear izaten zalako, eta toki askotarako
biderik be ez egoalako.

Iñoiz, besigu ugari sartzean,
Arrasate (Mondragoe)ra joan izan zan
gure aita zana, gabaz, emengo ordez-
kari lez, Errioxa eta Gaztela alderako
mandazaiñen billa, arraiña atara al iza-
teko. Bai eta gabaz inguruetako errie-
tara, otzara billa, emen bear aiña otza-
rarik ez egoalako arraiña batu ta sar-
tzeko.

Erriak otzaragillea aukeratzen
eban urtero, eta zeiñek geiago ordain-
du, areri emoten eutsan otzarakin erria
orniduta eukiteko nortasuna. Baiña
denporaldi batzuetan, egiñak.egin,
geiago bear izaten zan, eta olakoetan
estu ibilten ziran inguruetan arrrain-
otzarak ezin billatuta.

Euskalerritik Gaztela alderako
bideak lengo gizaldian egin ziran, eta
entzutea daukat Burgos´ko Lerma´ko
zubia egiteko, itxas portuen mesedera-
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Ni nor naizen?

Diopil arrantzalia.

Ez dakit, ondo esateko, nire abi-
zenik, apellidurik.

Izena, abadiak esan eustanez,
Tiopillo da, baiña Diopil deituten
dauste. Ala izango da euskeraz.

Erri guztian Diopil Olagarro lez
ezagutzen nabe, nire gurasoak, aititak
eta arein aurretikoak be Olagarro dei-
tura edo ez-izena eroaten ebelako.

Nik dakidala, gure odolekuak
beti izan ziran arrantzaleak.

Arrantzale lez pobria eta pobre
lez zeruko loria, esaten ekian, mindu
bearrean arro, gure ama zanak.

Ni, txikitan, gose asko igaroa
naz, nai ta udaetan atun tatoekaz lodi-
tu.

Atun tatoak jan eraginda umeak
indartzen ziran gure denporetan.
Oraingoak, atunak sikatu egiten dabela
ta orrelako aitzakiak ipinten dautsez.
Baiña gu…….

Gure ama zarrak au esaten eban:
Don Domingo "Txartxa" abadiak be
ori ipinten dau gero, "Kresala" irakur-
gaian. Emen lenago be umiak atun
tatoekaz janaritzen zituela, eta arek
asko ekian gero!

("Txartxa" abadia, Txomin
Agirre zan eta gurasoen bat "Txartxa"
baserrian jaioa zalako etorkion deitura
ori)

Ogia be koskan emoten eus-
kuen, orretarako eroan bear izaten gen-
dun zotzean ogi bakoitzeko koska bat
eginda, antxoatan edo atun sasoia
amaitu ondoren ordaintzekotan.

Eskolara joan baiño, eskola
igesi geiago ibili nitzan, nai ta aitaren
alkondara zarrez egindako "eskolarako
karteria" beti Katon’agaz erabili.

Ortozik ibilten giñan gure  ume
denporan eta brusa izaten zan gure jan-
tzia, edo amak añatzatik ekarten eus-
kuzan jertzak.

Aita be brusagaz ezagutu neban,
maonezko brusagaz, eta ama il zanean

auzoko etxe baten laga eustsn "okasi-
ñoetarako" txamarria, eleizara txukun
joateko.

Olaxe bizi giñan eta oraindik
larogei urterik ez daukat.

Itxas bizitzaren barri ondo dakit.
Lenakoena, geinbat entzunda.
Oraingoa, sinistu be ez egiteko aiña
aldakuntza ondoren, nik bizita.

Gaur…

Euskalerriko kaiak, portuak,
arrantzari dagokionez, egokitu egin
dira, bai bertako nasa (molla) eta tres-
nei begiratuta, bai eta itxasontzi edo
txalopen goraberan.

Gaur motorrak dira ontzietako
indarrik nausi eta ezagunenak, ia baka-
rrak.

Lurrin ontziak (baporak) lengo
gizaldiaren azkenetan asi ziran emen
sartzen.

Lenengoa Donosti´n ezagutu
eben, 1.880 urtean. "Mamelena" euki
eban izentzat eta entzute andia euki
eban. Inglaterra´tik ekarri ei eben.

Geroago, Ondarroa’n 1.893
urtean, Getaria´n 1.898´n eta
Bermeo´n 1.900 urtetan asi ziran
arrantzarako ontzietan sartzen.

Aurrerapide andia izan zan,
baiña biar asko emoten eban eta zikiña
zan.

Gure erriko "makinista-fogone-
ruak" legramua baiño baltzago biziten
ziran, arrikatz pastillak gabarretatik
bakoitzaren ontzira eroan, sartu eta
orrelako lanen ondorenez. Eskuz egi-
ten zan biar guztia.

Lurriñezko ontziak, baporak,
ainbat lertze euki zituen itxasoetan.

Txalopa andiak ostera, errez be
errez egiten eben tira-bira, maste nausi
luzeak eta belak aizetan artzen eben
indar, zotin eta eroso aldiak, konturatu
baiño len aidean erraz erabilten zitue-
lako.

Belak ba eukezan euren izen
bereziak: nagusia, trinketa, bitartekoa,
burriketa, balistoia, artzain eta abar.

Gure txalopetan, sei nagusi orreik
ziran ezagunenak.

Gaur, sareak be, niloizkoak dira.
Uretatik atara-ala sikatzen dira eta ez
dabe zeregin andirik emoten.

Gure denporetan arizkoak ziran,
eta itxasoan erabili-ala, legorrera atara
bear izaten ziran, agaetan eskegi eta
sikatzera. Gaiñera urtean bi-irutan tin-
tatera eroan bear izaten genduzan.

Molla egal, barra.ondo eta al zan
tokian egoten ziran sareak sikatzeko
agak. Asko bear izaten ziran.
Geienetan txalopa bakoitzak bere toki
berezia eukiten eban. Baiña toki ori
lortzeko , gabonzar eguneko gabeko
amabiak jotean, txalopetako jaubeak
eurak aukeratutako tokietan estakak
sartzen zituen, urte guztirako agak toki
aretan ipinteko eskubidea artzeko.

Len sareak, goian kortxoak aza-
lean eusteko eta beian beruna sarean
zuzen geratzeko eukezan, eta alaxe
lagaten ziran itxasoan, arraiñik ba
egoan edo ez "a la suerte" luzaten zira-
nean, euren ingurutik igaroten zana
sarean sartuta, "enpatxata" geratu eta
arrantza al izateko.

Sareko arrantza orrek, gero,
kaiara joan eta saretatik arraiña banan-
banan ataratea eskatzen eban.
"Despiska" deitzen jakon zeregin orre-
ri, eta gau osoa itxasoan igaro ondoren,
barriro orduak eskatzen zitun molla-
aurrean, ontzia lotuta ipini ondoren,
arraiña saretatik askatu eta saltzera ata-
rateko.

Arrain asko egoanetan, sare
batzuk molla gaiñera ataraten ziran, an
andrak eta umeak be zeregin orretan
ekin egien, barriro illuntzerako gertu al
izateko, itxasora joateko.

Orain sareak batzuk ondoan era-
bilten dira tatarrez, arrastera deitzen
dautsen eran, asietan egal luzeak ditue-
la, eta gero, estutu ala, atzean, sakua,
orrela egaletan inguratzen dana saku
orretara sartu eragiñaz. Sare oneik ez
dira geldi eukiten, erabili baiño itxas
ondoak aztertzen. Eta mota askotako
arraiña batzen da saku orreitan.

Orrelako sareak darabillezan
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ertzeko arrantzaleak, antxiñetan?

Antxiña, ur ertzeko arrainak,
jateko lain emoten eban, baina ez bizi-
tzeko. Origaitik arrain andien billa ibili
bear izaten eben, urterako koipe eta
gantzak arrain andiak emoten zituela-
ko. Arrain saiña deituten eutsen.

Origaitik benetan arrigarri izan
zan gure zarren bizia, batez be, arrisku
andietan, arpoiak baiño beste izkillu
barik, arrain andien atzetik ibili bear
izaten ebelako. Ortik sortu ei zan bale-
arrantza.

Van Beneden belgikarrak esaten
dau, amargarren gizalditik amaseiga-
rrenera, euskaldunak zirala munduan
bale arrantza eta bere industria eskue-
tan eukenak, eta geien ekienak.

Lenengotan ementxe ibilten
ziran, gure itxasertzean, abere orren
atzetik. Sasoi aretan, jakitunen artean,
"balaena biscaiensis" deituten eutsen
emen artzen zan eredu edo tipoari.
Italiarrak "balaena dei baski" lez ager-
tzen ei eben eurekin egiten ziran itun
edo tratuetan.

Geroago, bale jatorrak galdu
edo aldendutean, beste andi mantsuago
ziralakoak agertu ziran emendik.
"Seda" deitzen ei eutsen emengoak.

Neguko arrantza izaten zan
emen bale-arrantza.

Jakiña. Batzuk esango dabe ia
arrantzale batek zelan deitu leikion
arrantza zeregin oneri, danok dakigu-
lako baleak izabereak dirala, itxas abe-
reak, eta ez arraiñak. Baiña ori baiño
pekatu andiagorik esaten da errietan
eta iñor lotsatuten ez dan lez, guk be
geienak edo asko zabalduta erabilten
daben esaera erabiliko dogu. Egia esa-
teko, gaurko gure gazteak izena bera
be galdu egin dabe eta bale ordez,
ballena erabilten dabe. Or be ba dago
pekatua.

Baleak, emengo urak epeldute-
an, Artico´ra joaten ziran.

Gure zarrak esaten eben lez,
itxas-orratza (konpasa) agertu zanean,
(eta ori, diñoenez, orain seireun urte
inguru izan zan) arraiñen segika urrun-
duten asi ziran emengo arrantzaleak.
Eta 1.372 urte inguruan Terranoba´n
sartu ziran euskaldunak. Orduan eus-

kaldunen ugartea dei-
tzen eutsen toki orreri,
Terranoba edo dalako-
ari. Andik berrogei urte
geroago Islandia´ra eldu ei ziran, eta
beste eun urte geroago Groenlandi
ingurutan ezagutzen ei ziran.

Lenengotan berrogeitik eun
toneladako ontzietan joaten ziran ara.
Eta eurak sartzen ziran tokiei emengo
izenak ipinten asi: ala diñoe an dago-
zala Mikela Portu, Baratxoa, Anton
Portu, Ederra eta beste ainbat.

Emen ibilten ziran artean, sarri
eukiten zituen bateko ta bestekoen
arteko asarreak, batekoak balea ikusi
ta arpoia sartu ta bestekoak beragaz
jaubetzen ziralako eta abar.

Ortik etorri zan geien bat be
arrantzaliak, euren buruak aldeztuteko,
alkartasunak sortzea. Au da, gaur be
ezagutzen dan izenez, Kofradiak.
XIIIgarren gizaldirako ba egozan
Kofradi oneik eta geroago ezagunak
dira bale-arrantzari buruz Donosti,
Getari eta Mutriku´k 1.339 urtean artu-
tako erabagiak.

Bermeo´n 1.353 urtean egin zan
Kofradia´ko legeak paperetan ipintea,
eta bertan esaten da, lege orreik aurre-
tik etozala, bosteun bat urte aurretik,
gizonak be gogoan ez eukezan denpo-
retatik. Eta Bermeo´n lez, Lekeitio eta
Ondarroa´n, lege bardintsuak

Bale arrantzako erabagietako
baten garbi azalduta laga eben, bein
portu batekoak balea jo eta zauritu
ondoren, bestekoak ez ebela bertara
urreratu bear.

Terranobara joaten ziran galeoi-
tan larogei lagun inguru joaten ziran
mariñel eta ontzi-mutillen artean eta
galeoia prest egoanetik asi eta beste
bederatzi illabetetarako danentzako
ogi, sagardau eta ardaua, eroan bear
izaten eben.

Esaten danez galeoi bakoitza
beteta etorten zan andik; arraiñandik
gain, milla ta berreun barrika sain,
gitxigorabera. Kapitan, pilotu eta
arpoilariei, soldataren gain, saiña emo-
ten eutsen, amarna edo ogeina barrika.

Orrez gaiñera baleen bizarrak be
emoten eutsezan. Baleen bizarrak,
mandibulako alde bakoitzean 250 iza-

ten
ziran. Bizarrak barik azur antzerakoak
ziran. Eta berebizikoak aiztoen (kutxi-
lloen) kirtenak, kortseen eutsigarriak,
abanikoen egalak, kapelen tentegarriak
eta antzerakoen sendogarri edo gogor-
garritzat.

Inguru oneitan arrantzaten ziran
baleetako miiña, bear ba da paparra
esatea egokiago litzake, eleizari
eskeintzen zan eta zati bat molla eta
kaiak egokitzeko.

Lengo euskaldunak,
Terranoba´ra lez, Canarias aldera be
joaten ei ziran antxiñetan.

Lanzarote ugartea euskaldunak
billatu eta menderatu ei eben 1.392
urtean.

Sasoi orretan euskaldun piloto-
entzat Ikastetxe bat be egon ei zan
Cadiz’en, esaten dabenez, arrantzatik
aparte, euskaldunak izan ziralako
Mediterraneo’n ibili ziran merkataririk
ausarditsu eta bizienak.

…………

Ni arrantzalia naz. Eskolan ibili
barik, asko ikasia. Bai arrantzan eta bai
itxas gaietan. Luze eta ordutan jardun-
go neuke, batez be guk ezagutu dogun
biziari burz. Eta negar eragin be bai,
gure estutasun, larritasun eta tirabirak
kontaten asi ezkero.

Gaur, zorionez, itxasontziak len
baiño arrisku gitxiago dauke; itxas-
lana len baiño erosuago egiten da; ira-
baziak, alegiñaren truke; len baiño
onura geiago dauke…

Baiña dana esan bear al dogu
egun baten?

Dana esan ete eutsan Peru
Abarka´ko baserritarrak Maisu
Juan’eri ao zabalik laga ebanean,
Bakoitzak berea eta urrengoan geiago.

Ni Diopil arrantzalia naz. Gaur
ba dagoz milla kapitan geiago esan lei-
kenak.

AUGUSTIN
ZUBIKARAI

ko be ba zala-ta, emengoak euren zati-
txoa ordaindu bear izan ebela.

Beste aldetik gaur arrain asko,
antxoa, txitxarro, atunkiak eta abar,
gure errietan dagozan lantegietan zain-
du eta gertuten dira, Orrela kontserba
janari lez saltzeko. Baiña antxoa gazi-
tu eta erbestera bialtzea gure gizaldia-
gaz batera asi zan. Italiarrak izan ziran
onera etorri ziranak lenengotan, eta
eurentzako gertuten asi.

Beste arraiñak "eskabetxean"
bakarrik ipinten ziran, brixidu eta
ozpiñetan, eta barrika (upel) txikietan
sartuta saldu, oraindik ojalatarik eza-
gutzen ez zalako.

Ala, gure gizaldiaren asieran,
danetara be, Bizkai guztian bost lante-
gi egozan konserbatarako eta zortzi
eskabetxerako.

Len gure txalopak hainbeste
joan etorri egiteko egokitasunik eta
alik ez eukelako, atunetako denporan
Santoña aldera joaten giñan edo
Asturias’era. An ondo arrantzaten zan
arrain ori eta dirua lagaten eban.
Origaitik, ara joatean, "Santoña-
Ameriketara" giñoiazala esaten gen-
dun. Eta andik ibilten giñan, illa ta erdi
inguruan.

Orduan potin andi edo txalopa
andietan joaten giñan.

Atunetarako aparixuak eroaten
genduzan. Aparixu orreik, soka, loro,
tantza eta amua eroaten eben.
Amuzkitzat malutak ipinten genduzan
amuan. Maluta, arto buruetako azala
izaten da. Ba egozan gure errian arto

denporetan orri orreik batzera baserrie-
tara joaten ziran gizonak, eta gero,
batu ondoren, ganbaretan sikatu eta
txalopei saltzen eutsenak. Tantza, zal-
dien buztaneko zurda izaten zan.

Gaur, ontzi bakoitzak, arrain
bizia gordeteko toki bereziak daukaz,
"bibero" deitzen dautsenak, eta sasoia
eltzen danean, Zarauz´ko abra,
Sagustan edo ta Frantziako uretan edo
Santander’eko baian sartu bear izaten
dabe karnatea, au da, antxoa, txitxarro,
sardin txiki eta antzerakuak, eta "bibe-
ro" orreitan bizirik eroan. Gero, ur
andietan, txalopen aurretan abor-esti-
bor espetak zabalduta, aparixuak eure-
tatik dindilizka daroezala, atun billa
asten dira. Bestetan, nun egon leiken
igarten dabenetan, arrain bizia jaurti-
ten asten dira, aren atzetik atunei urre-
ratu eragiñaz eta gero sareagaz ingura-
tu eta bera arrantzaten ekiñaz.

Gure txalupak gaur ez dabe bil-
durrik atun billa Azores’etara joateko
be eta joan be alaxe egiten dira, gaurko
teknikak bakartadearen bildurra galdu
eragiten dabelako.

Lengo txalupak, au da, plata,
txanel, batel, treiñeru, meñaga, txalo-
pandi, potiñandi, bapor, bolintxeru eta
abar, gaurko motor andi eta arrasteruei
bidea laga eta tokia emonda galdu
ziran.

Len eskuz erabilten ziran
ontziak edo ta aizearen indarrez.
Orretarako erramuak (arraunak) bear.
Gaur erramuak premiñan baterako
bakarrik eroaten dira eta banakaen
batek. Len txalopandiak belaz beteta

joaten ziran. Gaur bakarren bat edo ta
ziurrago bat-ez,

Len ontziak lotzeko arlanka,
arpeua, karpiña, ankilla erabilten ziran.
Gaur azalean lotzeko txupoiak.

Arrantzarako sareak, len, mai-
lla-bakarrak, iru maillakoak, bolintxa,
sareak eta treiña izaten ziran. Gaur,
geien erabilten diranak arrasteko sare
lodiak dira, edo ta bestela, bajurakoe-
tan, treiña.

Treiñak bereak ditu: berunak,
mamiña, kortxoko soka edo erlenga
eta beruneko erlenga, goiburua eta bie-
tzak.

Bein zabaldu ondoren, edo itxa-
sora jaurti ondoren, era onetara deitzen
dautse: eskua, papuak eta beiak.

Sarea brazaka neurtuten da.
Batezbeste trein bakoitzak 180 braza
eukiten dauz luze eta 50 braza sakon.
Braza bakoitza metro bi dirala kontuan
euki.

Sare oneik, arraiña erara etorri
ezkero, milla kilo asko, amarretik
gora, erraz inguratu eta arrantzatu lei-
kiez.

Oneik, eta beste asko, nik daki-
dazanak dira. Eta ori, eskolan ibili
barik eta gaurkoak lez ikasi barik.

Eta entzutetik, antxiñakoen barri
be ba dakit zerbait.

Gaurkoak antxiñako jakitea be
komeni dala uste dot. Origaitik zerbait
esatean asi gaitezen.

Zer egiten ete eben gure itxas
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Ondarroan, 1999ko ekainaren 26an, Zapato Azule
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Ondarroan bertso zaletasuna
noiztik datorren ez dakigu.
Esan geinkena da, gu gazteak

giñanean bertsozale eta sasi-bertsolari
asko egozala gure errian. Edozein
taberna naiz sagardotegietan, edonoiz
eta edozein ordutan entzuten genduze-
la.

Gizonak asko ez zirala fabrike-
tako andre, ume, sare-konpontzaille
eta gaiñontzeko eginkizunetan be beti
bertso kantuan zirala. Sasoian- sasoi-
koak. Andrek abesten zituenak santa ta
santo guztien ohoretan egindakoak iza-
ten ziran geienak.

Gero, urte askotan, itxas-gizon
eta arraunlariei ataratako kantuak iza-

ten ziran nagusi. Geroago bertsolari
entzutetsuak egindakoak abesten
zituen eta ia erri osoak ekiazan
Urretxindorranak, Txirritanak,
Bilintxenak eta denpora aietako ber-
tsolari sonatuen bertsoak.

Baiña ba-egozan beste era bate-
ko bertsoak; neska-mutillen goraberak
aztertzen zituanak: edo ederra zalako,
edo neskak laga ebalako, edo arroa
zalako, bertsoen bidez agertzen eben
euren samiña eta guraria.

Era ontako bertsoak erriko muti-
llek egiten zituezan eta gero alkarri
entzuten eutsoen eta horrela ikasi ta
zabaldu erri osoan.

Kontuan euki bear da denpora
artan eskola ekian gitxi ego-
zala neska-mutillen artean
eta belarriak zorrotz eta
burua argi ibili bearra izaten
ebela.

Bai ote zen bertso
egillerik gure errian?
Bai!Ba-egozan eta bertsoak
dotore egiten zituenak gai-
ñera.

Batzuk ezagutu gen-
duzan baiña beste asko ez.
Zaarrak zirala il ziran eta
eurekin batera eroan illerrira
euren altxorra, gordeten
jakin ez genduzalako.
Bertso batzuk izan ezean,
lenako bertso asko galduta
dagoz gure errian. Ala ta
guztiz, ba-liteke andre zaa-
rren batek edo geiagok ber-
tsoren batzuk gogoratzea
edo etxeko zokoetan norbai-
tek gordeta eukitzea. Ia ba
andre maiteok, atara pape-
rok !

Ondarroa´ko bertso
zaletasuna, noiztikoa da?

Nik ez dakit noiztik
edo noiz sortu zan gure

errian zaletasun ori, baiña nire ustez
antxiñatik, eta gaiñera Gipuzkutik.
Begiratu baiño ez daukagu Ondarrutar
guztiak egindako bertsoei: Denak era-
biltzen duten aditza ta joskera
Gipuzkoarra da.

Baiña esan bearrean nago eza-
gutu nebala gazterik erritik igesitako
mutil bat Bizkaiera zoragarrian idazten
ebana. Domeka Arantzamendi
Arrizabalaga. Venezuelara joan zan
guda madarikatoak bultztuta eta bertan
il zan. Dolores Sagasta eta Kandido
saguaren semea zan. G. B.

Nortzuk ziran Ondarroa´ko ber-
tso egilleak? Nik dakidazanak one-
txeik. Tiburtzio, Brontxe, Burgoa,
Domingo gorra, Jose Urkiza, Joakin
Arrasate, Felipe Aundi, Donato
Etxaburu, Kasto jirona, ankamotx eta
Antxubixa baserri´ko Exkerra ( lurrez
Berrituarra ). 

Begira zelako bertsoak egiten
zituezan: orretarako, lenengo Felipe
Aundirenak ipiniko ditudaz.

Felipe Jenoveva Txokuren muti-
lla zan, baiña egun batetik bestera ase-
rretuta, Felipe laga egin eban. Onek
(Felipe´k ) ordaiñez ikusi zelako ber-
tsoak atara zituan.

Printzeza de kalberre

kalandian dago 

neska polita baiña

koskorrakin dago.

A,zer koskor polita

begian ondoan

pausua triki-traka

mutillen moduan

Zapata takoi altu

bi pezetakoak,

Ez dira orreik zapata

edozelakoak.

Kokotian zigeme

gerrian ugala,

Orrei tokatzen zaie

señorito bana.

JOSE URKIZA
Alturako sasoia eldu zanean

etxetik urteeban besteekin batera.
Neska-laguna ondo ta adiskide agurtu
eban, baiña kostera eginda etorri zane-
an alargun bategaz ezkonduta billatu
eban. Begira onen bertsoa.

Maria landaribar

daukazu izena,                      

Ondarroan jaio-ta                  

bizi izan zarana.                      

Jose naiz zure ondoren

ibili naizana,

bost bidar damutu zait

zu nobia izana.

(bertso onek lagunak izango
dituz, baiña, nun dagoz?)

JOAKIN ARRASATE 
(NEURE OSABA)

Onen bertsoa be bakarra baiño
ez dakit. Gure etxean ba-ziran baiña
ezin izan dot paperik billatu.

Lekeitiarrak joan ziran

pozikan Asterrikara,

bolanderia ugari euken

ederragoa patxada.

Donostiarrak uxuarekin

laugarren gelditu da

uste etzuten zezen gorriak

sartu diote adarra.

JAUERIK BAKOA ?
Ona beste bertso bat ez dakigun

norbaitek egindakoa.

Ondarrutarrak beti

bitoriosoak,

naiz txarto begiratu

alboko auzoak,

arraunlari ederrak

eta airosoak

bentzitu dituguz guk

aideko usoak.

ANKAMOTX
( JOSE MANUEL IMAZ)

Ankamotz mutil zaarra zan.
Txordo kalegarbitzilearen Osaba.
Gazterik il zan.

Egun baten beste lagun baten
ordez joan zan itxasora(saritan denpo-
ran) eta etxera etozela barran txalopa
ondoratu eta bertan ito zan.

Berak egindako bertso bat
Tiburtziok bere sagardotegian ipiñi
eban arbel edo pizarra baten idatzita.
Begira nolakoa:

Ekarri nai dabenak                     

besigu naiz leebatza,                   

naiz momatx naiz kolaxo             

naiz papardo baltza,                   

orioa debalde                             

ogiaren kobrantza,                      

emen ez da faltako                      

ojaela ta ikatza.                          

Birtute kardinalak

dira iru gauza,

lenengoa fedia

bigarrena ezperantza,

irugarrenak egin du

ainbeste aldakuntza,

ilda karidadia

bizi da bengantza

ikaratuta nauka

emengo mudantza.

Kasto jirona ta lagunak eginda-

ko bertsoak be ezagunak dira. Kasto,
Erromalda Panperoren senarra zan, eta
bere azken urtiak goiko kaleko egoitza
zarrean emon zituan. Ikusi zelako ber-
tsoak.

Kalian gora-bera                        

Ixil da serio,                               

guk neskatxarengana

beti amodio,                               

zirri egin diola                           

batek esan dio                            

multa pagatu degu                      

au dala medio.                           

Laugarren oietatik

bat etxera joana,

etzan arrimatzaille

neskatxarengana,

lagunak ziralako

kastigu emana,

ark ere izango du

pagatutzen lana.

JOSE BURGOA
Arrantzalea: bertsolari azkarra

ta ugaria. Makiña bat bertso idatzitako
gizona, baita agotik-agora bertsoak
botatzen ere ekiana zan. Arek eginda-
koak errian zabalduta egongo dira bat
baiño gehiago.

Begira exkerrari egun baten bota
eutsona. Baita Berriatuari be.

Iñori kantatutzen 

zebillen berori, 

paraje ederrian

gaur zera erori.

Boletorik gabeko

gizona da ori  

parte emango diot

Zeladoriari.                                

Berritxu´ko errian

pasatu dalako,

O n d a r r o a  2 0 0 1 O n d a r r o a  2 0 0 1
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ONDARRU’KO BERTSO
ZALETASUNA
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Jose Maria Azpiri “Iperkale”

Ondarroan, 2000ko ekainaren 21ean. 
Guruzne Badiola sareak konpontzen Kofradia aurrean.
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obligatua nago

bertsoetarako,

plaza bat egin dute

ez dakit zertako,

askoren eritxian

zezenetarako,

ondra txarrak ez ditu

andik atarako.

EXKERRA
Gizon au izatez Antxubixa base-

rrikoa zan (Berritxu). Baiña beti
Ondarroa´ko batzokian egoten ei zan.
Ondarroa´ko arraunlarieri buruz asko
idatzi ebana. Begira nolako bertsoak.

Lenagotikan ere

entzuten genduan,  

arraunlari on asko

zala Ondarroan; 

Ogeita zortzi urte 

etzirala joan, 

banderakin etorri 

ziraden orduan, 

neuk daukat goguan,

nola ikusi nuan, 

pozik inguruan,

nola etzeguan, 

arraunak dantzatutzen 

oien moduan.  

Donosti ta Ondarru

Pasai ta Ondarribi,

oiek ziran kostauan

lenengo jarri;

zorrotz begiratutzen

zioten alkarri,

iñork ere etzun nai

izan barregarri,

begira alkarri,

estu eta larri,

zuzen ez etorri,

txantxa txarra da ori,

gaitz da bentaja kentzen

Ondarrutarrari.

DONATO ETXABURU
ETA BERE LAGUNAK

Kale-kurutzin, Pione´ko denda-
ren aurrean bizarra ta ulia mozteko
dendatxo bat eukan gizona ei zan
Txanboliñ. Aari eder bat eukiten ei
eban Antigua´ko bidean, baiña txoriza-
le andia ei zan berez Txanboliñ.

Denpora artan, astero
Lekeitiotik etorten ei zan andre bat
erropak tintatzera eta Txanboliñegaz
tratua egin onen aariaren ordaiñez,
zozua ekarriko eutsala esanez.

Tratua egi eta bakoitza bere
bidetik pozik agurtu ei ziran; baiña
Lekeitiar andrea maltzurragoa izan
edo... Txanboliñ´i ekarri eutsan zozoa
emea ei zan eta aborik zabaldu bez.

Goiko-Torreko gorengo kan-
toian taberna ei egoan eta bertan ego-
ten ziran mutillak bertso onetxeik
atara.

Errepika (estribilloa)

Zozo eder bat ekarri dute

aarien aldera,

gizontxo orri eman diote

nai zuen aukera:

azkar-aguro etorri zaigu

tinteria bera,

aari gaixoa eraman dute

Lekeitio aldera.

Goizian goiz asten da 

zozoa kantari,  

egun onak emanaz 

beti txanboliñ´i, 

jotzen asten danian 

musika berri ori, 

agradatutzen zaio 

jende guztiari. 

Zozo orrek ei dauko

trabaju fuertia,

argaitik ematen dio                     

beti txuletia,

lau bat arrautzarekin

berakatz zopia    

txanboliñen zozoak

dauka suertia.

DOMINGO GORRA
(DOMINGO AZPIAZU)

Gizon au, Jesus pintxi eta Pedro
Mari txatxitaren aita zan. Berau zan
gorra baiña bere emazteari deitzen
eutsoen Joxpa gorra. Kalandiko amaie-
ran bizi ziran gazte denporan eta gero-
ago be bai. Begira bere bertsoak.

Donostiara allegatuta 

jendia asi zan esaten, 

Bilbo´ko galdareteruari 

errez zala irabazten,

orren abillak izanda zertan 

Donostira etzera joaten,  

Gipuzkoa´ko mekanikoak  

probatu dituguz aurten.  

Gipuzkoa´ko profesoriak

pentsata zeuken jokoa,

lendabiziko Donostiarra

bigarren Pasaiakoa,

irugarrena Ondarrabia

laugarren Ondarrokoa,

baiña Beitian kuadrilla ez zan

horrela gelditzekoa.

TIBURTZIO URROSOLO
Maria Paz Drogerixakun

Atxitxe. Gizon eskolatua. Musikalaria
eta bertsolari azkarra. Auxe da denpo-
ra aietako gizonik gertuena edo prepa-
ratuena. Onen bertsoekin liburutxoren
bat atarata dagola uste dot.

Alkate jaunan baimenarekin

Kanpora gera atera,  

Kalerik-kale kantuan gatoz

Karnabal zelebratzera, 

Urten guztiok balkoietara  

Mariñelak ikustera,  

Gauza ontxo bat emon egizu  

Limosneria ba-zera,

Gauza ontxo bat emon egizu 

limosneria ba-zera.   

Asko daukanak kapoi eder bat

edo korda bat txorixo,

solomo zati lodi-lodi bat

pozikan eman leikixo,

beste guztiak txakur txiki bat

ori be ezta preziso,

zeren senarrak tabernarako

lenago kendu leikixo,

zeren senarrak tabernarako

lenago kendu leikixo.

JOSE URKIOLA
(BRONTXE)

Bertso egille ugaria eta ona, ain-
bat bertso eder egindakoa au be.
Estropadetako bertsoak oso onak dau-
kaz: begiratu ta irakurri oneik.

Bertso berriak jartzera noa 

gusto duenak aditu, 

nere barrena betea dago

gehiago ezin kabitu,  

pentsamenduan jarri orduko 

biotza jata mobitu,   

naiago nuke pasau bezela 

zuzen kontako ba-nitu. 

Motiborikan asko ba-degu

zerbait esaten asteko

danontzat igual egon da aukera

estropada jokatzeko,

gure auzoak modu orretan

gu gorrotoan artzeko,

motiborikan ez dot billatzen

tamaña ortan jartzeko.

Nik ba-neukan ixeko bat orain
bizi izan balitz 132 urte eukiko zitua-
na: arek bertso kontuan etzekianik
etzegoan. Bere esanetan eta neuk kon-
tuak atarata, orain 200 bat urte gabon
gau-erdiko mezatan baten batek koru-
tik kantatako bertsoa da orain au be.
Etzekian norena zan. Orduan ez egoan
argirik eta kandela argitan eta gari-las-
toekin egindako txorta edo azaoak egi-
ten eben argitasunean eleizaratzen ei
ziran. Baiña sasoi artan gau-erdia guz-
tiz berandu zan, eta itxura txarrean
(asko edanda) joaten zirala eta bikario-
ak galerazo edo kendu ebala gau-erdi-
ko meza esaten eban.

Azken urtean mezatan egoazala
koruko illuntasunagaz baliatu eta kan-
tatu ei eban baten-batek.

Txis, miz, zer egiten dezu

Joan bagarik itxasora?

Iparre´ko kalan arraiñak utzita

Joaten gerade Arritxura.

Eta gaur, zer? Gaur be ba-dau-
kaguz bertsolariak eta bertso egilleak,
baiña kalian edo tabernatan ezta orain
bertsorik kantatzen.  Ba-dago kuadrilla
bat tarteka tabernetan batzen edo
alkartzen diranian kantuari eusten dio-
tenak, baiña ori tarteka, gitxitan izaten
da.

Azpiri Jose Mari
"IPARKALE"
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“Cantores de Santa Ageda”, Jose Benito Bikandi. ROSANA GOIKOETXEAK EMONDAKOA
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K A I X U A K

Nire erriko eleizak

torre luziak ditu,

torre luzien puntan

kaixu bat da gelditu

Geldi, tente, zurbil kaixua,

Ezaguna dau itxasua,

Itxasoan laster ekaitza,

Biotzik ez duenen gaitza.

Geldi kaixua torre puntan,

estu bateltxoa kulunkan,

larri gizona erramutan,

arro itxasua olatutan.

Bits eta orru,

orru eta bits,

bizi ta arru

olatuak dabiltz

Torre puntako kaixuak

itxas lurruna edari,

erramulari gaixuak

lurran musua egarri.

Olatuak gau ta egun

jo ta jo gartsu lurra;

egaletan, edonun,

pil pil olatu adurra.

Tabernetan agurak

ekaitzaren igesi,

gallurretan kaixuak

uluka ta intziri

MARIÑEL ANDRAK

Kantari jatorrak dira

arrantzale andra fiñak,

kantuz zoli

ta itzez argi

egi esale gordiñak.

Beti kantari

goiz ta arratsean,

ta illuntzean

negar ta otoi

itxas aurrean.

Bixkor dabillez orratzak

sare ta treñak konpontzen,

ta ekin kantuz,

alai, damuz,

gogo-biotzak nasaitzen. 

Beti kantari

goiz ta arratsean,

ta illuntzean

kezka ta larri

urrungaitzean.

Besigu tretzak gertuten

gizonik ez euren bardin.

Kantu miñez

amuk betez

beti atzamarrak arin. 

Beti kantari

goiz ta arratsean,

eta oiean

ames gozua

olatuetan,

Kantuz dakarrez goguan

illeta, min, zori ta jai,

kantu alai,

kantu itzal,

itxas miñak kantua nai. 

Beti kantari

goiz ta arratsean,

eta gabean

ixiltasuna

bakartadean.

Amatasunan negarrak

kantutan dira gordiñen,

biotz bera,

biotz lera,

kantutan dira bardiñen. 

Beti kantari

goiz ta arratsean,

negu latzean

negar ixilla

alarguntzean.

Kantu dira itxasoak

mariñek emakumetan,

kantu bigun,

kantu leun

olatuen doñuetan. 

Beti kantari

goiz ta arratsean,

arnas betean,

itxasoaren

kantu luzean.

E R L A I Z E A D A N T Z A N

Erlaizea dantzan

itxas zabalean,

zuri ta urdin,

urdin ta zuri,

apar ta apar

bitsetan gangar.

Erlaizea dantzan

itxas zabalean,

batelak moskor,

gizonak konkor,

dantza dantzari

kili kalari.

Erlaizea dantzan

itxas zabalean,

artalde zuri

dala dirudi

liortarrentzat

itxas barrenak

Erlaizea dantzan

itxas zabalean,

geldi eziñik

dabiz txirriñak

ega ta egan

eten zorian.

Erlaizea dantzan

itxas zabalean,

plisti ta plisti

-aitz puntak busti-

bits ta txipristin

jaso ta jausi.

Erlaizea dantzan

txipli txapla txaplan……

O n d a r r o a  2 0 0 1 O n d a r r o a  2 0 0 1

BERTSO JARRIAK
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Augustin Zubikarai Bedialauneta

O N D A R R O A , E U S K A L  K U L T U R A R E N  K A B I A

ROSANA GOIKOETXEAOndarroan, 1999ko ekainaren 26an, Zapato Azule
“Sarea, Trabola eta tretzak” konposizioa.
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Literatura beti lehen lehenik
idaztea da, gure bizitzatatan
gertatutakoaren gainekoa beha-

tuta ala behatuta eta asmatuta bezala
idaztea berdin berdin diolarik literatu-
ra oinarrizko izenez adierazteko. Baina
gure garaian, euskal kulturan bezala
atzerriko bestetan, mundu guztitik
jasotzen ditugun berrin arabera atzerri-
ko beste guztietan baita ere, literatura
kontzeptua asmakizunezko idatziak
nagusiki, askok bakarrik, izendatzeko
erabiltzen du jende batek, herri pentsa-
menduen mailan literatura hitzak ia
gehienetan horixe esan nahi duelarik.
Baina edozein pentsalari zehatzak
garai guztitan, ¡nonbait!, literatura
lehen lehenik idaztearekin beti lotu du
eta gero gertatutakakoa behakuntzaren
ala behakuntzaren eta amaskuntzaren
arabera ematearekin baita ere. Adibide
hau dakart hemen hondora azaldu
dudanaren lekuko nagusienetakotzat

joz: MERRIAN eta Noah WEBSTER
egileen hiztegian, hirugarren argitalpe-
netik jasota, Webster’s Third New
International Dictionary of the English
Language Unabridged with Seven
Language Dictionary  hiru bolumen
(1966), "litterature" hitzari buruz ber-
tan dizkioten gauza ugarietako batzu
hemen hurrena irakur daiteke:

Lit-er-a-ture ... b: the body of
written works produced in a particular
subject (they speack a ... sonorous and
flexible language, and their – is not
unworthy of their language – H. T.
Buckle) (that superbe mess of thought
and obsevation, lust, rhetoric, and
pedantry, that we call Renaissance -
–Clive Bell) c: the body of writings on
a particular subject ( the -  on field
sports is a mass of technicalities held
together with a sticky kind of nature
loving – J.M.Barzun) (any scientist ...
will answer that at the beginning of an

attack on any problem his first task is
look up the existing - – T. H. Savory )
d: leaflets, handbills, circulars, or other
printed matter of any kind ( asked for
volunteers to distribute campaign -) (
induced to migrate to by glowing real-
estate development - – Amer. Guide
Serires: Tenn. ) ...

MERRIAN eta Noah WEBS-
TER, 1966, Volume II: 1321-b.

Goiko aipamenean jatorrizko bi
ikur nire eskukonputagailuan ez ditut
aurkitu eta bertan neuk aukeratutako
beste bi ikur hauekin ordaindu ditut:  "
( ",   " ) "  eta " - ". Noah WEBSTER
1758.10.16 Conneticut-en jaio zen eta
1843.05.28 hil, ez dakit non. WEBS-
TER Noah-ek berak bakarrik 1829an
atera zuen hiztegi honen lehen argital-
pena honako izenburuaz: American
Dictionary of the Esnglish Language.)

ONDARROAN JAIOTAKO 
(1864.05.04) ETA ZUMAIAN 
HILDAKO (1920.01.14)  
TXOMIN AGIRRE BADIO
LA ANTROPOLOGIAZKO 
ETA ASMAKIZUNEZKO 
LITERATURGILEA.
Txomin AGIRRE literaturgiletzat eza-
gutu zuten bere bizidenboran eta ber-
din ezagutzen dugu bere hildenboran.
Literaturgilea izan zen, ¡bai horixe!,
lehen lehenik idatzi zuelako, ordea.
Zein printzipioz idatzi zuen?. 

Lehen bezala gaur, literaturgile-
ei gure artean eta mundu zabalean ere
asmakizun ahalmena eta hizkuntza
ezagutza printzipio nagusienetzat
eskatu ohi diete literatura kritikagileek
eta gainera jendeak. Baita beste prin-
tzipio bat ere, beren idatziak plazaratu
eta handik hurrengo urtetan, lehenik
aitortzen eta gero eskatzen zaie, bati-
pat sona handia kulturan lortu dutenei,
beren idatzietan kulturen ezaugarri
nagusien analizatzaile izan direla eta
aurrrantzean ere lan hori burutzen
jarraitzea. Hona hemen adibide nagu-
sinetako bat, berri berria, aurtengo lite-
ratura nobel sariduna S. NAIPAUL,
1932an jaioa, Trinidadedko
Chaguanasen eta Inglaterran bizi dena.
Honelaxe literaturgile hau mugatzen
du ... interneteko orrialde honetan
"http://almaz.com/nobel/nobel.html ":

Date: Thursday, October 11,
2001 (1:00 p.m.) 

Prize: LITERATURE 

Awarding institution: The
Swedish Academy 

And the winner is... 

V.S. Naipaul 

"for having united perceptive
narrative and incorruptible scrutiny in
works that compel us to see the pre-
sence of suppressed histories" 

Hau da, "suppressed histories"
edo izkutatutako, ixildutako, debekatu-
tako historiak ikustera bultzatu gaitue-
lako V. S. NAIPAUL antropologiazko
eta asmakizunezko literaturgileari
Suediako Akademiak aitortzen digu
Nobel Saria berari aurten eman diola.
NAIPAULen idazketa printzipioak
Suediazko Akademiak hauek direla
esaten digu "perceptive narrative" edo
kontaketa sensiblea eta "incorruptible
scrutiny" edo behaketa ezustela, biak
"united" edo elkartu dituelarik. Beraz

kasu honetan ere antropologiazko
behaketatik abiatu da V.S.
NAIPAULen literatura asmakizunez-
kora irtxiz.

Nik gaurko idatzi honekin, beste
behin, defendatu nahi dudan nire tesia
ezaguna hauxe da: literaturgilea lehe-
nik idazten duen edonor dela eta hurre-
na literaturaz gure egunetan ulertu ohi
dena aldi berean beti modu batera edo
bestera zientzia motaren bateaz abiatu-
ta asmakizunez burututako idazketaz-
ko pentsamendua dela.

Gaurkoan nire hipo-tesia hori,
tesia geroz eta gehiago frogatzen joan
nadin, ondarrotar Txomin AGIRRE
BADIOLA (1864/1920) euskal litera-
turgile nagusienetakoaren antropolo-
giazko azterketaz argitzen saiatuko
naiz.  Antropologiazko frogak ematen
joateko lehenik Luis VILLASANTE
literatura ikertzaileak AGIRREri buruz
idatzitako zenbait zati aipatuko ditut
nire analisiazko laburpen batekin aipa-
tutako idatzi bakoitzari hasiera ema-

nez. Hurrena neronek 2001ko urriaren
14ean asteartez Ondarroan egin dudan
etnografiazko zati batzuk hitzez hitz
aldatuko ditut ondoren AGIRREren
Kresalako zati batzu beraei kontraja-
rriz, AGIRREn zatiak eta nireak bat eta
bera direla frogatutzat utziz eta gaine-
ra nire hipotesia tesiago bilakaratziz.

Luis VILLASANTEk, 1966an,
Txomin AGIRRE BADIOLAren
Bizitzaz Eta Literaturaz Idatzitako
Zenbait Pasarte Nire Analisiazko
Laburpen Batekin Hasiz.

Luis VILLASANTEk 1966ko
garagarrillaren 10ean sinatutako
"DOMINGO AGIRRE BADIOLA /
1864-1920" izeneko idatzia
Arantzazuko Frantziskotar argitaletxe-
ak 1981an AGIRREren Garoa berrar-
gitaratu zuenean, bostgarren argitalpe-
na zelarik, liburuaren hasieran azaldu
zen, 3/16 orrialdeen bitartean.

Bere idatzi hartan
VILLASANTEk Txomin AGIRREren

O n d a r r o a  2 0 0 1 O n d a r r o a  2 0 0 1
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TXOMIN AGIRRE BADIOLA
(Ondarroa,1864-Zumaian, 1920)

ANTROPOLOGIAZKO ETA ASMAKIZUNEZKO LITERATURGILEA

BERE  KRESALA ELEBERRIAN

(Euskalerria aldizkarian argitaratua 1901)

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

Joxemartin Apalategi Begiristain

Literatura Beti 
Lehen Lehenik 
Idaztea Da.

1995ko irailaren 6an honako izenburudun aintzinso-
lasa idatzi nuen "PERTSONATASUN ANTROPOLO-
GIAZKOAREN ADIBIDE BAT 18. ETA 19. MENDE
ARTEAN" (orrialdeak: 7/12)  nire lagun eta lankide
etnohistoriagilea Pello Joxe ARANBURU
UGARTEMENDIAren 1995ko liburu berrirako:
Juan Bautista AGIRRE ELOLA 1742-1823 GIZON
ETA APAIZ EREDUGARRI. Aintzinsolasan literatu-
ra kontzeptuaren ulerpena gure artean baita ere
nagusiki eta ia bakarrik askotan asmakizunezko
idazketatzat hartzeko ohitura hori amaitzearen alde-
ko tesia agertzen nuen. Une hartan hori frogatzeko
Pello Joxeren liburu berria hartzen nuen adibide
egokienetakoen artean bezala. Hona hemen ondoan
nire tesia hau laburbiltzen zuen pasarte bat delako
aintzinsolasatik aldatuta:
ARANBURUk agiri idatzizko mihaketa luze eta ana-

lisi micro-psiko-sozialaren tesitzat Joan Bautista
AGIRRE ELOLA, Asteasuko Agirre bezela erakusten
zaiguna gipuzkera literarioaren sortzailetzat jo duten
literatur-azterlariek, "Euskal idazle, klasiko, goren
mailakoa (3) bezain eredugarri izan zen giza eta
apaiz arloan ere" baieztatzen digu, tesia bezela azal-
duz (ARANBURU P.J. 1995:168-11/12). Azken hiru-
lau bat hamarkadatan euskal ikaskintza orotarikotan
gogotsu barreiatutako mezutan AGIRRE ELOLA
ligeraturgiletzat, eta besterik ezer gutxi, hartu ohi
izan da. Bazen garia Pello Joseren tesia bezalako bat
egiteko eta ezagutarazteko, hots, Joan Bautista AGI-
RRE ELOLA gizon eta apaiz eredugarritzat hartuko
zuenik! Aspaldidanik 20. mendean euskal literaturta-
sunarekin pare euskal literaturkeria pean euskal pen-
tsamendu ekoizpen oro ikusteari ez zaio erabateko
amaierarik ematen. Hori egiten ez dugun bitartean
euskal pentsamendua ez da erabat oinarrituko, hots,
betean zientziazko izanen!.
APALATEGI BEGIRISTAIN Joxemartin, 1995: 8-2.

48700 Ondarroa – Goiko Kalea: Ezkerretako Etxea, 26. Zenbakia, Da 
Txomin AGIRRE BADIOLA Literaturgilearen Jaiotetxea.

2001.10.19.5.pm. Ateratako Argazkia.
Argazkigilea: Joxemartin APALATEGI BEGIRISTAIN a.i.
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nortasunari buruzko zenbait oinarrizko
berri ematen zuen. Nik hemen hurrena
analisia labur bat hasieran emanez
horietako berri batzu alzalduko ditut: 

1.AGIRRE, Ondarroan jaioa
eta arrantza bizimodu arriskutsuaren
lekuko handia

Goiko-Kaleko 26 garrena duzu
Domingo Agirreren jaiotetxea. Andik
ikusten zuen bere haurtzaroan itxaso
aserrea eta Ondarruko itxas-sarrera
gaiztoa. Txikitatik bere begiekin ikusi
zuen arrantzaleek eramaten zuten bizi-
modu latz neketsua. Eguneroko ogia
irabateko pasa bear izaten zituzten
arriskuak. Aren aita, ordea, esan dugu-
nez, ez zan arrantzalea, arotza baizik.

VILLASANTE Aita Luis,
1966.garagarrilla.10. in AGIRRE
Domingo 1981: 4-2.

2.AGIRRE bere familiaren txi-
rotasunaren aitorle zuzena edonorren
aurrean, nonbait!..

Azkuek berak kontatzen digu
nola bein, Ondarrun zeudela biak,
Agirrek erdi lotsaz esan zion: "Ik,
nerea lango etxe tutu batean eztek
sartu nai izango"... Eta eraskin au jar-
tzen dio Azkuek bere lagunaren ateral-
diari: "Gizonak: Conderen semetzat
artu ninduen nere adiskide maiteak; ori
gero lau urtetan elkarren barruko giña-
la"...

Ibidem: 6-2..

3.AGIRRE, bere kulturazko
hizkuntzaren (euskararen) eta sinesme-
naren (Jainko Katolikoaren) arduradun
osoa.

Olaizola Bilboko jaun kanoni-
goak (Zumaiarra da bera) kontatu digu
nola Agirrek agertu zion bein apezpi-
kuari barruan zeraman kezka. Euskera-
gauzetan denbora ematea ia ez ote zen
bere apaiz eginbideen kontra izango?
Jainkoak naiko ote zuen hori? Auxe
zan kezka. Apezpikuak, naiz eta erdal-
duna izan (Eijo y Garay uste dut zela),
bide ortatik jotzeko esan zion. Eta
aurra zapata berriekin baiño pozago
atera omen zan D. Domingo apezpi-
kuaren  ikustetik. Negar ere egin omen

zuen pozaren pozez.

Ibidem: 8-2.

4. AGIRRE, kondaira, teologia,
literatura eta euskal kulturan ikasle
amaigabea eta sortzaile gorenetakoa.

Zumaiako mojek urte askotan
(ia oraintsu arte) gorde izan dute D.
Domingoren lan-gela, aren liburutegi
ta guzti, ark utzi bezalaxe. Aren libru-
tegiko liburuak sail auetakoak  ziran
geienbat: Kondaira, Teologia,
Literatura, eta Euskalerriari ta
Euskarari zegozkionak. Ikas zalea ta
estudiora emana izandu zan beti.
Euskera gauzetan batez ere, egunetik
egunera egiten ziren azterketa eta lan
berrien jakiñean zegoen.

Ibidem: 9-5.

5.AGIRRE,  Karlisten azken
gerratearen ondorioz emandako euskal
kulturaren zapalketa gainditzeko eus-
kara idatziaren ereduetakoa.

Domingo Agirrek bere aurtzaro-
an ezagutu zuen karlisten azken gerra-
tea. Gerra hura bukatutakoan, fueroak
kendu edo moztu egin zizkiguten. Eta
ain zuzen, orduan sumatzen da euskal
bazterretan alako kezka, dardara eata
urduiritasun bat euskeraren alde, ordu-
ra arte inñoiz sumatu ez zen bezelakoa.
Euskera salbatu nai da. Fueroak galdu
ditugun ezkero, izkuntza behintzat ez
dezagula gal. Arrese Beitiak saria ira-
bazten du bere olerki  famatu arekin:
"Ama Euskeriari azken agurrak"
(1879). Manterolak Euskal Kantutegia
(Cancionero Vasco) ateratzen du, eta
gero "Euskalerria" deitzaion aldizkaria
sortzen. Kanpionek bere Euskal
Gramatika gotorra ematen du argitara
(1884). Errietan euskal festak antola-
tzen dira. Euskalerriari eta euskerari
buruzko aspaldiko obra galantak biga-
rren edo lehen aldiz orain argitaratzen
dira: Henao, Moret, Novia de Salcedo,
Aizkibel, Mogel, Astarloa.
Iparragirrek bere "Gernikako Arbola"
asmatu, eta bereala euskaldunen kan-
tua biurtzen da.

Ba da kezka bat bizi bizia.
Euskera salbatu nai da. Baina nola?...

Domingo Agirre kezka eta asmo
oien erdian azi ta koskortu zan. Eta
giza-nortasuna mamitzen den urte
oetan, an biotz-barruan kokatuta aurki-
tu zuen euskeraganako su hori. Nola?
Nork Daki? Norberak ere ez, geiene-
tan. Nolanai ere, apaiztu ta bereala
ikusten dugu Domingo Agirre euskera-
ri lotua, euskeraz idazten, euskera lan-
tzen. Eta bere bokazioa ez zuen iñoiz
ukatu.

bidem: 9-6.

6.AGIRRE, "erri izkeraren"
edo eguneroko bizimoduko hizkuntza-
ren idazle eredua.

Olatu guzti oen erdi erdian mur-
gilduta bizitzea tokatu zitzaion gure
Txomini. Aro berrien muga-mugan
kokatua aurkitzen dugu bera. Garai
artan dogma bezala zabaltzen eta aiza-
tzen ziren teoria eta uste bazuten
marka nabari da aren idazlanetan (nola
ez?).

Kresalaren itzaurrean ara ze ida-
tzi zuen berak: "Askori entzun deutsat,
eta milla aldiz bai, oso neketsua dala
guk egiten ditugun gauzak irakurtea,
errezago ipiñi bearrean, dana ipiñi
dogula geroago ta gatxago, ta ortik
datorrela euskerazko libururik inñok
ez ikusi gura izatea".

Dena dela, eta oro ar, azte edo
anditze krisis bat izandu zan ura. Uts
eta zulo guztiekin ere, euskera mailla
obe batera jsotzeko izandu zan.
Txomin Agirre, berriz, mobimendu
onek ekarri duen fruiturik bikaiñeneta-
koa dugu. Izan ere, teoria eta sistema
guztien gaiñetik, ba da Txomin
Agirregan alako sen bat, zentzu bat,
neurriaren sentidu bat eta ederraren
intuizio bat. Aren lan guztiak arduraz
eta patxardaz egiñak izan dira. Izkera
pin, apain eta autatua darabil beti. Erri
izkeraren gozoa ta guna bereganatu du
eta bere lan guztietara ixurtzen asamtu
du.

Ibidem: 11-6.

7.AGIRRE, historiazale eta
batipat antropologiazko eta asmakizu-
nezko literaturgile handienetakoa.

Kondaira eta biografi-gaiak gus-
tatzen zitzaizkion gure idazleari, eta
ala egin zigun "Itziarko Amaren
Kondaira laburtxo", "Etxeberria tar
Silberio Frantzisko Jauna" (au da
Txomiñi berari latiña irakatsi zion
apaiza), "On Pedro Nobia
Salzedokuaren jaiotzako lenengo eun-
kidan", ta abar. ...

Nolanai ere, eleberri edo nobe-
lak dira Txomin Agirreren obrarik aun-
dienak, eta ari fama guztia eman diote-
nak.

Ibidem: 12-4.

8.AGIRRE, bere euskal kultu-
raren antropologiazko eta asmakizune-
ko idazle oinarrizkoa eta etorkizune-
koa.

Iru nobela idatzi zituen: 1
Auñamendiko Lorea (1998); 2 Kresala
(1906: au da liburu bezala agertu zene-
ko urtea, baiña "Euskalerria" aldizka-
rian atalka agertu zan aurreko urtee-
tan); 3 Garoa. Eta laugarren nobela
egiten ari zan, "Ni ta ni", eriotza eldu
zitzaionean.

Kresala ta Garoa izan dira arra-
kasta eta estimazio geiena izan dute-
nak. Hura bizkaieraz eta au gizpuzke-
raz, hura itxastarra eta au menditarra,
biak dira anai bizkiak. Euskaldunen
bizikera ta oiturak dute gaitzat. Gure
erriaren irudia ematen ain ederki asa-
matu duelako, oritixek eldu zaio  (bes-
teak beste) gure idazleari fama ta
omena. Fausto Arozena jaunak idatzi
du Kresala ta Garoak Peredaren beste
bi nobela gogoarazten dizkigutela:
Sotileza ta Peñas Arriba, alegia. Izan
ere, Sotilezak itxasoko bizikera konta-
tzen digu, eta Peñas Arribak mendi-
koa: hura 1885 urtean atera zan, eta au
1894 an. Seguru asko Txomin Agirrek
ezagutuko zituen Pereda jaunaren
nobela oek, eta berarbada oek emango
zioten beste auek asmatzeko aitzakia
(nik ezin erabaki nezake puntu au).
Baiña hori ala balitz ere, orrek ez du
ezer esan nai gure bi nobela auen jator-
tasunaren kontra. Domingo Agirrek
euskaldunen bizitza artu zuen ispillu ta
eredutzat. Bere ingurruan zeukan
errria gogoz ta maitekiro miatu du. Bai

mamiz ta bai azalez ere gure-gureak
dira Kresala ta Garoa.

Ibidem: 13-1.

9.AGIRRE, beste pentsalari
batzu paradigmatzat hartu eta bere
pentsamendua nortasunez garatzen

Txomin Agirrek zergatik autatu
ote zuen Oñati nobela onen joka-leku-
tzat? Ona emen nere buruari beti egin
diodan galdera bat. Olaizola jaunak
dionez, Zuloaga pintoreak agitz abona-
tzen zuen errri au: "La Toledo vasca"
ta abar, deitzen omen zion. Izan ere, ba
du plaza bat paregabe, Unibersidadea,
jauregi ta monasterio zaharrak, eta
bere inguruan lur zelaiak eta mendi
zoragarriak. Lurbarruko erri apaiña da
Oñati, baserriz eta auzoz ondo ornitua.
Arantzazuko Amaren Santuarioa duen
erria. Zuloagari entzundako abonu oek
eta gero erria bere begiz ezagutzeak
ortaratuko zuten. 1902 urtean euskal
festak ospatu ziran Oñatin, eta bearba-
da berton egongo zan orduan Txomin
Agirre. Gero ba dakigu beste zerbait
ere: Zumaiako mojetan ba zan "pensio-
nista" bezala emakume oñatiar bat:
Eustaquia Urreta, eta arengandik jaki-
ten omen zituen Oñatiko berri batzuk.
Nolanai ere, inguru auen berri zerbait
ba dakiala bistan da. Uribarri inguruko
baserri batzuen izenak, jatorrak dira,
egiazkoak. Oñatiko izkeran datozen
elkar izketa edo esaldiak ere, jatorrak
dira, zeatz aldatuak. Urbia eta
Aitzkorriko parajeak ez zituen bere
begiz ikusi eta zeaztasun gutxitxorekin
daude ango gauzkak. Urbiako zelaiak
Parzonerikoak dira, eta Oñati ez da
sartzen Parzoneri ortan; beraz,
Uribarriko baserritar bat Urbian artzai
izatea, ango legearen kontra da.
Berberak ere esaten omen zuen: "Nik
egin dut egitekoa. Goi aietan sekula
egon gabe, ango ikuspegiaz ta abar
mintzatu"...

Ibidem: 14-1.

10. AGIRRE, ¿Kresala ala
Garoa da hoberena?. 

Nobela bezala baliteke Kresala
obea izatea. Ala dio batek baño geia-

gok. Jakiña, itxastarren bizitza urbilla-
gotik ezagutzen zuen egilleak, nobela-
lagunek ba dute an beste bizitasun bat.
Baiña obra baten balioa neurtzeko,
aitzingibel askori begiratu bear zaio,
eta Garoa pixka bat maxiatua izan den
ezkero, beronen doaiak aipatzea ez da
gaizki etorriko. Arimako barne-giroak
zein egoki dauden azalduak; esate
baterako, Iturraldeko Joseren zalan-
tzak eta gogoetak Malentxoganako
amodioa piztu zitzaionean.Liburu guz-
tia arduraz ta arretaz izan da landua ta
konpondua.Zenbat esaera ta esaldi
jator, euskaldunki tajutuak!.
Kapituluaren asierak ta bukaerak batez
ere, zeiñen ederki ta maisuki bobobil-
duak! "Mutillaren burubidea! Nora ta
Burgos aldera!". "Au guza guztien
amaitu bearra, Badijoakigu... Etxea
beteko gizona!..." Eta gero Euskalerri
zaharreko oituren ispillu bezala ez du
parerik: arrio-erakuste ta ezkontzak,
bataioak, Mondragoiko azoka ta aizko-
ra apustua, karobi erretzea, Urkiolako
pesta eguneko ikusgarriak, eta zenbat
eta zenbat beste olako irudi ezin obeto
artuak eta konpoduak! Eta gero onako
au ere ez dgugu ahaztu bear: Garoa
izan dela irakurlearen aldetik arrakasta
geiena izan duena. Edizioen kopuruari
begiratu besterik ez dago. Garoak
izango ditu, bai, bere garaiko aztarnak
eta markak, baiña balio trinko eta
iraunkorra irabazitako obra bezala gel-
dituko da gure literaturan.

Baiña ez duzu neri siñistu bea-
rrik. Eskuetan duzun ezkero, dasta
ezazu zerorrek. Tolle, lege.

Ibidem:15-3.

Luis VILLASANTEk,
"Arantzazun, 1967 ko urtarrilak
20."ean sinatua, "KRESALAREN lau-
garren agerraldia" izeneko idatzia egi-
ten dio Kresala liburuai, 1992an
Arantzazuko Frantziskotar
Argitaletxeak emandako libru honen
zortzigarren argitalpenean.

Bere idatzi hartan
VILLASANTEk Txomin AGIRREren
nortasunari buruzko zenbait oinarrizko
berri ematen zuen. Nik hemen hurrena
analisiazko labur bat aurretik darama-
tela horietako berri batzu azalduko
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ditut: 

1.AGIRRE, Ondarroa bere jaio-
terriaren antropologoa, lehen maila-
koa, asmakizunezko literaturaz eztali-
ta.

Igaz, Garoa argitara zanean, ber-
tan jarri genduzan zebait albiste
Domingo Agirreri eta beronen lanei
buruz; zerbait esan genduan, baita be,
bera bizi izaniko aroaz eta orduko lite-
ratur giroaz. Ez dogu ba guaza areik
emen barriro esaten asi bearrik.

Kresala barrutik aztertzen eta
arakatzen be tokirik ez dogun ezkero,
auxe esan daigun behintzat: ondasun-
tegi amaigabea dogula Kresala, erri
euskera ezagutzeko. Batez bere alkar
izketeak, zein bizi, jator ta euskaldun-
ki eroaten dituen! Erriaren berbetea,
erriko izketearen arimea zein ederto
jaso ta beretakotu daben Txomin
Agirrek! Eta izkuntzaz gaiñera,etnolo-
gia eta kolklore aldetik be, gure itxas
errietako oitura eta bizimoduaren barri
jakiteko be, liburu apartekoa da
Kresala.

Nobela onetan agertzen diran
lagunak, barriz, bizi biziak dira,
"Arranondoko sardiñak legez", egille-
ak berak diñoskun bezela. ...Jakiña
Domingo Agirrek ezagutu eban
Ondarroa eta oraingoa be ez dira bar-
diñak. Aldatu ederra artu dau bizimo-
duak ordutik ona. Baiña ain zuzen be
orrexegaitik, gero ta balio andiagoa
irabaziz joango da, nire ustez, euskal-
dunentzat liburu au. Eta Kitolisen
kapituluaz, zer esan? Ondarruko Lore-
Jokuetan Jose Artetxe jaunak esan
ebana: mundu guztiko literaturaren
orrialderik onenak liburu batean batu-
ko balira, antxe sartu bearko litzateke-
zala kapitulu ortakoak.

Bizimodu gogorra, latza, arriga-
rri neketsua arrantzleak ordaun erotan
ebana (oraingoari ezer kendu barik):
beti itxasoagaz burrukan, eta makiña
bat bider itxasoan aurkitzen eban
ondamena. Domingo Agirrek monu-
mentu illezkor au jaso nai izan eban
gure euskal errietako arrantzaleen oho-
retan.

Zein da obea, Kresala ala

Garoa? Eztabaidak izan dira eta dira
orretan, eta ni ez naz asiko ori erabagi
naiean. Anai bikiak ditugu, duda
gabe.Bata itxasertzekoa, bestea lego-
rrekoa. Bata bizkaitarra, bestea gizpuz-
koarra.Biak gure Domingo Agirreren
frutu  bikain, umo eta iraunkorrak.

Ibidem: 3-4.

Ondarroan 2001ko Urriaren
6ean Asteartez Jaso Dudan Etnografia
Txomin AGIRRE BADIOLAren
Kresala Eleberriaren Antropologiazko
Oinarrien Ondoen Joanda.

Bi elkarrizketa egin ditut
Ondarroan 2001.10.06.6ean. Bietatik
honera hitzaldatuko ditu zenbait pasar-
te eta hauetako bakoitzari hurrena
Txomin AGIRREren Kresala eleberri-
tik hartutako beste pasarte batzu baita

ere gehituko diot. Horrela frogatu nahi
dut Txomin AGIRREren Kresala ele-
berrian zenbat antropologiazko beha-
kuntza zegoen idazketa edo literatura
egiten hasi aurretik.

Lehen Berriemailea: Ondarrotar
96 Urteko Maria Salome EGIGUREN
IBAIBARRIAGA, 1905an Jaioa.
Ondarroan Elkarrizketeguna:
2001.10.06.6.12:42/13:30.

Ondarroako Kantoipe Kaleko
14., 2. solairuko eskubiko etxebitzako
egongelan 2001.10.06.6.12:42/13:30
burutzen dut elkarriketa grabatua 96
urteko Maria Salome EGIGUREN
IBAIBARRIAGArekin. Grabaketa
"LH SM cassette 90" Erakoa, 2
Aurpegian, Zenbakiak 000tik
449raino.

Azalduko ditudan elkarrizketa-
kideok izendatzeko laburpenak hauek

dira:

AB jm  =  APALATEGI BEGI-
RISTAIN joxemartin. 

AB j = ARANZAMENDI
MUGARTEGI Joantio.

E ja       = EGIGUREN
Joxeagustin.

EI ms = EGIGUREN
IBAIBARRIAGA Maria Salome.

000 Zenbakitik 

Aurrera  = Grabaketan Zati
Bakoitza Non Dagoen Kokatua.. 

... = Grabaketakoa Ondo
Ulertzen Ez Dudanean.

{   } = Grabaketan Leku
Batetik Bestera Aldatutakoan.

ABjm. - 000 – Hemen gaur
Ondarroan bi millagarreneko urriaren
seian larunbata.

Eja.- 002 - ¡Bai!.

ABjm. – 002 – Eta Ondarroako,
¿kalearen izena nola da?.

Eaj. – 002 – Kantoipe.

ABjm – 002 - ¡Kanotoipe!.
Hamalaugarren nee zenbakiko biga-
rren pisuko, ¿ezker eskuma nola da?.

Eaj. – 004 – ¡Bai! . !Eskuma!.

Emaztea – 004 - ¡ Ezker esku!.

ABjm – 004 – ¡Bai!.

Eaj – 004 - ¡.. ezkerreku!. 

ABjm – 004 - ¡ Eskerreku zurea
ta zure zure biloba Joxeagustinena
eskumakoa!. Hemen egongelan da une
honetan baa hamabiak eta berrogei eta
bi hiru minutu denean Maria
Salomekin eta bere hiloba Joxeagustin
EGIGURENekin ta gu denon lagun
Joanitorekin, ARANZAMENDIrekin. 

Lehenik nahiko nuke Maria
Salome ba zuk eee hitz batzutan eee
pixka bat eee zure biografia edo zure
bizitzako ¿noiz jaio zinen?, ¿nun 

EI ms - 011 - ¡Bai!.

AB jm – 011 – jaio zinen? eta
hori pixka bat eee kontatzea, ¡mese-
dez!.

EI ms 012 - ¡Bai!. Maiatzan jaio
nintzan Ondarrun. Ondarrun irailaren
hogeitabederatzigarrenean, e, mille
bede bederatzirehun da bost bost urte-
tan allau nitzan.

AbJM – 015 - ¡Hori da!, ¿ta
zureeee gurasoak, ama eta aita.

EI ms 015 - ¡Bai!. 

AB jm 015 - nortzu ziren?.

EI ms 015 - Nire aitte Jose
Salbador EGIGUREN eta ama
Emeteria HIBAIBARRIAGA.

{  }

ABjm 26 – ... Zureee haurtzaroa
ee piska batee konta iezaiguzu

EI ms 027 – Ba

ABjm 027 – nolakoa izan zan.

EI ms 027 – Umetan, umetan ne
ba bestkin batea ibiltzen nitzan na.
Aitte zara gendun, marino gendun
¡aitte! eta aittek, kanpotik ibiltzen zan
da amak dendie eukan, denda bat
eukan ipinitte ta ama dendan eoten
zan, da gu ba anaixarrebok pa amaz!,
aitte be, aitte geixenetan kanpotik ibil-
tzen zan da amaz bizi ginan, da ¡bai!.

AB jm 033 - ¡Hori da!, ¿eta aita
kanpoan ee arrantzan denbora askoan
egoten zan?.

EI ms 033 - ¡Ez!, !marinu ez!.
Zera zan, kapitana zan.

AB jm 034 - ¡Bai!.

EI ms 034 -   Merkanteko kapi-
tana.

AB jm 034 - ¡Baita!.

EI ms 034 – ¡Bai!.

AB jm 034 - ¡Baita!.

EI ms 034 – Ta ibiltzen zan
Inglaterran, Frantzin, Holandan.
Rusian bi ixanda euban.

Oraintxe Maria Salome
EGIGUREN IBAIBARRIAGA nire
berriemaileak bere haurtzaroan
(1905ean jaioa) bere arrantzale familia
eguneroko bizitzan nortzuk osotuta
egoten zen azaldu dit.
Egunerokotasunean eratua zegoen
arrantzale familia honen era berbera
Txomin  AGIRREk bere Kresala ele-

berriko lehen atalean, " 1 EKATXA"
(1/6), agertzen digu Arranondo arran-
tzale guztirako, hain zuzen Ondarroan
XIX. mendearen bigarren erdirako eta
XX. mendearen lehen laurdenerako
balioko lukeen arrantzale familia era-
keta izanik:

Iparraldeko aizea, geiagoko
barik, bat batera ta guztizko aserre
amorratuan sartu zan. Bakean ta geldi-
rik egozan kale bazterretako paper
guztiak, zotz, zahar, lasto, buruko ule
ta maluta galdu guztiak, arrastaka ta
bira-biraka ibilli ta gero, egazti biurtu
gura bai-lirean, jaso ebazan aize orrek
etxien buruak baño askozaz gorago;
zabalik egozan ate ta leio danak, jo au
ta bultza bestea, itxi zituan danbadaka
egundokorik ariñen, kristal edo leiar-
kien erruki gabe; etxe gañetan ondo
lotu barik egozan tella zarrak eta tella-
tuen egaletako arriak zatitu ziran lipar
(1) batean kaleken kontra, ta euren
bizilekuetatatik urtenda, asi ziran ema-
kumeak eta errian egozan gizon bana-
kak itxas aurrera, egiñaletan.

________

(1) Instante.

AGIRRE Txomin, 1954: 1-1.

Maria Salome nire berrie-
maileak sagargotegiei buruz galdetu
nionean erantzundakoa hemen ondoan
hurrena hitzez hitz baita ere azalduko
dut:

AB jm - 097 – Beste galdera bat,
zure haurzaroan baita ere. ¿Hemen
eeee sagardantegiik edo sagardotegiak
eta

EI ms –  098 - ¡Bai!.

AB jm – 098 – ezagutu zeni-
tuen?.

EI ms – 098 - ¡Bai!, ezautu
nittun.

AB jm – 098 – ¿Eta eee jendea
nola ibiltzen zan han?. ¿Zuk zee
gogoo?. ¿Ta han Kalandin bazenuten?.

EI ms – 099 - ¡Kanlandin, bai!.
Kar kartillue ateatako zeraz txarra
baten ateatozen zee sagardau eta han-
dixe eraten eben ne (barre pixka bat
egiten du Maria Salomek) sagardote-
gia juten zienak. ¡Bai!.
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AM j – 102 - ¿Zeuek bazeunkin
sagardotegirik?.

EI ms – 102 – ¡Geuk pe euki
gendun sasoi baten ne!.

E a – 103 - ¿Nun, nun?.

EI ms – 103 - ¡Bai!. Euki gen-
dun ee ee eskola, eskola, ¡Bartolo
eskola!.

A j – 104 - ¡A bai!.

EI ms – 104 – Antxe zerin bi
terrenu 

AM j – 104 - ¡Ka

EI ms – 104 - eunkan guk

AM j – 104 - ¡Kale bat zeon
han!.

EI ms – 104 - ¡Bai!. Eta hantxe
euki endun ne, ipini baten bat ipinitxe,
eontzan hantxe saordoteixe. ¡Denbora
askun nez baine eontzan!.

E a – 106 – Ixeko, ¿eta zuek ke,
zuek ke sagardotegietan sartzen
zinen?.

EI ms – 107 - ¡Ez, ez!. ¡Gu ez!.

E a – 108 - ¿Zeati ezinen sartzen
ba?.

EI ms – 108- Baa, sa

E a – 108 –  ¡Neskak eta ezin
sartzen!.

EI ms – 109 - ¡Ez, ez, ez!. ¡Gu
eskinan sartzen!. ¡Gizonezkuk izaten
zin han sartzen zienak!.

AM j – 110 – Eta zuek ke han
Artalekun

EI ms – 110 - ¡Bai!.

AM j – 110 – han ne etxe
bazeunkan lenau

EI ms – 111 - ¡Bai!.

AM j – 111 – !Oin be bai!.

E a – 111 -  !Oin be bai!.

EI sm – 111 – ¡Bai!. Hantxe

AM j – 111 – Han ingurun bae-
ozen ba 

EI ms – 111 - ¡Bai!.

AM j – 111 – sagardotegixak

nahiku.

EI sm – 111 – Primitiba ta.
Primitiba ta eoten zin, IBAIBARRIA-
GA

E a – 112 - ¡Bai!.

EI ms – 112 – saardau, ¡saardau
saltzen!.

E a – 112 – Sardoa saltzen.

AM j – 112 – !Lakanekuke bai!.

EI ms – 112 - ¡Baitxe!. ¡Pedro
LAKA!.

A j – 112 – Pedro LAKA.

EI ms– 113 - ¡Bai!.

AM j – 113 - ¿Ba al dakixue
Pedro LAKAn sagardoteixei ze izen
ipitzen ozen?.

EI ms – 114 - ¡Ez naz akorda-
tzen horreaz!.

AM j – 114 - ¡Eskote!.

E j – 114 - ¡Eskote!.

AM j – 114 -  Bai, e, Eskote da
hemen itsas

E a – 114 - ¡Bai!.

EI ms – 115 – Ait ...

AM j – 115 – Hemen arrantzako

EI ms – 115 – Ait ... ¡arrantza
juteen din leku!.

AM j – 115 - ¡Bai!. ¡Hori, hori!.

EI ms – 115 - ¡Bai!.

AM j – 115 - ¡Kala bat!. Eta
urruti daunez,

EI ms – 116 - ¡Bai!.

AM j – 116 – hemendikee
Kamiñaldea juteko

EI ms – 117 - ¡Bai!.

AM j – 117 – han Artalekutik
haruz urruti da ta "¿Noa zoaze?" ta
"¡Eskotera saardaue eratea!".

EI sm – 118 - ¡Bai!.

AM j – 118 – ¡Hara urruti daula-
ko!. LAKAneko saardoteixan

EI ms – 119 - ¡Bai!.

AM j – 119 – trukiin ne jokatzen

eban han, 

EI sm – 119 - ¡Bai!.

AM j – 119 - ¡ee!.

AB jm – 119 – ¿Ta egunero 

EI ms – 119 - ...

AB jm – 119 – ta egunero joaten
ziren?.

EI ms – 120 - ¡Bai, zera, egune-
ro, saardaue, saardondegira bai!.

AB jm – 121 – ¿Eta

EI ms – 121 – !Partidotxu esaten
zan haa!.

AB jm – 121 – ordutegia?.

EI ms – 121 - ¡Ba, hor, zerin,
eguerdixan be bai ia izaten zan da gero
iluntzen be bai!.

AM j – 123 - ¡Bai!. ...

AB jm – 123 – ¿Eta sagardote-
gian saltzen zaudenak

EI ms – 123 - ¡Bai!.

AB jm – 133 – gizonezkoak
bakarrik ziren?.

EI ms – 133 - ¡Ez!. ¡Andraxku
eoten zan zerin

AM j – 124 - ¡Bai!.

EI ms – 124 – Primitiba zan hor
eoten zana.

AB jm – 124 – ¿Eta hori zein
urtetan gutxigorabehera gogoratzen
dezu hori?.

EI ms – 125 - ... ¡Hori antxine
da!.

AB jm – 125 - ¡Bai!.

E a – 125 - ¿Zenbat urte eukiko
zendun zeuk?.

AB jm – 125 - ¡Bai!.

E a – 126 - ¿Zeuk zenbat urte?.

EI ms – 126 – Eztaipe. Nik euki-
ko nitun ne hamabi urte ero 

E a – 127 - ¡Bai!. 

EI ms - hamaike ero, hamabi ero
eukiko nittun.

AB jm – 127 - ¿Eta Primitiba

horrek zenbat urte?.

EI ms – 127 – Harek, zarragoa,
ni baino zaatxua zan ha. Harek eukiko
zittun ne

AM j – 129 - ¿Primitiba lengusi-
ne zendun ala?.

E a – 129 - ¡Bai!

EI ms – 129 - ¡Ez!. Bueno bia-
rren lengusine,

E a  – 129 – Biarren lengusine. 

A j – 129 - ¡Bai, bai!.

E a – 129 - ¡IBAIBARRIAGA!.

AM j – 129 - ¡IBAIBARRIA-
GA!.

EI ms – 129 - ¡Bai, biarren len-
gusine neban!. ¡Bai!.

AB jm – 130 - ¿Ta zenbat urte?.
¿Zupañooo, zenbat urte?.

EI ms – 130 – Nipaño, ¡bai,
harek eukiko zitxun, e, !eztaipe!.
Nikooin ne ehunda hamasei [Larogei
eta hamasei esan ordez.], harek eukiko
zitxun ne hogei be.

AB jm – 133 – !Hori da!. ...

Oraintxe Maria Salome EGIGU-
REN IBAIGARRIAGAk bere haurtza-
roko sagardotegiei buruz eta gainera
bere etxekoek Artalekun zeukaten
sagardotegiari buruz hitzegin duguna
Txomin AGIRREk bere Kresalan
jakingai berberaz dioguna "1 EKA-
TXA" atalean hemen ondoan aldatuko
dut Txominen literaturazko kontakizu-
nak bere sorrera antropologiazko beha-
kuntzan duela argi eta garbi frogatzea-
rren:

... Uri honen burualdetik, ondo
landuriko soro, baratza ta sagastitxu
batzuk agertuten dira, eurak erne, sortu
ta azi daroen guztia erriaren ahora
eskiñika  ba legoz legez; bealdetik;
[sic] mueta guztiko txalopaz beterika-
ko ibaia igaro ezkero, aurreko beste
mendiaren ondoan estu-estu dagozan
ontzitegiak (1) edo itxasoak bere
goraldietan besoak zabalduteko bear
daben ondartzea. Beste lekurik eztago.

Erri onetako kale bedar (2), oker
ta aldatxuetan itxas gizonen gozategi

edo ardandegelak non dagozan beriala-
xe igarri leike, ostro berderik ikusi ez
arren: naikoa da zaratarik andiena non
dagoan entzuten geratzea.

Alderdi guztietako sagardantegi
ta ardantegiak, danak izaten dira bar-
din samarrak, itxas errietan beintzat.
Sagardantegia ba’da, kale arian bertan
edo arri malla bat igonda idoroten dan
kortea edo tresna zarrak gordetzeko
gelatxu bat, beian lurra, goian amarau-
na ta egur biren gañean upel batzuk
erreskadan dituala: sagardoa ona izan
dedilla ta non jarririk egon ez arren,
ezta izaten ardurarik. Ardantegia
ba’da, mai luze luze bat, maia beste
luze diran aulki bi alboetan, zaragi bat
edo bi bazter baten ta lurrezko pitxar-
morko ta leiarrezko edanontzi batzuk,
ormearen kontra josita dagoan araza
zar batean. Ezta gehiago bear izaten.

Olango etxe-zuloetan sar-
tuta egoten dira arrantzaleak nekaldi
gogor asko igarota gero, ukalondoak
zamau (3) bageko mai koipetsuaren
gañean dituela, tabako bedar garratz
merkiena erreaz, ketan ta deadarrez
beti. Olantxe egozan Arranondo’koak,
esan dogun ekatxaren atzaparretatik
urtenda laster.

_________

(1) Astillero.

(2) Estu.

(3) Mantel.

AGIRRE Txomin, 1954: 7-1.

Bigarren Berriemailea:
Ondarrotar 85 Urteko Joanito ARAN-
ZAMENDI MUGARTEGI 1916ko
Maiatzaren 26ean Jaioa. Ondarroan
Elkarrizketeguna: 2001.10.06.6.17:30
/17:55.

Ondarroako Kale Atzeko hibai
ertzeko petrilean: 2001.10.06.6.
12:42/13:30. Grabaketa "LH SM cas-
sette 90" erakoa, 2 eta  1 aurpegietan
egina, zenbaki hauen bitartean:   452 /
796.

Erabiliko ditudan elkarrizketa-
kideok izendatzeko laburpenak hauek
dira:

AB jm.  = APALATEGI BEGI-
RISTAIN joxemartin.

AM j.    = ARANZAMENDI
MUGARTEGI Joanito.

AB jm – 451 – Hemen Joanito
ARANZAMENDI eta biok. Gaurko
egunean baita ere. Arratsaldeko eee
hamazazpi ordu eta hogeitamar minutu
denean Kafe Atzekaldean, ibai ertzean,
horma ondoan. Galdera bat edo beste
egin nahi dizut Joanito. Zure biografia-
ri buruz. Eta hori, lehen Maria
Salomeri egin dizkiodan ne berberak
gehienbat. Eta da zure haurtzaro den-
boran bereziki oinarrituta. Ee zure eza-
gupenak, ee esatebaterako ee Ekatxak
edo arrantzaleak ee derrigortuak zire-
nean itxasoa hasarratuta ba etxea etor-
tzea ta ezin etorrian da hori, ¿ze oroi-
tzapenak dituzu zuk, zerorrek bizi
izandakoak ume umetan?.

AM j – 472 – ¡Holakuak asko!.
...

{  }

AM j – 629 – ... Geo pasatu
ginan eskolaa ta "  ¡A ver!" maixua,
Don José FERNÁNDEZ. Da "zu jarri
hemen", "!Aquí vosotros aquí! " ta guk
"Ze izen dauke" amak keo aitxak esa-
ten zian "¿Nola do izena horrek /
Eztakit nola doon izena FERNÁNDEZ
eo holako zerbait baino guk Koskor
deitzen diu. / Koskor da ¿ze da ba
hori?. / Zea makilakin kaskarrean ema-
ten diu ta koskorrak ateatze izkiu.". Ta
guk Koxkor esaten genion. ¡Koxkor!.
Da "Ez naiz jungo eskolaa batee" da
"Ia gero ee, ¡kontuz e!, txotxo baakizu
hamen ikasi ein behar da." Ta hantxe
makurtuta ta . Gustora juten nitzan
organistengana. Geo organista etorri-
tzan eskolaa ba. Ta harek eakusten
zigun kantatzen eakusten zigun. Ta
ahots polita nuen da harrekin ¡ba bapo
konointzen nintzen!. Da suerte izango
gendun ne, beste maixu bat etorri zan
Gasteizku ta harrek pai, harrek ke hura
saiatzen zan erdeaz easkustea baino
moduz, ez ee jota holakoit. Harek ipur-
dian ematen zizkiun earrak, ¡ipurdian!.
!Baño meezitutakuuk, meezitutakuuk!
Da beti kopiak eta "¿Nola esatea hoi
ta?. / Hori hoola jartzen du liburuak.
Liburuak jartzen du ee, eeeee,  Esau
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vino de casar". ¿Da casar jartzeula?.
"Beitxu horrek ¿nola jartzeu ta /
Joanito ¿nola jartzeu ta.? /Cazar jar-
tzeu. /¡A bai! "Un día vino Esau de
cazar". – Berrehun aldiz idatzi behar
ee. Papera bilatu lurrian eo nonbaiten
baino jarri Casar no es lo mismo que
cazar.

AN jm –646 – Hori ee
Koskorrekin?.

AM j – 646 - ¡Ez,  ez ez, bestea-
kin, Gasteikukin da ona zen hua. ¡A
Koxkor joan zan!. Harek eziun ezer
erakusten.

AB jm – 647 - ¿Zenbat urtekin
ezagutu zenuen Koskor?.

AM j – 648 – Koskor ba zazpi
urtekin eo hola.

AB jm – 648 - ¿Da berarekin
zenbat denboran?.

AM j – 648 – Urte bete eo,
¡gutxi!.

AB jm – 648 - ¿Ezkondua eo al
zen?.

AM j – 648 – !Eztet uste!. ¡Eztet
uste!.

AB jm – 649 – Orduan e ¿den-
bora gutxian hemen egon zen?.

AM j – 649 - ¡Bai, denbora gutxi
egon zen!. Eta

AB jm – 650 - ¿Da bizi non bizi
zen?. ¿Zein etxetan?.

AM j – 650 – Hau eztakit.
!Bestea bai!. Gero Bitoriko hori etorri
zala han etxea juten nitzan. Garatenean
bizi zan!. Eta oso zintzoa ta garbia
zan!. Eta mutilak maite zituena da
gogor eitte bazun easkuteko zan ne. Da
guk ez genkiun erderaz ta hua kontura-
tzen zan. !Da taka taka, pitxika, pitxi-

ka!. Ee, eguenetan, bakazioa izatea ba
egunetan, da harek esaten zon nahi
duenak neekin etorri neekin etorri. Eta
juten ginan beakin hondartzaa, !hon-
dartzaa!. ¿Ta zer da rugbi, eee?. Salto,
ee, jautsiai, zea, altura da holakuak.
Futbola, ... eo holako jokuak eta perti-
ga ta denak haakin.

AB jm – 658 – ¿Hemen
Ondarruko hondartzan?.

AM j – 658 – Ondarruko hon-
dartzan. Beheko eskolakuak goiko
eskolakun kontra partidak ee pelotan
eskuz. Fuboleen ne bai. Ta pelotan
jokatzeko ordun Ondarrun afiziua
haundia zeon ee, lau txanda ta izaten
zian, maiñelak eta itxasotik etortzen
zianean danak frontoia, ¡bete bete
eitxen zan!. Baino harrek asmatu zon
goiko eskolakoa beheko eskolakun
aurka olinpiada bezela ee. Eta jun zan
aiuntamentua ta alkateai esan zion
"Nei ee hamarderdietan frontoia libre
ee, ¡ez maiñelik eta inor e!". Mututu
ein zan eta ¡lortu ein zon!, ¡lortu ein
zon!. Da gu bakaziotan ez ginen jungo
inoa ere inokin da harrekin juten ginan.
Da bea bea ostean. Da mendira re bai.
Ez leku guztita.

AB jm – 665 – ¡Gogoko zenu-
ten!.

AM j – 665 - ¡Bai, bai!.

Orain irakur diezaiogun Txomin
AGIRREk bere Kresala liburuko "VII
LENGO BIDETIK", 45/50, atalean
agertzen digu ikasle haurrek beren
"Bizardo"maixuarekin zituzten harre-
manetako batzu: 

Onetan egozala, sartu zan egi-
ñalean ondarrera mutikotxu ule-gorri
arpegi zuridun bat, paper ta liburuen-
tzako zorrotxua lepotik-bera ebala,
urriñetik deadarka, bestien gañera
jausi bear eban zigordakeaz aurrez
pozturik; eta surretik bera etorkon
erionari zurrustada batean gorutz era-
giñaz, lenengo bere aurrean billatu
ebanari esan eutsan:

- Txo, emongo deutsue maixuak.
Eskolara bez zeuek.

- Ostikoaz popan (atzean) joten
ba’zaitut u... – erantzun eutsan beste-

ak-; lenago be koasta (sudurra) ausita
daukazu gero.

- Euren esan bear ta egin bear
guztiok itxita, inguratu ebien ikastetxe-
tik etorren ori itxas ondoan ebiltzan
mutikotxo danak, bada jakin gura
eukien ikstetxean zer igaro ete zen.

- Zer esan au, zer esan dau
Bizardok? – itandu eutsien-; izenik
artu dau?.

- Bai, izenak artu ditu, ta ean
dau eze bihar dantzan egin bearko
dozuela.

- Ni ez naz juango, lenagokoan
be idi-zillagaz zanbroak atara eusata-
zan-ta, -esan eban pelotarako geratu
ziranetatik batek.

- Ni bez- besteak- moskaranak
euki nituanean, ia eskua zatitu eustan-
eta.

Baña beste gauza bat geratuten
yakoen barruan. Bekien lengo bidetik
asi bear zala ta amaren aurretik joan
bearko ebiela ikstetxeko ateraño, bada
gurasoak, lenengo susmau, gera [sic]
itaundu ta gero jakin egingo eben
euren semeak non ibilli ziran; ta
urrengo egunean, esan dana, sapaldak
artuaz joan bearko...

Au gogoratu yakonean, lenen-
gokoak esan eban:

- Gure amari ezer esaten deu-
tsan txotxiñ oskil barritxuari zaputzak
atarako deutsadaz.

- Ta nik –besteak- maixuak (ira-
kasleak) ikuturik egiten ba’deust, bere
bizarrak atara.

- Ez dei (1) –erantzun eutsan
ule-gorridun mutikotxoak, beste
zurrustadatsu bat egiñaz.

_____

(1) Erdaldunen ¡cómo no! Baño
asko gehiago esan gure dau, ta itxase-
rri baten oituten dan esakerea da.

AGIRRE Txomin, 1954: 49-1.

Gorago idatzi dut Luis
VILLASANTEk Txomin AGIRREk
bere idazkeragatik jendeak zioenari

buruz zer idatzi zuen honako puntu
hau burutu dudanaean: " 6. AGIRRE,
"erri izkeraren" edo eguneroko bizi-
moduko hizkuntzaren idazle eredua." 

Orain Txomin AGIRREk berak
horri buruz VILLASANTEk aipatuta-
koaren hurrena idatzitakotik beste zati
bat hemen aldatuko dut, ohar gaitetzen
Joanito ARANZAMENDI MUGAR-
TERGI berriemaileak Gasteizkoa
zuten maixuagatik esan zizkidan lora
haiexek, hala nola, kastellanoa ongi
irakasten zietela bere ondarrotar hau-
rrei eta haurrak ikas denboran bezala
ikas denboratik kanpo ere asko zain-
tzen zituela, nik orain Txomin
AGIRREgatik esaten ditut, Txominek
euskaldun guztiak euskara irakurleak
egitearren Gasteizko maixu hark bere
ondarrotar ikasleekin bezalaxe jokatu-
ko zuela agindu bait zuen  bere antro-
pologiazko eta asmakizunezko eleberri
Kresalari egindako "ITZAURREA"
(XII/XVI) hartan, honako hau idatzi
zuenean hain zuzen, ¡eta nola gainera
bere agindua bete zigun guk ehun urte
beranduago horren lekuko latza ema-
ten dugu euskal kultura euskaraz ere
asko egitera iritxi garelako
AGIRREren Kresala argitalpen egune-
tik gaurrarte:

Autortuten dot, begien aurrean
daukagun egia da-ta, danok era bate-
an izkiratutea askoaz dala garbi, obe
ta errezagoa, ta orren bearrean gago-
zala; baña nik ba-dakit irakurleak
eurak daukela erru andiak, (parkatu,
baña olango egia edozeñi esan bear
yako) irakurlerik geienak erbesteko
izkira-legeai lotuegiak dagozala,
euren nagitasunak eta ezer ikateko
gogorik ezak ekarri eutsezala illunta-
sunik, nasterik eta okerrik andienak;
bada euskeraz oitu izan diran izkira-
kinde edo izkiralege (1) guztia orud
erdi bten ikasi leikez edozeñek, gra
izan ezkero. Laseter eukiko ogu danon-
tzat lege bat, al danik errezena, gar-
biena ta onena, ta orduan ikusiko da
irakulien esate ori euren alperreria
estalduteko akiakulua bat zan edo edo
ez.

Euskaldun guztiak euskerazko
gauzen irakurtzaleak egin gura nituke,
ta gauza astunak  ain gogoz irakurten

eztiralako, zerbait errezago ta gogo-
tsuago irakurri daien artu don ipuin
bat egiteko lanbide ta asmoa.

Ara emen nire KRESALA. ...

AGIRRE Txomin, 1954: XV-2.

¿Zergatik Antropologiazko Eta
Asmakizunezko Literatur Egin Zuen
Txomin AGIRRE  BADIOLAk Eta
Beste Edonor Literaturgile Gure
Kulturan Bezala Atzerrikoetan, Gaur
Bezala  Lehenagoko Denboratan?.

Galdera hau aspalditik nator
ikertzen. Gaurkoan erantzun bat eman
diot. Hurrengoan beste erantzun gehia-
go emango diot, azkenean tesia sendo
bat bilakatu arte horrela jarraituko
dudalarik.

Gaur amaitzeko lekuko batzu
ondoan aladatuko ditut, guztiek argi
eta garbi uzten digutelarik asmakizu-
nezko literaturaren sorreran beti antro-
pologiazko behaketa sakonak dituela
bere edonor egilek.

Lehenengo lekukoa aita
ONAINDIA karmeldarrak  1954ko
Kresalaren hirugarren argitalpenerako
egin zuen "AURKEZ" (V/XI) delako
jakingarria eskainiko dut. Hona hemen
ONAINDIAk AGIRREren antropolo-
giazko izatea ulertzeko idatzitako
oinarrizko berrietako batzu:

Maitasun bi, txorta zora-
garri baten batuta, ditu gure
Txomin’ek biotz-barruan: Jainkoa ta
Euskal-Erria. Ta oneik bai ederto adi-
tzen emon zituala!. ... Baiña ezta
horrela be; gaur ta beti mixiolari bea-
rra dogu gizartean; ta mixiolaria ezin
zokondo eskutu askotaraño eldu, libu-
rua bai ostera; or zergaitik apaiza,
liburu bidez egi garbi ta garratzak
entzun-eraziz, mixiolari-arloan ari
dan.

...

Jo-muga orreri begira idazten
dau Agirre´k. Auñemendiko (sic) Lorea
egitean, Kristo’renlegeta bakea fora-
tzen ditu;Kresala’ri gure itxas-gizon
bulartsuen fede bizi-sendoaren eztia
dario; ta Garoa’n, Euskal-Erriko
baserritar eta nekazariak aupatzen
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ditu, batez be euren goi-maitasun eta
bildurrean. Lenengoa edesti antzera
egiña, kondaira zarrak josirik;
Kresala’n agertzen diran gizon eta
emakumak, ez dira bere irudimenak
sortu ta asmatuak; "bizi-biziak" dira,
Arranondo’ko sardiñak legez". Bai,
emen agiri diran Tramana, Brix,
Mañasi, Anjel ta gaiñerako askoren
irudiak, egilleak Ondarroa ta
Lekeitio’ko kaian eta kaleetan ikusi
dituanak dira. Belarria erne ta begia
zorrotz, arrantzaliak batu oi diran
ardantegi ta lekuetara joatn zan; eta
gogoan batzuk eta bete batzuk txartel-
txoan, areikandik jasotakoak ean-
erantzun guztiak obati jakozan irakur-
gai ederra egokitzeko.

Gerotxeago, Garoa idazteko be,
beste ainbeste egin eban:artzaiñen
artean, gari ta arto-langintzan ebiltze-
nen artean, azoka, dema-zale, aizkola-
ri, erromes ta olakoen artean ibilli ta
ikasi. Ta zein gizonki azaltzen dausku-
zan antxiñako oitura zarrak, gure bizi-
tza osoa! Orain euskal-ekandu jain-
kozko bat goratu; gero akats bat, moz-
korkeria, esaterako, zirikatu. Orrelaxe
da Agirre.

ONAINDIA Aita Karmeldarra
1954: IX-1.

Bigarrengo lekukoa antro-
pologo Arnold VAN GENNEPek
(1873/1957) idatzitako La formación
de las leyenedas  (Jatorrizko franzetse-
raz, La formation des légendes, 1910)

libururako egin zuen
"INTRODUCCIÓN" (1982, 4/11).
Hemendik hartu eta hondora aldatuko
dudan idatziak argi eta garbi erakusten
digu literaturgile handienak ere bere
asmakizuna antropologiazko behake-
tatik hartutako berritan oinarritzen
duela bere literaturgintza:

Los admiradores de
Goethe viéronse pronto obligados en
su estudio del Fausto y del zorro á des-
cubrir la producción colectiva anóni-
ma de que Goethe había tomado sus
temas indirectamente.

VAN GENNEP Arnold 1982: 5-
2.

Hirugarrena eta oraingo aldian
azkena Domingo AGIRREk berak eta
beste  Arturo CAMPIONek, Julio De
URKIJOk eta Carmelo De
ETXEGARAIk 1911an Euskalerriaren
Alde aldizkari berria plazaratzeko egin
zuten hitzaurrea "Nuestros propósitos"
(1/7). Hortik ederki asko ohartzen da
bat Txomin AGIRREk zenbaiteraino
zedukan landua bere antropologiazko
behaketa eta ezagutza. Nahikoa da
alde batetik bere beste hiru sinatzaile-
kideak nortzu diren begiratzea eta bes-
tetik laurek sinatutako "Nuestros pro-
pósitos"-en utzitakoak, horietatik
hauxe besterik oroaingoz eta nire iker-
lanaren zatia gaurzkoz erabat ixteko:

Ardua es la empresa que
intentamos, contando con el favor del

público y con la eficaz y agradecida
ayuda de insignes colaboradores, así
de dentro como de fuera del país. Si los
hechos corresponden á nuestras aspi-
raciones, y logramos que nuestros
anhelos adquieran la consitencia de
realidades vivas, nuestra satisfacción
será muy grande, pero no ciertamente
mayor que el deseo que tenemos de
mostrarnos dignos de la noble y gene-
rosa confianza con que nos ha honra-
do la benemérita Diputación de
Guipúzcoa. Debemos á esta
Corporación ilustre, custodio vigilante
y celoso de las tradiciones vascas, la
merced de haberse fijado en nosotros
para encomendarnos la grata labor de
intervenir, como delegados suyos, en
la marcha de una Revista vasca, á fin
de que la subvención que espléndida-
mente concede con tal objeto, se
invierta con el mayor fruto posible en
pró de la cultura histórica y literaria
del pueblo euskaldun.

CAMPIÓN Arturo, URQUIJO
Julio De, AGUIRRE Domingo De,
ECHEGARAY Carmelo De, 1974: 3-
1.

Joxemartin
APalategi

Begiristain
EUSKAL ETA ATZERRITAR KULTUREN

ANTROPOLOGO ETA IRAKASLE.
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Dirudienez, Seber edo Sebero
Iturrino da Markesaren Alaba
kantuaren egilea. Hala ager-

tzen da behintzat 50 eta 60-ko hamar-
kadetan zenbait instituzio eta entitate-
ek 1 argitaratutako kantu bildumetan 2.

Oraintsuago 3, J. I. Ansorena 4

musikari ezagunak argitaratzera emon
eban "Euskal Kantak" izeneko kantu-
bilduma liburuan be autoretza bardina
seinalatzen dau: "Bertso berri orrietan
agertu ziren hauek XIX. mendean
honelako izenburuaz: Berso berriac
amoriyo fiñarenac, Severo motricoa-
rrac jarriac. Sebero Iturrino zen egile
hau, eskolatu gabeko bertsolaria, eta
izenburuak dioenez, Mutrikukoa" 5.

Testu honek dioenaren arabera,
badirudi Iturrino honen mutrikuar jato-
rria ontzat emoten dabela Ansorenak.

Ansorenaren kantu bildumak,

bere azkenerantz, eranskin bat barne-
biltzen dau "Datu Biografikoak" izen-
buruaz. Bertan, liburuan zehar aipatu-
tako zenbait idazle eta musikarien
datuak aurki daiteke, baina, hau da
marka, Sebero Iturrinori buruzko argi-
biderik bapez.

Historia zaleek ongi ohi dakite
jatorrien zein datatze lanen arloa zei-
nen irristakorra dan eta zernolako
zuhurtziaz komeni dan jokatzea halako
zirkunstantzietan aritzerakoan. 

Egilearen jaioterria eta jaiotza
nahiz heriotza data ezagutzekotan,
Mutrikuko eleiz nagusiko artxibora jo
neban; kontu hauetaz arduratzen dan
Basetrretxea jaunaz izan nintzan berto-
ko bataio zein heriotza aktak mihatzen.
Harridura handiz ohartu ginan Seber
edo Sebero Iturrino hori ez zala inon-
dik azaltzen; hori bai, Iturrinotarrak

abarra.

1800. urtea geroztik honako
bataio akten liburuetan ez zan agertu
behintzat; ezta 1860 geroztik honako
heriotza aktetan be. Dana dala, artxi-
bozainak zera esan eustan:
Baleitekeela informazio hori
Donostiako Seminarioan egotea, hara
eroanda dagoz-eta aurreragoko eleiz
agiri guztiak.

Ari garen gaiari buruzko argibi-
de gehiago lortzekotan, neure eskura
dagozen liburu batzutara zuzendu
neban neure arreta, baina ezer barririk
ez: Azkueren kantutegian 6 kantu hone-
kiko inolako aipamenik ez dot aurkitu,
ezta J. Manterolaren "Cancionero
Basco"n 7. Ostera, Aita Onaindiaren
"Mila Euskal Olerki Eder" 8 izeneko
lan mardulean aurki daikegu kantua,
baina egileari buruzko azalpenik

MARKESAREN ALABA
KANTU BAT, DOINU UGARI (BI ONDARROAKOAK)

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

Peli Markuekiaga Lasarte

"ONDARROA" urtekariak, ohi eban modura, musika
sailari eskainitako tartetxoari eutsi nahi deutso, eta
oraingo honetan, kolaboraziotxo bat eskatu deuste,
aldi berean eskaera zehatz bat luzatuz: Markesaren
Alaba izenagaz ezagutzen dogun kantuari zein bero-
ri kantatzerako orduan erabili izan dituguzan berto-
ko doinuei buruzko berbatxo bi.
Hauxe izango da, ondorengo lerroen mamiña: kantu
herrikoi honetaz - bai egileataz, bai dagozkion doi-
nuetaz - dakigunaren azalpena. Lan honen helburua
ez da kantu honi    buruz egin leiken osotasunezko
hurbilketa bat eskeintzea. Ez naiz, ba, arituko testua-

ren eduki literarioaz, ezta testu honetaz egin leikezan
sail ezberdinetako irakurketetaz.
Hiru ataletan banatu dot lana:
Lehenengoak egileari buruz dihardu: identitatea,
jaioterria eta marku kronologikoa ikutuz.
Bigarrena, labur-labur, kantu honi dagozkion zenbait
aldakiz arituko da.
Eta hirugarrenean, aldaki hauetariko Ondarroako
bertsioetaz arduratuko gara.

Heldu deiogun, ba, gaiari.

1. Bizkaiko eta Gipuzkoako Foru Aldundiak, Euskaltzaindiak, Bizkaiko eta Gipuzkoako aurrezki-kutxak,
"Asociación Gerediaga", "Labayru ikastegia", esaterako.

2. "Euskal Abestiak" (Sabino Lopez de Guereño), "Euskal kanta berri (Ondarrabiko Oargui-Kerizpe'ko eta
Ondarru'ko gazteak ateratako kantak, 1967)", "Abestiak" (Asociación Guerediaga), "Gure kantuak", "Euskal
kantak", "Euskal Herriko Kanta Zaharrak", "Euskal kanta Sorta", ... hoietariko batzuk.

3. J. I. Ansorena, "Euskal Kantak", 1993, Erein argitaletxea.

4. Gure musikari umoretsuak, txistulari aparta izateaz gain, ikerketa musikologikoaren esparrua be landu izan
dau. Kultura zabaleko gizona, euskal folklore musikalaren arloan be oso jantzia. (Kontsultatu aipatutako lane-
an eskeintzen daben bibliografia zabala, 312-315 orrialdeak).

5. 92. orrialdea.

6. Resurrección Maria Azkue, "Cancionero Popular Vasco", "La Gran Enciclopedia Vasca" argitaletxea, 1968.

7. Jose Manterola, "Cancionero Basco", hiru liburuki. 1878.

8. Santiago Onaindia, "Mila Euskal Olerki Eder", Karmeldar Idaztiak, Larrea-Amorebieta, 1954.
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M A R K E S A R E N  A L A B A
Sebero Iturrino
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bapez.

Gure musikarietaz aritzen dan
"Músicos Vascos" 9 lan biografikoa be
kontsultatzeko era izan neban, baina
gure gizonaren aztarrenik inondik ez.

"Markesaren Alaba" argitaratu
daben beste egile bat Joanito
Dorronsoro dogu. Bere Doinutegian 10

kantu honen doinuaren hiru aldaki
dakartza, hirurak nahiko ezbardinak 11.

Hauetariko baten, Iturrino seina-
latzen dau kantuaren egiletzat, kantua
bera 12 XIX. mendekotzat joaz.

Zertzelada hau bat dator arestian
aipatutako Ansorenaren baieztapenaz,
azken honek be, ikusi dogun lez,
mende berean kokatzen ditu-eta ber-
tsuok.

Ansorenaren kantu bildumara
itzuliz, ikus dagigun zeintzuk diren
kantuari buruzko bere azken berbak,
hor ere zeozer badio eta: "Gure birra-
mona Jenerosak bertso guztiak kanta-
tzen zituen buruz...".

Datua hortxe dago, eta honen

arabera, lau belaunaldi leudekela inpli-
katurik ondoriozta daikegu; beraz,
kantua zaharra ez danik ezin ukatu, eta
argibide honek, zalantzarik gabe, kan-
tuaren sorrera datatzerakoan,
XIX.mendearen erdi aldera eramango
ginduke.

Ohartxo bi baino ez atal hau
bukatzeko.

Bata, egilearen "ustezko" jaiote-
rrian berari buruzko argibiderik aurki-
tu ezak haren egiazko jatorriari buruz-
ko zalantzak sortarazten deuskuzela.
Hala ere, izan dagigun goguan baleite-
kela egilearen biografiaz argi gehiago
emango leiken informazio zehatzagoa
Donostiako Seminarioan aurkitzea.
Oraindik baieztatzeko geratzen dan
datua.

Beste oharra egileataz egin dai-
tekezan bi hurbilketa ezbardinetaz ari-
tuko litzateke: Lehenengoak egilea
MUSIKARI gisa tratatuko leuke,
neuk jorratu dodan ildoa, hain zuzen.
Bigarrenak BERTSOLARI legez
kontsideratuko leuke autorea, hurbil-

keta guztiz ezbardina, beraz.

Lehendabiziko tratamenduak ez
deusku emaitz garbirik eskeini,  ildo
horretatik ez dogu-eta gure gizonaren
inolako azterrenik aurkitu bidezko
ziran erretenetatik. Beraz, zera ondo-
riozta daikegu: Iturrino, giro musikala-
ren arloari dagokionez behintzat, ez
dala batere ezaguna.

Bigarren hurbilketa, ostera,
pisua hartzen doa lerro hauek idazten
noan heinean. Ikuspegi honek beste
ikerketa ildo bat zabaltzen dau 13, eta,
beharbada, bertsolaritzat jotzearen
kontsiderazio honek autoreataz egin
daitekeen hurbilketa egokiena eta
zuzenena adieraziko leuke.

KANTA ABESTEKO
DOINUAREN ALDAKIAK

Ansorenaren
bertsioa

Doinuari dagokionez, badauzka
gure kantu honek zenbait bertsio
ezbardin. Lantxo hau idazterakoan

9. Anjel Sagardia, "Músicos Vascos", hiru liburuki, Auñamendi argitaletxea, 1972, Donostia

10. Joanito Dorronsoro, "Euskal Doinutegia", lau liburuki. Euskal Herriko Bertsolari Elkartea argitaletxea,
1995, Donostia.

11. III. liburukia, 511., 512., 513. orrialdeak.

12. Dorronsororen Doinutegiak, aurkezten daben kantu bakoitzeko fitxatxo bat barnebiltzen dau, barri labur
gisara. Gehienetan kantuaren bertsuon egilea nahiz doinuarena bereiztu ohi baditu be, - hara hor gaiaren bitxi-
keria -, "Markesaren alaba"ren doinuon egileataz ezer ez diola!

13. Ikerketa ildo barri honek beste iturri dokumental batzuk kontsultatzera eramango ginduke, bertsolaritza eta
bertsogintzaren arloataz dihardutenak, hain zuzen.

Ansorenaren bertsioa
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zazpi bertsio erabili ditut esku artean.
Aldakion gai honetaz hara zer dion
Ansorenak aipatutako lanean: "(...)
Doinuak bertsio ugari ditu, baina
aldaketa gehienak erritmoari dagoz-
kio: batzuk zortziko airean (hemen
jarri dudan eran) kantatzen dute, bes-
teek Habanera mantxoaren gisan, guz-
tiz ad libitum beste batzuk ..." 14.

Ansorenak dion modura aldake-
ta gehienak erritmoari dagozkionak
dira, bai, baina beste bertsio batzutan,
notarteek eurek be gutxi-gorabeherako
aldaketak agertzen ditue.

Baina aldakion gai honetan
bete-betean sartu aurretik, ikus dagi-
gun Ansorenak aurkeztu daben ber-
tsioa. Zortziko airean idatzia. Neure
ustez, alde melodikoari zein erritmiko-
ari dagokienez, berori da gaur egun
aldakirik ezagunena eta hedatuena.

Dorronsororen
lehen aldakia

Arestian esan dan legez,
Dorronsororen doinutegiak hiru aldaki
dakartza. Hiru bertsiook Aita
Donostiak jasotakoak dira, baina haue-
tariko batek soilik jartzen dau non -
zein herritan - jasoa dan.

Hiru aldaki hauetatik, lehena
aukeratu dot. Berak gordetzen dau-eta
Ansorenaren bertsioaz antzekotasun
nabariena (melodikoa). Egin egizu,
bestela, bion arteko konparaketa melo-
dikoa: oso berdintsuak dira jiro melo-
dikoak zein doinuaren ezaugarri diren
balore erritmikoak.

Hala eta guztiz, Dorronsororen
aldaki hau beste jite erritmiko bategaz
azaltzen jaku, konpas ezbardinaren
fruitu. Ansorenaren bertsioa 5/8 kon-
pasean dator - "zortziko erara" -.
Dorronsorena, ostera, 3/4an. Ikus dagi-
gun Dorronsororen lehen aldakia:

Dorronsorok agertzen dituen
beste bi bertsioetaz ez naz luzatuko
hemen. Bata, Hernanin jasoa ei da.
Ezin esan guztiz ezezaguna danik,
baina edozelan be entzute gutxikoa.
Dorronsorok berak dioenez, bertsogin-
tzan sarritan erabilia. Bestea,
"Pasaiako herritik" kantuaren doinu
ezagunaren aldaki bat besterik ez da.

MARKESAREN
ALABAREN DOINUAREN 
ONDARROAKO
BERTSIOAK.

J ose Mari Etxaburu
"KAMIÑASPI"ren 

bi bertsioak
Dirudienez, badaukagu - edo

izan dogu - Ondarroan bertso hauek

kantatzeko ohitura. Pare bat doinu ere,
bertokoak eta ohikoak. Bata zein bes-
tea, zein baino zein bereziago eta
bitxiago.

Iragan batean, doinu hauekin
abesten ei ebezan bertsuok gure herri-
ko antxoa fabriketan. Doinuok Jose
Mari Etxaburu "Kamiñaspi"k argitara-
tu zituan bere bertso eta kanta bildu-
man 15.
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14. 192. orrialdea.

15. Jose Maria Etxaburu, "Ondarru'ko Bertso ta Abestiak", 1981. Liburu hau, mekanografiatua, aurki daikezu
Ondarroan bertan, Txomin Agirre liburutegian.

16. Aipatutako lana, 179. orrialdea.

Dorronsororen lehen aldakia
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Hara zer dioskun "Kamiñaspi"k
berak aipaturiko bi doinuak aurkezte-
rakoan: "Badakit bertso oneik abeste-
ko beste doinu bat ezagunagoa dana.
Baina nire lantokian a ez zan ezagu-
tzen eta onetxekaz abestuten ziran. Ta
ni, ain zuzen, ezagutzen ez diranak
argitara ataraten asi naz, Ondarru'tik
kanpora ezagutzen ez diranak" 16.

Doinu hauetatik lehenak, nik
neuk sekulan entzun bako doinua dan

arren, beste zenbait euskal doinu gogo-
rarazten deust. Jabetu zaitez, irakurle,
doinuak agertzen dituen konpas alda-
keta ugariez.

Bigarren doinua ezaguna dot,
Nekane Akarregik kantatu eustan-eta
honekin antzekotasun nabaria gorde-
tzen daben doinu bat, bai melodikoki,
baita balore erritmikoei dagokienez.

Hara hemen Nekanek kantatu
eustan doinua:

Doinu polita eta bizia, benetan
itsaskorra eta zeharo gogoraerraza.

Jende arteko doinuaren ezagutza
norartekoa zan jakitearren, neure ardu-
rapean dagoen Kanta Zaharren
Ikastaroko ikasleei jo neutsen pianoan
doinua, ea ezagutzen ete eben.
Doinuaren bizpahiru konpas joten
neramala, neure harridura handirako,
ia ahots batez erantzun eben, gauza
jakintzakotzat... "bai, behintzat,
Markesaren alaba..!" Itxurea danez,
adin batetik gorako herritarrek oso
ezaguna dabe doinu hau.

"Kamiñaspi"-k gorde deuskun
bigarren doinua eta Nekane
Akarregiren ahotik jasotakoaren arteko
ezbardintasunik nabarmenena konpa-
sarena litzateke: Harena, 4/4koan
transkribitua; Nekanena, ostera,
6/8koan. Baina, ezbardintasun txiki
batzuk alboratuta, bi doinuak bat dire-
lakoan nago. Hain da begi-bistako
bion arteko antzekotasuna!

Peli
Markuerkiaga

Lasarte
ONDARROAN, 2001EKO ABENDUAN.

JoseMari Etxaburu Kamiñaspik plazaratutako bertsio biak

Nekane Akarregik kantatutakoa, 
bere ama Pilar Amutxastegi Euskadirengandik ikasia
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Ondarroa, 1950inguruan.
SABINO MURUETAGOIENAren argazkia.
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Gregorio Santa Cruz Beristain
1898ko maiatzaren 24an jaio zen
Ondarroan. Lau anaia artetik gaz-

teena zen Gregorio. Aita, Teodoro, hospi-
zioko umea zen. Hospizioan Teodoro
Andres Avelino zituen izen-abizenak,
baina ondarrutar familia batek hartu eta
Santa Cruz abizena hartu zuen. Manuel
izenarekin ezagutzen zuten askok Teodoro
Santa Cruz. Teodoro, Josefa Beristainekin
ezkondu eta lau seme izan zituzten:
Manuel, Jose, Inazio eta Gregorio. Anaia
zaharrena, Manuel, abeslari bikaina zen
eta Orfeón Pamplonésen parte hartu zuen
urte batzuetan. Bigarren anaia, Jose, gizon
ezaguna zen Ondarroan. Jose Santa Cruz
izenaz baino, Polka gaitzizenaz zen eza-
guna. Ondarroako udaleko pregonaria zen
eta grazia berezia zuen bere ofizioan.
Hirugarrenak, anaia Inaziok eman zion
Gregoriori bere zaletasunerako bidea.
Inazio dantza maisua zen Ondarroan eta
Gregoriok bere anaiarekin ikasi zituen
lehenengo dantzak.

1912an, hamalau urte zituela,
Gregoriok ofizio bat ikasteko garaia zuela
eta Eibarrera bidali zuten gurasoek.
Armagin familia baten etxean hartu zuten
apopilo. Akabatzaile ofizioa ikasi zuen
Gregoriok, eta ondo ikasi ere, hirurogei
urtez jardun baitzuen akabatzailetzan.
Urtebete beranduago, Eibarren sortu berri
zen dantza taldean parte hartu zuen.
Tomas Maiztegi berriztarra izan zuten
dantza maisua eta haren esanetara
Durangaldeko Dantzari Dantza zikloa
ikasi zuten. 1914ko maiatzaren 4an,
Arrateko zelaian, izan zuten estreinaldia. 

1918ko urriaren 12an Maria

Dolores Iranzuegi Gojenolarekin ezkondu
zen Gregorio Santa Cruz. Bikoteak bere-
hala izan zuen lehenengo alaba. Baina
bigarren umearen erditzea gaiztoztu egin
zitzaion Maria Doloresi. Ama eta umea,
biak hil ziren eta 22 urteko alargun geldi-
tu zen Gregorio, Teresa alaba txikiarekin.
1923an bigarren aldiz ezkondu zen
Gregorio. Juliana Sanz Arizmendiarreta
zuen izena emazteak hiru seme-alaba izan
zituzten: Garbiñe, Alexander eta
Elisabeth.

Mendizale porrokatua zen Gregorio
eta bere kontura, lagun koadrillarekin edo
Altza-Praka elkartearekin, hamaika mendi
ibilaldi egiten zituen. 1924ko urtarrilaren
30ean, Eibarko Klub Deportiboa sortu
zenean, bultzatzaileetako bat zen Santa
Cruz. Bazkide sortzaileetakoa izateaz
gain, Klub Deportiboko historian birritan
presidente izan zen eta 100 mendiko kon-
kurtsoa askotan osatu zuen.

1929an dantzari lanak atzean utzi
eta ziklo berri bat hasi zen Gregorio Santa

Cruzen bizitzan. Castor Arriaga bere adis-
kide minak lagunduta dantza talde bat
prestatzeko lanari heldu zioten Eibarko
Batzokiaren babespean. Ondarroan bizi
arren, anaia Inaziok asko lagundu zuen
Gregorio dantza maisu lanetan. Gerra
bitartean makina bat dantza talde prestatu
zituen Gregorio Santa Cruz-ek Eibarren.
Baina ez Eibarren bakarrik, inguruko herri
batzuetatik dantzariak prestatzeko deituko
baitute Santa Cruz maisua. 1931an,
Mendaron prestatu zuen ezpata-dantzari
taldeak hainbat saio egin zituen han eta
hemen.

1936ko uztailaren 18an hasitako
gerrak bertan behera utzi arazi zituen
ordurarteko kultur ihardun guztiak.
Bonbek Santa Cruztarren etxe ondoko tai-
lerrak txikitu zituztenean handik ihes egin
eta Bilbora jo zuen familiak. Gernika sun-
tsitu zuten egunean, Genikan bertan zego-
en Gregorio Santa Cruz. Triskantza hura
larruazalean sofrituz eta hondamendia
atzetik zuela egin zuen ihes Gernikatik.

GREGORIO SANTA CRUZ
DANTZA MAISUA

1898-1998

O N DA R R OA : A R T X I B OA K  A R A K AT Z E N

Oier Araolaza Arrieta

XX. mendean, Eibar, Mendaro, Elgeta, Arrasate eta
Elorrioko ehunka eta ehunka dantzarik ikasi zuten dan-
tzan Ondarroako maisu handi bati esker. 1998an 100 urte
bete ziren Gregorio Santa Cruz jaio zela eta data hori
gogoratzeko dantza maisuaren bizitza eta lanak bilduko
zituen liburua argitaratu zuten Eibarko eta Mendaroko
Udalek. Liburu hori osatzeko informazioa biltzen nenbile-

la Augustin Zubikarairengana jo nuen Ondarroara eta
Santa Cruz-tarren inguruko hainbat informazio interesga-
rri eskaini zizkidan. Ia bizitza osoa Eibarren egin arren,
bere jaioterrian Gregorio Santa Cruz-ek egindako lan
handiaren berri bazutela eta hil bitartean Ondarroarekin
lotuta jarraitu zuela jakin nuen.

Gregorio
Santa Cruz
1898-1998

1966AN, PLAZAOLAK EGINIKO ARGAZKIA. EGO-IBARRA TALDEAK EMONDAKOA
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El periódico donostiarra "La Voz de
Guipuzcoa", de tendencia izquier-
dista, había publicado dos dias

antes, en su número 5.605, un artículo
escrito bajo el título de "Celebridades gui-
puzcoanas", con el objeto de reivindicar
para la provincia de Gipuzkoa la gloria de
haber sido la patria de tan afamado perso-
naje. Así salía al paso de otro artículo
publicado en el diario madrileño "El Dia",
en el cual se sostenía que había nacido en
Ondarroa, y pertenecía por tanto a la pro-
vincia hermana de Vizcaya.

"La Constancia", "Diario Integro
Fuerista" (así se autotitulaba en la cabece-
ra del periódico), se sintió obligado a
intervenir en la disputa, "ya que no deja
de tener innegable importancia para
nosotros el averiguar cual fué el pueblo
en donde vió la primera luz el que pudie-
ramos llamar Gayarre vascongado de la
primera mitad del siglo XIX".

A tenor de algunas indagaciones
que por su cuenta realizó por Ondarroa, a
"La Constancia" no le quedaba la menor
duda sobre el origen ondarrés del ilustre
tenor, como hizo saber a sus lectores en su
número del día 10-I-1901. Añadía por su
parte algunos datos curiosos como el
apodo "Cherhuy" con que era conocido el
padre, amen de la consabida leyenda
popular, tejida alrededor de alguna actua-
ción en el muelle de Ondarroa en la que
cantó de tal modo, "que se dice que bajó
la gente de hasta los caserios inmediatos
al pueblo, por tener el placer de oirle". En
este contexto salió a la palestra el alcalde
de Ondarroa. Primeramente dirigió al
Director de "La Voz de Guipuzcoa" la

carta siguiente:

El alcalde de Ondarroa, no se sintió,
segun parece, satisfecho con las aclaracio-
nes pertinentes realizadas por el diario "La
Voz de Guipuzcoa" en su numero 5.609.
Por lo que, adjuntándole la carta anterior-
mente enviada a "La Voz de Guipuzcoa",
envió al diario "La Constancia" una nueva
carta con fecha 15 de Enero de 1901, cuyo
contenido es como sigue:

El alcalde de Ondarroa podía sentir-
se satisfecho. Había salvado el honor
mancillado de su pueblo, y restituido la
honra a su familia. ¡Por algo llevaba en
sus venas la sangre de los Unanue!

Bilbon familiarekin bildu zenean, ezin
izan zuen hitzik egin gizonak. Oinazeak
mutu utzi zuen eta egunak behar izan
zituen irentsitako ke eta hautsak garbitu
eta hitza berreskuratu arte. Familia
Frantziara bidali eta gerrara joan zen
Gregorio. Preso harturik, Oviedora era-
man zuten eta frankisten lantegietan lan
egitera behartu. Inazio Santa Cruz,
Gregorioren anaia, gerran hil zen.

Gerran eta gerraosteko lehenengo
urteetan sufritutakoak ez zuen kokildu
Gregorio Santa Cruz. Dantza talde bat
martxan jarri behar zuela erabaki zuen.
Beste aukerarik ez, eta Educación y
Descanson, erakunde frankistaren barruan
sortu zuen dantza taldea. Emakumeen tal-
dea ezartzeko Sección Femeninaz baliatu
ziren. Erabakiak hainbat burukomin ekarri
zizkion, frankistatzat hartu baitzuten zen-
baitek, baina Santa Cruzek garbi zuen
kontzientzia, zirrikitu hura aprobetxatu
ezean, euskal dantza eta ohiturak galduko
ziren beldur baitzen, eta ez zegoen bere
muturren aurrean horrelakorik ikusteko
prest. 

Lana erruz egiten zuen Santa
Cruzek. Tailerrean hamar ordutik gora
egin eta belztutako aurpegia garbitzeko
astirik gabe iristen zen entsaioetara. Eta
hori gutxi balitz, dantza berriak sortzeko
astia hartzen zuen. Hurrengo taldea eliza-
ren babespean eratu zuen Santa Cruzek,
Acción Católicaren baitan. 1950. urtean
Arrasatetik deitu zuten bertako Sección
Femeninako emakumeei dantzan irakaste-
ko. Berakin ikasitako ikasle haiek
Madrilen sari bat irabazi eta
Mediterranioan barrena hilabete t’erdiko
bira egin zuten euskal dantzak Grezia,
Turkia, Palestina eta Egipton erakutsiz.

1955. urtean Elorrioko Luistarren
Anaibatzak hotsegin zion Eibarko dantza
maisuari. 

1958an Eibarko Club Deportiboan
sortu zen dantza taldearen zuzendaritza
hartu zuen. Talde hori da urte batzuk
beranduago Kezka izena jaso zuena eta
gaur egun oraindik Eibarren Santa Cruz
dantza maisuak hasitako lanari eusten
diona. Gero Sociedad Recreativa Cultural
Arraten hasi zen dantza talde berri batekin
lanean. Ume talde batekin hasi zen lanean
eta berehala zituen plazan agertzeko
gertu. Berriz ere Mendarotik deitu zuten
dantzak erakustera joateko. 1962. urte
inguruan Elgetatik deitu zuten bertako
dantza taldeari dantza berriak irakasteko.
1965 urte inguruan, Eibarren Galerías
Preciados ipini eta bertako langileen arte-
an, besteak beste futbol, saskibaloi eta
dantza taldea antolatzeko asmoa agertu
zuten. Dantza taldea prestatzeko Gregorio
Santa Cruzi hotsegin eta lanean hasi zen
dantza maisua. Mutrikun, Saturraranen
zegoen apeztegian ere ihardun zuen Santa
Cruzek euskal dantzak irakasten. 

1966an Eibarko Klub Deportiboko
kultura batzordeak, Sociedad Cultural
Recreativa Arratek eta bere ikasle izanda-
ko dantzari ohiek antolatuta, omenaldi
handia eskaini zitzaion Gregorio Santa
Cruzi. Komunikabideetan oihartzun zaba-
la izan zuen omenaldiak, Deportiboko eta
Kulturaleko dantza taldeez gain, bertan
izan ziren berarekin ikasi zuten Elgetako
eta Mendaroko dantza taldeak ere. 52 urte
zeramatzan euskal dantzaren alde lanean
omenaldia eskaini zitzaionean. Egun har-
tako pozik handiena bere bi oinordekok
eman omen zioten, berak irakatsitako
biloba bik dantza egin baitzuten Arrate

gainean.

Ez oso gogo onez, baina adinean
aurrera zihoan eta familiak behingoz lana
utzi beharra erakutsi zion. 1968an utzi
zion GACeko lanari. Gutxi iraun zion,
hala ere, jubilazioak. Etxean egon ezinik,
berriz ekin zion lanari eta beste bi urte
egin zituen, 72 urte arte lanean. Mendi ibi-
lera luzeak paseera lasaiengatik aldatu,
lana eta dantza utzi eta jubilatu erretiroko
bizimodu trankilari heldu zion.
Koadernoetan dantzak berridazten jarraitu
zuen, ordea. Aldaketak, hobekuntzak eta
zuzenketak eta dena argi eta garbi jaso-
tzen zuen bere koadernoetan.

Oroimenaren ahultasunaz ohartuta,
dantzak idatziz jasotzeko beharraz jabetu
eta lanari heldu zion Santa Cruzek.
Horretarako metodorik ezagutu gabe,
autodidaktikoki eta lojikari jarraituz heldu
zion dantzak idatziz uzteko ahaleginari.
Hainbat  koaderno bete zituen dantzen
koreografiekin.  Ohiko dantzak, galduta
zeudenak eta Santa Cruzek berreskuratu
eta berregin zituenak, aspaldian egin gabe
zeudenak eta gal ez zitezen idatzi zitue-
nak, eta Santa Cruzek berak sortutakoak
daude. Santa Cruz-ek idatziz jasotako
dantzen artean aipatzekoa da Ondarroako
Saliña-saliña dantza. 

1980ko urriaren 5ean, 82 urte zitue-
la hil zen Gregorio Santa Cruz. Urriaren
8an San Andres parrokian egin zitzaion
azken agurra eta Kezka eta Amalur dantza
taldeetako dantzarien artean eraman zuten
hilkutxa.

Oier Araolaza
Arrieta

EGO IBARRA – EIBARKO UDALA, 1998

O N DA R R OA : A R T X I B OA K  A R A K AT Z E N

PEDRO MARIA UNANUE
EL ALCALDE DE ONDARROA
REIVINDICANDO LA FIGURA

DEL TENOR 
Imanol Oruemazaga Baseta

En la actualidad, gracias principalmnete a la labor de la
Fundación Pedro Maria Unanue, a nadie le cabe la menor
duda de que el famoso tenor Pedro Maria Unanue naciera
en Ondarroa.
Sin embargo, hace cien años exactamente, se desató en
varios periódicos una viva polémica sobre el origen del
citado tenor, que obligó al mismo alcalde de Ondarroa,
Jose Urkizu y Unanue, a intervenir personalmente en el
rifi-rafe periodístico.

ONDARROA 2001 ofrece a su lectores integramente la
carta que dicho alcalde dirigió al diario "La Voz de
Guipuzcoa" de Donostia, y que, en vista del resultado, la
publicó finalmente "La Constancia", rotativo de la misma
ciudad. Pero antes creemos interesante dar a conocer
algunos pormenores que originaron la intervención del
alcalde de Ondarroa, según datos que nos ofrece dicho
periódico ("La Constancia", 10-I-1901)

Eibar, 1931 inguruan. Kezka Dantza Taldea, SantaCruzek sortutakoa. OJANGURENEK EGINIKO ARGAZKIA. EGO-IBARRAK EMONDAKOA
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OSATZEN
Ondarroa, 1931. (postala)

ROBERTO SARRIA argazkilariarena.
PATXI ETXABURUK EMONDAKOA
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La historia se hace a partir de
documentos; quien hace histo-
ria puede contar, además de

con otros libros de historia, con actas
notariales, cartas de personajes, diarios
de sesiones de un parlamento o regis-
tros contables de una empresa o un
ayuntamiento.

Según la fuente, el documento
empleado, obtendrá una información u
otra, y también un punto de vista. No
tendremos la misma información, aun-
que referida a un mismo hecho, si que-
remos estudiar una huelga y tomamos
los informes de la empresa o los del
sindicato, ni si preguntamos a los veci-
nos o a la policía que asiste a la mani-
festación, y será muy diferente el refle-
jo que tenga esa huelga en un debate
parlamentario, cuyas actas podemos
recoger, o en una reunión del comité
de empresa, o en el diario que escriba
la hija de una persona en huelga. El
hecho será uno, o nos parece uno antes
de estudiarlo, pero tiene tantas caras
como partes implicadas, e incluso
como observadores del hecho; cada
uno creerá que han sido unas las cau-
sas y las motivaciones; a cada uno le
afectará de diferente manera y verá,
por ello, diferentes repercusiones.

De ahí la importancia en la
selección del documento, de la fuente
consultada, para estudiar o para saber
algo, porque cada documento llevará
nuestra atención hacia una cosa y nos

dará una información diferente.

1. LA HISTORIA ORAL. 
DOCUMENTOS Y
PREGUNTAS
DIFERENTES.
Pero la historia se hace también a par-
tir de preguntas. Para ver algo es preci-
so mirarlo, y para saber que una infor-
mación está ahí necesitamos pregun-
tarnos por ella, preguntarle al docu-
mento. El mismo documento, con dis-
tintas preguntas, dará una información
u otra; por ejemplo, un historiador que
se pregunte por el conflicto puede
darse cuenta, leyendo atentamente un
testamento, de que hay un problema de
límites territoriales, o de uso del agua
de un pozo, y puede pasar por alto
otros detalles que a otra persona le
resultarían fundamentales, como el
idioma en que está escrito el testamen-
to o las palabras que utiliza para desig-
nar los objetos que lega o nombrar a
sus familiares. 

Hacemos la historia, pues, con
documentos y preguntas, y como el
resultado obtenido de unos y otras,
como vemos, puede ser diferente, tene-
mos la obligación de explicar qué
hemos utilizado y qué le hemos pre-
guntado, para que quien lea el resulta-
do sepa cómo hemos llegado a él, pues
podría ser otro si hubiéramos estudia-
do el tema de otra manera. Es una
cuestión de honestidad el mantener a
quien pueda acercarse a nuestro traba-

jo informado de las condiciones en que
se ha gestado para que pueda sacar sus
propias conclusiones. Cuando habla-
mos de "rigor científico" nos referimos
a eso, entre otras cosas.

Esta es una de las reflexiones
principales de las que surge en la últi-
mas décadas la historia oral. Nos
damos cuenta de que aprendemos la
historia según lo que nos cuentan, y de
que es importante quién nos la esté
contando; vemos que todos los docu-
mentos que manejamos reflejan una
parte de la historia, y queremos saber
la otra, o, por lo menos, otra: la de
quienes no escribieron su propia histo-
ria, la historia que no podemos encon-
trar en ningún documento escrito. 

La historia oral no pretende sus-
tituir a la escrita, sino enriquecerla, y
maneja para ello otro tipo de docu-
mento diferente, el documento habla-
do, porque permite realizar unas pre-
guntas que a veces el escrito no puede
contestar, o porque queremos que las
contesten los propios protagonistas de
la historia, la gente del pueblo que la
vivió. 

2. EL FONDO DE 
DOCUMENTOS ORALES 
EN ONDARROA
La historia oral tiene una limitación
que salta a simple vista: sólo puede
abarcar lo inmediatamente anterior a
quien la hace, puesto que necesita que
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Argia Garrido Beristain

El artículo que presentamos a continuación consta
de tres partes, pues hemos considerado conveniente
que hubiera tanto una explicación teórica como
práctica del trabajo que se está llevando a cabo. En
primer lugar, hay una introducción al concepto de
historia oral, las fuentes que utiliza y el reenfoque
que supone de temas y protagonistas; en segundo
lugar, presentamos el proceso de creación de un

fondo de documentos orales en Ondarroa, y en últi-
mo lugar ponemos un ejemplo de aplicación práctica
de la historia oral con el material recogido en las
entrevistas a mujeres de Ondarroa. Las fotos han
sido cedidas por las personas entrevistadas. Al final
hemos añadido una pequeña bibliografía de  consul-
ta.

"Yo con muchos años aquí estoy, hasta que
Dios quiera. No me he cansado de vivir."
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quienes han vivido el momento que
desea estudiar vivan todavía. Con la
intención de enmendar esta limitación
surgió la idea de hacer, no un trabajo
específico de historia oral, sino un
fondo que recogiera entrevistas lo más
amplias posible a un gran número de
personas, de manera que pudieran
guardarse y conservarse, como docu-
mentos orales, para un futuro. 

En octubre de 1999 fue presen-
tado al ayuntamiento el primer borra-
dor de un proyecto que hiciera esto
posible y, desde entonces, se han obte-
nido dos becas que han permitido tra-
bajar en ello durante varios meses y
comenzar esa tarea de recopilación de
testimonios. Durante la primera de
ellas se elaboró la muestra con la que
se iba a trabajar inicialmente, un grupo
de personas entre las que hubiera
representación de la diversidad social
de Ondarroa.

El perfil mayoritario de la perso-
na entrevistada es el de una mujer de
más de ochenta años, a menudo acom-
pañada por su hija mientras se hace la
entrevista; no obstante, se ha entrevis-
tado también a personas más jóvenes,
así como a un buen número de hom-
bres. 

El centro de atención de la
entrevista es la vida de la propia perso-
na entrevistada narrada por ella

misma, por lo que se deja gran libertad
para centrarse o detenerse en diferen-
tes aspectos. Se pregunta a las perso-
nas por sus padres, su infancia, su edu-
cación y su trabajo, y, a veces, por sus
opiniones, sus relaciones y su opción
política; por todo, en fin, lo que puede
permitir hacer una historia de vida
individual y acercarse a la colectiva.
Las entrevistas siguen un esquema
bastante flexible, puesto que, en última
instancia, decide su contenido la per-
sona entrevistada, y se hacen, por
supuesto, en el idioma que a ésta le
resulta más cómodo.

En un segunda fase se ha traba-
jado en la organización y puesta a
punto de ese material para ser conser-
vado y en el estudio de uno de los
temas de los que más material se ha
conseguido. Sería deseable que, a par-
tir de este momento, el archivo pudie-
ra enriquecerse con entrevistas a más
personas, por un lado, y con la posibi-
lidad de estudiar algún tema más en
profundidad, por otro.  Es preciso aña-
dir que se ha dado opción a las perso-
nas entrevistadas de decidir sobre las
condiciones de anonimato o reserva
que protejan la confidencialidad de la
entrevista y su contenido. El fondo
también pretende recoger y copiar cin-
tas con entrevistas a otros familiares y
fotografías que la gente de Ondarroa
tenga en casa y quiera ofrecer para su

conservación.

3. EMAKUMEEN LANA

Elección del tema.
El planteamiento que guía la

configuración de la muestra y la reco-
gida de testimonios desde el principio,
desde el proyecto presentado al ayun-
tamiento, es primar a las personas y
colectivos a los que la historia  oficial
haya dejado más marginados, en cuya
actividad se haya centrado menos o
que hayan resultado "perdedores"
social o políticamente, porque son los
que menos atención o más sesgada han
recibido hasta el momento, los más
ignorados como sujetos históricos.  Y
no es preciso extendernos demasiado
en explicar que, dentro de éstos, la
mujer ha sido una de las grandes olvi-
dadas de la mayoría de las historias,
que la nombran como excepción cuan-
do tratan de personalidades que han
destacado en el mundo de los hombres
o como apéndice de dicho mundo, en
comentarios al margen.

Es por eso que hemos considera-
do preciso rescatar su testimonio y su
protagonismo, y en las entrevistas rea-
lizadas hemos prestado una atención
especial a las mujeres, intentando
abarcar los distintos sectores sociales,
económicos y políticos, para obtener

una representación variada de lo que
pudo suponer ser mujer en Ondarroa
en la primera mitad del siglo XX. 

En las entrevistas a mujeres
hemos notado una llamativa tendencia
a percibir y narrar la propia vida en su
totalidad, integrando los aspectos de
relación con los laborales y con el rela-
to de la vida religiosa y política; no
obstante, ha sido necesario elegir un
tema de manera diferenciada y acotar-
lo para poder ser expuesto en un artí-
culo. El tema del trabajo nos ha resul-
tado interesante para comenzar, pues
atraviesa gran parte de la vida de las
personas entrevistadas, nos permite
acercarnos a su realidad socioeconó-
mica y conocer los valores y normas
sociales que influyen en la toma de
decisiones en función de género.

Nos resulta imposible abarcarlo
todo y dejaremos fuera, por el momen-
to, el estudio de otras facetas de la vida
humana o momentos históricos con-
cretos que tienen un gran interés, como
la educación y la cultura, la religiosi-
dad, las relaciones, la guerra o la polí-
tica, que tendrán que ser estudiados en
posteriores monografías. Incluso den-
tro del trabajo hemos dejado algunas
lagunas que convendrá ir llenando en
posteriores publicaciones.

Presentación
Se han pasado la vida trabajando

y ahora la televisión les dice que la
mujer se ha incorporado a la vida labo-
ral en las últimas décadas del siglo
veinte, que antes las mujeres estaban
en casa; en casa, sí, pero ¿de quién?
podrían preguntarse nuestras abuelas,
muchas de las cuales entraron a servir
a otras casas siendo aún niñas. Ocurre
que a menudo confundimos los mitos o
las imágenes ideales difundidas por
una ideología con la realidad, y es por
ello que debemos contrastar esas afir-
maciones genéricas sobre el pasado
con lo que realmente ocurrió, y así nos
encontraremos con que las memorias
de las mujeres de Ondarroa guardan un
siglo de trabajos para sacar a la familia
adelante.

Ahí sí que nos encontramos con
la familia en la vida real de las mujeres
ondarresas, porque la familia será para
ellas el referente social (una mujer se
define como hija, esposa o madre de
alguien) y el condicionante de su tra-
bajo, sea éste remunerado o no. Lo
doméstico prevalece también dentro

del propio trabajo, que estará la mayor
parte de las veces vinculado a las tare-
as consideradas femeninas, como la
limpieza, el cuidado o la educación, y
tendrá siempre una marca de género:
hay trabajos que realizan las mujeres y
trabajos que realizan los hombres,
independientemente de la clase social
a la que nos estamos refiriendo y de la
dureza del trabajo.

En un par de casos nos encon-
tramos mujeres en la dirección de una
empresa, de fábricas de conservas,
concretamente, pero su propia presen-
cia ahí es vista de manera subsidiaria;
es el negocio familiar y están sustitu-
yendo o ayudando a algún hombre de
la familia. Una comerciante, que diri-
gió una fábrica junto a su hermano,
explica así la armonía con la que lo
vivió: 

"como jefe, los dos teníamos las
mismas atribuciones, baine... anaxik;
por ser varón y eso, ba beti... anaxik,
firma eta etxeko berai lagateneotzan,
pero las mismas atribuciones teníamos
los dos (...) Estábamos el hermano y
yo, y yo siempre como jefa porque el
hermano también fue muy bueno y
nunca tuvimos nada de nada, siempre
nos avinimos perfectamente."
(0171903-E/1.1.A) 

Ella estuvo cuarenta y seis años
al frente de su fábrica, diez de ellos ya
sin su hermano, dirigiendo la fábrica
sola; el que una mujer dirigiera sola
una fábrica se dio porque no había
hombres que pudieran hacerlo: 

"Dependía de las circunstancias
familiares también, porque, por ejem-
plo, si en una familia no hay varones y
quedan hijas solas, pues, o tienes que
vender o tienes que dejar a otros." 

Por otro lado, esa responsabili-
dad no será fruto de una opción perso-
nal: 

"Carreras y eso no hice porque
en casa había mucho trabajo; lo que
he tenido es mucha práctica de nego-
cio (...) Yo más afición tuve a la labor,
casi, (...) la contabilidad aprendí tam-
bién en particular también con ellas,
con las monjas (...) Desde pequeñita
me enseñaron a trabajar." 

Está muy orgullosa de su traba-
jo,  nunca se queja y los muchos años
no la han hecho detenerse: 

"Yo con muchos años aquí estoy,
hasta que Dios quiera. No me he can-
sado de vivir."

Etxeko zeregiñak
Quizá no sea preciso repetir que

las tareas domésticas han cambiado
mucho en varias décadas; el cambio en
las formas de vida y los avances técni-
cos han liberado de gran parte de las
tareas más penosas, y aunque éstas han
sido sustituidas por otras, o por una
exigencia mayor, las generaciones más
jóvenes no sabemos nada de lo que
puede ser, por ejemplo, jorear y reno-
var el colchón, ir a lavar la ropa a la
erreka, o limpiar el suelo de rodillas,
con arena recogida en la playa; pero
las mujeres mayores comentan, toda-
vía hoy con asombro, la diferencia:

"Honek etorrizinin, honek e...
labadorak,  Jesus! Biarrik pez etxin!
Biarrik pez! Es que... leen  usata egun
guztin, egun guztin jabonaduran! (...)
Badakixu zelako deskantso dan horre-
kin bota ta... etxetzuz, t´ata... ta listo"
(0211917-EC/1.1.A)

Los trabajos domésticos
imprescindibles para mantener una
higiene mínima y que, con todo, no
pasaba de ser precaria, requerían de un
esfuerzo físico continuado y de gran
capacidad de sacrificio, y siempre fue-
ron realizados por mujeres. 

No hemos recogido expresa-
mente testimonios del tipo de trabajo
que se realizaba en casa, pero el tema
ha salido al hablar de la infancia de las
mujeres entrevistadas, por ejemplo, al
hablar de la pesadez que suponía tener
que ocuparse del cuidado de los her-
manos pequeños: 

"Ume asko ginan geu eta umik
saintzen be geatu einbizan baten bat"
(0141910-E/1.1.A)

O lo bien que se lo pasaba algu-
na al ir a lavar la ropa a la erreka, lo
que no quita que volviera dolorida a
casa: 

"Gure zereñi hoxe zan etxin,
hartu zinketan trastik eta... erreka.
Hiru-lau kuadrilla batzen ginan.
Etxekuk, etxekuk, etxeko jabonaduri
etxea, hartu te erreka. Erreka juten
ginan kuadrillan danok, (...) Danok
errekan, ein jabonaduri, ipini lejiatan,
... hamen eoten zin tronkuk... astillero
parin, hantxe gañin jarri, (...)
Hamabost, hamasei urte edo...
Jabonaduri, guk ez gendun beste bia-
rrik etxen ... Trastik zinketan sartu
eta... ala, erreka. Gero eon hantxe kon-
tuk esaten da gero hartu zinkan eta
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Ondarroa, 1930 inguruan. Kalandiko Beristain tonel lantegiko beharginak. MARGARITA AMALLOBIETA OSAK EMONDAKOA
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zinkan ipini, zeñek paño zeñek tuntur
handixaua, kolore errakuauk ipini
ganin... (...) Burun zinke hartu te... zor-
kixe Kokoteko miñe einye, juten ginan
etxea. (...) Gu desiaten: errekan, kanta
eta...(...) erromexi. Astelehena desia-
ten allateko eta martisena, araxe jute-
ko, juten ginan astin tartin be." 

El trabajo doméstico es una
constante en toda la historia de la
mujer. Desde pequeñas, como vemos,
las niñas aprendían a realizar las tareas
domésticas y a estar al servicio de los
hombres de la familia, padres y herma-
nos:

"Eskolatik, amai laguntzen... lau
gixonezko eukazen amak etxin de...
anaxik eskondu baik..." (0111912-
E/1.1.A) 

Se libraban de esto únicamente
en las familias especialmente privile-
giadas o en las que había muchas her-
manas y se tenía la suerte de ser la
pequeña: 

"Ni gazti nitxan artin neu
onduen, hiru neska ginetik, (neu txiki-
xena), neu onduen etxin, zereiñak niri
gitxien tokatengaztan" (0151909-
E/1.1.A)

La mujer que nos contó esto, de
todas formas, tuvo que ir a la fábrica
por vez primera con siete años, y como
el padre tenía barco:

"...fabrika jun de..., sarik
goberna ta..."

El nacer en una familia acomo-
dada tampoco protege de las tareas
domésticas, pues la laboriosidad y la
implicación en lo doméstico era consi-
derada virtud femenina imprescindi-
ble; en una de nuestras primeras entre-
vistas nos llamó la atención que, aun-
que los padres de nuestra entrevistada
tenían barcos y siempre tuvieron
"ayuda" en casa, ella solía colaborar en
las tareas domésticas, dentro de las
cuales se encontraban englobadas las
tareas derivadas de tener barcos, como
el limpiar y tender a secar las redes,
arreglar algunas ropas de los marine-
ros, llevar chocolate a las mujeres que
cosían redes... Ella considera que antes
había más tiempo para el trabajo, que
se madrugaba más y, sobre todo, no se
perdía el tiempo con la tele.

No obstante, el trabajo domésti-
co se multiplica cuanto menores son
los ingresos, porque hay que arreglar
con ingenio y esfuerzo lo que no da el
dinero y a esto se le suma que la nece-
saria búsqueda de ingresos disminuya
la posibilidad de dedicación al hogar y
la colaboración de las niñas, que han
de salir fuera de  casa a trabajar. En las
familias pobres, que eran mayoría, en
cuanto las niñas llegaban a los diez
años, incluso antes, se suponía que
podían contribuir a la economía
doméstica con un pequeño sueldo. 

"Gure atxak, bihar asko, baine
ezan pagaten ordun...(...) Es que ordun
hamalau urteaz handi handixak ginan

(...) eta atxak eta ezebanetik gexerik
irabasten, ba..." (0211933-EC/1.1.B)

Los trabajos más frecuentes para
ellas eran el de criada o en la fábrica,
ambos vistos como trabajos de tempo-
rada, que no necesitaban cualificación
y cuya única función era ser un apoyo.
Los niños de las familias pobres tam-
bién entrarán a trabajar con la misma
edad; la diferencia será que, en el caso
de los niños se plantea como un traba-
jo para toda la vida, con un plantea-
miento de futuro y, por lo tanto, existe
una posibilidad de cualificación y de
prosperar en el trabajo que las niñas no
tendrán.

Serbiuten 
A las niñas la cualificación para

las tares domésticas se les supone
como cosa natural, y se esforzarán
hasta el límite de sus fuerzas porque
está en juego su propia definición y  su
orgullo de mujeres. El testimonio que
sigue a continuación relata la primera
experiencia sirviendo de una niña de
once años; en él vemos algunas cons-
tantes: el esfuerzo por quedar bien, el
engaño y el abuso de la docilidad
infantil, y la desconfianza de las seño-
ras, que se valían de tretas para com-
probar la honradez de las criadas:

"Hamaika urte neukazen eta
geuazen antxoai buru kentzen fabri-
kan..." (0151909-E/1.1.A)

La dueña le propuso que fuera a

cuidar al hijo de su nuera, y ella lo con-
sultó en casa: 

"Ama, usabandrik diñozta ze...
ia umi saintzea ... ia jungonitxaken... -
A, zeuk pentsa,- diñozta ze... -zeuk pen-
tsa. (...) -Bai, Ama, fabrikan baino,
kasi-kasik... umi saintzeko eide baka-
rrik eta..., -Zeuk pentsa, baine ondo
pentsa," 

La madre le advirtió: 

"Umi saintzeko bakarrik? Han
ezta beste neskaik eta eraingotzuez
biarrak,... -Biarrak umi saintzeko
bakarrik dala esanda? obarabe! -Ba
zeuk pentsa."

En su primer día de trabajo le
mandaron hacer el fregado: 

"Hasi nitxan ontzixak etxen
aman pentsamentuaz"  

terminados los cacharros, 

"hau eskatzau pasakobasenduke
oba!" 

Nunca le había tocado limpiar
en casa, porque tenía hermanas mayo-
res, y ni siquiera estaba segura de
hacerlo bien, pero arenó de rodillas la
cocina y recibió muchas alabanzas de
la señora, que estuvo mirando mientras
ella trabajaba. Cuando terminó, el niño
ya se había levantado y le tocó sacarlo. 

De esa casa se despidió después
de Andra Mari, porque le hicieron tra-
bajar ese día y no pudo salir con las
amigas. Volvió a la fábrica, pero la
siguiente vez, ya con quince años, que
fue a servir, no tuvo mejor experiencia:
la casa llevaba varios meses sin ser
limpiada cuando llegó ella, porque
había estado sin chica y la señora no
había limpiado; lo peor fue el cuarto de
baño:

"esaneban, noa etorrina ni?"
(0151909-E/1.1.B)

La señora le preparó el desayu-
no y enseguida la puso a trabajar. No
obstante, aguantó varios meses y se
despidió con una mentira, dijo que su
madre estaba enferma y que tenía que
volver a casa a cuidarla. Más tarde
comentaremos esto. 

Las anécdotas de trabajo infantil
y de abuso por parte de las señoras son
constantes; tampoco debía de ser un
hecho aislado el dejar dinero a mano
para probar a las criadas, pues se repi-
te en varios relatos 

"Baten usabandra zaharran

kuartu gobernaten nazela eskobiaz
kama azpixan topaneban bosteko
papera (...) diru asko, ba mesadeno-
txin lagakot eta etortendanin, esango-
tzat" .

En este tipo de trabajos de servi-
cio, para los que siempre se buscan
solteras, las niñas descubren un mundo
hostil donde para librarse del abuso y
el engaño, a veces, hay que recurrir
también a las trampas. 

Nuestra informante anterior
había pasado ya por varias casas y
adquirido cierta experiencia y madurez
cuando, a los quince años, tras despe-
dirse de la señora, que le hizo lavar en
el río mientras helaba, estuvo sirvien-

do en una casa cuya dueña la mataba a
trabajar con exigencias de una limpie-
za exagerada: 

"Biarra! Biarra! Negruk baino
gexa! Butakak, ezta? Honek egunero
ataxuz hona, -entzun ondo, e?- Horren
azpixe gasolinaz pasa, aliron emon,
ata, atzea koloka, sali ein, lau kuarto
ein, e? Eskatza arena...-esateotzuk:
jateku baino, eta lotako edo... ze esan-
gotzut be!... ya... zertute neuan, ene...
ezin aguantata. Errementa, errementa.
Haretxek eraetxeostan biarra! Ara,
egun baten esaneotzan amai, neskin
amai: Esanleike zure alabi... tokado
dala -esaneotzan- es que... egunero
–esaneotzan- egunero nezezidadik
eztakarre harek egunero atateko, gaso-
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linaz pasa... (...) Amak esaztan baten: -
Badakizu ze eingou? Egaletan emon
bixkat, ezta? (...) -Amak nire fabore,
txo! Harek ikusi etxeban! -Maniobri
ensegide eingou; -mandature jun zan
eta...- ensegide eingou; amak pe
laguntzeostan (...)" 

Y a la vuelta: 

"¿Qué? ¿ya ha hecho
todo?–¿No huele que ha hecho la
chica o qué? –Bien, bien, bien." 

Al tiempo de estar ahí econtró
otro trabajo y volvió a soltar la misma
mentira, que su madre estaba enferma,
y se fue. 

Pero no siempre las trampas
iban dirigidas a zafarse de las exigen-
cias la señora; nuestra siguiente entre-
vistada descubrió, sirviendo en un
café, la deslealtad de las compañeras
con mayor experiencia, que se queda-
ban con parte del dinero que había que
repartir y que constituía el sueldo: 

"Allí había dos chicas todo el
año, en ese café, sirviendo, y ellas
escogieron el mejor sitio para servir,
en la carretera casi, donde había más
gente, y nosotras más atrás, éramos
cuatro, y claro, te dejaron peores sitios
que a ellas, ellas mandaban más, eran
las jefas allí. Y claro, cuando llegó el
reparto, propinas, sacar y sacar... ¡Las
que menos ellas! Y nosotras, ignoran-
tes, ¡todo! Repartíamos entre las seis,
pero ellas, que estaban en mejor sitio,
y gente gorda, ¡menos! ¡Mañana me
vais a coger vosotras! ¡Mañana me
vais a coger todas las propinas!
¡Estáis frescas! Fui cabreada a casa,
pero no le dije a nadie nada, ni a la
madre, propinas le di (...) Al día
siguiente ¡Ay, ratoneras!-dije entre mí-
¡Seréis ratoneras vosotras, pero a mí
no me ganáis!- Komunea, txixe etxea
nulakun... Hainka azpixan dzast!, pro-
piñak; danak ez, ezta?
Pentsatenebanin: aila naz hamabost
pezeta... basta. Niri ez tosten gexa fas-
tidixa harek, e! Porque... está bien bix-
kat artubaleo be, pero... ¡menos que
nosotros! Partilli ederra eruneban
etxea gero! Harei nik... enetzan bestiai
esan, bestela e... harek ignorantia eua-
zen ni baino eta... Ezinleike gauzi ixan
zan! Harek atrapakosten niri...!
Lagunak pe ginan eta...!" (001916-
E/2.1.A)

Vemos que por "ir a servir"
nuestras abuelas también entendían el
trabajo en hostelería en general; un

destino frecuente era, en verano, el
balneario de Urberuaga, del que tene-
mos varios relatos, todos ellos muestra
de una jornada agotadora, soportada
sólo por el pensamiento de que era
algo temporal. La anterior informante
nos ha contado del trabajo en otro bal-
neario, el de Zestoa, que estuvo en un
permanente estado de agotamiento, y
que sólo pudo soportarlo gracias a su
hermana, mayor que ella, que hacía
parte de su trabajo de tapadillo, para
que ella pudiera dormir más. Un testi-
monio similar, en cuanto a lo fatigoso
del trabajo de servicio que se hacía en
temporada de verano, se refiere al tra-
bajo en una churrería:

"Goxalde arte eta eotenginane-
tik maixan etxeneban lo, jan baik, eta
neure alderdiku, (ixena) bixik da
ondion, eta -Neska, jaxu! –Laga niri
bakin, platera botakotzut bestelan-
Loguri! Goxi baino txarraua da logu-
ri, txarraua da, asko be!" (0111912-
E/1.1.A)

Pero era un trabajo necesario
para salir de algún apuro en casa o para
ahorrar algo, por ejemplo, para casar-
se; es el caso de este otro testimonio,
referido de nuevo a Urberuaga:

"Udaldixe eineban hantxe;
juniuan jun, San Antonio egunin... da
etorrinitxan oktubrin, udaldixe einye.
(...) Goxeko bostetan altza, goxeko
ordubatak baik ez zinan juten lota, ze
komedorin serbiu, kuartuk jaso, ostea-
be komedorin serbiu (...) Einneban
biarra ordun...! asko, asko, asko, asko
(...) Gero, handik ekarrineban diru
erdixe amantzako eta beste erdixe neu-
tzako, ezkondu einbitxaneako ba zeo-
zer etxeko." (0021926-E/1.1.A)

Con lo que se sacó para ella hizo
las sábanas, los paños y ropa básica de
casa... Para comprar la casa tuvo que
ir, ya casada, de aña.

Añak 
El trabajo de aña o ama de cría

es una importante variante dentro del
servicio. Hay dos tipos de añas: el aña
seca y el aña fresca. La primera se
dedica al cuidado de los niños, pero no
les da pecho, es lo que hoy entendemos
como niñera o canguro; a menudo son
añas secas muchachas o incluso niñas
que alternan el cuidado de los niños
con otras tareas domésticas, o que son
pagadas sólo por sacar por la tarde a
pasear a los niños o por darles la

merienda. Cuando las añas secas eran
niñas, como niñas necesitadas que
eran, dejar otros niños a su cargo a
veces era un riesgo; son varias las
entrevistadas que nos han contado
cómo se comían la merienda del niño
al que se la tenían que dar. Otra nos
contó cómo la primera vez que cogió
al niño estaba tan rollizo que se le cayó
al suelo.

"Lehenengo lehenengun emozte-
nin umi... Botaneban... beheangaiñea!
Sekule ez gazta astuten, sekule ez gazta
astuten (...) -Eneee, ze eizu baine!  -Es
que... pixu dakar da, besu be errein-
diugata ta... baine eztot ein nahire,
usabandri, e, berez junde- Inoiz ikus-
tendotenin, haxe akordatengata."
(0151909-E/1.1.A)

Varios años más tarde volvió ir
de aña seca, con una familia a
Zaragoza; después de varios años sir-
viendo, el cuidar a los niños y tener un
día libre a la semana le parecía un lujo: 

"... Gustoa eon nitxan, gustoa
eon nitxan, udi pasaten gendun
hamentxe, Ondarrun ederto, plaxan,
eta negu bertan, Zaragozan, primeran,
domeki ta lagateoskun, ze nahizu gexa,
ba?" (0151909-E/1.2.A)

Guarda de entonces muy buenos
recuerdos:

"Zaragozan (...) negun ederto,
negun ederto. Ederto pasaten gendun,
domeketan urten da... (...) Domeketan
beti juten ginan gu, mesi entzutea. (...)
Eneee! Pilarica! Ederto pasaten gen-
dun, ondarrutar tartin, ederto, ederto,
ederto, domekak libre... t´ederto"
(0151909-E/1.3.A)

El aña fresca es una mujer que
acaba de dar a luz y es solicitada a tra-
vés de una mandadera, por la calidad y
cantidad de su leche, para dar el pecho
al hijo de otra; estas mujeres eran muy
requeridas y estaban bien pagadas. El
aña seca podía ser cualquier mujer o
muchacha, pero el aña fresca era ya
una mujer, madre y esposa, y tenía
además un valor añadido en su propio
cuerpo que había que mimar. Las añas
frescas serán tratadas como auténticas
señoras en las casas en las que están;
se las trata con respeto y se vigila que
se alimenten bien y no realicen esfuer-
zos. Aparte de su sueldo, reciben
numerosos regalos de sus señoras,
entre ellos todas las ropas que los
señoritos van dejando de llevar. Varias
de nuestras entrevistadas se han referi-

do al hecho de haber tenido ropa o cal-
zado de niñas gracias a que su madre o
una tía estaba de aña en una casa desde
la que les mandaba la ropa de las seño-
ritas.

Antes nos hemos referido a una
chica que trabajó en Urberuaga para
poder preparar su boda. Podemos
tomar su caso como ejemplo de las
motivaciones, los conflictos que gene-
ra esa decisión y el trato que recibían
las añas. Cuando se casó siguió vivien-
do en casa de los padres, pues no tení-
an ahorros que les permitieran com-
prarse una casa, y por ello pensó ir de
aña, porque "el casau, casa quiere"
(0021926-E/1.1.A)

La propuesta para ir de aña le
llegó cuando su primera hija tenía seis
meses; se la hizo una mujer que tam-
bién era aña, al ver que su hija se cria-
ba hermosa; al principio el marido no
quería, pero ella le dijo 

"Hara, ez takau etxeik pe, eta
nik handik ekarten doten diruaz ba...";

el marido trabajaba en la altura,
en el arrastre, y ella le dijo 

"Handik ekarten doten diruaz,
ba eingou etxetxu bat"  

y fue. Ganó seiscientas pesetas
al mes. Se fue de aña y dejó a la niña
con su madre, pero la niña enfermó a
los dos meses, así que tuvo que volver;
el propio médico lo indicó:

"umi berak ata bir dau ba, bula-
rraz berak ata bir dau umi" . 

Nada más volver se volvió a
quedar en estado, y la señora también.
La señora vino a Ondarru a hablar con
ella, a pedirle que volviera para criar al
nuevo hio que iba a nacer, ya que a ella
se le retiraba pronto la leche. La seño-
ra le daría al suyo varios meses, mien-
tras tuviera, y ella le intercalaría con
biberones al suyo para acostumbrarlo y
así poder dejarlo cuando se le retirara a
la señora, "Egoistak, ezta?"

Cuando nació el segundo el pri-
mero tenía año y medio, y, a los seis
meses, vinieron a por ella y se fue, esta
vez por mil pesetas al mes. Al mayor lo
dejó con la suegra y el marido, y al
pequeño lo crió su madre con biberón;
su madre no trabajaba fuera de casa,
tenía hijos jóvenes y se ocupaba de
ellos; se lo crió ella, y por eso, ya,
siempre ha vivido en casa de la abuela.

Estuvo muy bien de aña, recuer-
da cómo discutían los niños para deci-
dir de quién era madre ella; además, la
trataban muy bien y le hicieron
muchos regalos, alguno de los cuales
aún conserva. Cuando volvió a
Ondarroa, la tuvieron que ir a recoger
a Donosti con el carro del caserío
Ikatza para llevar los dos enormes baú-
les y la maleta que trajo; había ido a
Zaragoza con lo puesto, pero luego allí
le dieron ropa, de invierno y de verano.
También había otras ondarrutarras de
añas o de criadas en Zaragoza, una de
ellas era amiga íntima de su madre, y
solía ir a ver cómo la trataban. Estuvo
muy bien, le daban lo mejor para

comer, para dar buena leche; en la casa
había también cocinera y doncella, y
ella se ocupaba sólo de los niños y de
pasearlos; la madre no se ocupaba de
nada. Cuando volvió a Ondarru, con la
ropa que había llevado de aña les hizo
ropas de invierno y verano a sus dos
niñas. 

Con el dinero que trajo se hizo
la casa, que costó diez mil y pico pese-
tas, más luego los muebles y lo demás,
todo con el dinero que trajo ella.
Comenta que no necesitó de nadie, que
la casa la hizo ella.

De la parte dolorosa del ser aña
nos hablan, más que ellas mismas, sus
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hijas, quizá porque quienes fueron
añas desean positivizar la experiencia,
quizá también porque para ellas tenía
una parte de, llamémosle "compensa-
ción social" que la familia no sentía
tanto. El aña era tratada normalmente
como una señora, en una casa en la que
disponía de unos lujos y una comodi-
dad que antes nunca había estado a su
alcance, además de un trato respetuoso
y de reconocimiento de su valía. Eso
sin mencionar que su sueldo no sólo
era mayor que el de otras mujeres sino
que a menudo superaba al del marido;
gracias a ese ingreso se podían acome-
ter empresas imposibles sin él, como el
comprar casa o pagar viejas deudas:

"... ni anemia asko ta eukitxene-
banetik, (...) gure amak txuleti ero,
okeli ekarteostan, eta bostehun peseta
eukan amak emoteko, da añatzatik eto-
rrinitxanin, Pedro "Carnacero"nea be
bostehun pezeta erutea junnitxan,
eta...-Danak ezti olantxenik etorten,
Jesús!" (0111912-E/2.1.A)

Creemos que esto pudo contri-
buir a mejorar el autoconcepto y equi-
librar la jerarquía familiar. En los testi-
monios de quienes han sido añas apa-
rece ese orgullo de haber tenido un
pecho bueno y abundante, de haber

sido elegidas por la hermosura de sus
niños, que anunciaban la cantidad y
calidad de su leche, de haber sacado
adelante, en ocasiones, a niños casi
desahuciados o de haber podido ali-
mentar a más de una criatura: La pri-
mera vez que la madre de una de nues-
tras entrevistadas vio a la niña a la que
tenía que dar pecho:

"Ene...! Neure ume ederra laga-
ta! Honek eztozta bularrik pe artuko
niri! (...) -Hartu eixeban umi, hartu
eixeban, (...) ipini eiban titixin eta
segirun dzanga eitzan!" El padre esta-
ba maravillado "¡Está mamando!
¡Cómo le está amamantando! ¡Cómo
le coge!" (0191922-E/1.3.A)

Pero no podemos ignorar que el
ir de aña suponía, en una cultura que
valoraba la maternidad como fin prin-
cipal de una mujer, el dejar al propio
hijo al cuidado de terceros y alejarse
de la familia por uno o varios años. En
un caso se nos ha referido la muerte
accidental del propio hijo mientras se
estaba de aña (0111912-E/1.1.B) pero,
aun sin llegar a ese extremo, a menudo
el hijo que el aña había dejado enfer-
maba por la falta de la leche materna,
y eso, junto al alejamiento y los "peli-
gros" a los que estaría expuesta fuera

de casa, provocaba también la oposi-
ción del marido a que su mujer se fuera
de aña. Por otra parte, el bebé que la
madre había dejado criando en un
caserío o al cuidado de su propia
madre pocas veces volverá a la propia
casa, sino que continuará su crianza
con la otra mujer que le ha atendido.
Tenemos, también, testimonio del
desamor o la ruptura que esto provoca-
ba: 

"Berana, baserrire hastea, base-
rrire hastea beran umi, euri tartea,
baserrire hastea. Da arpeire botateo-
tzan (gure anaxik) bera kanpun hasi-
txaku zala, da amak nearrez esateo-
tzan –Txotxo, ni bixaldu einitxuen, ni
pena handixaz jun nitxan"
(0191922/1.3.A)

Fabrikan: 
Ya hemos comentado que en las

familias humildes las madres enviaban
a sus hijas a trabajar siendo niñas aún.
Una de las dos opciones de trabajo de
una niña era el ir a la fábrica en prima-
vera y verano, temporada de anchoa.
Para algunas, esa primera responsabili-
dad truncaba definitivamente sus estu-
dios o su infancia, pues era el comien-

zo de su vida laboral, necesaria en
casa:  

"Eskolatik, urten, hamar urteaz
(...) Justo justo daik nik idasten... (...)
urtenebalez, kitxo, nire sori hortxe
geatuzan" (0101909-EC/1.1.A) 

quien nos cuenta esto hubiera
querido aprender a coser, ser costurera,
como sus hermanas menores, pero era
la mayor y tenía que contribuir con su
sueldo en casa, así que ya no pudo
abandonar la fábrica. De todas formas,
más o menos tiempo, pero todas las
niñas de familia pobre pasaban por la
fábrica. Otra informante nos cuenta
cómo fueron todas las hermanas y
todas las niñas: 

"Danak eskola batea; eskola be
bai (...) nik hamaike urteako junnitxan
(...) biarrea: filetin, urte guzti etxea.
(...) Ordun e... haxe zan, besteik ez
zan". (0021926-E/1.1.A)

La edad más frecuente de iniciar
este trabajo eran los diez u once años,
como vemos en esta cita y en la prime-
ra que hemos utilizado para hablar de
las niñas sirvientas, pero también
muchas iban antes, de manera tempo-
ral y compatible con el colegio, sólo en
verano. 

"Komuniñoi ein, zazpi urteaz,
txiki-txikixe nintxala, (...) harrixe be
ipinieizten, maire allateko, zazpi urte-
az, komuniñoi ein de segire jun nitxan,
kotxauau!"  (0101909-EC/1.1.B) 

"En todas las fábricas de
Ondarroa he estau (...) Cuando tenía
nueve años se casó mi hermana, la
mayor, y para entonces ya había pasao
yo tres fábricas o más... ocho o por
ahí. (...) Todas a la fábrica, las cinco
hermanas." (0041916-E/1.1.B) 

Esta misma informante nos
cuenta en qué consistía el trabajo de
las niñas, entre suciedad y humedad:

"Tiñatik ata... eta tiñan bazeua-
zen te daban un real más al salir de la
fábrica, y queríamos estar ahí, pero
estábamos más mojaus... (...) Sacar
así, paletai ata, arraine, eta gero
enpakadoriai emon (...) Eta zelako
erropi geunkan ba! Igual con alparga-
tas estábamos en las fábricas, diru ein
arte, handik ata! Harek erosi arte,
txankluk erosi arte, abarketakin
neuan... Bost peseta kostaten zin eta
bost peseta asko zan, (...) igual nos
daban todo el día dos pesetas. Gero
(...) hiru pezeta, hiru pezeta... para

todo el día para mi madre!" (0041916-
E/1.1.A) 

El siguiente testimonio también
es de una mujer que fue con siete u
ocho años y nos cuenta en qué consis-
tía su trabajo: 

"Antxoa sasoin... fabrika; zemat
urte, ba... komuniñoi, primera komuni-
ñoi (...) ha pasata gero, baine bakarrik
antxoa sasoin... (...) Buru kendu, (...)
garbitxu te handik tiñatik zesto txikixe-
tan ipini te enpakaten euazen andrai
erun, haxe arraine enpakadoriai
emon" "Ni e na ixan fileteri, ze batzuk
juten zin urte guzti, baine gu bakarrik
antxoa sasoin, horretan ama fine ixan
zan"  (0141910-E/1.1.A)

Más tarde, con unos diez años,
cuando salió definitivamente del cole-
gio, se fue de criada.

La fábrica tenía, sin embargo,
un aspecto agradable del que carecía el
trabajo de criada: era un trabajo en
común; las niñas iban a la fábrica con
sus amigas y trasladaban allí, a pesar
del trabajo, su ambiente de risas y
camaradería; en ese ambiente podían
poner en común sus penas y sus alegrí-
as, quejarse o reírse de sus superiores,
cosa impensable para la criada, que
siempre estará sola. Una muestra del
ambiente en la fábrica lo tenemos en el
relato de la niña que dejó su primer tra-
bajo de criada y volvió a la fábrica tras
haberse visto obligada a trabajar en
Andra Mari: 

"Maxan buru kentzen da...
maxan kontaten da zelako despedidi
ixan zan, haretxek eiben barrelga-
rak...! (...) Itxoten danok!" (0151909-
E/1.1.A)

O en la queja de otra, a quien el
deber de agradecimiento de su madre
con una familia propietaria una fábrica
le obligaba a ir a esa, y no donde iban
sus amigas. 

Otros trabajos
En este artículo nos hemos dete-

nido en el tipo de trabajos que más a
menudo ocupaban a las mujeres, pero
hay que tener en cuenta que la diversi-
dad fue mayor y, también, que una de
las características de la mujer en el tra-
bajo es su ductilidad y su adaptación a
las circunstancias familiares de cada
momento, de lo que resulta que muy
pocas de las entrevistadas han estado
ocupadas en una sola actividad toda su

vida, sino que han ido pasando de una
a otra, con periodos de dedicación
exclusiva a la familia en medio, y tam-
bién con otros de compaginar varias
actividades. 

En algún caso se ha indicado
cuándo una persona había aparecido ya
en otra actividad, pero en general
hemos ido viendo las diferentes ocupa-
ciones laborales por separado, y ello ha
podido dificultar la apreciación de
hasta qué punto es cierta la afirmación
anterior (sobre la pluralidad de traba-
jos en los que se ocupa una mujer a lo
largo de su vida); para compensarlo,
vamos a poner el ejemplo de la vida
laboral de alguna de estas mujeres:

Una de ellas empezó a trabajar
de niña en la fábrica; antes de casarse
trabajó también en el balneario de
Urberuaga. Tras casarse y tener el pri-
mer hijo se fue de aña, volvió al tiem-
po y, a los pocos meses del segundo
parto, volvió a irse de aña. Luego tuvo
tres hijos más. Mientras el último hijo
era aún pequeño, estuvo trabajando en
la fábrica gracias a la ayuda en casa de
su hermana, y, cuando ésta se fue, pasó
a trabajar en la fábrica sólo por las tar-
des y, ocasionalmente, solía ir a hacer
descargas en el puerto.

Otra de ellas empezó a los siete
u ocho años en la fábrica en temporada
de anchoa; de niña también solía ir a
arenar tiendas (limpiar el suelo) y, en
los últimos años la cogían unos tíos
ricos para que les limpiara la casa de
Ondarru cuando venían de veraneo.
Estuvo también sirviendo en una cafe-
tería y, otro verano, en Urberuaga. A
los quince años se fue a servir a una
ciudad con una familia de Ondarroa.
Ya casada, trabajó en el negocio fami-
liar. Son tan sólo dos casos, pero pue-
den servir de muestra para lo que decí-
amos. En uno de ellos aparece el traba-
jo en el puerto; el trabajo de carga o el
de criada de barco es uno de los más
frecuentes, aunque no lo hemos men-
cionado antes, un trabajo duro y sin
ninguna estabilidad ni posibilidad de
ascenso, pero que permite compatibili-
zarlo con la casa e incluso con la crian-
za:

"...bularra emotea, gau guzti
pasa arrasterun da goxin bularra emo-
tea ekarteztan umi, arrasterure. (...)
Neu arrasterun biarrin, gau guztin (...)
da goxin, sei tx´erdixetan ero, alaba
nausixak umi txikixena bularra emote-
ko ekarteostan" (0111912-E/1.1.B)
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Tampoco hemos hablado de la
figura de vendedora ambulante, arrain-
saltzaile, cocinera o partera. 

Aparte de éstos, están los traba-
jos a los que podían dedicarse las
mujeres de familias más acomodadas.
El de costurera o bordadora está entre
los dos mundos; la que hemos entre-
vistado pertenecía a una familia cuyas
hermanas mayores fueron a la fábrica
y a servir. Eran trabajos adecuados
para las "señoritas" el de maestra,
secretaria, peluquera, dependienta en
negocio familiar, o responsable de
temas de finanzas, organizativo o de
personal en la empresa de su familia.
No hemos podido abarcarlos en este
trabajo, pero nos gustaría hacerlo, pues
muestran un mundo en cuyo estudio no
se ha profundizado por no pertenecer
del todo ni al universo privilegiado
masculino ni al de la subordinación
económica más evidente. En
Ondarroa, además, contamos con

varias mujeres que, formando parte de
las clases más acomodadas, han traba-
jado fuera del hogar con un grado alto
de autonomía e iniciativa propia; son,
de alguna manera, unas adelantadas a
su tiempo.

Tampoco hemos recogido las
experiencias de las mujeres inmigran-
tes, que llegaron aquí siendo las más
pobres de entre los pobres. Esto ha
ocurrido, principalmente, por ser de la
generación siguiente a la de la mayoría
de las entrevistadas y no estar, por lo
tanto, en los grupos de edad a los que
hemos acudido. Es otra laguna que
debiera llenarse.

Madres y hermanas
A través de las entrevistas

hemos observado como una constante
la figura de la madre y, en ocasiones,
de alguna hermana, formando una red
de solidaridad y colaboración femeni-

nas que permite a las mujeres afrontar
sus múltiples responsabilidades. La
primera muestra de vinculación y com-
plicidad con la madre se da ya cuando
las niñas traen el sueldo a casa. Al
entrevistar a hombres hemos oido
hablar del "amai ez emon", parte de la
paga que se queda el chico, que no
entrega; sin embargo, ninguna infor-
mante cuestiona que su sueldo era
necesario y había de entregarlo íntegro
a la madre, que disponía de él y, si
podía, daba algo a la niña:

"Neuri emoteoztan, baine nik
amai, (paga osu), bai, bai, falta etxe-
ozkun, berak etxeozkun, amak, eta..."
(0141910-E/1.1.A)

Cuando se hagan mayores, las
mujeres tendrán también en cuenta sus
propias necesidades, antes hemos
visto, por ejemplo, el caso de quien se
fue a servir a Urberuaga para reunir

dinero y casarse, aunque tampoco
entonces se olvidan de la madre. De
niñas, sin embargo, sus necesidades
están vinculadas a la propia familia, y
parece ser que la personificación de la
familia es la madre, que es tratada en
todos los relatos con gran respeto y
admiración, casi como algo sagrado,
como esta otra que a la pregunta de si
entregaba todo el dinero a la madre,
contestó: 

"¡Uhh, el real que nos daban de
propina también! La pobre... ¡No
tenía! Y yo no le podía ver a mi madre
sin dinero. Pudiendo, ahora, que si no
se podía... ahora que nunca, nunca nos
mandó mi madre a ningún sitio ni a
pedir, ni a deber; iba ella." (0041916-
E/1.1.B) 

Esa complicidad tiene su otra
cara en la protección que da la madre,
como se aprecia en esta última cita o
en el caso de esa otra que trató de con-
vencer a su hija de que no fuera a tra-
bajar a una casa, que tendría que hacer-
lo todo aunque le hubieran dicho que
era sólo para cuidar al niño. Es signifi-
cativa la mentira utilizada por esta
misma entrevistada cada vez que que-
ría despedirse de una casa: La enfer-
medad de su madre se le ocurre como
el argumento más irrefutable, y cuando
una de las señoras trata de convencerla
de que se quede con ella: 

"¡Ene! ¡Yo sin chica qué voy a
hacer!" "Y yo con quince años y sin
madre ¿qué voy a hacer? Usted ya
encontrará chicas" (0151909-E/1.1.B)

También aparece en varios testi-
monios que, ante un momento de espe-
cial sufrimiento o un problema, se
decida solucionarlo sin decir nada a la
madre, en un gesto de protección recí-
proca, de evitarle preocuparse.

En algún caso hemos visto, tam-
bién, cómo tras tener un hijo la mujer
sigue trabajando fuera de casa y deja al
niño al cuidado de la madre o de algu-
na hermana; de las hermanas, serán
sobre todo las hermanas mayores las
mencionadas como ayuda en el trabajo
o cuando una misma no puede ocupar-
se de los hijos. Como hemos dicho,
esta solidez en los lazos familiares
femeninos será lo que, en muchas oca-
siones, permita sacar adelante a las
familias.

Subordinación e indefensión 

de clase y género.
Otro aspecto que nos vamos a

limitar a mencionar, pues tampoco se
ha insistido mucho en él en las entre-
vistas, es en la indefensión que supo-
nen, para la mujer, en especial para la
joven, la precariedad y la subordina-
ción a un hombre, sobre todo en los
trabajos de sirvienta. En muy pocos
casos se nos ha hablado de este tema,
suponemos que por ser uno de los que
a menudo se prefiere no dejar testimo-
nio ni memoria, por estar ligados a un
determinado concepto de honor: la
honra de la mujer.

Tradicionalmente, la propia
mujer, en otros aspectos considerada
débil y educada para ser dócil, ha sido
considerada la responsable de custo-
diar con fiereza su propia castidad,
entendida como su mayor bien. Sobre
la joven que no ha sabido o no ha podi-
do protegerla, o sobre quien ha estado
en peligro, recae a menudo, en lugar
del apoyo como víctima que ha sido, la
sospecha de culpabilidad. Esa es una
de las principales razones por las cua-
les este tipo de conflictos eran guarda-
dos en un silencio que en muchos
casos llega hasta nuestros días.

Una de nuestras entrevistadas
estaba muy a gusto en una casa, pues
después de haber sido explotada en
otras ocasiones, aquí lo único que
hacía era sacar a los niños y limpiar
algo, pero un chico le advirtió que
tuviera cuidado, que con la anterior
chica pasó algo, y cogió miedo; el
chico le dijo que los ricos tapan esas
cosas, que los pobres hacen correr las
murmuraciones, pero los ricos lo tapan
todo. Al poco tiempo, haciendo reca-
dos, en una tienda le dijeron que tuvie-
ra cuidado con el señorito, con el hom-
bre de la casa; ella agradeció que se lo
dijeran y se comprometió a no decir
nada. Más tarde recibió ofrecimientos
de él para llevarla a ver el pueblo y los
alrededores en coche y lo rechazó. El
susto se lo pegó una noche en la que se
estaba lavando:

"...Ordun egunin, e..., katun
haxe einneban,  arpixe eta besuk baka-
rrik, kamisoi jansitxe, hamen erropa-
txuk eta... pantzaloitxuk garbitzen. Axi
euan baine! atik etxeban "kriiik", atik,
"Jesús! Axe txikixe eztá!"- neure bos-
tik, ezta? Berbetan- Honek laster sika-
tuko diz (...)– Kriiik- Jesus!
Horrenbeste haxeik ezpada ba!
Akordatengatan haxen mutilan ber-

bak; nik esaneban – Hirugarrenin krik
etxenbarau barrun enau atrapako,
erozein bara be- Sinistu, e, hiru kirri-
kara, hirugarren kirrikaran nik... traje
baltzaz, ontxe be karenka dakat: traje
baltzaz, totolotxu bera... Nik karenka
gixona ikusinebanin, eeene! Txurruk
itxi nitxuzen da eneuken atrapako txi-
mistik pez! laugarren pisua allanitxa-
nin... (...) Bera zan, kirrikaraka, axe
zalakun! (...) Diñozta zaharrak e...
(beste krixarik) -Jesus! ¿cómo vienes
tan... tan esto?- Neuk enitxan hasi
berai esaten, e!, neuk hamen saltzikari
hamen da neu zerin?" (0151909-
E/1.2.A)

Al poco tiempo se despidió; le
dio pena, porque la señora era muy
buena y lo pasaba bien con los niños,
pero tenía miedo. A otra de nuestras
entrevistadas le ocurrió con el hijo de
la casa en la que estaba; la agarró en
las escaleras, cuando ella iba con la
colada; se defendió con el balde de
cinc, y amenazó al chico con decírselo
a sus padres, pero luego se avergonzó
ella, y no lo hizo (0111912-E/1.1.A.).
En estos casos quien sufrió el acoso lo
ha contado, aunque pasados muchos
años, porque no guarda ningún senti-
miento de culpabilidad, pero en ese
momento calló, por no perjudicar y
porque sabía que sería ella la mayor
perjudicada. Son indicativas las alusio-
nes que hace al silencio, al no decir
nada, a tapar esas cosas, a la vergüen-
za. 

CONCLUSIONES
En este artículo hemos tratado de ana-
lizar rasgos comunes del trabajo de las
mujeres ondarresas en la primera
mitad del siglo veinte partiendo de
experiencias individuales contadas por
ellas mismas. Para ello han ido toma-
das, como ya se ha dicho, algunas de
las ocupaciones mayoritarias o más
clásicas, sin ignorar que no son las úni-
cas; incluso en las entrevistas previas
había una variedad de trabajos y una
diversidad social que nos ha sido
imposible recoger, pero que nos gusta-
ría hacer objeto de posteriores estu-
dios.

No pretendemos que las conclu-
siones presentadas sean afirmaciones
generalizables, indiferentemente del
lugar o la época, pues ni siquiera afec-
tan igual a todas las mujeres que
hemos entrevistado y ellas no son sino
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lo anterior, la falta de formación espe-
cífica y el abandono prematuro de los
estudios, como resume la cita que veí-
amos al hablar del trabajo infantil en la
fábrica 

"Eskolatik, urten, hamar urteaz
(...) Justo justo dai nik idasten... (...)
urtenebalez, kitxo, nire sori hortxe
geatuzan" (0101909-EC/1.1.A)

pero no hemos tratado los valo-
res que modelaban a las niñas, su edu-
cación en función de roles sociales
predeterminados, cómo llegaron a
aceptar la importancia del esfuerzo y
la docilidad, cómo llegan a guiar su
comportamiento y su ocupación en
función de las necesidades de los
demás. Seguramente el modelo mater-
no y el trabajo de servicio fueron dos
elementos claves en la formación de
esta característica femenina, pero no
abarcan todo el papel de la socializa-
ción en la generación de expectativas y
sueños, a los que hacíamos mención
en el párrafo anterior. Hemos estudia-
do a qué se dedicaron las mujeres; nos
falta analizar por qué lo hicieron.

Para terminar, quisiéramos aña-
dir el agradecimiento a todas las per-
sonas que han colaborado abriéndonos
sus recuerdos: Margarita Amallobieta
Osa, Bittori Arkotxa Arrizabalaga,
Indaleki Arrasate Alkorta, Paz Arruti
Aulestiarte, Guruzne Aranbarri, Jesus
Artetxe Malatsetxebarria, Ramonita

Artola Arzuaga, Justa Badiola
Markuerkiaga, Rufina Bakeriza
Solabarrieta, Miren Basterretxea
Irusta, Alejandro Fernández Soliño,
Lourdes Ferreiro Pouto, Garate
Urruzuno lau ahizpak: Maria
Asunción, Sabina, Francisca eta Maria
Rosario, Teresa Goikoetxea Laka,
Maria Goenaga Saizar, Maria Luisa
Laka Maruri, Maritxu Laka Irueta,
Manuel León, Andoni Olea Zubikarai,
Nicomedes Txurruka Elu y Miren eta
Garbiñe Zubikarai ahizpak. En esta
lista faltan los nombres de las personas
que han preferido permanecer en el
anonimato.

Todas estas personas, las que
aparecen en este artículo y las que no,
han contribuido con su amabilidad y
su tiempo a que podamos escribir la
historia de otra manera. Sin ellas este
trabajo sería imposible, pues con sus
recuerdos y sus vivencias han creado
nuevos documentos históricos.
Algunas de ellas verán sus palabras en
este artículo, otras muchas han sido
reservadas para estudiar otros temas o
desde otro ángulo. Un recuerdo muy
especial para las que ya no podrán
leerlo, debido a su fallecimiento en
este año 2001; son Maritxu Laka y
Rufina Bakeriza: los momentos pasa-
dos con ellas han quedado grabados en
nuestra memoria, mientras que sus
voces permanecerán recogidas en
beneficio de la historia de Ondarroa. 

Realmente, con cada una de las
historias de vida que nos han contado
se podría escribir un libro, pero, como
era preciso acotar el tema y el espacio,
sólo algunos de los testimonios han
podido incluirse en este trabajo; los
demás, igualmente valiosos, serán
estudiados con posterioridad y todo el
material recogido pasa a formar parte
del archivo municipal de Ondarroa,
que se compromete a su custodia y
conservación. 

Hemos intentado tratar respe-
tuosamente los testimonios ofrecidos,
y hemos analizado tanto sus paisajes
comunes como sus manifestaciones
concretas en un intento de acercarnos a
un universo que es en parte el nuestro,
pero que en parte ha cambiado y nos
resulta ya ajeno. 

Nuestro método de observación
en lo concreto obliga a tratar con per-
sonas y convierte su testimonio en
documento; este documento, como
otros, contiene en ocasiones lagunas y
errores, pero nos da algo que no siem-
pre es accesible a través de los docu-
mentos, pone piel y vida en el estudio
de la historia.

Argia Garrido
Beristain
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una muestra. 

Sin embargo, sí que notamos
que el tema del trabajo femenino está
plagado de permanencias, de elemen-
tos que se mantienen atravesando
tiempos y culturas, y creemos conve-
niente señalarlas para acceder así a las
claves de una dominación o jerarquiza-
ción de género que no siempre resulta
evidente a primera vista. 

Estas son algunas de las caracte-
rísticas comunes observadas:

En primer lugar, algo que ya
apuntábamos al principio del artículo,
las mujeres entrevistadas tienden a dar
una visión integral de su propia vida;
en ella, el trabajo está vinculado a la
familia, las relaciones y los afectos.
Esto no es una casualidad narrativa,
una peculiaridad innata que haga que
la mujer tenga una mayor capacidad
englobadora de toda su experiencia,
sino fruto de una realidad en la que los
diferentes ámbitos están conectados
para  ella con mayor fuerza que para el
hombre.

En segundo, el trabajo es una
constante en la vida de la mujer onda-
rresa: comienza en la infancia y llega

hasta la edad adulta. La entrada y sali-
da del mercado laboral viene determi-
nada por las necesidades de la familia.
En función de ésta las mujeres priori-
zan el trabajo remunerado o la entrega
al trabajo doméstico para la propia
familia, como ocurre cuando se deja el
puesto para dedicarse a la crianza de
los hijos.

Por las razones anteriores, muy
pocas de las entrevistadas han podido
plantearse su trabajo como carrera,
como un puesto en el que prosperar,
dado que se va al mercado laboral para
salir del apuro momentáneo y el eje de
la motivación está fuera, en la familia.
Por ello el tipo de trabajo variará según
las circunstancias, y no se le reconoce-
rá cualificación. En los casos en los
que sí se ha planteado como profesión
se trata de mujeres de clase alta o de
mujeres solteras.

Hay una situación que no hemos
tratato: el trabajo como castigo político
en la Guerra Civil o la inmediata post-
guerra. Tampoco otras situaciones de
excepcionalidad, como el estraperlo,
derivadas de la contienda bélica.
Preferimos dejarlo para cuando trate-
mos la memoria de la guerra.

No hemos profundizado en las
expectativas que las mujeres tenían de
niñas, en sus ilusiones, vocación o sue-
ños. Normalmente hemos percibido
conformidad con la tarea asignada, el
planteamiento de aceptar lo dado, no
como una opción sino como algo que
está ahí para una. Este cumplimiento
de una voluntad prefijada contrasta,
sin embargo, con la notable autonomía
que se tiene a la hora de decidir dónde
se trabaja y cuándo se cambia de tra-
bajo, pues, aunque son decisiones
planteadas en función de necesidades
familiares, se toman normalmente por
la propia mujer, que es la que conoce
esas necesidades y decide la solución
que darles. Traemos a la memoria el
ejemplo de la madre que, después de
dar su opinión a la hija que quiere ir a
cuidar a un niño dejando la fábrica, le
dice  " Zeuk pentsa, baine ondo pen-
tsa", o el de las mujeres que van de
añas venciendo la resistencia de los
maridos, casos estos más indicativos
de la fuerza que tenían a la hora de
decidir sobre su propia ocupación..

Tampoco hemos profundizado
en los temas educativos o de socializa-
ción; sí que ha salido, en relación con
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• como introducción a la realidad social de la mujer
vasca:

VALLE, Teresa del, (dir): Mujer vasca, imagen y reali-
dad, Anthropos, 1985, Barcelona

BARANDIARÁN, José Miguel, colección Euskaldunak.
La etnia vasca, tomo 4. ed. Etor, San Sebastián. Pueden
ser de interés los siguientes artículos: Guía de iniciación
a las investigaciones etnográficas, pags. 159-169; Guía
para una encuesta etnográfica, pags. 169-221, y
Etnografía, pags. 251-274.

•  como introducción a la historia oral:

FOLGUERA, Pilar: Cómo hacer historia oral  

JIMÉNEZ DE ABERASTURI, Juan Carlos, y OTAEGI,
Marta: "Historia Oral y Archivística Oral: un método
para el estudio de la Historia Local" en Estudios de
Historia Local, ed. Eusko Ikaskuntza, Bilbao, 1987,
pags. 79-101

THOMPSON, P. "La historia oral y el historiador", pag.
52-56, Debats, nº 10, mayo 1985

Historia y Fuente Oral, números 3 (Esas guerras...)y 4

(Entrevistar... ¿para qué?), ed. Arxiu Històric de la
Ciutat, Publicacions Universitat de Barcelona y
AsociaciónHistoria y Fuente Oral, Barcelona, 1996 (1ª
1990) 

Historia, Antropología y Fuentes Orales, números 18
(Voz e imagen), y 24, (Recordar el olvido), ed. Arxiu
Històric de la Ciutat, Publicacions Universitat de
Barcelona y Asociación Historia y Fuente Oral,
Barcelona, 1997 y 2000

• como introducción a una perspectiva de género:

S. ANDERSON, Bonnie y P. ZINSSER, Judith, Historia
de las mujeres: una historia propia, 2 vol., Crítica,
Barcelona, 1991 (trad. de A History of Their Own,
Nueva York, 1988). Manual de referencia.

MURILLO, Soledad, El mito de la vida privada. De la
entrega al tiempo propio. Siglo XXI, Madrid, 1996 (1ª)

AGUADO, Ana y MOLINA, Pilar, El siglo XX en feme-
nino. Ellas piden la voz y la palabra.(vídeo) ed. Render,
prod. Institut Universitari d´Estudis de la Dona de la
Universitat de Valencia, Valencia, 2000.

Para mayor información sobre el tema

Ondarroa, 1952ko abuztuaren 15a, Andra Mari Eguna Alamedan. Kafe Marinan serbiuten. MIREN ZUBIKARAIK EMONDAKOA
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Plangintza estrategikoak lau lan
eremu nagusiak bereiztu zituen
eta, izan ere, Ondarroako etor-

kizunari begira giltzarri diren faktore
edo aldagai nagusiak lau eremu hoie-
tan antolatu ziren:

• Ekonomiaren dibertsifikazioa

• Sozio kultura

• Arrantza Sektorea

• Azpiegiturak

Lan taldeen batzar ezberdinen
ondorioz, 2010 urteko epemugarako
Ondarroako herriarentzat aukera oro-
korra honela luzatu zen:

ONDARROA 2010: ARRAN-
TZA TRADIZIOAREN ERABERRI-
TZE INOBATZAILEA

Aukera orokor hori lortzeko
ondoren aipatuko diren lau xede oro-
kor eta helburuak lortu behar zirela
aurreikusi zen:

Lehendabizi Ondarroan orain
arte ohizkoak ez diren sektoreak bul-
tzatzea, lan egitea eta jarduerak sorta-
raztea beharrezkoa ikusten zen.

Horretarako, etorkizunari begira
batez ere hiru ardatzen inguruan akti-
bitateak eta ekintzak garatzea posiblea
dela aipatzen zen:

• Turismoari lotutako jarduerak
bultzatu.

• Garapen ekonomikorako
azpiegitura eta zerbitzuak kontsolidatu

• Zerbitzuak garatzeko aktibita-
teak bultzatu.

Planaren bigarren xedea
Ondarroako herriaren dinamika sozio-
kultural errepresentatiboa lortzea zen.

Hori dela eta, helburu batzuk
lortzea derrigorrezkoa ikusten zen,
honako hauek:

• Hezkuntza eskaintza hobetu
eta aniztu

• Ondarroako aniztasunaren
islara den garapen soziokulturala.

• Lea Artibai eskualde barnean
Ondarroaren identitate eta garapen
propioa mantendu.

Hirugarren xedea betidanik
herriaren sinboloa izan den
Ondarroako portuaren lidergoa bultza-
tzea da. Horretarako, beste erakundee-
kin batera Ondarroako herriak gutxie-
nez honako helburu hauek lortu behar-
ko lituzke:

• Arrantzari eta nekazaritzari
loturik dauden sektoreen sustapena,
besteak beste portuko zerbitzuak eta
portuko azpiegiturak.

• Ondarroako arrantza sektoreen
arteko elkarlana bultzatu

• Mugakideak diren eskualdeek

dituzten bezalako laguntza europarrak
lortu

• Itsasoko espezien gehiegizko
ustiaketa ekiditu

• Ondarroako ontzidiaren ustia-
pen ahalmena baimendutako maila
altuenean mantendu

Azkenik, laugarren xedean
Ondarroan eta inguruan dauden erre-
kurtso disponibleak eta komunikazio
eta zerbitzu azpiegiturak optimizatzea
beharrezkoa ikusten zen ere.

Horretarako, gutxienez 2010
urtera begira honako helburu hauek
lortzea beharrezkoa ikusten da.

• Errepide komunikazioak hobe-
tu

• Poligonoen garapena

• Azpiegitura eta ekipamenduen
garapena

• Inguruneko hobekuntzak

• Instituzioen arteko erlazioak
eta baliabideak hobetu

Era berean, helburu bakoitzak
bere garapenerako beharrezkoak diren
ekintzen zehaztapena zeukan.

Bestalde, 2000 urtearen bukae-
ran Plan estrategikoari ebaluaketa egin
zitzaion, eta Ondarroan edozein jar-

duera ekonomikoaren jasangarritasuna
kontutan izan behar dela gehitu
zen.Era berean, ordurarte egindakoa-
ren ebaluaketa orokorra egin zen eta
hurrengo urteetarako lehentasunak fin-
katu ziren.

Kontutan izan behar dugu 2010
urtera begira egindako plangintza hau
Ondarroako erakunde, enpresa eta
herritar askoren ahalegin eta partehar-
tzearekin gauzatu dela. Handinahiez
hausnartua izan zen, baina baita ere
errealismoz eginikoa, batez ere etorki-
zuna argitu eta prestatzeko, batzuetan
nahi baino motelago eta beste batzue-
tan arinago, baina egunez egun eraiki-
tzeko egindakoa da, egunez egun ikus-
ten ari garen bezala.

Orain arte egindako
hainbat gauza

1997 hasiera emandako bidea
luzea baina, era berean, emankorra iza-
tea espero da. Azkenean Ondarroako
herriak lor dezakeen garapen sozioe-
konomiko jasangarri altuena lor dezan.
Dagoeneko ipinitako helburuak lortze-
ko, hainbat ekintza burutu dira eta
beste hainbeste burutzeko bidean doaz:

Enplegua eta aktibitate berriei
dagokionez, Behargintza Artibai zen-
troak, EUDEL, bbk eta Foru
Aldundiarekin egin den akordioaren

arabera, Ondarroan izango du egoitza. 

Behargintza zentroak Bizkaiko
Udalerri eta eskualdeetan Enplegua,
garapena, autoenplegua eta enpresen
sorrera bultzatzeko asmoa dute.
Dagoeneko 19 Behargintza zentruak
ireki dira Bizkaian. Ondarroako
Behargintza sare horretan sartuko da,
eta Ondarroako 2010 Plan
Estrategikoan agertzen diren presta-
kuntza, enplegu, autoenplegu eta
enpresa berrien sorrerarekin zerikusia
duten gaien ardura hartuko du.

OPE 2010en barruan
Ondarroako merkataritza txikiaren
sustapena garrantzizkoa ikusten zenez
eta, era berean, etorkizunari begira, bai
sektorearen onerako bai herriarentzat,
merkatarien elkarte bat izatea onuraga-
rria zelakoan, animatu egin zitzaien
elkartea sor dezaten.

Bestalde, Turismo eta bisitari
eta herritarrekiko Ondarroako erakar-
tasunari begira, ostalaritza sektorea
garrantzitsua zelakoan, tabernariekin
elkarlana egin da. Horrela, eguneratze-
ko eta hobetzeko asmoarekin sektorea-
ri buruzko ikerketa egin da,  eta beste
sektore batzuekin Ondarroako ostatu
lekuak gehitu daitezen ahaleginak egi-
ten ari dira. 

Ondarroako irudia hobetzeko
arlo honetan, Plan Estrategikotik eki-

taldi ezberdinetan kolaboratu da, eta
momentu honetan lau ekintza zehatzak
promozionatzen ari dira. Berehala,
Ondarroako bideo, posterrak, postalak
eta bestelako materiala kaleratuko
dira.

Herriko irudia hobetu eta irudi
hobea lortu nahian, azoka ezberdine-
kin, besteak beste, Itxas azoka, elkarla-
na egin da. Era berean, pixkanaka
Ondarroak herriko azpiegitura presta-
tzen dihardu: plan estrategikoan
aurreikusitako museo proiektua nahi
eta nahiez atzeratu egingo da, baina
alde zaharraren eraberritze lanak
aurrera doaz eta aparkaleku, frontoia,
atseden lekuak eta oinarrizko azpiegi-
tura ere aurrera doa pixkanaka, besteak
beste herritarren, udalaren eta
Jaurlaritzaren Izartu programa lagun-
tzaren bidez

Komunikaziorako oinarrizko
azpiegitura eta sareei dagokionez
aurrerapenak eman dira azken urtee-
tan. Ondarroa-Durango errepidearen
parte izango den Ondarroako saihets
bideari lehentasuna eman zaio eta, las-
ter bukatuta ikusiko ditugun lanei,
hasiera eman zaie. Gas sarea eta hone-
kin batera etorriko den telekomunika-
zio sarearen oinarrizko pausuak eman
dira ere.

Ondarroako arrantza sektorea-
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ONDARROA 2010:

ONDARROAKO HERRIA
ETORKIZUNARI BEGIRA
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Ondarroako herriaren garapen sozio-ekonomikoa
bultzatu nahian 1997 urtean zehar Ondarroako
Plangintza Estrategikoaren Proiektua eraman zen
aurrera.

Ondarroako Udaletik bultzatutako Plangintza
Estrategikoa Foru Aldundiaren laguntzari esker gau-
zatu zen, izan ere Ingurugiro eta Lurralde ekintzara-
ko Sailari esker.

Ondarroako Plan estrategikoa 2010, ONDARROAko
etorkizunari  buruzko gogoeta estrategikoa, partai-
detasun prozesua dela medio, gaur egunetik aurrera
garatu behar diren ekintzak identifikatu eta bidera-
tzeko tresna bat da. Beraz, helburua Ondarroako
herriarentzat eta 2.010 urteari begira, ekintzarako
ardatz nagusiak aurreikustea zen.

Juan Arostegi “Kubala”

Ondarroa, 2001eko uztailaren 12an. NEKANE AKARREGI
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rentzat garrantzitsuak diren azpiegitu-
rak bultzatzeko eta hobetzeko, Udala
eta Jaurlaritzako erakundeen arteko
harreman eta negoziaketak daude,
herriko sektore guztien adostasunare-
kin Ondarroako herriaren etorkizune-
rako egokiena izango den alternatiba
aurrera atera dezagun.

Lehen esan den bezala,
2010.eko Ondarroa egunez egun
denon artean eraikitzen goaz.

2010. urterarte eman
beharreko pausuak

Plan estrategikoaren hausnarke-
ta prozesuan hainbat lehentasun finka-
tu ziren etorkizunari begira. Gerorako
gida bezala joka dezaten, labur bada
ere, ondorengo lerroetan gogora arazi-
ko dira:

Ondarroako arrantza sektorea
eta portuari buruz, honako premiak
aipatzen ziren:

• Sektoreko indarrak batu eta
sektore ezberdinen arteko harremana
bultzatu

• Azpiegitura eta zerbitzuak
hotetu

• Sektoreari buruzko ikerketak
bultzatu

• Sektoreko bizitza kalitatea eta
formakuntza hobetu

• Ondarroako produktuen irudia
eta marketing-a hobetu

Ondarroan aktibitate berriak eta
sortzaile berrien sorrera bultzatzeari
buruz: 

• Jarduera ekonomikoak susta-
tzeko azpiegiturak (lurra, komunika-
zioak, telekomunikazioak, ...) bultzatu.

• Ondarroako sustapen ekono-
mikoa

• Gaur egun dauden enpresei
lagundu eta hobetzeko jarduerak.

• Biztanleria aktiboaren hezkun-
tza maila hobetu.

Ondarroako turismoa eta irudia
eta marketing-ari buruz:

• Ondarroako irudia hobetu eta
promozionatu.

• Bisitariak erakarri

• Ostatu plazak gehitu

• Hobekuntzak ingurunean, era-
kargarritasun jarduerak eta lekuak

• Zerbitzuen kalitatean hobe-
kuntzak

Eta Ondarroako biztanle eta lan-
gileen kultura hedatu eta hezkuntza
maila hobetzeari buruz:

• Ikas eta hezkuntza mailan
hobekuntzak

• Eskola kontseilua bultzatu

• Arazo amankomunei aurre
egin

• Jarduerak koordinatu

• Kultur ekipamendua hobetu.

• Ondarroako kultur identitatea
mantendu.

Ondarroako etorkizunerako
lehentasuna duten ekintza batzuek

Ondarroako etorkizunari buruz-
ko atal hau amaitzeko, Plangintza
estrategikoan emandako puntuaketen

arabera, lehentasun gehien duten ekin-
tza estrategikoak gogoratuko ditugu.

Horrela, Plan estrategikoaren
arabera, lehentasun oso handia duten
ekintza estrategikoak

• Ondarroa Durango errepidea

• Ondarroan ezar daitezken jar-
duerak aztertu eta bultzatu 

• Arrantza sektorea bultzatzeko
planak berpiztu

• Eskualdeko aukerak aprobe-
txatu

• Gas eta telekomunikazio azpie-
gitura

• Portuko azpiegitura eta zerbi-
tzuak hobetu

• Hezkuntza beharrak eskualde
mailan planteatu

• Errenteriako poligonoa garatu

• Turismoa sustatzeko jarduerak
egin

Eta lehentasun handia duten
ekintza estrategikoak

• Aieriko poligonoa

• Aisialdi eta turismorako azpie-
gitura

• Eskualdearekin harremanak
izan eta errekurtsoak elkar aprobetxatu

• Portua eta ibaiaren ingurugiro-
aren errekuperazioa

• Saneamendu sarea

• Arrantza sektorearen arteko
harremana bultzatu

Bukatzeko Plan estrategikoaren
prozesuan behin eta berriro esandakoa
gogorazi nahi dugu: Ondarroako etor-
kizuna ez dago inon idatzia, neurri
handienean Ondarrutarren esku dago,
eta egunez egun, ondarrutar guztion
ahaleginarekin, eraikitzen joango gara.
Beraz, guztion lana da!

JUAN 
AROSTEGI
“KUBALA”
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Ondarroa, 2001eko martxoaren 2an. “Teilato Kuadrilli”. Alde Zaharra Kamiñaldetik. NEKANE AKARREGI

1Ondarroa, 2001eko urriaren 2an. Astilleru. NEKANE AKARREGI




