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Antzinako eta gaur egungo sareak

sku artean duzun aldizkari hau zortzigarrena da,
2001ean Ondarroako Historia Zaleak elkartean
ONDARROA urtekaria berriz argitaratzen hastea erabaki genuenetik. Urtetik urtera, jorratutako gaiak zabaltzen
joan dira eta urtekaria bera ere mardultzen joan da, idazle
eta artikulu kopuruak gora egin ahala.
ONDARROA 2008 honetan ohiko atalak aurkituko dituzu. Artikuluak banan-banan aurkibidean aurkituko dituzu.
Beti bezala itsasoari lotutako zerrendak eta gaiak (1908ko
galarrena esaterako), erdi aroari buruzkoak, 1936ko gerrari
lotutakoren bat... Baita berrikuntzak ere: aurten 50 urte bete
berri dituen Kamiñazpi auzoari buruzkoa adibidez, edota
Ondarroako aldizkarien inguruan landutakoa. Hirigintza
arloan, Hirigune Historikoaren Birgaitze Planari buruzko
informazio ofiziala eskaintzen dizuegu, eta udaletxe zaharraren historiari buruzko artikulu interesgarria. Beti legez,
argazki ugariz hornitua, eta aurten ERRETRATUEN OTZARAn,
Dakarreko kanpaina izango dugu gai nagusia, 50 urte bete
berri dituela kontuan hartuta.
Aurten antolatu ditugun ekitaldien balorazio txiki bat
ere egin nahi dugu. Ekainaren 7an, Jose Mari Etxaburu
"Kamiñazpi" ondarrutar idazlearen omenaldia antolatu
genuen Kamiñazpiko Jai Batzordearekin elkarlanean, eta
bere liburuaren –"Ondarru’ko abestiak"- edizio berri bat
argitaratu; uztailean, Ondarroako Liburu eta Disko Azokan
postu bat zabaltzeko ardura hartu genuen 10 egunetan
zehar, OHZk editatutako materialaz gain arlo kulturalean
herriko hainbat talde eta norbanakoen ekoizpenak bilduz
eta erakutsiz; irailean, Ondarroako hiribilduaren legeztatzearen 681. urteurreneko ekitaldietan murgilduta ibili gara,
hiru hitzaldi eskainiz eta erdi aroan alde zaharreko kaleak
nolakoak ziren azaltzeko, ohol informatiboak egiten; ikas-

turtean zehar hainbat hitzaldi eman ditugu ikastola eta ikastetxeetan Erdi Aroko Ondarroa nolakoa zen azaltzeko.
Baina zalantzarik gabe, aurten Saturrarango emakume eta
umeen kartzelari buruzko jardunaldiak izan dira gure dinamikaren motore nagusia. Urte osoan zehar ibili gara jardunaldiok prestatzen eta azkenean jarri genuen helburua lortu
dugula uste dugu: kartzelan hil ziren emakume eta umeekin
batera, presoei laguntzen ibili ziren ondarrutar eta mutrikuarrak omentzea, herritar xumeek eratu zuten laguntza
sare hau gogoan hartzea, beti albo batera uzten diren horiei
merezi duten protagonismoa ematea. Era berean, lerro
hauen bidez ihardunaldi hauek antolatzen eta aurrera eramaten lagundu diguten guztiei emandako laguntza eskertu
nahi diegu.
Iazko urtekarian OHZ taldean jende gaztea sartzen
ari zela ospatzen genuen, bereziki arlo digitaleko lanak
aurrera eramateko orduan, euren jakituria eta esperientzia
izugarrizko laguntza delako taldearentzat. Eta aurten beste
zera ospa dezakegu: euren lanari esker jada sarean gaudela,
http://ondarroakohistoria.wordpress.com/ orrialdean,
hain zuzen. Egia esan, ordua zen, OHZ ere teknologia
berriek informazio arloan eskaintzen duten aukeretara egokitzeko. Orrialde horretan orain arte egindako ihardunaldi
ezberdinei buruzko informazioa aurki dezakezu, argitalpenei buruzkoa, argazkiak eta abar. Zeure iritzia jasotzeko ere
zabalik dago. Beraz, eguneroko harreman zuzenaren
garrantzia bistatik galdu gabe, sarean sartzean aurrera
pausu handia eman dugulakoan gaude. Ea zuregana gehiago hurbiltzeko ere balio digun, eta alderantziz, noski.
Laster arte.

Ondarroako Historia Zaleak
ONDARROAN, 2008KO AZAROA

Akatsak zuzentzen

227 Zuzenketak
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Ondarroa, 1846. Blanche Hennebutten grabatua
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O N DA R R O A E R D I A R OA N

CRONICAS O NOTICIAS
MEDIEVALES SOBRE
ONDARROA

Fernando Agirre Aramaio

H

ACE 670 AÑOS.

Don Juan Núñez , señor de Bizkaia, confirma la sentencia dada por los Alcaldes de Bizkaia a favor de la villa
de Lekeitio en el pleito con la villa de Ondárroa sobre el
pago de tributos por cargar madera en el canal de Amallo.
Textualmente dice : " por cualquier cosa que de fuste fuese
e cargasen en el puerto de la dicha villa de Ondárroa".

HACE 610 AÑOS.

Martin Ruiz I es consorte de la hija de Arantzibia. El
Abad de la Colegiata de Ziortza, Pedro Pérez de Albiz, y
otros clérigos de ella venden a Juan Pérez de Goikoetxea,
María Diaz de Elesperu y otros aparceros, la mitad de las
aguas de la presa de Ugalde, sita junto al sel de Susaeta,
entre Mugartegi y Ojanguren de Berriatúa.

Martin Ruiz I aparece como uno de los aparceros. En
esas fechas, la casa-torre de Arantzibia (Antxubixe) junto a
ferrerías, molino (casería Laka) y ermita (Santa Ana), forman una unidad socio-económica y religiosa de los
Arantzibias.

HACE 560 AÑOS.

Gonzalo Ibañez II. Sexto señor de Arantzibia.
Aparece en 1.448 cuando en compañía de los demás gamboinos de Bizkaia, acuden a la batalla de Mondragón y su
famoso incendio. Aparece además en la toma de la casa
fuerte de Zubieta en Lekeitio, perteneciente a los Yarza.
Tuvieron que levantar el sitio, temerosos de las amenazas
que les dirigió el Rey D.Juan II de Castilla desde Navarrete.
Así mismo asiste en Gernika a la confección del Fuero
General del Señorío. En 1.453, la Tesorería de Bizkaia
anota la posesión de un albalá otorgado por 353 maravedíes de los derechos de la ferrería de la Cuadra, en las
Encartaciones. En 1.457 aparece entre los parientes mayores desterrados a Andalucía por los Reyes, y permanece 2
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años en Jimena de la Frontera, Sierra de los Gazules. Vuelta
a Berriatúa, por amores extra-conyugales de una hermana
casada del señor de Olaso, con un hermano del señor de
Arantzibia (Martin Ruiz), que se llevó a vivir a Ondárroa.
Pero muerto el marido (Juan de Goitiniz y el suegro Juan
Sanchez de Goitiniz) que la hermana adúltera del señor de
Olaso hacía vida marital en Mutriku con Juan Gonzalez de
Arteaga, para evitar que los bienes de su esposo e hijo (Juan
de Goitiniz, fundador de la ermita –convento de Santa
Kutz) cayeran en manos de los Arantzibias. En esta situación es asesinado por los Arantzibias (Martin Ruiz de
Aranztibia) a Juan González de Arteaga. Relato de Lope
Garcia de Salazar.

HACE 560 AÑOS.

En la referida batalla de Mondragón entre los dos
bandos(oñacinos y gamboinos), acudió Rodrigo de Albiz y
Gonzalo de Arantzibia con más de 2.000 hombres gamboinos. Quemaron todas las casas, excepto dos. Incendiaron
Iglesias, robaron joyas, oro, plata etc.

HACE 530 AÑOS.

Salvaguardia dada por los Reyes Católicos a petición
de Martin García de likona de Ondárroa, abuelo de San
Ignacio de Loyola, y maestre de la nao "Santiago". Esta salvaguardia es tanto para él como para los suyos que con él
fueren por todos los mares del Reino.

HACE 530 AÑOS.

Los Reyes Católicos mandaron secuestrar todas las
embarcaciones de "30 toneles arriba, y en especial las de
Guipúzcoa y Vizcaya, por ser necesarias para formar
armada, que había de ir por la mar". Algunas de ellas eran
de Ondárroa. Necesitaba esa armada para frenar el empuje
turco que había atacado Otranto(Italia) y estaba en peligro
El Estado Vaticano.
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HACE 520 AÑOS.

Perdón en atención a sus servicios prestados en la
armada de SS.AA , a Martin García de Likona de Ondárroa,
culpable de la muerte de Gonzalo de Balmaseda, acaecida
en Flandes el año 1.486.

HACE 520 AÑOS.

Carta desde Murcia a Juan de Rentería, vecino de la
villa de Ondárroa, a petición de Catalina de Artieta, vecina
de Lekeitio, mujer que fué de Pedro de Rentería, padre del
anterior, para que restituya ciertos bienes.

HACE 510 AÑOS.

Libro de cuentas (7 desde a.498 á 1.663) de la
Cofradía de Santa Clara de Ondárroa con anotaciones de
cargos e ingresos. En esa época la Cofradía manejaba más
dinero como presupuesto que el mismo Ayuntamiento.
Aquella prestaba a ésta. Como anotaciones curiosas: aportación de socorro que el Señorío hizo en defensa y guerra
de Nabarra, y en ayuda de las plazas de Fuenterrabía y San
Sebastián en 1.521, con envío de 60 hombres en dos pinazas al mando del capitán Fortún Ibañez de Arantzibia. Por
ello, el Rey Fernando de Castilla, previo informe del capitán Artieta de Lekeitio, envía una carta de felicitación al
Concejo y Regidores de Ondárroa.

HACE 510 AÑOS.

Laudo (arbitraje) dado por los jueces-arbitros nombrados por el Concejo de la villa de una parte y los propietarios de los molinos y molineros de la otra, sobre el peso
de la harina y las maquilas de las moliendas.

Por el Concejo: su alcalde Otxoa Martinez de
Berreño y Pedro de Ayara. Fieles-regidores: Juan Ortiz de
Rentería y Juan de Meabe. Por parte de los molinos y molineros: Juan Beltran de Rentería y Juan García de Likona.
Testigos: Rodrigo de Goitiniz, Per González de
Gamboa, Juan de Astigarrabiria y Lope de Barinaga de
Ondárroa.

HACE 510 AÑOS.

La Iglesia de San Pedro de Berriatúa fué eregida por
varios caballeros en el siglo XII. En 1.498 la familia banderiza de los Arantzibias (Ondárroa-Berriatúa), célebres en
las guerras de los llamados "parientes mayores", solicita al
Papa Alejandro, confirmación de derecho de patronato divisero. El Papa mediante bula, concedió a Martin Rodriguez
de Arantzibia, el patronato y con derecho a elección de clérigos.
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HACE 510 AÑOS.

Los Reyes Católicos mandan hacer un repartimiento
extraordinario entre la ciudad y villas del Señorío para la
guerra de Granada (Reconquista), en la lucha contra los
moros. Del total a derramar de 1.173.000 maravedíes entre
20 pueblos de Bizkaia, Ondárroa debe pagar 100.000 maravedíes, ocupando el 5º lugar en el tributo, después de
Lekeitio con 120.000 maravedíes.

HACE 510 AÑOS.

Sobre el testamento de Fernando de Zaldívar, solicitan al escribano de Ondárroa, datos sobre la nao Santa
María, propiedad de Juan Beltrán de Ondárroa.

HACE 500 AÑOS.

Pleito entre Martin de Auliquiz con María Ortiz de
Olaso, consortes y vecinos de Ondárroa, sobre el pago de
hierro, ropas y joyas debidas por dote.

HACE 500 AÑOS.

En el libro de visitas del Corregidor de Bizkaia aparecen gastos realizados en su visita a los pueblos y villas de
la provincia, así como revisión de documentos en manos de
los Concejos: privilegios dados por los Reyes referidos a
los montes de Amallo y otros ducumentos sobre los mojones, límites entre Lekeitio y Ondárroa:
"trajimos de Rentería de Ondárroa tablas grandes
de nogal, 233 tablas de castaño, 600 tablas de
ezquia en la pinaza del abad de Solaarte que iban 6
hombres y 2 mozas para cargar y descargar. Se
gastó en pan y pescado, en aceite y vino en Rentería,
en casa de Martín Ochoa de Guillistegui. Se gastó
en ese día 220 maravedíes".

ONDÁRROA, NOVIEMBRE DEL 2.008

Fernando Agirre Aramaio
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ONDARROA,
ON DALA 100 URTE

Ondarroa, XX. mendearen hasieran. YOLANDA EIZAGIRRE URKIOLAK EMONDAKOA

Ondarroa, 1930-11-23an. 79-80 urteko ARRANTZALE NAGUSIAK.
Zutik ezkerretik eskumara: Karlos Eugenio Mª Ibazeta, Bartolo Badiola «Rotxil» kofradiako presidentea, Jose Mª Badiola «Kelemente», Benantzio
Nardiz itsas komandantea, Pedro Jose Aspiazu, Martín Kanpos alkatea, Migel Antonio Arrizabalaga, Laureano Bilbao, Karlos de la Maza idazkaria,
Matias Juan Agustin Ansola.
Ezkerretik eskumara eserita: Eugenio Pablo Bedialauneta, Jose Joakin Akarregi, Blas Martin Solabarrieta, Juan Bautista Gazagaetxebarria, Domingo
Etxaburu, Domingo Blas Gallastegi, Esteban Lasarte.
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GARRAMIOLA GARRAMIOLA BENITO
ELORDI LEZERTUA FRANTZISKA
LOPEZ KINTANILLA BIZENTE
AGINAGA ARRIZABALAGA JERONIMA
EGIGUREN IBAIBARRIAGA Mª DOLOS
AULESTIARTE SORALUZE MARTINA
ARANBARRI MAKAZAGA PEDRO
LABIN IRUSTA FELIXA
BADIOLA BURGOA Mª SANTOS
EGIGUREN AGIRRETXEA JUAN
LERSUNDI ODRIOZOLA MIGEL
ARKOTXA SOLABARRIETA ESTEBAN
GARRAMIOLA LEGARDA JOSE
EIZAGIRRE MARKUERKIAGA IÑAKI
ANTXUSTEGI BADIOLA JUANA
IKARAN ARANTZAMENDI BENANTZIO
BADIOLA ARRIZABALAGA ANTONIO
ATXURRA JUARIZTI MAXIMO
EGIGUREN SOLABARRIETA Mª ASENTZIO
AKARREGI ARAKISTAIN Mª TERESA
BALENZIAGA ETXABE MARIA
ETXEBARRIA LEZAOLA MARIA
AGIRRE IRIONDO KARMEN
BEDIALAUNETA ARANTZAMENDI FELIZIANA
RAMOS GARROTE TERESA BASILISA
LANDARIBAR ARKOTXA MIGEL
LARRINAGA ARETXAGA ANTONIO
SAINZ OLABE JOSE
LEKUE AZPILLAGA LUISA
ZELAIA BURGOA ERRAMON
AZPILLAGA TXAKARTEGI JUAN
URKIAGA BURUNDARENA DOROTEA
ARAMAIO SESMA BARBARA
URRISTI URRISTI IRENE
ETXABE URIONABARRENETXEA ANA Mª
IDOETA AGIRRE ISABEL
BURGOA IBAZETA BIZENTA
BADIOLA OLARREAGA PEDRO JUAN
AMALLOBIETA UGALDE GENARO
HIDALGO ELU ANGEL
EGURROLA OLARREAGA BUENABENTURA
TXAKARTEGI ETXABURU BRUNO

Simplizio Juan Jose-Mª Kruz
Andres-Angela Monika
Antonio-Zirila (Cuevas de S. Klemente-Burgoskoak)
Domingo Jose (Markina)-Mª Andres (Berriatua)
Jose Salbador-Emeteri-Joakina
Jose Mª Markos-Mª Josefa (Xemeingoak)
Blas Agustin-Frantziska (Arrona)
Pedro Antonio (Miera)-Isabel Tomasa
Isidro Gaspar-Manuela Balentina
Domingo Florentino-Genara Frantziska
Nikolas Mª-Bruna Mª
Andres Manuel-Zezili Luisa
Alejandro Andres-Teodora
Antonio Pablo-Mª Dominga
Simon (Berriatua)-Zoa Dominga
Dominog Gregorio-Teodora Frantziska
Simeon Gaspar-Luisa Buenabentura
Jose Frantzisko-Mª Antoni (Berriatua)
Rafael Domingo-Mª Isabel
MIgel-Mª Jesus (Xemein)
Timoteo Andres-Felipa (Amoroto)
Domingo Mª-Nikolasa (Berriatua)
Bernardino-Mª Frantziska (Mutriku)
Domingo Santos-Josefa Alejandra (Mutriku)
Rikardo-Luzia
Isidro-Marzela Nikolasa
Juan Bautista-Mª Jesus
Paulino Segundo (Bilbao)-Mª Zezili Bernarda (Mutr.)
Jose Inazio-Gillerma
Antolin Atanasio-Barbara Frantziska
Juan Luis-Josefa Antoni
Domingo Balentin-Klotilde
Domingo Nemesio-Bizenta Barbara. (Lezo 1934-11)
Hilario Nikanor-Ezekiela
Esteban Juan Bautista-Frantziska (Zenarruza)
Frantzisko Mª (Berriatua)-Frantziska (Abarruri)
Domingo Trinidad-Mª Dominga
Migel Antonio-Seberi
Ebaristo Gaspar-Simona (Berriatua)
Fermin (Billafranka)-Paskoala
Federiko Bizente-Mª Ramona
Narziso Ramon-Mª Dolos

Jose Garramiola Zelaia-Juana Agustina Egurrola Iramategi
Manuel (Xemein)-Josefa Inazi Egurrola (Berriatua)
Angel-Juana Kintanilla (Cuebas de San Klemente-Burgoskoak)
Jose Andres Aginaga Guenaga (Markina)-Anastasi Laka (Mendexa)
Felipe-Frantziska Bizenta Garramiola
Jose Mª-Josefa Antoni Elu (Xemeingoak)
Migel Aranbarri Gandiaga-Petra Zabaleta Saloña (Aretxabaleta)
Joakin Irusta Alonso-Mª Karmen Barkin Perez (Mierakoak)
Esteban Badiola Txakartegi-Mª Santos Argoitia Arrizabalaga
Faustino-Juana Bautista Arrizabalaga
Nikolas Anbrosio Lersundi Larrinaga-Frantziska Bernedo Makazaga (Berriatua)
Rafael Arkotxa Odria-Josefa Bernedo Makazaga (Berriatua)
Jose Ulpiano Garramiola Alegria-Mª Rosa Berridi Iturriza
Inazio Eizagirre Aginagalde (Azpeitia)-Ramona Arruti Manterola (Errexil)
X
X
-Josefa Inazi Lorenza Antxustegi (Berriatua)
Jose Tomas Ikaran Unanue-Mª Salome Antxustegi Egaña
Jose Andres Badiola Ibarmia-Josefa Zenarruzabeitia Onaindia (Zenarruza)
Domingo (Berriatua)-Saturnina Antoni Urresti
Tomas-Silbestra Eizagirre
Domingo Jose Akarregi Bakeriza-Klara Larrinaga Urrosolo
Inazio Balenziaga Elordi (Markina)-Alejandra Plaza Arregi (Berriatua)
Alejo Federiko (Bilbao)-Gregori Josefa Berriatua (Berriatua)
Manuel Bizente Agirre Salegi (Mutriku)-Mª Madalena Badiola Eizagirre
Pedro Kruz-Petra Uribe
Bernardo Ramos Perez-Mª Teresa de la Iglesia Garrote Ramos (Tuda)
Pedro Jose-Romualda Iturriza
Blas-Euloji Iturrino
Frantzisko Sainz Lopez (Inestrillas-Logroño)-Mª Jesus Guenaga Plaza
Jose Lekue Solabarrieta-Mª Dominga Ibaibarriaga Barruetabeña
Juan Bautista Zelaia Ainzuriza-Maria Bedialauneta Juarizti
Juan Tomas-Mª Ana Egaña
Domingo Urkiaga Olabarria-Marina Alkorta Gabiola
Pedro Aramaio Zubikarai-Josefa Ramona Arantzamendi Bakeriza
Frantzisko Mª Urristi Idiakez-Frantziska Goiogana Totorikaguena (Berriatua)
Juan Bautista (Elgoibar)-Ana Mª Eizagirre
Tomas Idoeta Urberuaga (Berriatua)-Nikolasa Laka Akarregi (Mendexa)
Jose Mª Burgoa Iturrriza-Akilina Eizagirre Aramaio
Pedro Jose Badiola Arrizabalaga-Joakina Azpiri Ugartetxea
Juan Andres Amallobieta-Josefa Antoni Osa
Migel (Belaunza)-Petra Aranburu (Albistur)
Juan Jose Egurrola Iramateg-Mª Benantzi Larrinaga Garramiola
Deograzias Txakartegi Dulantorruiz-Josefa Antoni Egurrola Aranbarri

Jose Ulpiano Garramiola Alegria-Mª Rosa Berridi Iturriza
Gabriel (Mutriku)-Rita Izagirre
Alejo -Petra Arribas (Cuevas de S. Klemente-Burgoskoak)
Jose Andres Arrizabalaga Alegria-Geronima Azpiazu Maguregi (Berriatua)
Antonio Lorenzo-Mª Salome Zelaia
Jose Mª Maria Elordi (Xemeingoak)
Inazio Makazaga Eizagirre-Manuela Oruezabal Segurola (Arronakoak)
Geronimo Irusta Elordi-Josefa Antoni Elu Korostola (Berriatua)
Klemente Burgoa Arantzamendi-Agapita Etxaburu Gainza
Migel-Mª Andres Laka
Isidro Mª Odriozola Orbea (Azpeitia)-Josefa Ramona Epelde Armendia (Mutriku)
Esteban Solabarrieta Badiola-Juana Olabarria Uribe
Agustin Legarda Agirretxea (Mutriku)-Marta Ikaran Unanue
Domingo Manuel Markuerkiaga Arrasate-Bizenta Arano Solabarrieta Badiola
Gaspar Badiola Ibarmia-Mª Teresa Txakartegi Aranbarri (Amoroto)
Jose Frantzisko Arantzamendi Bakeriza-Josefa Antoni Badiola Laka
Bonifazio Arrizabalaga Atxurra-Zezili Antoni Mendizabal Idueta (Mutriku)
Frantzisko Antonio (Berriatua)-Sotera Txurruka (Mutriku)
Eleuterio Mª-Gala Mª Azpiazu
Jose Arakistain Urkidi-Mª Klara Barinagarrementeria Aranbarri (Berriatukoak)
Juan Jose-Josefa Larreategi (Amorotokoak)
Nikolas (Berrriatua)-Mª Antoni Olabarria (Ereño)
Jose Gabino-Josefa Inazi Egaña (Mutriku)
Pedro Mª (Berriatua)-Mª Katalina San Martin (Mutriku)
Pio Garrote Santos (San Roman-Zamora)-Basilisa Ramos Perez (Tuda)
Pedro Mª-Emeteri Garramiola
Primo Feliziano-Agapita Argoitia
Manuel Olabe-Martina Arkotxa (Mutrikukoak)
Juan Tomas Azpillaga Urrosolo-Mª Ana Egaña Pagoaga
Jose Mª Burgoa Iturrino-Akilina Eizagirre Aramaio
Jose Ramon-Jazinta Dulanto-Ruiz
Jose Inazio Burundarena Uria (Berriatua)-Juana Antoni Badiola osa
Antonio (Markina)-Mª Urristi Imaz (Mutriku) (Lezon • 1934-XI-28)
Simon Antonio Urristi Alegria-Rufina Lezaola Bikandi
Juan Kruz (Zenarruza)-Mª Tomasa Dolos Irastorza (Gerena)
Inazio Agirre-Mª Teresa Albizu (Ibarruri)
Juan de Dios Ibazeta Badiola-Saturnina Idueta Osa
Pedro Jose Olarreaga Arregi-Ramona Urristi Elu
Jose Inazio-Mª Dominga Aranbarri (Berriatukoak)
Isidoro Elu Bedialauneta-Mª Antoni Lezaola Olabarria (Berriatua)
Bitor Olarreaga Aregi-Luisa Lezaola Etxea
Alejandro Etxaburu Ibazeta-Nikolasa Bengoetxea Gainza
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IV-02
IV-04
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VII-13

Patxi Etxaburu Ajarrista
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Lukas-Dominga Lezaola (Berriatua)
Angel Jose Mª-Remigi Egiguren
Domingo Alwgria Aretxaga-Tita Txakartegi Dulantorruiz
Antonio Arrieta Arana (Mutriku)-Juana Bautista Iturriza Urruzuno
Pedro Azpiazu Arostegi-Mª Dolos Lekue Bengoetxea
Jose Silbestre Etxaburu Gainza-Eba Lekue Laka
Lino Urkiza Zañdunbide-Mª Dolos Zubikarai Arriola
Pedro Manuel Burgoa Aramaio-Manuela Pagate Basterretxea
Matias Juan Agustin Ansola Ulazia-Juana Angela Idiakez Oñederra
Luzio Arriola Odria-Saturnina Etxaburu Zelaia
Jose Rafael-Buenabentura Mendizabal
Florentino-Kristina Ortiz (Urrunaga-Araba)
Meliton Egia Kintana (Mutriku)-Rosa Mª Arantzamendi Agirretxea
Jose Mª Leniz Setokiz-Kandida Arregia Zelaia (Lekeitiokoak)
Jose Mª Sotero Idueta Agirre-Mª Teresa Idueta Plaza
Domingo Inazio Mugartegi Retolaza-Agustina Berridi Iturriza
Leon Olano Aranbarri (Durango)-Antolina Bizenta Iramategi Txakartegi
Inazio Idiakez Aristondo (Itziar)-Mª Kontxa Oñederra Mugartegi
Jose Domingo Martija Olariaga-Martina Simona Txurrka Garate (Mutrikukoak)
Juan Frantzisko Egaña Bernedo (Mutriku)-Petra Martina Urruzuno Arriññaga
Daniel Aramaio Santiso-Mª Karmen Basterretxea Egurrola
Jose Manuel Lasarte Unamuno (Eibar)-Tomasa Arrizabalaga Arano
Ezekiel Kandido Aristondo Egaña-Mª Dolos Larrinaga Egiguren
Benino Romualdo Gallastegi Egiguren-Bea Abdona Ibazeta Zubizarreta
Pedro Antonio Bedialauneta Alkorta-Frantziska Jabiera Arantzamendi Argoitia
Pedro Aranburu Kareaga-Mª Inazi Meabe-ansorena Etxano (Aulestikoak)
Jose Mª Aranburu Urkiza (Berriatua)Juan de Dios Laka Arakistain-Petra Zelaia Abaroa
Bartolome (Oikina)-Anizeta Galarraga (Getaria)
Jose Antonio Arakistain Martija-Josefa Basurto Garate (Itziarkoak)
Manuel (Zarautz)-Juana Bautista Landa (Lerguain-Gipuzkoa)
Benito Arregi Guenaga-Juliana Abadea Badiola
Nikasio Jose Solabarrieta Badiola-Tomasa Bengoetxea Odria
Frantzisko Mª Urresti Aranberria-Mª Joakina Ugarteburu Ibaibarriaga (Xemein)
Pedro Eusebio-Juana Josefa Bedialauneta
Jose Plaza Bereikua (Berriatua)-Mª Teresa Malaxetxebarria Eizagirre (Xemein)
Migel-Mª Andres Laka
Jose Bentura Landaribar Eguen-Mª Rosario Arrizabalaga Bedialauneta
Jose Manuel Amallobieta Bereikua (Berriatua)-Mª Kontze Iturraspe Ziñolis (Mendexa)
Juan Jose-Mª Kruz Urrosolo
Migel-Mª Andres Laka

AMAREN GURASOAK

ON DALA 100 URTE
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Agustin (Lekeitio)-Mª Dominga Urkiza
Angel-Buenabentura Bedialauneta
Jose Arakistain Urkidi-Mª Klara Barinagarrementeria Aranbarri (Berriatua)
Migel-Mª Andres Laka Arakistain
Lino Jose Urkiza Zaldunbide-Mª Dolos Zubikarai Arriola
Lorenzo Uribe Laka-Juliana Arostegi Zularika
Migel Antonio Ibarloza Egiguren-Eustaki Antoni Olabarria Zelaia
Pedro Manuel Arantzamendi Agirretxea-Nikanora Bilbao Arostegi (Mendaro)
Jose Joakin Arrizabalaga Atxurra-Juana de Dios Badiola Ibarmia
Indalezio Jose Arrasate Badiola-Petra Olabe Eizagirre (Mutriku)
Bartolo-Timotea Badiola
Frantzisko Mª (Mutriku)-Josefa Antoni Olarreaga
Dionisio Fernandez Okaiz (Araba)-Mª Antoni Igarza Uranga (Tolosa)
Juan Agustin Barbarias Txakartegi-Leokadi Ansotegi Goenaga
Angel Berridi Zelaia-Buenabentura Bedialauneta Urkiaga
Simeon Arantzamendi Bakeriza-Isabel Urristi Aulestiarte
Esteban Burgoa Arantzamendi-Agapita Etxaburu Gainza
Domingo Aretxaga Gabiola-Lorenza Lezaola Atxurra
Domingo Balentin Aldazabal Lariz-Manuela Olarreaga Arregi (Berriatuakoak)
Kasimiro J. Larrañaga Murgiondo (Elosua)-Mª Agapita Agirregomezkorta Arakistain (Elgoibar)
Laureano (Bilbo)-Zezili Etxaburu Ozerin
Juan Jose Larrinaga Garramiola-Silbestra Egiguren Pagaoaga
Teodoro Etxaburu Zelaia-Petra Badiola Ugartetxea
Erruperto Mª Badiola Egurrola-Juliana Urristi Iturriza
Gaspar Prudenzio Badiola Ibarmia-Mª Teresa Txakartegi Aranbarri (Amoroto)
Jose Antonio Beristain Aranburu-Margarita Pagoaga Garramiola
Simeon Antonio Urristi Alegria-Rufina Lezaola Bikandi
Juan Mª Bernedo Makazaga (Mendexa)-Saturnina Bereikua Etxaburu
Jose Antonio (Oikina)-Mª Bautista Arrizabalaga (Zumaia)
Frantzisko Aramaio Alegria-Ana Teresa Santiso Arkotxa (Lekeitio)
Pedro (Zarautz)-Eusebi Eskobar (Leon)
Sotero Bakeriza Dulanto-Ruiz-Balbina Etxano Otxoa
Pio Goitia Egaña-Kanuta Burgoa Badiola
Frantzisko Zubikarai Burgoa-Karlota Garramiola Zelaia
Juan (Berriatua)-Manuela Irigoien (Mutriku)
Jose Mª Aranbarri Alegria-Mª Frantziska Barrutabeña Agirre
Eustakio-Frantziska Zaldunbide
Silbestre Etxaburu Gainza-Ebarista Lekue Laka
Narziso Guenaga Azpiazu-Juana Josefa Irusta Antxustegi (Berriatua)
Gabriel Ramon-Monika Eizagirre
Eustasio-Frantziska Zaldunbide
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Pedro (Lekeitio)-Felizitas Perpetua
Pedro Zirilo-Mª Isabel
Jose Antonio (Xemein)-Petra
Domingo Paskual-Erremigi Angela
Erremigio-Mª Balentina (Santoña)
Liburio Florentino-Librada Isidra (Plentzi)
Domingo Mª-Lorenza Teodora
Inazio Frantzisko (Lekeitio)-Mª Dominga
Rufino Kanuto-Faustina
Sandalio Mª-Mª Ursula Bartolome
Salbador Bizente-Mª Natibidad
Pedro Jazinto-Buenabentura
Jose Manuel (Lasarte)-Mª Espektazio
Damaso Jose Andres-Basili Zezili (Lekeitiokoak)
Marzelo-Mª Bitoriana
Nikolas Antonio-Isabel Agustina
Juan Jose-Sebastiana Liberata
Domingo Eleuterio-Benita Mª Madalena
Salustiano Antonio-Josefa Antoni (Mutriku)
Bonifazio (Elgoibar)-Mª Josefa (Mutriku)
Telesforo-Dominika
Tomas Felipe-Mª Juana
Juan Bautista-Salbadora
Salbador-Elena
Doroteo Mª-Mª Rita
Antonio Mª-Eskolastika Fermina (Aulestia)
Inazio Ildefonso-Josefa Antoni (Antxiku)
Baldomero Inazio-Zipriana Justina
Zipriano (Zumaia)-Mariana (Oikina)
Bruno Mª-Mª Eujeni (Itziar)
Rafael (Lesaka)-Maria (Zarautz)
Nazareo-Leokadi
Deograzias Nikolas-Mª Juana
Faustino-Dominga Saturnina
Zipriano Meliton-Petra Karmen
Domingo Antonio-Akilina
Jose Benantzio-Mª Bernarda
Pedro Kruz-Klaudia
Zakarias Joakin-Mª Frantziska
Markos-Luzia
Eustakio Erremigio-Mª Bernarda

GURASOAK

10:28

IZENA

KORTAZAR ARAKISTAIN GENOBEBA
BERRIDI ARISTONDO ANDRES
ARAKISTAIN ALEGRIA TELESFORO
AGIRRETXEA ARANA TELESFORO
URKIZA AZPIAZU FERNANDO
URIBE ETXABURU JULIANA
IBARLOZA URKIZA DOMINGO
ARANTZAMENDI BURGOA JUANA
ARRIZABALAGA ANSOLA JUANA JULIANA
ARRASATE ARRIOLA KANDIDO
BURGOA AKARREGI BIZENTA
IRIONDO ARETXAGA Mª PILAR
FERNANDEZ EGIA MIGEL
BARBARIAS LENIZ Mª PURA
BERRIDI IDUETA Mª TERESA
ARANTZAMENDI MUGARTEGI AURORA
BURGOA OLANO JUANA
ARETXAGA IDIAKEZ RUFINO
ALDAZABAL MARTIJA MARZELINO
LARRAÑAGA EGAÑA MARGARITA
BILBAO ARAMAIO Mª KARMEN
LARRINAGA LASARTE SIMEON
ETXABURU ARISTONDO JOSE
BADIOLA GALLASTEGI TOMASA
BADIOLA BEDIALAUNETA Mª ASUN
BERISTAIN ARANBURU ELBIRA
URRISTI ARANBARRI FRANTZISKO
BERNEDO LAKA LORENZO
OLIDEN ALKORTA ANGELA
ARAMAIO ARAKISTAIN FRANTZISKO
BALANZATEGI IRURETAGOIENA BERTA
BAKERIZA ARREGI JULIANA
GOITIA SOLABARRIETA FRANTZISKO
ZUBIKARAI URRESTI KANDIDA
ARANBARRI ETXANO SIMEON
ARANBARRI PLAZA JOSEFA
SOLABARRIETA ELU LEANDRO
ETXABURU LANDARIBAR EBARISTA
GUENAGA AMALLOBIETA MARIA
ETXABURU LARRINAGA MONIKA
ZUBIKARAI AGIRRETXEA JOSEFA

IZENA

17/2/09

JAIOTZA

I-03
I-04
I-04
I-05
I-07
I-08
I-09
I-09
I-10
I-11
I-19
I-22
I-31
II-02
II-03
II-03
II-07
II-09
II-10
II-11
II-13
II-16
II-17
II-18
II-19
II-20
II-21
II-29
II-29
III-02
III-04
III-08
III-08
III-08
III-09
III-09
III-12
III-13
III-14
III-18
III-18

JAIOTZA

ONDARROA 2008

O N D A R R O A ,
O N
D A L A
1 0 0

O n d a r r o a

U R T E

2 0 0 8
•

13

14
•
O n d a r r o a
2 0 0 8

BERISTAIN URRIOLABEITIA BONIFAZIO
ARRIZABALAGA ETXABURU TERESA
SANTOS BERRIDI TERESA
ETXABURU BEDIALAUNETA ALEJANDRO
URRESTI ARRIETA ASENTZIO
GIMENO BADIOLA DOMINGO
ETXABURU BADIOLA Mª PERPETUA
GIMENO ETXABURU EUSEBIO
BEDIALAUNETA HIGOS ANTONIO
BURGOA ARAUKO TERESA
LIZARZABURU ASTIGARRAGA PILAR
GLARIA ERNAUT ISABEL
ZARRAGA LARRINAGA MODESTA
GANDARIAS AGIRRE DOMINIKA
REMENTERIA ELU JOSE
AZPIAZU ANAKABE FELIPA
ZUBIKARAI URKIZA KARMELO
MARTINEZ DE LUKO KANPOS SERAPI
ARANBURU EPELDE JOSE Mª
BENGOETXEA ARAMAIO DOMINGO
IBARLOZA ANAKABE GREGORIO
URKIZA ARAMAIO PAULA
URKIZA ARAMAIO PEDRO
AULESTIARTE ANAKABE NIKANOR
EGIGUREN IBAZETA FELIX
IBAZETA EGURROLA MIGEL
ALDARONDO OSA SOTERA
BEDIALAUNETA ALEGRIA KARLOS
SOLABARRIETA URRESTI Mª MILAGROS
ABADEA TELLERIA KANDIDA
BERRIDI BADIOLA LAZARO
URIARTE URRESTI INAZIO
ZUBIKARAI SOLABARRIETA Mª ROSARIO
BILBAO OSA Mª BITORI
ARROSPIDE EGIA Mª BITORI
AGIRREOA ABADEA MARGARITA
URRESTI LASARTE TOMAS
ARISTONDO AZPIRI TEODORO
IRIONDO URROSOLO LUIS
ARETXAGA OLARRAGA SILBESTRE

Inazio-Mª Modesta
Gaspar Toribio-Juana Bautista
X
X
-Mª Jesus
Pablo Alejandro-Mª Eusebi
Emeterio-Mª Kruz (Mutrikukoak)
Jose Fermin-Luziana Teresa
Jose Eusebio-Juana Josefa
Marzelino Santiago-Fidela Migela
Domingo Mateo-Juana Marzelina (Donostia)
Benito Blas-Bernardina
Jose Migel-Basilisa (Astigarragakoak)
Frantzisko (Aoiz)-Katalina (Burgete) (Nafarroakoak)
Migel Anton (Santoña)-Emeteri Susana
Jose (Algorta)-Zipriana Josefa
Juan Jose (Etxebarria)-Donata Eugeni (Berriatua)
Ildefonso Meltxor-Mª Bisitazio
Erroke-Mª Agustina
Jose Atanasio-Liboria Kristina
Jose Mª-Maria (Mutrikukoak)
Pablo Jose-Margarita Mª
Tomas Manuel-Mª Marta (Berriatua)
Antonio Fausto-Makari Dionisi
Antonio Fausto-Makari Dionisi
Bernabe-Juana Liberata
Domingo Zakarias-Mª Lorenza
Domingo Frantzisko-Gertrudis (Berriatua)
Salbador Laureano-Juliana Mª Osa
Laureano Antonio-Mª Bautista
Jose Mª-Maria Ezekiela Nikanora
Fidel Roberto-Isabel (Elantxobe)
Sabas-Ines
Domingo-Kleta Marzelina
Jose Maximiano-Josefa Antoni
Frantzisko Mª-Segunda
Martin Manuel (Pasaia)-Leandra Egia
Jose Antonio Rafael (Amoroto)-Antoni Mª Abadia
Lorenzo Manuel-Lorenza BIbiana
Juan Jose (Mutriku)-Teeresa Bitori (Markina)
Eugenio Domingo-Mª Santos
Florentino (Urrunaga )-Mª Dolos

Manuel Beristain Arrizabalaga-Ezekiela Frantziska Elordi Guenaga
Jose Joajin Arrizabalaga Atxurra-Juana de Dios Badiola Ibarmia
X
X
X
X
Migel Domingo Etxaburu Ibazeta-Juliana Eizagirre Aramaio
Inazio Urresti-Frantziska Pagoaga (Mutrikukoak)
Juan Jose Gimeno Beitia-Luisa Mª Dolos Alberdi Lekue
Teodoro Etxaburu Zelaia-Petra Badiola Ugartetxea
Juan Jose Gimeno-Luisa Mª Dolos Alberdi
Paskoal-Juana Kaietana Arriola
Jose Mª Burgoa Iturrino-Akilina Eizagirre Aramaio
Frantzisko-Josefa Egaña (Mutrikukoak)
Kasimiro Glaria Garate (Burgi-Nafarroa)-Genara Arretxe Iparragirre (Aoiz-Nafarroa)
Markos Antonio Zarraga Goiogana-Amali Badiola Arrizabalaga
Luis (Mendata)-Felizia Basterretxea (Lumo)
Jose Andres Rementeria Alzibar-Aretxulaga-Erremigi Martina Juarizti Plaza
Pedro Jose Azpiazu Arostegi-Mª Dolos Lekue Bengoetxea
Eustakio Zubikarai Arriola-Frantziska Zaldunbide Paguaga
Saturnino (Retolaza-Araba)-Raimunda Idueta
Jose Mª (Beasain)-Juana Azpiazu (Mutriku)
Inazio Mª Bengoetxea Odria-Mª Dominga Badiola Arrizabalaga
Pedro Ibarloza Egiguren-Josefa Eusebi Amallobieta Oñederra
Jose Migel Urkiza Zaldunbide-Mª Asentzi Iturrino Arrizabalaga
Jose Migel Urkiza Zaldunbide-Mª Asentzi Iturrino Arrizabalaga
X
X. -Leonarda Mª Aulestiarte
Juan Paskoal Egiguren Urkieta-Frantziska Larrinaga Arriola
Lorenzo Norberto Ibazeta-Juana Paula Lekue
Ramon Kasimiro (Pasaia)-Mª Jesus Agirretxea
Tiburtzio Bedialauneta Iramategi-Gertrudis Urresti Ondarza
Zakarias Agustin Solabarrieta Badiola-Josefa Mª Dolos Markuerkiaga Paguaga
Elias-Laureana Ostolaza
X.
X.
-Antolina Berridi Zelaia
Jose Joakin-Uriarte Iturrino-Mª Teresa Arrasate Antxustegi
Erremigio Zubikara Arriola-Mª Agustina Guenaga Plaza
Ildefonso Bilbao Aldekoa (Luno)-Zelestina Aramaio Santiso
Antonio Arrospide Etxeberria-Rosa Olazirego OIarzabal (Pasaikoak)
Jose Antonio Agirreoa-Mª Barbara Laka (Amorotokoak)
Jose Anizeto Urristi Hondarza-Mª Madalena Landa Etxebarria (Ereño)
Juan Mª-Mª Josefa Astigarraga (Mutrikukoak)
Frantzisko Mª Iriondo Azpidi (Mutriku)-Josefa Antoni Olarreaga Arregi
Hipolito (Urrunaga)-Madalena Gonzalez (Retolaza)

Diego Urriolabeitia Treku-Serafina Aranbarri Lezaola
Bitor Juan Etxaburu zelaia-Mª Josefa Amezti Erkiaga
Klaudio Santos Alonso (Zamora)-Antolina Berridi Zelaia
Eugenio Bedialauneta Bengoetxea-Poloni Santiso Aulestia
Frantzisko-Frantziska Lizundia (Mutrikukoak)
Domingo Badiola Arrizabalaga-Josefa Inazi Aulestiarte Bereikua
Domingo Badiola Arrizabalaga-Josefa Inazi Aulestiarte Bereikua
Bitor Juan-Josefa Amezti (Mendexa)
Pedro (Hondarribia)-Bizenta Agote
Juan Tiburzio Arauko Goitia-Juana Etxebarria Diaz (Aulestia)
Juan Kruz (Mutriku)-Maria Elordi (Berriatua)
Jose Ernaut Ernaut (Garralda-Nafarroa)-Ramona Antorena Erro (Burgete-Nafarroa)
Blas Larrinaga Urkiola-Eulogi Iturrino Arrizabalaga
Jose Mª-Anakleta Aldekoa (Lumo)
Juan Bautista Elu Gorostiola (Berriatua)-Isabel Frantziska Irusta Elordi
Juan Jose Anakabe Txakartegi-Poloni Urristi Aulestiarte
Segundo Agustin Urkiza Guenaga-Mª Karmen Barrutabeña Legarda
Andres (Ormaiztegi)-Saturnina Azurmendi (Gabiria)
Manuel-Frantziska Arakistain (Mutrikukoak)
Pedro Mª Aramaio Zubikarai-Josefa Ramona Arantzamendi Bakeriza
Pedro Anakabe Izagirre-Inazi M. Olabarrieta Madarieta (Berriatukoak)
Pedro Aramaio Zubikarai-Josefa Ramona Arantzamendi Bakeriza
Pedro Aramaio Zubikarai-Josefa Ramona Arantzamendi Bakeriza
Frantzisko Mª Anakabe Txakartegi-Katalina Txakartegi Albizu (Zumaia)
Frantzisko Ibazeta Jauregi-Mª Josefa Zubizarreta Elordi (Berriatua)
Antonio Egurrola-Mª Andresa Aranbarri (Berriatukoak)
Bruno Ramon-Jazinta Lorenza Aldekoa (Abando)
Domingo Kornelio Alegria Aretxaga-Rita Txakartegi Dulantorruiz
Bitor Urresti Aranberria-Mikaela Bustindui Urreta (Berriatua)
Erruperto Mª Telleria Egurrola-Juliana Urristi Iturriza
Erruperto Zezilio Badiola ZularikaSimeon Antonio Urristi Alegria-Mª Rufina Lezaola Bikandi
Longinos Dimas Solabarrieta Badiola-Benita Antoni Eizagirre Aginagalde (Azpeitia)
Ezekiel Osa Zubikarai-Mª Madalena Ibazeta Pagate
Meliton Egia Kintanar (Mutriku)-Mª Rosa Arantzamendi Agirretxea
Kosme-Josefa Patrizi Xemein (Xemein)
Jose Manuel Lasarte Unamuno (Eibar)-Tomasa Arrizabalaga Arano
Frantzisko Azpiri (Markina)-Antoni Alzibar-aretxulaga (Etxebarria)
Tiburzio Antonio Olarreaga Burgoa-Nikanora Bizenta Azpiri Telleria
Frantzisko Antonio Olarreaga Arregi-Mª Madalena Urristi Alegria

1 0 0
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XI-17
XI-17
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XI-19
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XI-25
XII-02
XII-10
XII-15
XII-17
XII-18
XII-20
XII-22
XII-23
XII-23
XII-26
XII-28
XII-29
XII-31
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Florentino Jose (Ziriano-Araba)-Liboria Mª Teresa Uribe
Juan Domingo (Berriatua)-Frantziska Antxustegi (Amoroto)
Domingo Jose Alkorta Keregeta-Mª Josefa Aranbarri Larreategi (Berriatua)
Domungo Manuel Markuerkiaga Arrasate-Bizenta Solabarrieta Badiola
Domingo Robustiano Badiola Etxaburu-Antoni Alej. Goiogana Etxebarria (Portugalete)
Jose Justo-Mª Antoni Zabala (Berriatuakoak)
Hilario Iturrioz Aranzolo (Murelaga)-Teodora Manuela Uranga Zubikarai
Manuel Prada Perez-Gertrudis Gil Vara (Manganesos de Polvorosakoak)
Luzio Arriola Odria-Saturnina Etxaburu Zelaia
Meltxor Isaak-Mª Rosario Badiola
Juan Martin-Mª Merzedes Aranbarri
Domingo Inazio Mugartegi Retolaza-Agustina Berridi Iturriza
Inazio Mª Laka Badiola-Mª Nieves Agirre Aldekoa
Agustin Frantzisko Urristi Alegria-Mª Asentzio Bedialauneta Arrizabalaga
Hijinio (Torres-Burgos)-Bantina Ortega (Losa)
Kastor-Trinida Arregi (Berriatuakoak)
Rufo Jose Garramiola Berridi-Mª Josefa Unamuno Olabe (Zenarruza)
Eleuterio Solabarrieta Alegria-Gala Azpiazu Aretzaga
Martin Solabarrieta Burgoa-Akilina Azpiri Ugartetxea
Froilan Antonio Agirretxea Zelaia-Luzia Urristi Arrizabalaga
Lukas Aristi-Fernanda Etxezarreta
Juan Bautista Osa-Eulali Aranbarri
Jose Bentura Kalzakorta-Juliana Atxurra (Berriatua)
Kasimiro Ramon Etxaburu Odria-Bizenta Alkorta Mutriku (Mutriku)
Juan Bautista Etxabe Aranbarri (Elgoibar)-Ana Mª Eizagirre Aramaio
Domingo Azpiri Etxaburu-Salome Arostegi Zularika
Gregorio Frantzisko Arrizabalaga Alegria-Juana Mª Mujika Iriondo
Simeon Mª-Mª Ildefonsa Azpiazu
Rosendo Diaz Lopez (Gaibor-Lugo)-Natali Kandida Arauko Etxebarria
Primo Feliziano Arrate Arriola-Zipriana Ibarloza Egiguren
Salustiano Otxoantezana Arriola-Manuela Badiola Lekue
Isidra Elu Bedialauneta-Mª Antoni Lezaola Olabarria (Berriatua)
Migel Domingo Etxaburu Ibazeta-Juliana Gertrudis Eizagirre Aramaio
Domingo Florentino Egiguren Arrizabalaga-Genara Frantziska Agirretxea Laka
Manuel-Mª Josefa Irusta (Berriatukoak)
Jose Andres Rementeria Alzibar (Etxebarria)Bitor Agustin Olarreaga Arregi-Luisa Lezaola Etxea
Antonio Mª-Mª Trinida Agirre
Frantzisko-Mª Klara Arrizabalaga Zelaia
Kornelio-Simona Azkarate (Elantxobe)
Serafin Urriola Aranbarri-Juana Anakabe Eizagirre (Berriatua)

AMAREN GURASOAK

O N
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Andres (Ormaiztegi)-Saturnina Azumendi (Gabiria)
Juan Jose (Mutriku)-Mª Luisa Elu (Berriatua)
Indalezio Arrasate Badiola-Petra Olabe Eizagirre (Mutriku)
Toribio Gatzagaetxebarria Beitia-Manuela Benantzi Otxoantezana Etxebarria
Domingo Jose Akarregi Bakeriza-Klara Larrinaga Urrosolo
Anbrosio Isidro-Manuela Antoni Arrieta (Mutriku)
Bitor Urresti Aranberria-Mikaela Bustindui Urreta (Berriatua)
Jose Domingez Gartzia-Tomasa Mialgo Cid (Manganesos de Polborosakoak)
Jose Inazio Badiola Anakabe-Mª Frantziska Aranbarri Txurruka
Pedro Mª Arkotxa Agote-Emeteri Garramiola
Frantzisko Mª-Manuela Frantziska Larruskain
Juan Antonio Garitaonaindia Gauenabarrena (Zaldua-Bizkaia)-Luisa Alkorta Itabe (Axpe-Bizkaia)
Manuel Gartzia Gonzalez (S. Martin de Canpos-Plentzia)-Martina Jabiera Larrinaga Urkiola
Domingo Gumersindo Badiola Alegria-Manuela Anbrosi Anakabe Eizagirre
Antonio (Espejo)-Mª Katalina Angula (Villanbrosa-Araba)
Pedro Mª (Xemein)-Mª Manuela Treku
Manuel Frantzisko Beitia Eizagirre-Mª Meltxora Ines Arrizabalaga Etxaburu
Domingo Mª Mejias Anzola-Beatriz Toribia Lekue Aretxaga
Andres Urkiola Landaribar-Eusebi Dominga Bergara Galdos
Domingo Jose Otxoantezana Etxebarria-Mª Isidra Arriola Uribe
Frantzisko Mª Iriondo Azpidi (Mutriku)-Josefa Antoni Olarreaga Arregi
Pedro-Katalina Badiola
Jose Inazio-Mª Dolos Ibarloza
Gonzalo Rafael Garramiola Zelaia-Manuela Azpiazu Aramaio
Jose Antonio Lezertua Arrieta (Mutriku)-Mª Martina Manzisidor Zulueta (Berriatua)
Jose Agustin Basterretxea Bakeriza-Silbestra Azpiazu Solabarrieta
Kasimiro Burgoa Lertxundi-Mª Pilar Bedialauneta Bengoetxea
Joakin Gesalaga-Josefa Larrarain (Zarautz)
X
X
-Josefa Urristi Alkorta (Mutriku)
Juan Tiburtzio Arauko Goitia-Juana Etxebarria Diez (Aulestia)
Kastor Garalde Ortube (Bermeo)-Lorenza Ramona Ibarloza Urresti
Andres Alegria Aretxaga-Erremigi Solabarrieta Badiola
Jose Mª Alegria Urristi-Manuela Olabarria Arantzamendi
Simeon Agustin Arantzamendi Bakeriza-Mª Isabel Urristi Bakeriza
Jose Martin (Aulestia)-Josefa Antoni Astozabal (Zenarruza)
Eduardo Arriola Garramiola-Demetri Urristi Aranberria
Diego Argoitia Retolaza (Berriatua)-Eufemi Lezaola Bikandi
Jose Jabier-Mª Dominga Aristi
Pedro Jose Garramiola Zelaia-Juana Agustina Egurrola Iramategi
Jose (Lezo)-Sekondina Alsua (Pasaia)
Agustin Frantzisko Urristi Alegria-Mª Asentzio Bedialauneta Arrizabalaga
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Martin Inazio (Ormaiztegi)-Josefa Mª Dolos
Ebaristo Migel-Emili (Berriatua)
Joakin-Martina
Santos Benito-Agustina Mª
Domingo-Benita
Jose Kandido (Mutriku)-Mª Josefa (Berriatua)
Frantzisko-Dolos
Felipe-Damiana (Zamorakoak)
Deograzias-Mª Benita Zezili
Angel Fermin-Rosa Manuela
Isidro Manuel (Mutriku)-Zeferina Jazinta
Jose Antonio (Zaldua-Bizkaia)-Simona Mª
Blas-Anakleta
Gaspar Mª-Mª Karmen
Daniel (Espejo-Araba)-Pilar (Burgos)
Bitor Antonio-Mª Dominga (Berriatua)
Fernando-Mª Dolos
Lorenzo-Juana
Jazinto-Ana Mª
Angel Balentin-Agustina Mª
Marzelino-Petra
Domigo-Mª (Berriatua)
Donato Felipe-Josefa Martina (Berriatua)
Justo Pastor-Seberi Juana
Juan Mª (Mutriku)-Ildefonsa Saturnina
Donato-Josefa
Eugenio Jorge (San Bizente de la Barkera)-Mª Agustuna
Frantzisko (Zarautz)-Gregori Saturnina
Manuel-Zezili
Faustino Albaro-Petra Pia
Andres-Juana Otxoa
Jose Mª-Mª Josefa
Inazio-Mª Kontze
Juan Tomas-Faustina
Jose-Josefa Modesta (Berriatua)
Bittor Benito-Mª Karmen Faustina (Etxebarria)
Domingo Jesus-Fidela Gregori
Jose-Hilari
Blas Juan Jose-Mª Madalena
Migel Martin (Pasaia)-Ezekiela (Elantxobe)
Antonio Mª-Leokadi Simona

GURASOAK

10:28

IZENA

KANPOS LOPEZ DE LETONA Mª KARMEN
GARATE LAKA MARZELINA
ARRASATE ALKORTA MARZELINA
GAZAGAETXEBARRIA MARKUERKIAGA JUSTA
AKARREGI BADIOLA SANTIAGO
ETXABURU MUGARTEGI ANA
URRESTI ITURRIOZ ANA
DOMINGEZ PRADA FELIPE
BADIOLA ARRIOLA ANA
ARKOTXA ARRIZABALAGA FIDELA
OSA ETXANO DOMINGO
GARITAONAINDIA MUGARTEGI KARIDAD
GARTZIA LAKA MANUEL
BADIOLA URRISTI MANUELA
BADO LLARENA JUAN
URRIOLABEITIA ARANTZAMENDI JOSE
BEITIA GARRAMIOLA JOSE
MEJIAS SOLABARRIETA LORENZO
URKIOLA SOLABARRIETA MARTIN
OTXOANTEZANA AGIRRETXEA Mª ASUN
IRIONDO-ARESTI MARIA
LERSUNDI OSA JOSE Mª
EGURROLA KALZAKORTA KANDIDO
GARRAMIOLA ETXABURU KARMEN
LEZERTUA ETXABE SERAPI
BASTERRETXEA AZPIRI JOSE
BURGOA ARRIZABALAGA KASIMIRO
GESALAGA GARRAMIOLA Mª NATIVIDAD
URRISTI DIAZ JUANA
ARAUKO ARRATE FRANTZISKA
GARALDE OTXOANTEZANA RAMONA
ALEGRIA ELU ALBARO
ALEGRIA ETXABURU SOFIA
ARANTZAMENDI EGIGUREN TEODORO
GARRAMIOLA GOIOGANA Mª DOLOS
ARRIOLA REMENTERIA BITORI
ARGOITIA OLARREAGA ZIPRIANO
ITUARTE ARRIOLA Mª ROSARIO
GARRAMIOLA GATZAGAETXEBARRIA Mª ROSARIO
GARBIZU LARRINAGA Mª ROSARIO
URRISTI URRIOLA Mª ROSARIO

IZENA

17/2/09

JAIOTZA

VII-15
VII-17
VII-17
VII-18
VII-25
VII-25
VII-26
VII-26
VII-26
VII-27
VII-31
VIII-01
VIII-03
VIII-05
VIII-05
VIII-05
VIII-06
VIII-07
VIII-08
VIII-16
VIII-26
VIII-27
IX-03
IX-03
IX-03
IX-03
IX-03
IX-06
IX-10
IX-10
IX-10
IX-12
IX-18
IX-19
IX-20
IX-22
IX-25
IX-29
X-01
X-03
X-04

JAIOTZA
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ON DALA 100 URTE

1908ko ONDARROARRAK

ON DALA 100 URTE

(1)

Imanol Oruemazaga Baseta

ONDARROA,
ARRANTZA HERRIA

A

. Zubikaraik ondarrutar historialariak, 1995eko
uetekarian, 56. orrialdean eskainitako datuen arabera, 3.169 biztanle zituen Ondarroak 1900. urtean.
1910. urtean, 4.127 biztanle. Urte haietan, hazkunde
garaiak hizi izan zituen Ondarroak. Biztanle hauetatik
gehiengo nabarmena arrantzaleek osatzen zuten edo arrantzari lotutako ogibidea zeukaten (2). Baxurako arrantzari ekiten zioten urte osoan, bisigutea eta legatzaren arrantza negu
aldean, antxoatea udabarrian eta atunetea udaran zirelarik
arrantzate oparoenak.
XX. gizaldiaren hasieran, traineru, lantxa eta potin
handien garaia zen. Bela eta arrauna nagusi. Hala ere, 1903.
urtean baporez mugitzen zen lehen arrantza-ontzia sartu
zen Ondarroako portuan, arrantzaren mundura iraultza ekarriz.

Txalupak, belak, herriko bandan, 1910 aldera.

Idazlan hau prestatzerakoan bi helburu ditut. Bata, ONDARROA 2007 urtekarian "On dala 100 urte"
atalean argitaratutako "Edateko ura etxeetara", "Arrigorri hondartzara begira", "Izurriteak", "Herriko frontoia", eta "Arrantzatik bizi nahin zuen herria" artikuluen bidez eskaini genuen Ondarroako argazkia 1908.
urteko datuekin osatu.
Bestea, ondarroarrek nola erantzun eta bideratu zituzten eguneroko arazo horiek, udalaren bidez batez
ere. Idazlanak, beraz, bi atal izango ditu: Artikulu honetan, 1908KO ONDARROARRAK izenburupean, orduko ondarroarrak nola bizi ziren 1908. urtean ezagutzeko, hainbat datu eskaini nahi nituzke. Ondarroarren
eguneroko bizimodua, euren kezkak eta pozak, isladatzen saiatuko naiz.
Irakurleon erraztasuna bilatu nahirik, azpi-atal ezberdinetan banatu dut. Besteak beste, ONDARROA,
ARRANTZA HERRIA, "BIZKAITARREK" ETA TRADIZIONALISTEK SORTUTAKO OLATUEN ZURRUNBILOAN, OSASUN ARAZOAK, ONDARROA, HERRI ELIZTARRA eta ZENBAIT JAKINGARRI. Ondoren, HERRIKO ESKOLAK ITXI ZITUZTENEKOA
artikuloa gehitu dut, gai honek tarte berezia behar duelako.
ARTIKULU HAUEN ATZETIK DATORREN ARTIKULUAN -1908KO ATALIK KURIOSOENA, AGIAN, - «ONDARROAKO UDALA: EZTABAIDA POLITIKOEN GUNEA. J. A. GARRAMIOLA "ZINEGOTZI ESPAINOLISTA" REN
GARAIA» izenburupean, herritarren arazo haiek nolako oihartzuna izan zuten Ondarroako Kontzejuan eta
Udalak emaniko erantzunak isladatzen ahaleginduko naiz.
Goazen, beraz, arlora.
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1908ko Urte Berri egunean Ondarroako 12 bapore
arrantzan aritu ziren Ixkote eta Lakaistre zeritzen kaletan;
beste 9 traineru eta beste 9 lantxa Plaiazu eta hurbileko
kaletan (3).
Atunetako lehen kosteraren amaiera hain alaia izan
ohi zena arrantzaleentzat, herriko jaietarako itzultzen baitziren herrira, kopetiluna bilakatu zitzaien 1908. urtean.
Honela diosku garai hartako Ondarroako kronika batek:
"Los pescadores no se muestran satisfechos
del resultado de la campaña, pues no puede decirse
que ha sido más que regular y hay que tener en
cuenta que la parte de cada uno de los pescadores
que fallecieron hay que entregar á sus respectivas
familias durante un año" (4).

Nabari denez kazetaria 1908.07.12ko galerrenak eramandako 28 ondarroar arrantzaleetaz ari da. Honelako
ezbeharretan, kaltetutako txalupa bakoitzak soldata bat
ordaintzen zion galdutako arrantzale bakoitzaren familiari
urtebete osoan.

Hitz bi soilik soldataz. Arrantza herrietan soldata deitzen zitzaion -eta gaur egun ere deitzen zaio- arrantzaleek
irabazten zuten alogerari. Arrantzak emaniko etekinaren
portzentaia bat txalupa jabeak jasotzen zuen, bere gain joan
ohi baitziren arrantza-ontziaren zenbait gastu, arraunak,
belak edo ikatza, etabar. Bestea, arrantzaleen artean banatzen zen, astero-astero txalupa jabearen etxean egiten ziren
"partillen" bidez.
Asteko "partilla" hura izaten zen arrantzaleen soldata. Astero kopuru ezberdina, arrantzatutako arrainaren salmenta etekinaren arabera egiten baitzen partilla. Txalupa
bakoitzeko arrantzaleek irabazi ezberdina izaten zuten.
Tostartekoek, gehienek, soldata bat jasotzen zuten bitartean, puenteko patroiak bi hartzen zituen, makinistak bat eta
erdi, eta gaztetxoek soldata erdia.
1908. urte osoko arrantza eta honen salmentaren etekina adierazten dizkigu hurrengo laukiak.
ARRAINA

KILOAK

PEZETAK

Antxoa
535.150
198.005
Bisigua
206.574
208.639
Hegaluzea
136 979
68.489
Hegalaburra
4.277
3.064
Boa
6.670
1.667
Barbarina
396
693
3.277
2.950
Itsas aingira
Txibia
15.196
13.676
Papardoa
--------Txitxarroa
669
40
2.923
Lantzoia
36.546
Legatza
39.052
42.566
Sardina
60.419
22.959
80.689
75.331
Berdela
Txelba
190
133
Juliana
50
39
82
Meroa
33
Makalau
78
61
OROTARA 1.126.245 k. 641.317 pzta.
ITURRIA: 1908-1933 URTEETAKO ARRANTZA SALMENTEN
DATU BILDUMA, ESKUZ EGINA. SANTA KLARA KOFRADIAKO ARTXIBOAN GORDETZEN DA.

(1) Txomin Agirre Ondarroako euskal idazleak Ondarroa Arrantza Herriari eskaini zion KRESALA eleberrian "ondarroarra" deitura erabili zuen Ondarroako biztanleak izendatzean. Lege onez erabili ere, Mutrikuko biztanleei "mutrikuarrak" deitzen zaien
bezalaxe.

(2) 1906.07.15ko hauteskunde erroldaren arabera, 25 urtetik gorako 987 gizonezko zegoen Ondarroan. Hauetatik, 687 arrantzaleak eta beste 36 lihorreko langile baina arrantzari lotutako ogibidea zeukatenak. BFA, Udalak, Ondarroa. 11.C-C/004. Censo
Electoral (1906.07.15)
(3) Egun honetan bisiguaren arrantzan aritu ziren bapore, traineru eta lantxen artean 137 arroba eta 7 eta 3/4 bisigu arrantzatu
zituzten. Baita 7'50 kilo legatz ere. Bisigu arroba 9'20 pezetan saldu zuten Santa Klara Kofradiako lonjan; legatza, aldiz, 1'80 pezetan kiloa. IKus SKOAK, "Libro de Lanchas de Pesca Mayor" (1907-1908).
(4) NB, 1908.08.14, 1. or. Bilboko egunkaria. "Periódico Imparcial", omen.
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Oharrak:

1) Deigarria egiten zaigu Ondarroako Kofradiako
lonjan edo arrain saltokian papardo kilo bat bera ez zela
saldu 1.908. urtean. Garai baten hain arrantza oparoa gertatu zena, erabat desagertu zen 1908. urtean eta hurrengo
urteetan ere 1924. urtera arte.

2) Atunetako datuak baloratzeko orduan, kontuan
izan behar dugu Ondarroako flota guztia atunetara irten ohi
zuela San Pedro Txiki biharamunean, bezperan ohiko
Saliña-Saliña Ondarroako kaleetan dantzatu eta gero. Eta
ez zela itzultzen Ondarroara abuztuaren 11ra arte, Santa
Klara Egunaren bezperara arte. Bitartean Santander eta
Asturiasko uretan ekiten zion atuneteari, lortutako arrantzua kostalde hartako portuetan saltzen zutelarik.

ARRANTZALEEN BIZIMODU PETRALA
1908ko urtarrilaren erdi aldera Ondarroara bisitaldia
egin eta gero, kazetari batek honela deskribatzen zuen
arrantzale familien egoera:
"Las casas carecen de lo más indispensable,
los muebles han sido empeñados, la ropas mal vendidas. El casero es acreedor de sus rentas; al panadero, al carnicero, al comercio de comestibles se
deben algunos miles de reales. La situación es
desesperada; sólo podría salvarla una grandísima
abundancia de pesca, y ésta ya no existe en el mar"
(5)
.

Kazetari honen kronikak ziñez isladatzen digu arrantzale familien egoera ekonomiko larria 1908 urtearen hasieran. Aurreko urtea erabat ezkorra izan baitzen arrantzale
guztientzat. Arrantzale "koittau"en egoera leuntzeko,
Bilboko zenbait erakundek -hauen artean "Centro Vasco"
delakoa gehien nabarmendu zen- dirubiltze kanpaina hasi
zuten. Bildutako 25.167'05 pezeta banatzeari ekin zioten
1908.03.31an. Arrantzale bakoitzari 6'68 pezeta banatzea
erabaki zuten antolatzaileek (6). Arrantzale familiek jasaten
ari ziren egoera ekonomikoaren aurrean, txaplata bat besterik ez zen, zalantzarik gabe; baina arrantzale familiek esker
onez jaso zuten eskupeko hura.

Arrantzu gabeziaren arrazoiak aztertzerakoan,
Kantauri kostaldeko arrantzale gehienek, denek ez esatearren, erantzunkizuna leporatzen zieten XX. gizaldiaren
hasieran Bilboko Errekan, Axpe Erandioko kaian gehien
bat, biltzen ziren arrasteko arrantza-ontziei.

Euskal arrantzaleek baxurako arrantzari, kordako
arrantzari bereziki, lotuta bi zirenez, arrasteko arrantzaontzi haiek erabili ohi zituzten arrasteko sareek, behin
baino gehiagotan tatarrez eramaten zizkieten bisigua,
papardoa eta beste arrain mota batzuk arrantzatzeko, itsasoan zabalduta zituzten amu-kordak. Gertaera hauek haserre bizian jartzen zituzten gure kostaldeko baxurako arrantzaleak.

Kostaldeko arrantzaleen artean antzematen zen sosegu-eza eta amorrazioaren ondorio izan ziren, zalantzarik
gabe, XX. gizaldiaren hasieratik Arrantzale Kofradiek antolatu eta burutu zituzten hainbat eta hainbat mobilizazio.
Besteak beste, aipa dezagun hemen 1907.11.10ean Bilbon,
Euskalduna frontoian, arrasteko arrantzaren kontra egin zen
mitin erraldoia. Ikustekoa izan zen arratsalde berean
Uribitarte nasatik irten eta Nerbioi ibaian barrena abiatu
zen 165 txalupa, baporontzi eta traineruk eta beste zazpi
atoi-ontzik osatutako komitiba zaratatsua (7).

Egia esan, arrasteko arrantzak baxurakoari egiten ari
zen kaltea aitortuta ere, bazen beste arrazoi estrukturalik
ere. Bilboko asanblada eta manifestapena prestatzen ari
ziren garaian, hain zuzen, J. A. Garramiola udal zinegotziak, Santa Klara Ondarroako Arrantzaleen Kofradiako
zuzendaritzari zuzendutako idatzia aukeztu zuen
1907.10.13ko udal bileran. Udalak idatzia bera oso-osorik
aho batez onartu ondoren, zegokien agintari guztiei igortzea erabaki zuen. Bertan, arrasteko arrantzaren kontra zenbait neurri hartzearen alde agertuz gain, beste zenbait neurri ere proposatzen zen arrantzaleen bizikera hobeagotzeko.
Besteak beste, arrantzaleen prestaketa profesionala bultzatzea, Arrantza Eskolak sortuz arrantza herrietan (8).
Izan ere arrantzaleen bizikerak bazuen hobeagotu
beharrik, euskal gizartearen barrenengo mailan aurkitzen
ziren eta. Halaber, arrantzaleen lan baldintzak eurak ere ez
ziren batere egokiak. Are gehiago, beste langile batzuen lan
baldintzekin alderatuz.

Arrantzaleen lan baldintza hauetariko bat edo beste
aipatuko dut hemen.

Ondarroa, XX. mende hasieran. Sareekin jantzita Zubi Barrian.

a) Soldata murritzak.

Aski zaigu 17. orrialdean argitaratu dugun laukiari
begirada bat ematea. Urte horretan arrain salmentak utzitako etekinari, 641.317 pezetako etekin orokorrari, alegia,
txalupa jabeei zegokien erdia kenduz gero, 320.658 pezeta
gelditu ziren 800 arrantzaleen artean banatzeko! (9)

b) Ume umetatik itsasora lanera.

Herriko mutiltxoak, 11/12 urterekin eskola utzi eta
erruz joan ohi ziren arrantzara euren guraso edo etxekoen
txalupa eta potinetan. Oraindik bizi dira 12 urte bete aurretik lehen aldiz itsasora joan, eta harrezkero bizi guztian
arrantzale izan direnak, zahartzaroan itsasoa utzi arte.
Santa Klara kofradiako agiri liburuetan ere bada datu
adierazgarririk ume-arrantzaleen adinaz. Gogora dezadan
hemen Domingo Urkiriren kasua.

Domingo Urkiri, 11 urteko ume-mutikoa, 1909. urtean "Margarita" izeneko batel baten hasi zen arrantzale lanetan. Urte bereko maiatzaren 14an jeiki zen galerrenaren
ondorioz galdu egin zen itsasoan. Ezbehar hauetarako
Santa Klara arrantzale kofradiak izendatuta zeukan 25
pezetako dirulaguntza eskatu zutenean bere etxekoek, eskari hau ontzat hartu zuen Santa Klara kofradiako Batzar
Nagusiak, mutiko honek ere berari zegokion azken “cuota
de avería” ordainduta zeukala eta (10). Domingo Urkiri 11
urteko ume mutikoa arrantzale peto-petoa! Arrantzale langile bati 1909. urtean zegozkion eginbehar eta eskubide
guztien jabe!

d) Igande eta jai egunetan ere
itsasora lanera.

1908ko urtarrilean Ondarroako txalupak 25 egunez
atera ziren itsasora bisigu eta legatzaren arrantzara. Bada
lan egun kopuru ederra hile baten! Kontuan hartuz, gainera, neguaren bihotz-bihotzean itsasoa maiz gaiztotzen zela!
Egun hauetan portuan lotuta gelditu behar nahitaez. Baina,
beste egun guztietan itsasora. Astegun zein jai egun.
Halaber, Urtebarri egunaz gain, beste lau igandeetan ere
arrantzan jardun zuten Ondarroako arrantzaleek (11).

Igandeetako atsedena urte batzuk geroago iritsi zen
arrantzaren mundura. Antxoa arrantza garairako soilik iritsi
ere.

e) Itsasoari ordaina:

Urte haietan arrantzaleek ia urtero ordaindu behar
izaten zioten Kantauri itsasoari euren zerga. Nolako zerga
ordaindu ere! Itsasoan ittotako gizasemeak, hain zuzen ere!

Halaber, Kantauri itsasoa urtero, udabarri eta udara
aldera, atunetearen garaian gehien bat, ez ohiko botizkeriaz
oldartzen zen, galerrena beldurgarriak sortuz, eta dolu ta
negarra ekarriz arrantza herrietara. Ondarroari ere egokitu
zitzaioin honelakorik 1901. eta 1902. urteetan. Gogorrena
iristeko zegoen: 1908.07.12ko galarrena.

Itsasoko ezbehar larri honetaz, ikus urtekari honetan
bertan "1908.07.12KO GALARRENAREN ONDORIOAK" artikulua 50-61 orrialdeetan.

(5) A. de Lerchundi: "Las pesca de arrastre. Impresiones de una visita a Ondárroa". GN, 1908.I.19, 1. or.
(6) GN, 1908.IV.09, 1. or. Bertan aurki dezakezu diru banaketa hura zela eta jasotako agiria.

(7) Bizkaiko arrantzaleek, Ondarrokoek bereziki, XX. gizaldiaren hasieratik arrasteko arrantzaren kontra egin zituzten mobilizazioetaz datu ugari eskaini zigun P. Etxaburu OHZko kideak "Arrantzatik bizi nahi zuen herria" artikuluan. Ondarroa 2007, 3449. or.
(8) BFA, Udalak, Ondarroa. 3.D-L/004. Libro de actas de plenos (2-12-1906/9-5-1909), 186-189. or.
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(9) Ondarroako arrantzaleen kopuru osoa oso behetik kalkulatu dut, kontuan hartuz gero 687 zirela 25 urte baino gehiago zeuzkaten arrantzaleak, 1906.07.15ko hauteskunde erroldaren arabera.
(10) SKOAKBA, 1909.06.18. SKOAKBAL (1909-1922), 57-58. or.

(11) SKOAK, "Libro de Lanchas de Pesca Mayor" (1907-1908) liburutik neronek jasotako datuak.
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ARRANTZALEEN KOFRADIA BI
ONDARROAN
Arrantzaleen arteko ulertezinak eta eztabaidak aspalditit zetozen Ondarroan. Hain nabarmenak ziren ulertezinak non batzuek eta besteek euren txalupak toki ezberdinetan lotzen zituzten portuan bertan ere: Zubi Zaharraren
inguruan batzuek; Artibai ibaian behera, Kantoipe inguruan, besteek.

Arrantzaleen arteko ulertezinak, -apurketa ere bazela
esango nuke‘ nik- argi isladatu ziren Santa Klara
Arrantzaleen Kofradiako agirietan ... eta hutsunetan batez
ere. Halaber, garai hartan Santa Klara Kofradiako arduradunak "comisionados" izenaz ezagutzen ziren. Urtero aukeratzen ziren Kofradiak azaroaren bian edo lehen egunetan
egin ohi zuen Batzar Nagusian.
"Comisionados" delakoek bazeukaten euren bileretako gaiak eta erabakiak biltzen zituen agiri liburua (12).
Liburu honetan 1900.11.12an eginiko bilerarako akorduekin hasi eta hurrengo urteetako bileretako agiriak agertzen
dira. 1905.04.28koa dugu azkena. Honen ondoren, hutsune
bat gertatzen da Agiri Liburuan 1910.11.10era arte.

1905-1910 urteetako hutsune honek Santa Klara
kofradian gertatu ziren arrantzale batzuen eta besteen arteko jarkierak gori-gori eta pil-pilean zeuden garairi dagozkio, hain zuzen ere. Egoera lehertu egin baitzen
1909.05.13an Ondaroako arrantzaleen San Pedro kofradia
berria sortu zenean.

Arrantza herri baten bi Kofradia egotea, elkarri
mokoka gainera, Ondarroa Arrantza Herriaren historiaren
atal kezkagarria bezain mingarria izan zela ez dago inolako
zalantzarik. Ea norbait animatzen den gai honi heltzera.
"Ondarroa 1909" urtekarian, -apurketa gertatu zen mendeurrenean- azterketa honen emaitzak irakurtzeko aukera izanen dugu, agian?

“BIZKAITARREK” ETA
TRADIZIONALISTEK
SORTUTAKO
OLATUEN
ZURRUNBILOAN

X

LIBERALEN ETA KARLISTEN GARAIA
IX. gizaldian liberalek eta karlistek bideratzen
zuten Ondarroako giro politikoa. Kasu batzuetan
elkarren kontra bortizki borrokatuz, II. Gerra
Karlista garaian bezala.

Gerra honen ondoren, liberalak nagusitu ziren
herrian. Nolako erroak egin zituzten gainera! Bitxikeri bat
dirudi arren, aipatu dezadan hemen laburki bada ere, gerra
karlista hura amaitu eta urtetara, 1896.04.30ean, alegia,
Espainiko Erregeak argitaratu zuen Erret Agindua. Agindu
honen arabera, II. Gerra Karlistan liberalekin gudukatu
zuten bolondresen semeei soldadutza-urtea iristen zitzaienean, soldadutzarik ez egiteko pribilegioa eskaintzen zien
Erregeak. Geroztik, urtero-urtero, ondarrutar mutil gazte
bat baino gehiago baliatu zen aukera hartaz. 1908. urtean
soldadutzarik egin gabe geratu ziren Frantsizko Irueta
Irueta, Buenaventura Beristain Urresti eta Santiago
Aspillaga Uribe ondarrutar mutil gazteak (13).
Liberalek aurrerakuntzaren ateak ireki zizkioten
Ondarroa herri arrantzaleari. Besteak beste, ordura arte
Santa Klara Ondaroako Arrantzaleen Kofradiak zeukan
monopolioa hautsiz, Pedro Jose Zelaia alkate liberalak eraiki zuen lehen arrain-kontserba lantegia edo "kabana" pribatua 1863. urtean, arrain-kontserbagintzari bide berriak irekiz. Liberalek, era batera edo bestera, izen batekin edo bestearekin, Ondarroako Udalgintzaren lema eraman zuten
urte haietan. Datu bat aipatzekotan, 1901-11-10ean egin
ziren udal hauteskundeetara aurkeztu ziren 14 hautagaietatik bat bakarra agertu zen "kontserbadore" moduan. Beste
denak independiente gisa.

Ondarroa, 1930 aldera. Herriko agintariak korretako Ate Nagusiaren aurrean.

Izenak izen, deiturak deitura, politiko haiek guztiak
Espainiarekiko leialtasunak elkartzen zituen. Zer besterik
adierazten zuen Alameda zumardiaren alboko eraikinean
irekita zeukaten "Café Español" zeritzon egoitzak? (14)

Karlistak ez ziren desagertu, guztiz alderantiz baizik.
Bai jakin zutela garai berrietara egokitzen! XX. lehen urteetan, liberal, tradizionalista eta karlisten artean gertatu zen
elkartze eta berrantolaketaren ondorioz "Café Español"
hura "Círculo Tradicionalista" bilakatuko zen.

Antzeko bilakaera eta aldaketak gertatu ziren
Ondarroatik kanpo ere. Bilbon bertan bazegoen beste
"Círculo Tradicionalista" bat 1908. urtean.

Bizkaitarren batzokia "Café Español"etik" oso hurbil
zegoen. Eta batzokiaren balkoitik zintzilikatzen ikusi zuten
ikurrinak, antza, urduritu eta beretik atera zituen tradizionalistak. Kasua da egun horretan euron "Café Espaiñol"eko
lau lehioetan ere bandera espainolak ipini zituztela.
Beste liskarrik gertatu ez arren, batzuen eta besteen
artean jada sortuta zegoen giro nahasiaren lekukoa denik
ezin uka. Hona hemen, besteak beste, "Patria" astekari
abertzaleak argitaratu zuen kronikaren pasartea:
"Aun cuando se temía alguna represión de los
contrarios por mal reprimida envidia ó rencor, no se
determinaron a nada, dando con ello una muestra
de sensatez que aplaudimos, como vituperamos sus
malos procederes como el siguiente: Creyendo, sin
duda, causa de ofensa para nosotros enarbolaron en
la jaula de fieras "Euzkeldun Kafia"(?) donde se
reunen, cuatro banderas hispanas en sus cuatro
rejas y ventanas. No nos asustan por esas demostraciones, señores Allendezales (amigos de los de
allende del Ebro); todo lo contrario" (17).

"BIZKAITARRAK"
ONDARROAKO POLITIKAREN
ZEZENPLAZAN.
1903ko abuztuaren 14an, zabaldu zen Ondarroan
"bizkaitarren" (15) lehen batzokia. Abertzaletasunak
Ondarroan hartu zuen indarraren lekuko.
I. Muñizek dionez, "Batzoki hau zabalduko diren
lehenengotarikoa izango da, eta eredu (Bermeoko batzoki
goiztiarrarekin batera) inguruko herrietako abertzaleentzako" (16).

Ondarroako abertzale eta tradizionalisten artean
nabarmentzen zen jarkiera lehertu egin zen 1903. urte bereko azaroaren 8an egin ziren udal hauteskundeetan. Halaber,
herritar aldra batek gogor iraindu zuen Jose Urkizu alkate
tradizionalista bera kontzejuan kokatuta zegoen

(14) "Café Español" gaur Kafe Marina dagoen eraikinean kokatzen zen.
(12). "Libro de acuerdos adoptados por los Sres. Comisionados de esta Cofradía de mareantes pescadores de este puerto de Ondárroa, a
contar desde el año 1900 en sus reuniones o puntos procedentes de asuntos correspondientes a esta cofradia", honela dio liburuaren
hasierako orrialdean.
(13) Hirurok aurkeztu behar izan zuten Bizkaiko Batzordeak sinatutako ziurtagiria, bakoitzak berea, non adierazten zen 1896ko
Errege Aginduak onartutako pribilegioekin baliatzeko eskubidea zeukala. BFA, Udalak, Ondarroa. 12.C-C/001, Expediente
General de Quintas del reemplazo de 1908.
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(15) Garai hartan abertzaleei "bizkaitarrak" deitzen zitzaien. Geroago zabaldu eta indartuko zen "nazionalistak" deitzea.
Ondarroako lehen batzokiaz, ikus, besteak beste, Ondarroako Historia Zaleen "Ondarroako lehen Batzokia (1903-08-14): Euskal
Lagun-Artea Elkartea" artikulua. Ondarroa 2003 urtekaria, 10-14. or.
(16) MUÑIZ ETXANIZ, Ibai, "Bizitza sozio-politikoaren moldeak II. Errepublikako Ondarroan. 1931-1936", 8-9. or. (argitaratu
gabea).
(17) PATRIA, Bilboko astekari nazionalista, 8. zkia. (1903-08-23), 3. or.
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Ondarroa, XX. mende hasieran (1903a baino beranduago). Musika Plaza, frontoia eta beheko iturria. Eskuman, Euskal Lagun Artea Elkartea.
JOSE MURUETAGOIENA SCOLAK EMONDAKOA

Hauteskunde-Barrutiko Mahaitik irtetetzean. Gertaera hau
aho batez gaitzetsiko zuen Udalbatzak hurrengo igandean
egin zuen osoko bilkuran (18).

ONDARROAKO UDALA ERE
POLITIKAREN OLATUEN MENPE.
1903.11.08ko gertaera tamalgarri hark eragin handia
izan zuen, antza, Ondarroako Udalean. Halaber, handik
hilabetera, Jose Antonio Agirre zinegotzi tradizionalistak
bere dimisioa aurkeztu zuen, osasun arazoak alegatuz.
Segundo Ibaibarriaga zinegotzi abertzaleak berehala aurpegiratu zion nola zitekeen udal ardurak osasun arazoak zirela-eta bertan behera uztea, eta Santa Klara Arrantzaleen
Kofradiako diru kontularitzaren ardura eramaten jarraitzea.
J. A. Agirrek osagilearen agiriari kolpe egin zion, behin eta
berriz, bidenabar zera gehituz
"... que el cargo que viene desempeñando de
contador de la Cofradía lo había ejercido por veinte años con aplauso de los mareantes, y que lo hacía
‘porque tenía necesidad de sostener a sus hijos" (19).

Dena den Jose Urkizu alkate tradizionalistaren kontrako herritarrrek ("bizkaitarrak", dirudienez) jaurtitako

irainek eta Jose Antonio Agirre zinegotzi tradizionalistaren
dimisio aurkezpena, hurrengo urteetan Ondarroako
Udalean gertatuko ziren eztabaida eta jarkieren hastapen
xumea besterik ez ziren izan, hurrengo lerroetan azalduko
dudanez.

1904.01.01ean, ohiturari jarraituz, Ondarroako alkatea hurrengo bi urteetarako aukeratzeko udal bilera egin zen
Udalean. Bertan bildutako zinegotziek aho batez aukeratu
zuten alkatetzat Segundo Ibaibarriaga Zelaia "bizkaitarra".
Are gehiago, "bizkaitarrek" udalaren gehiengoa osoa lortu
zuten. Ondarroako lehen udal abertzalea.
Udal aldaketa honek sutan jarri zituen tradizionalistak. Are gehiago sumindu zituen hurrengo bi urteetan Udal
abertzaleak hartutako zenbait erabaiek.

Beraz, euren indar guztiekin prestatu ziren
1905.11.25ean egingo ziren hurrengo udal hauteskundeetarako. Euren ustez, hautagai entzutetsuenak aukeratu zituzten. Hauen artean, Juan Antonio Garramiola Olarreaga,
ospe handiko tradizionalista.

1905.11.25eko udal hauteskundeetaz luze eta zabal
arituko naiz "Ondarroako Udala: Eztabaida politikoen
gunea. J. A. Garramiola "zinegotzi espainolista" ren garaia"
artikuluan.
1904.01.01ko udal bilera agiria osorik. (20)

(18) "Ultimamente, a petición del Síndico Sr. Martinez, se acordó por unanimidad hacer constar en acuerdo el desagrado con que se vió
el domingo último que una turba de gente inculta y soez insultara a gritos a la salida del Colegio Electoral de la C. Consistorial a la dignísima autoridad de esta villa" (OUOBA, 1903-11-15. BFA, Udalak, Ondarroa, 3.D-L/003, Libro de Actas de Plenos (1903-1906), 3334. or.
(19) OUOBA, 1903-12-15. BFA, Udalak, Ondarroa, 3.D-L/003, Libro actas de plenos (1903-1906), 44. or.
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(20) BFA, ib., 50-51. or.
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IRAKASKUNTZA ARAZOAK
ONDARROAN.

Gai honi buruz ikus "ONDARROA 2008" urtekari
honetan, .... atalean, "Irakaskuntza Ondarroan. "Herri
Eskolak" itxi zituztenekoa" artikulua. Bertan aurkituko
duzu zenbait datu Ondarroako herriak garai hartan bizi eta
jasaten zituen irakaskuntza arazoetaz. Arazo larriak, egiatan.

OSASUN ARAZOAK.
XX. gizaldiaren lehen urte haietan ere Ondarroako
herria ere sarritan astintzen zuten izurriteek (21). 1907. urtean
bukatzean, bazirudien aurreko gizaldiko izurrite beldurgarrien mamua uxatuta zeukatela ondarroarrek. Hala ere,
1907-1908ko neguan gertatu ziren difteria kasuek -leunak
izan arren, lau hildako utzi zituztenez herrian (22)- argi gorria
piztu zitzaien hainbat herritarri.
Urduritasuna ere zabaldu zen herrian. Honen ondorioz, hainbat herritarrek euren kexak helarazi zizkioten
Ondarroako Udalari Anakleto Gaztañondo osagileak dipteriaz gaisorik zeudenei eman ez zien osasun-laguntza zelaeta.

Herritarren kexa hauek Gastañomdo osagileari jakinaraztea erabaki zuen Ondarroako udalak 1908.01.19ko
bileran(23). Hurrengo asteko udal bileran irakurri zen
Gaztañondo osagilearen erantzuna, bere kontra eginiko
salaketak funtsik gabeak zirela adieraziz, berak eskainitako
osasun-zerbitzua ona eta egokia izan baitzen, bere ustez (24).

Hizka-mizka hauek gora-behera, kasua da, Jose A.
Garramiola botikaria eta zinegotziak, oharturik dipteria izurria ez zela erabat desagertzen, Osasun Batzordea biltzeko
eskaria egin zion Udalari 1908.02.16an (25). Eskari berbera
berretsi behar izan zuen Jose A. Garramiolak 1908.03.08ko
udal bileran
"... por los casos de dipteria que aún se producen de tiempo en tiempo y por la falta de limpieza que se observa" (26).

(21) Izurriteen gaiaz, ikus "Ondarroa 2007" urtekaria, 28. or.

Izan ere dipteriak kasuak gertatzen zirenean osatzeko
neurriak garaiz hartzea garrantzitsua izanik ere, azkoz
garrantzitsuagoa zen gaisotasuna aurre-zaintzea. Prebentzio
neurri artean, etxebizitza eta kaleetako garbitasuna ziren
lehenetarikoak, zalantzarik gabe. Ondarroako herriak, izan
ere, gabezia larriak zituen arlo honetan.

Honetaz kasu batzuk aipatuko ditut hemen, osasun
egoera larria argi adierazten baitigute, nire ustez.

a) Herriko Osasun Batzordearen
txostena:

1908.03.29ko udal bileran irakurri zen hainbeste
aldiz eskatutako Herriko Osasun Batzordearen txostena, A.
Gaztañondo herriko osagileak sinatua. Arantzamendi
anaiek Kale Handiko 1. eta 30. etxebizitzetako gabeziak
aipatzen zituen soilik. Baina nolako egoeran zeuden etxebizitza haiek! Etxebizitza haiek ez zuten betetzen beharrezko
baldintzarik, nahiz batean zein bestean herritarrak bizi.
Kale Handi 1eko etxebizitzak, harriko eta saneamenduko
hodiarik ez zeukan, hondakin eta ur zikin guztiak kalera
irteten zirelarik etxeko eskaileretan barrena. 30eko etxebizitzak, aldiz, irola bat bazeukan, egoera onean, antza, baina
bakarra etxebizitza hartan bizi ziren bost familientzat (27).
Herriko Osasun Batzordearen txostenak muturreko
kasu bi besterik aipatu ez arren, antzeko kasuak maiz gertatzen ziren Ondarroako kaleetan.
Honetaz, adierazgarri deritzak J. A. Garramiola zinegotziak Udal bileran egin zuen salaketa:
"(...) se tiran a la calle a mansalva despojos
vegetales, palos y aguas sucias, con las que una
tarde mojaron al venerable sacerdote D. Marcelino
Cruceño y al dicente el pantalón de fiesta que
posee;" (28).
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Herritarren osasunean eragin zuzena zeukan beste
arazoa larria kale baserriak izan ziren; herriko kaleetan,
Goiko kalean eta Kale Handian, gehien bat, etxebizitzekin
nahasian zeuden abereen kortak. Hauetariko korta bat
Likona dorrean Ibaibarriaga anaiek zeukaten.
Lekeitioko Udalak abereen kortak herri barrutik kentzeko eman zuen agindua eredutzat hartu arren, kortak
herritik kanpora ateratzeko eskatzera ez ziren ausartu,
antza, udal agintariek. Baina Ibaibarriaga anaien kortak izurrite-gunea zirela argudiatuz, J. A. Garramiola zinegotziak
herri osorako simaur-biltegia Zaldupen eraikitzea proposatu zuen 1908.03.29ko udal bileran eta udalak onartu (29).

Gai honetaz luze eta zabal jardungo dugu "ONDARROAKO UDALA: EZTABAIDA POLITIKOEN
GUNEA. J. A. Garramiola "zinegotzi espainolista" ren
garaia" artikuluan, beronek parte zuzena hartu baitzuen
gaia bideratzeko lanetan.

d) Kaleetako zikinkeria:

Kale garbitzaileek euren lana bete arren, bazen herritarrik bere etxeko zamarrak kale-zurkuluetara botatzen zuenik. Hauetariko bat izaten zen Korreta Zaharra eta Jesus
Arantzamendiren etxebizitzaren artean zegoen zurkulua.
Alkateak berak "(...) depósito de toda clase de inmundicias" deitu zion udal bilera batean. Are gehiago, korreta
zaharrean ere barra-barra txisa egiten zen. Egoera hain
larria bihurtu zen non Udalak berak korreta zaharraren
sarrera burdinazko ate eta hesi batekin zarratzea erabaki
zuen 1908.10.18ko bileran (30). Laster burutu zuen proiektua
J. Irusta udal-langilen buruak (31). Udal osoak, proiektua
burutzeko hiru enpresak aurkeztu zituzten aurrekontuen
artean, Blas Aranbarrirena onartu zuen merkeena baitzen
(32)
.

Hain larria izan zen kale-kantoietan herritarrek egiten zuten txizaren arazoa, non, Musika Plaza berrian egingo zen kiosko berriaren azpian txizatokia egitea aurrekusi
eta erabakita egon arren, beste txizatoki bi gehiago egitea
erabaki zuen Udalak 1908.05.31ko bileran. Bata, frontoiari
eusteko Ipar aldetik egindako hormaren ondoan. Bestea,

Kanttoipean, elizako Hegoaldeko zutabearen ondoan.
Azken txizatoki honi dagokionez, Parroko Jaunaren oniritzia jaso eta gero, jakina (33).

Herrian eginhalak egin arren herriko higiene eta osasun arazoei aurre egiteko, ondarroarrek gutxien espero
zuten albistearekin esnatu ziren 1908.10.05ean. Egun honetako egunkari batek jakinarazi zuen Ondarroan kolera gaisotasun kasuak zeudela. Lehergailu bat bezala lehertu zen
albistea ondarroarren artean. Are gehiago herriko agintarien
artean, udaren hasieran Markinan eta Berriatuan gertatu
ziren izurrite kasuen aurrean eurak ere neurri zehatzak
hartu baitzituzten udaren hasieran (34).

Albistea agertu zen egun berean honako telegrama
hau igorri zion alkateak Bizkaiko Gobernari Zibilari:
"Me causa gran extrañeza el rumor circulado
por la Prensa respecto á supuestos casos habidos en
ésta. Para evitar alarma desmiento rotundamente
rumor circulado sin fundamento alguno, pues salubridad esta villa no puede ser mejor" (35).

(24) BFA, ib., 233. or.

(31) Ondarroako Udal artxiboan gordetzen proiektua, bere irudi eta guzti (BFA, Udalak, Ondarroa, 12.C-C/12 karpetan.

(26) BFA, ib., 252. or.

(27) BFA, ib., 257-258. or.
(28) OUOBA, ....
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b) Abereen kortak etxebizitzekin
nahasian:

(29) BFA, ib., 258-259. or.

(25) BFA, ib., 245. or.

•

Hain nabarmena zen kaleetako zikinkeria, non, udalak, Osasun Batzordearen txostenaren zain egon gabe, bilera berean agindu zorrotzak eman zituen kaleak berehala
garbitzeko.

O N

(22) Izurritei buruz aurreko urtean argitaratu genuen artikuluan (Ondarroa 2007, 28. or.), jakinarazten genuen Ondarroako
Udalak bazeukala antolatuta izurriteen eraginez hildako herritarren hilotzak Antiguako hilerrira eramateko andero zerbitzua.
Andero hauei udalak ordaintzen ziem euren alogera. 2008.03.22an 15 pezeta ordaindu zizkion Pablo San Antonio herritarrari "por
conducción de cadáveres". (BFA, Udalak, Ondarroa, 3.D-L/003, Libro actas de plenos, 254 or.
(23) BFA, ib., 231. or.
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(30) BFA, ib., 336-337. or.
(32) BFA, ib., 352. or.
(33) BFA, ib., 375. or.
(34) BFA, ib., 288. or.

(35) NB, 1908.10.06, 2. or.
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ONDARROA,
HERRI ELIZTARRA

1908ko urrian egin ziren Ondarroan aipatutako
"Misiñioak", sermolari bi ekarri zituztela. Kasu honetan ere
han iritsi zen Udalera D. Agustin bikaioaren gonbidapengutuna. Gutuna 1908.10.18ko udal bileran irakurri zenean,
J. A. Garramiola zinegotziak beste zinegotziei gogorazi
zien holako harreretan Udalaren ohiko jarrera ordura arte
izan ohi zela Udal ordezkariek ere parte hartzea herriko
beste agintari batzuekin batera (39). Ahal edo nahi zuten zinegotziek parte hartzea erabaki zuen Udalak, beti ere udalkorporazio gisa parte hartuz (40).

O

ndarroarrek betidanik agertu izan dute atximendu
beroa kristau sinismenari. Sinismena, hori bai, era
berezi eta propioan ulertu eta bizi izanda.
Antiguako tontorra bilakatzen zen ondarroarren sinismenaren santutegi maitagarriena. Bertan biltzen ziren ondarroarren sinimesnaren bi ardatz nagusiak: Antiguako
Amarenganako maitasuna eta hildako etxekoen oroitzapena. 1908. urtean ere oraindik bizi-bizirik zeuden ondarroarren oroimenean eta bihotzetan Antiguako baseliza berriztatzeko 1904. urtean egin ziren lanak, eta honen inguruan
prestatu ziren ospakizun gogoangarriak.
Bestetik, baseliza horren alboan zegoen hilerrian ez
zegoen, ez, panteoi askorik, arrantzaleen herri pobrea baitzen Ondarroa. Baina hilerrian, lurrean, hilobiratutakoen
gainean, ez zen falta izaten etxekoek eramandako lorarik.
Herritarren sinismena janaritzeko, han zeuden parrokiako
abadeak.

*
Jose Agustin Zenarruzabeitia Armaolea
(Ziortza,1841). Parrokiako bikarioa 1909. urtetik 1930eko
urrira arte. "Bikario zarra" deitzen zioten ondarroarrek.
Kale Handian, 1. zenbakian bizi zen.
* Jorge Etxebarria Madariaga, 63 urte (?). Kale
Handian, 47. zk. bizi zen.
* Paulino Ituarte Unanue (Ondarroa, 1845). Goiko
Kalean, 17. zk. bizi zen.

* Patrizio Madariaga Madariaga (Ondarrroa, 1864).
Kale Handian, 48 zkian.
Ipar Kalean bizi zen Usobiaga Guenagatarren familia
ere oso lotua zegoen garai hartan Ondarroako parrokiari.
Halaber, kabildoko kidea zen Eugenio Maria Usobiaga
Guenaga (Ondarroa, 1873). Eta honen anaia Markos ere
(Ondarroa, 1880) abade izateko bidean (36).
Baita parrokiako organista izan zen Domingo
Usobiaga Madariaga ere (Ondarroa, 1952). Ipar Kalean, 34.
zkian bizi zen. 1908 urtean, 950 pezeta ordaindu zion udalak, garai hartan udalak ordaintzen baitzuen parrokiako
organistaren soldata (37).

Nabari denez, elizako zerbitzari kopuru handia.

Goiztiarrak ziren abade haiek. Mezak ere goizegi
ematen zituztela-eta, bazen protestarik herritarren artean.
Udalera ere iritsi zirenez kexa haiek, alkatea bera eta J. A.
Garramiola zinegotzia hurbildu ziren D. Agustin bikarioarengana astegunetan goizeko 9:00etan ere meza bat emateko eskatzera. Eta beste meza bat goizeko 11:00etan igandeetan.
Jazoera hau, Ondarroako elizgizonen eta herriko
agintarien artean zegoen giroaren lekuko dugu. Parrokiak
maiz gonbidatzen zuen udala elizkizunetan parte har zezan.
Udala, bere aldetik, udal-korporazio gisa joaten zen elizara.
Hona hemen adibide batzuk.

1908.09.20ko udal bileran irakurri zen D. Agustin
bikarioak igorritako gutuna. Bertan, Pio X Aita Santuaren
jubileoa zela-eta parrokian ospatuko zen Te Deum elizkizunean parte hartzera gonbidatzen zuen Udala. Honek udalkorporazio gisa parte hartzea erabaki zuen (38).

Ondarroako parrokiaren aldetik, egia esan, maiz iristen ziren Udalarera era bateko edo besteko gonbidapaneak.

1908. urte hartan ere ez ziren falta izan garai hartan eta geroago ere- Elizak hain gogoko zituen "Misiñoiak".
Sermoi eta penitentziazko elizkizunez osatutako eliz-ekimena. Aste bete irauten zuen ekimen honetan herri osoa
orpotik ateratzen zen. Kanpotik ekarritako sermolari baten
edo biren sermoi sutsuak entzuteko (deitu ere "Aita
Misiolariak" deitzen zitzaien), ume, gazte eta adintsu -emakume zein gizonezko- eguneko ordu ezberdinetan biltzen
ziren elizan. Zenbat eta orru handiagoak pulpitutik egin,
sermoilari "famauagoa". Izan ere, eliztarrak hunkitu eta
Aitortzara hurbiltzea izaten zen "Misioen" helburu nagusia.

Izan ere Ondarroako Parrokia eta Udalaren artean
adiskidetasunezko harremanak mantentzen ziren. Adibide
bat eskaintzeko, Aste Santuan parrokiako elizkizunetan eta
kaleetan zehar egiten ziren prozesioetan ezinbesteko ziren
"fariseo" eta "palazeruak". 1908. urtean, hauen gastuak
(afaria barne) -67'85 pezeta, orotara- Udalak ordaindu
zituen. Are gehiago, erabaki zuen "(...) que en lo sucesivo a
los fariseos se dé cinco pesetas a cada uno, sin cena" (41).
Afal ostean egin ziren gehikerien ondorioz, agian?
Ondarroako Parrokiari dagokionez, badago beste
datu bat, esanguratsua nire ustez. 1908ko ekainean,
Espainiako Erreginaren alde Te Deuma abestu zen
Ondarroako parrokian. Te Deum honetan parte hartzeko
Bikario jaunaren gonbidapena ere iritsi zen Udalera, baina
gobidapenaren berria jakitera mugatu ziten 1908-06.16ko
bileran. Hitzik ere ez elizkizunean parte hartzeaz (42).

Ohartxo bi Te Deum elizkizun honetaz. Herriko abadeek euren bostean antolatu ote zuten elizkizuna? Elizako
goiko agintariek agindutakoa ez ote? Dena den, Elizak
Espainiako Erregetzari zeukan atximenduaren ezaugarri
argia dela ezin ukatu inola ere. Udalak elizkizunean parte
ez hartzeak, ostera, Ondarroako Udalean garai hartan nagusitzen zen alderdi politiko abertzalearen eragina islatzen
digu, nire ustez.
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UDATIARRAK.

ndarroa herri arrantzalea izan arren -agian, arrantzale izaerak erakartzen zuen hainbeste udatiarXIX. gizalditik ezagutu zuen udatiarren presentzia.

1908. urtean ere XX. gizaldiaren kehen urteetan hasitako gorantzako bidean finkatu egin zela esan dezakegu.
Hona hemen datu batzuk nire esaldi hau baieztatzen dutenak:
1908ko uda iristear telegrama bat igorri zion
Zaragozako alkateak Ondarroako udalari. Umeen udaldia
antolatu nahi zuten Ondarroan eta udaldi hura antolatzeko
toki egokia eskatzen zion udalari. Ez dakit zein izango ote
zen tokia, baina udalak baietz erantzun zion (43).

Azken urteetan udatiarrek eraikitako txalelei ere urte
honetan gehitu zitzaien Jose Uribek eraiki zuena
Lekeitiorako errepidearen alboan (44).

Ondarroako Udala bera gogotsu ahalegindu zen udatiarrek ahalik eta udaldirik goxoenaz goza zezaten.
Hondartzarako bidea ahalik eta erosoen izan zezaten, batez
ere.

Aurretik ere bazen Ondarroan zubi birakaria egiteko
asmorik herriko agintarien artean. 1907ko uda garaian,
Alkatea eta J. A. Garramiola zinegotzia bildu ziren Soriano
ingeniariarekin hondartzarako pasarela bat egitea proposatzeko. Proposamena begi onez hartu ez ezik, zubiaren eskubideak ere herriaren eskuetan uzteko prest agertu zen
Soriano bera, baldin eta zubia eraikitzeko akzio batzuk
eskuratzeko aukera berari ere ematen bazitzaion. Bere
eskaria onartu eta gero, proiektua egiteko lanetan murgildu
zen Soriano injeniaria.

1908. urtean, zubi birakaria eraikitzeko proiektua
onartu ez ezik, martxan ere jarri zuten herriko agintariek (45).
Proiektu hura finantziatzeko akzioen jaulkipena ere onartu

(39) Gogora dezagun J. A. Garamiola bera Ondarroako alkatea izan zela .... urteetan, eta zinegotzia.... beste urte hauetan.
(40) BFA, ibidem, 336. or.

(36) "Diakono" moduan agertzen da 1906.07.15eko Hautesleen Erroldan (BFA, Ondarroa, 11/C - C/002). Urte batzuetara
Ondarroako parrokiako abade moduan ikusiko dugu.

(37) Ondarroako Udalaren 1908. urteko aurrekontuen txostenetik hartutako datuak. BFA, Udalak, Ondarroa. 12.C-C001,
"Depositaría de Fondo Municipales. Año 1908". Garai hartan beste musikari ia denekin (denekin ez esatearren) gertatzen zen
moduan, parrokiako organista ere barrilegile ogibidea zeukan
(38) BFA, Udalak, Ondarroa. 3.D-L/004. Libro de actas de plenos (2-12-1906/9-5-1909), 329. or.
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(41) BFA, ibidem, 265. or.

(42) BFA, ibidem, 287. or.(43) BFA, ib. 309. or.

(44) Txalet berri honen planoak Rikardo Bastida arkitektoak egin zituen. Txaletaren hiru alderdiak agertzen diren hiru irudi ikus
daitezke gaur egun ere Ondarroako Udal Artxiboan gordetzen den espedientean. (BFA, Udalak, Ondarroa, 12.C-C/001,
"Expediente de la construcción de un chalet por el Sr. Uribe...".
(45) BFA, ib., 252. eta 263. or.
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zuen Ondarroako Udalak urte berean (46). Zubi hura non jarri
erabakitzeko orduan, hala ere, izan zen eztabaidarik Santa
Klara Kofradiarekin. Arrantzaleek, zubia egiteko proiektua
aldatu zenez, kokagune berriak erreka estutu eta arrantzaontzientzat oztopoak sortzeko arriskua ikusten zuten.
Zubiaren kokapenaz injeniariarekin hitz egiteko
alkatea bera eta Kofradiako bi ordezkari Bilbora joatea erabakia zen 1908.05.10eko udal bileran. Bidaia hori egin
beharrik ez zuten izan azkenean, injeniariak eurak etorriko
baitziren Ondarroara, alkateak berak jakinarazi zuenez
1908.05.17ko udal bileran.
Itxaropentsu, adoretsu, herriko agintariek, 1908ko
udan bertan zubi berria eginda ikusten baitzuten. Hain itxaropentsu zeuden non udaren hasieran, urtero bezala, hondartzarako "pasajeru" zerbitzua enkantera atera zuten,
"haciendo prorrateo, si antes de terminar la
temporada se tendría el puente giratorio que está
proyectado" (47).

Are gehiago oraindik, Ondarroako Udalak 1908.
urterako prestatu zuen aurrentuan, 5.000 pezeta izendatu
zituen, "para subvencionar la construcción de la pasarela
que se proyecta construir sobre la ría Artibay"(48). Diru
kopuru hau pasarela finantziatzeko akzioak erosteko erabiliko zuen Udalak. Kemena eta adorea bor-bor Ondarroako
Udaldean 1908ko udaren hasieran!

Zer gertatu ote zen geroztik zubi birakariaz?
Uztailaren 12an gertatu zen itxas-ondamendiak irentsi ote
zituen zubi berriaren proiektua eta prestaketa lanak?
Zubiaren kokagunea gaindiezinezko arazoa bilakatu ote
zen, beharbada?
Kasua da zubi berria gehiago aitatu ere ez dela egiten
udal agirietan. Dena den aipagarri deritzat 1927. urtean
eraiki zen zubi birakariak bere aurrekariak izan zituela, ia
hogei urte lehenago! Udalaren asmoen porrotak, hala ere,
ez zituen hoztu udatiarrak. Ez eta udatiarrak eskuzabaltasu-

nez hartzen zituzten ondarroarrak ere. 1908.10.11an
Ondarroako Udalak onartu zuen eta baimena eman zion
Pedro Guimon arkitektuak aurkeztu zuen Aspiltza ostatu
barria egiteko proiektuari (49). Geroago "Hotel de la Bahia"
izenaz ezagutuko zen ostatu entzutetsua.

EDATEKO URA ETXEETARA.
"Ondarroa 2007" urtekarian "Edateko Ura Etxeetara"
artikuluan esaten genuen 1907. urtean Olentzerok ondarroarrei, etxekoandrei bereziki, ekarritako oparia izan zela
edadeko ura etxebizitzetan ikustea.
Baina Udalaren asmo haiek gauzatzeak, jarritako ur
kontagailuek, gehien bat, buruhauste franko ekarri zieten
herriko agintariei, kontagailuek ez baitziren homologatuak.

Bestalde, edateko ura iturburutik herrira ekartzeko
hodia berriak oraintsu jarrita egon arren (50), hedateko ur
kopurua bera mugatua zen. Ez da beraz harritzeko udal
agintariek erabat asaldatu zirela ohartu zirenean balandra
batek hamar bukoi bete zituela balandraren zamagarri gisa
erabiltzeko. Berehala arazoa mahaigaineratu zuen Goitia
zinegotziak 1908.10.27ko udal bileran. Biziki eztabaidatu
zen gaia, zinegotziek iritzi ezberdinak zituzten-eta.
Azkenean, edateko ura hartzea baimentzea erabaki zen,
"(...)siempre que que no hubiera escasez
para el servicio público pagando quince céntimos
por bocoy..., independientemente de los derechos de
carga que ahora pagan por la grua" (51).

Handik gutxira, 1908.12.13an Udalak hiruhilebetero
ordaintzeko hiru pezetako kuota jarri zieten hedateko ura
herriko iturrietan hartzen zuten herriko baporontziei. Kuota
berdina baita, kanpotarrak izan arren, euren arrantzua
Ondarroako portuan lihorreratzen zuten baporontziei ere.
Beste kanpoko baporontziek, ordea, pezeta bat ordaindu
beharko zuten edateko ura hartzen zuten bakoitzeko (52).

(46) BFA, ib., 269. or.

BESTE HAINBAT BITXIKERIA.
a) Herriko jaietan ezinbesteko ikuskizuna izan ohi
ziren kukaña gaineko jokoak. 1908.11.29an kukañaren
antolatzaileek euren lanen truke soldata eskatu zioten
Ondarroako Udalari. Udalak ez zuen hainkaz gora jaurti
eskari hura. Eskaria bera zehaztu eta Udalari aurkezteko
erantzun zien (53). Eskariaren geroztikakoak ez ditut ezagutzen. Dena den, eskaria berak zerbait adierazten digu.
Orduan ere txakurrak ortozik!
b) 1908.12.10ean Ondarroako Udalak egin zuen bilera berezian onartu ziren hainbat udal zerga berezi. Hauen
artean, zenbait edariri (ardoa, garagardoa, sagardoa, txanpana, ...), merkatu plazara euren bendeja saltzera etortzen
ziren baserritarrei, saltzaile anbulanteei, etabar luzeari jarritako zergak (54). Bazirudien herritarren zergak biltzeko sukarrak hartu zituela herriko agintariak! Zurrunbilo honetan
sartuta, herritarren txakurrak ere ez ziren salbatu.
Herritarren txakur bakoitzak urtean 2'50 pezeta ordaindu
beharko zion Udalari. Zerga hau kobratzeko Udalak berak
prestatuko zituen beharrezko ziren txapa eta matrikulak.
Txakur jabe bakoitza behartuta zegoen bere txakurrari ipintzeko zamakoa, bertan agirian zuela udal matrikula (55).

(47) BFA, ib., 292-293. or.

(48) BFA, Udalak, Ondarroa, 12.C-C/001, "Presupuesto Ordinario de 1908".
(49) BFA, ib., 335. or.
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(53) BFA, ib., 362. or.

(52) BFA, ib., 369. or.

(55) BFA, ib., 366-369. or.
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Arrantzaleen Kofradiako Bilera Agiria.
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Ondarroako
Arrantzaleen Kofradiako Bilera Agirien Liburua.
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(50) Edateko ura iturburutik herrira ekartzeko herrilanak eztabaida artean burutu ziren aurreko urteetatik. Amaiera ere bide
beretik joan zen. Herrilan haiek aztertu eta azken onarpena emateko bost ordezko izendatu zituen Udalak. Euren lana eskertzeko
Fernado Iturriabeitia ostatuan gonbidatu zituen Udalak. Ostalariak aurkeztutako 72'75 pezetetako faktura ordaintzeko orduan,
eztabaida gogorra sortu zen zinegotzien artean. Azkenean ordaintzea erabaki zen, J. A. Garramiolaren ezetzaz. (OUOBA,
1908.03.08. OUOBAL (1906-1909), 252. or.
(51) BFA, ib., 344-345. or.
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(54) Udal bilera berezi jakingarri honen udal agiria osorik aurki dezakezu OUOBAL (1906-1909) liburuan, BFA, ib., 365-369. or.
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ITXI ZITUZTENEKOA

Imanol Oruemazaga Baseta

arrigarri badirudi ere, hau ere gertatu zen gure
Ondarroan 1908. urtean. Duela ehun urte eskolaratze hain arazo larriak jasaten ari zen Ondarroako
herria non Bizkaiko Hezkuntza Batzordeak agindu zorrotza
helarazi zion Ondarroako Udalari Herriko eskolak berehala itxi behar zituen Udalak, "por las deplorables condiciones higiénicas que tienen" (1).

Aginduak bazterrak harrotu zituen Ondarroan. Nola
ez, bada, Kontzejuan herriko mutilentzat zeuden herriko bi
eskolak zarratzea agintzen baitzuen Bizkaiko Hezkuntza
Batzordeak! Are gehiago, eskola hauetariko bata Pedro
Maria Leibar maisu entzutetsuak zuzentzen baitzuen.
Hala ere ez ziren kikildu ondarroarrak. Udalak berak,
1908.11.15eko bileran, aginduaren berri jaso zuen bilera
berean, arazoa aztertu zuten luze eta zabal. Azkenean udalak aho batez berretsi zuen eskola berriak eraikitzeko
asmoa. Eskola berriak eraikitzeko espedienteari hasiera
ematea ere erabaki zuten. Segundo Ibaibarriaga alkatea eta
J. A. Garramiola zinegotzia izendatu zituzten beste eskola
bat jartzeko lokal egokia bila zezaten (2).
Herriko maisuek ere txostena igorri zioten Bizkaiko
Hezkuntza Batzordeari 1908.12.04an, eskolak berriz irekitzearen alde.
Herritarren jarreraz jabeturik, Bizkaiko Hezkuntza
Batzorde berak agindu berria eman zuen 1908.12.15ean,
"...que se comunique al Ayuntamiento que en
vista de las reformas acordadas en los locales de las
escuelas de niños y la nueva distribución de tres
locales distintos de los niños que concurren a las
dos escuelas municipales y teniendo además en
cuenta la opinión favorable de los Maestros en su
comunicación del día 4 del mismo, había acordado
en sesión del día 15 del corriente suspender provisionalmente la orden de clausura de dichas escuelas
comunicada en fecha 5 de Noviembre próximo pasado (3).

Eskolak berriro irekitzea baimentzen zuen, baina...

"debiendo entenderse que esta solución no
debe tener caracter definitivo sino por el contrario
no debe abandonarse por el Ayuntamiento la idea de
habilitar o construir un edificio escolar donde puedan instalarse las escuelas en las debidas condiciones" (4).

Beraz, herriko mutilen eskolak bi hilabeterik ere ez
ziren itxita egon. Baina ezin inola uka eskolak ixteak eragin
handia izan zuela. Herriko eskola berriak -urte askotan Z.
Arriola izenaz ezagutuak- 1930. urtera ez ziren ireki. Baina
kontzejuan kokatzen ziren mutilen eskolak berehala konpondu zituen Udalak. Geroztikan, Iñaki Deuna kaleko
eskolak eraiki eta neska-mutilen eskolak eraikin berrira
aldatu arren, urte luzez ezagutu izan dugu mutilen eskola
bat kontzejuko lehen solairuan. "D. Sekundinoren eskola"
izenaz ezagutua.

Eskolaratzea erabat problematikoa bilakatu zen
Ondarroan 1908. urtean. Analfabeto kopuru handia, "eskola kiesi"ak, eskolak eurak egoera kaxkarrean, udal agintarien ahaleginak... Gai hauetaz jardungo gara hurrengo
lerroetan.

ANALFABETISMOA ONDARROAN
XX. gizaldiaren hasieran oso hedatua zegoen
Ondarroan ere analfabetismoa.

1906. urteari dagozkion datu interesgarriak eskaintzen dizkigu Ondarroako Udalak 1906.07.15ean argitaratu
zuen "Hauteskunde Erroldak". Bertan agertzen diren 1.006
hautesleetatik, 670 lagunek ez zekiten irakurtzen ez idazten. Portzentaia atereaz, herriko hautesleen %67'6ak analfabetoak ziren (5).

(1) BFA, Udalak, Ondarroa. 3.D-L/004, "Libro de actas de plenos" (2-12-1906/9-5-1909), 351. or. Bizkaiko Hezkuntza Batzordeak
1908.11.05ean onartu zuen agindua 1908.11.15eko bileran aztertu zuen Ondarroako udalak.

•

"Herriko eskola" delako haiek, egia esan, ez zeukaten erakargarritasun handirik umeentzat. Batetik, maisumaistrek gazteleraz irakasten zieten euskara besterik ez
zekiten Ondarroako ume euskaldun peto-petoei. Bestetik,
osasun-higiene hain arazo larriek zituzten, bereziki kontzejuan kokatzen ziren mutilen eskolek, non Bizkaiko
Hezkuntza Batzordeak mutilen eskolak ixteko agindua
emango zuen, idazlan honen hasieran azaldu dugunez.
Azkenik, eskolak eurak ikaslez mukuru egoten ziren negu
aldean batez ere, kontzejuko eskoletako eskaileretan pilatzen zirelarik gelara sartu ezinean.

"... gure ume denboran eskola igesik asko egiten zan Ondarroa'n; eta orren aurka lanik ez zan
egiten. Zortzi-bederatzi urtetik gorako mutil guztientzat eskola bi ziran; maixu bi. Ta batzuk uts
emon arren, ba-euken maixuak nahikoa mutil eskoletan. Gurasoen goreberea zan zer ikusi geiago
eukana kontu onetan; ardurea izan edo ez izan,
euren semeak eskolara jaoten ba'ziran edo ez ba'ziran joaten. Etxean ardura andirik ez ebenen semeak, edonoiz igesik egiten eben..." (7).

Jose Mari Etxaburuk eskaini digun argazki hau
1920ko hamarkadari dagokio. Zenbat "Eskola kiesi" ez ote
zen gertatzen XX. gizaldiaren lehen hamarkadan?

ANALFABETISMOA ERROTUA
ARRANTZALEEN ARTEAN.
XX. gizaldiaren hasieran, Santa Klara Arrantzaleen
Kofradiako "Comisionados" delakoek (Kofradiako zuzendaritza batzordeko kideei honela deitzen zitzaien)
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1900.11.12an eginiko bileraren agiria sinatzeko orduam,
Ebaristo Garramiolak soilik sinatu zuen. Bileran egon ziren
beste lau arrantzaleek ez zuten sinatu "porque ignoran" (8).

Beste datu bat. Lehen aipatu dudan 1906.07.15eko
"Hauteskude Errolda"n agertzen ziren 671 arrantzaleeetatik
127 lagunek solik zekiten idazten eta irakurtzen. Beste
denak, 544 lagunak, analfabetoak ziren. Arrantzaleen
%81'07a, alegia (9).

Portzentaia hain handi honek bazuen bere arrazoia.
"Ondarroa, Arrantza herria" atalean, "ume umetatik itsasora lanera" azpi-atalean azaldu dut nola herriko mutiltxoak
10/11 urterekin "Komunio Nagusia" egin eta gero eskola
utzi eta erruz joan ohi zirela arrantzara euren guraso edo
etxekoen txalupa eta potinetan, arrantzale bizimoduan murgiltzen zirelarik euren bizitza guztirako.

Irakaskuntzarako azpiegitura Ondarroan:

Egoera honetan ez da batere harritzeko "eskola-kiesik"-ak (6) ugaltzea Ondarroan. Agian beste herri batzuetan
baino "Eskola kiesi" gehiago egiten zuten Ondarroako
umeek.
Hara zer dioskun honetaz Jose Maria Exaburu
"Kamiñazpi" ondarrutar idazleak:

D A L A

A) "HERRIKO ESKOLAK"
Lehen ere aipatu dut lau "Herriko Eskola" zeudela
Ondarroan: bi mutilentzat; beste bi neskentzat.
Mutilentzako zein neskentzako eskolak, biak atal ezberdinetan aztertuko ditut hurrengo lerroetan.
Mutilen "Herriko Eskolak"

1907-1908 ikasturtean mutilentzako "Herri Eskolak"
kontzejuan (orduko udaletxean) kokatzen ziren; kontzejuaren beheko gelan, bata; kontzejuaren goiko gelan, bestea.
Hauetariko eskola bateko irakaslea izan zen Pedro
Maria Leibar maisu entzutetsua. Irakasle titularra.

Beste eskolako irakasleari dagokionez, ordea, ikasturte honetan ere behin-behinekotasuna nagusitu zen.
Honetaz benetan adierazgarriak dira, nire ustez, udal bilera
agirietatik jasotako datu hauek.

Hasteko, 1906-1907. ikasturtearen bukaeran
Domingo Millan Egiguren urte askotan "Herriko
Eskoletan" maisu izan zenak bere dimisioa aurkeztu zion
Udalari, bere ordez irakasle berria izendatzeko eskatuz
bidenabar. Bilera berean, Udalak Felix Markuerkiaga,
"Eskribau"koa, itsas-makinista, izendatu zuen (10).

(5) BFA, Udalak, Ondarroa. 11.C-C/004. "Censo Electoral (1906.07.15".

(6) "Eskola kiesi". Honela deitzen zitzaion Ondarroan umeak eskolara joateari huts egitea.
(7) J. M. Etxaburu, "Ondarroa'ko Kontuak", Auspoa Liburutegia (1995), 226. zk., 18. or.

(2) Ibidem, 352. or.

(8) Santa Klara kofradiako "Comisionados" delakoen bilera agiria 1900.11.10. "Libro de acuerdos adoptados por los Sres.
Comisionados de esta Cofradía de mareantes pescadores de este puerto de Ondárroa, a contar desde el año 1900 en sus reuniones
o puntos procedentes de asuntos correspondientes a esta cofradia" (1900/1933), 1. or. (SKOAK-ko Artxiboan).

(4) Ibidem, 374. or.

(10) BFA, ibidem, 124. or.

(3) Ibidem, 374. or.
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Egia esan, bazeuden Ondarroan "herriko eskolak"
zeritsenak. Bi mutilentzat; beste bi, neskentzat. Honez
gaian, haur eskola bat ere ume txikoagoentzat. Eskola hauetaz eta Ondarroan zeuden irakaskuntzako zerbitzutaz azalpen gehiago eskainiko dut "Irakaskuntzarako azpiegitura
Ondarroan" atalean.
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(9) BFA, Udalak, Ondarroa. 11.C-C/004. "Censo Electoral (1906-07-15).
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1907-1908. ikasturtea aurrera zihoala, azaroan (!)
bere eskolako edukitza hartu zuen behin-behineko izendapena zeukan irakasle berriak (11).

Izendapen honen atzerakuntza ulergarriago egingo
zaigu, agian, aurreko hilebeteetan behin-behineko irakaslearen izendapenaz gertatu zirenak, laburki bederen, azaltzen
baditut. Hitzez hitz kopiatuko du udal bilerako agiriaren
pasarte hau, garai hartan maisuen izendapenaz zegoen giroa
islatzen baitigu:
"Luego el Sr. Presidente leyó una carta del
maestro interino de Orozco manifestando que solicitaría gustoso esta plaza siempre que el
Ayuntamiento ó algunos particulares traten de apoyarle para conseguir pronto. El Sr. Garramiola dice
no dió cuenta de la renuncia del último maestro
interino, y sin atribuciones para ello designó ante sí
y por sí al joven Jacinto Arriola. El Sr. Presidente
contesta que recibió la carta después de la última
sesión y, porque no estuviera vacante la escuela,
designó al joven Arriola pero con la idea de someterlo luego a la aprobación del Ayuntamiento. El Sr.
Echeverria dice que este nombramiento no es de la
incumbencia del Ayuntamiento sino de la Junta de
Instrucción Púbica, contestando lo contrario el Sr.
Garramiola; y seguidamente se acordó tomar en
consideración la proposición del maestro interino
Sr. Esnarriaga" (12).

Behin-behineko maisu honen izendapena uste baino
gehiago luzatu zen. Arriola gazteak eskolak ematen jarritu
zuen handik aldi batera ere. Azkenean, Arriola gazteak
"Herriko Eskola"ko lana amaitzen zuela eta Orozkoko irakaslearen eskaintza aintzat hartzea proposatu zuen alkateak
1907.10.27ko udal bileran. Zinegotzien proposamenak
onartuz, bi erabaki hartu ziren; lehena, Udalak
Valladolideko Unibertsitateko Erretore jaunari idaztea,
eskolako maisu postua ahalik eta lasterren bete dezala eskatuz; bestea, alkateak berak idatzi iezaiola Orozkoko maisuari ea oraindik prest legokeen "Herri Eskola"n maisu
lanak betetzeko, eskolako maisua behin-betirako izendatzen den bitartean (13).

1908ko ekainean, ikasturtea amaitzear, izendatuko
zuten maisu berria: Frantsizko Glaria Arretxe (14).

Gertaera hauek azaltzeko zerbait luzatu banaiz ere,
merezi izan duela uste dut. Garai hartan irakasleen izendapenen inguruan sortzen ziren tirabirak islatu baitira bertan.

Are gehiago, 1907ko urrian aurreko ikasturtean
"Herriko Eskoletan" lanean jardun zuen Julian Perez behinbehineko maisuak gutuna igorri zion Ondarroako Udalari.
Bertan uztailari eta abuztuari zegozkien hartzekoak eskatzen zituen. 1907.10.13ko udal bileran aztertu zen eskari
hura. Udalak aho batez erabaki zuen ezer ez ordaintzea,
baldin eta Bizkaiko Irakaskuntza Publikoko Batzordeak
hortara ez bazituen behartzen (15).

Hain kokoteraino zeuden herriko agintariak behinbehineko irakasleekin!
Nesken "Herriko Eskolak"

Neskentzako ere "herri eskola" bi zeuden Ondarroan.
Badirudi 1908. urtean Iñaki Deuna kalean, gaur egun
"MaskuIo Etxea"ren aurrean zegoen arrain-kontserba lantegiko goiko solairuan kokatzen zirela (16).
Eskola hauetako irakasleei dagokionez, nesken eskola baten, Eulalia Agüero Pardo bera 1907-1908 ikasturtea
hasita gero hasi zen lanean (17).

Nesken beste eskolan, badirudi ikasturte osoan irakasle lanean aritu zela Benina Egiguren anderea, behinbehineko maistra gisa. Beronek sinatu zuen behintzat ikasturte bukaeran "Herri Eskoletako" maisu-maistrek
"Irakaskuntza Publikoko Herri Batzordea"ri aurkeztu zioten txostena; bakoitzak bere gelakoa, jakina. Eta ikasturte
hasieran ere, 1907.10.27an, Ondarroako udalak erabaki
zuen emakume honi idazkia igortzea "(...) haciéndole presente las quejas que hay sobre su asistencia a la escuela"
(18)
.

(11) BFA, ibidem, 216. or.

(12) BFA, ibidem, 163. or.

(13) BFA, ibidem, 198. or.
(14) BFA, ibidem, 291. or.
(15) BFA, ibidem, 183. or.

(16) Herritarrek eman didaten informazioaren arabera, 1920ko hamarkadan neskentzako "Herri Eskola" biak toki honetan kokatzen ziren. Datua ziurtatzerik ez daukadan arren, 1908. urtean ere toki horretan kokatzen zirela dirudi.

(17) Ondarroako Udalaren 1908.02.11ko bileran izendapen honen berri eman zen. Ordura arte behin-behineko irakasle batek betetzen ari zen lanpostua omen zen berea. (BFA, Udalak, Ondarroa, ibidem, 291, or.).
(18) BFA, Udalak, Ondarroa, 3.D-L/004, "Libro de actas de plenos" (2-12-1906/9-5-1909), 198. or.
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Herriko agintarien buruhausteak.

Garai hartan Espainiako Hezkuntza Ministergoko
Valladolideko Unibertsitateko agintariek izendatzen zituzten gure herrietako maisu-maistrak (19).

Irakasleak izendatzeko sistema honek ondorio larriak
zekartzan gure "herri eskoletara": akatsak, atzerakuntzak,
irakasleen behin-behinekotasunak... Egoera honi aurre egin
beharrean aurkitzen ziren herriko agintariak, herriz herri,
eskolaz-eskola.

Ondarroari dagokionez, aurreko lerroetan azaldu
ditut Ondarroan gertatzen ziren arazoak, eta hauei nola
aurre egin zieten herriko agintariek.
Gai honi lotuta, jakingarri deritzat Ondarroako udalaren 1908.05.31ko bileran zinegotzi batzuen artean sortu
zen elkarrizketa.

1907-1908 ikasturtea aurrera zihoazez, eta eskola
maisu baten hutsunea luzatzen ari zela oharturik,
Ondarroako Udalak Valladolideko Erretoreari eskari-agiria
igortzea proposatu zuen I. Etxeberria zinegotziak. J. A.
Garramiola zinegotziak ideia hura burutik kentzeko eskatu
zion, maisu-maistrak izendatzeko tramitea luzea izanez
gain, epeak ere bete behar baitira esanaz (20).
Udala "Herri
ordaintzen.

Eskoletako"

gastu

denak

Herriko maisu-maistrak Valladolideko Irakaskuntza
Barrutiko agintariek izendatu arren, hauen soldatak eta
Iraskakuntza gastu denak Udalak ordaintzen zituen.

Halaber, 1908ko urteko Udal Aurrekontuen arabera,
urteko soldatatzat 1.100 pezeta jaso zuen maisu-maistra
bakoitzak. Honez gain, Udalak beste 1.100 pezeta ere, gehigarri gisa, banatu zituen lau maisu-maistren artean. Euren
etxebizitzen gastoak arintzeko ere beste 100 pezeta maisumaistra bakoitzari (21).
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B) "HAUR ESKOLA"
UME TXIKIAGOENTZAT.
Eskola hau XIX. gizaldiaren azken aldera sortua zeukan Ondarroako Udalak. Udala bera izan baitzen eskola
honetako maistra hautatzen eta ordaintzen zuena.

1904. urtean, ordura arte eskola hartako ardura izan
zuen Josefa Alberdi anderea hil zenez, Udalak Gurutzeko
Alabak lekaimeei "Haur Eskola"ren ardura ematea erabaki
zuen (22).
1905. urtean, Udalak lekaimeen laguntzailetzat izendatu zuen Kalixta Bakeriza anderea.

Emakume honek bere dimisioa aurkeztu zuen
1908an. Albistea iritsi bezain laster, Udalak herrian pregoia
jotzea erabaki zuen "para proveer en la más necesitada" (23).

A nolako eragina izan zuen pregoiak! Bost emakume
aurkeztu ziren. Hauen artean hautaketa egiterakoan eztabaida bizia sortu zen zinegotzien artean. Ez baitzetozten bat
aurkeztutakoen artean zein zen behartsuena izendatzeko
orduan. Irtenbide bezala, herriko Parroko jaunari eta
Gurutzeko Alabak lekaimeen mojaburuari iritzia eskatzea
erabaki zuten (24).
Hurrengo astean, batzarra hasi bezain laster heldu
zioten gai honi zinegotziek. J. A. Garramiola Eleuteria
Bengoetxea hautatzearen alde agertu zen. Isidor Etxeberria,
aldiz, Bentura Galdosen alde. Eztabaida bizia. Hain bizia
eta beroa, non zinegotzi guztiek euren botoa banaka ematea
erabaki zuten. Baita Arriola eta Arrizabalaga zinegotziek
ere; senidetasun arazoa zela-eta botoa emateko eskubiderik
legez ez izan arren, botoa ere eman zuten, senideen alde
euren botorik ez zutela emango hitza eman ondoren.
Benina Galdos izan zen hautatua. Lau boto bere alde
atera ziren; hiru, E. Bengoetxearen alde.

Emaitza hau jakiterakoan, beretik atera zen J. A.
Garramiola. Gora-goraka hasi zen. Helegitea aurkeztuko
zuela ere mehatxuka (25). Badirudi mehatxua ez zuela burutu.

(19) Garai hartan gure herrietako Irakaskuntza Azpiegitura Valladolideko Irakaskuntza Barrutiari zegokion oso-osorik. Alde
batetik, gure herrietako gazteek Valladolideko Unibertsitatean egiten zituzten Magisteritza ikasketak. Ikasketa hauek ematen zien
aukera gure herri eskoletan behin-behineko maisu-maistrak izateko. Eskola baten behin-betirako irakasle izateko, ordea,
Valladolideko barrutiko Irakaskuntza Arduradunen izendapen pertsonala behar izaten zuten.
(20) BFA, ibidem, 280. or.

(21) BFA, Udalak, Ondarroa. 12.C-C/001. "Presupuesto Ordinario de 1908".

(22) Izendapen honen inguruko, eta Gurutzeko Alabak lekaimeen Ondarroara etortzeaz, ikus "Gurutzeko Alabak Ondarroan"
artikulua, "Ondarroa 2004" urtekaria, 18-23. or.
(23) BFA, Udalak, Ondarroa, 3.D-L/004, "Libro de actas de plenos" (2-12-1906/9-5-1909), 279. or.
(24) BFA, ibidem, 281-282. or.
(25) BFA, ibidem, 286-287. or.
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1908. urteko aurrekontuetan 1.350 pezeta jarri zituen
Udalak Haur Eskola honetarako: 1.000 pezeta ume txikien
eskolako irakaslearen soldata ordaintzeko; beste 350 pezeta ume txikien eskola zegoen gelaren eta irakaslea bizi zen
etxebizitzaren alokairuak ordaintzeko (26).
D) GURUTZEKO ALABAK LEKAIMEEN
IKASTETXE PRIBATUA.
Gurutzeko Alabak lekaimeak 1904.04.14n
Ondarroara etorri zirenean, Haur Eskola eta Herriko ospitalaren ardura hartu zuten euren gain.

Baita eurak bizi izateko etxetxo bat ere erosi zuten
Lekeitioko errepidearen alboan (27). Etxetxoak behe eta 1.
solairu eta ganbara zeuzkan.

Eskolak emateko egokitu ondoren, 2006. urtean ireki
zuten. Gurutzeko Alabak ikastetxea zuzendu ez ezik, irakasle lanak ere betetzen zituzten. Ikastetxe honetara herriko familia dirudunek bialtzen zituzten euren alabak. Hauen
gurasoek ordaintzen zituzten hileko kuoten bidez mantentzen zen ikastetxea.
E) ONDARROAKO IRAKASKUNTZA
AZPIEGITURAREN BESTE ATAL BATZUK.
"Latineko eskola"

"Herriko esloletako" ikasketak amaitu eta ikasteko
gogoa edo asmoa agertzen zuten gazteak gutxi batzuek
baino ez ziren izaten garai hartan Ondarroan. Ohiko herriko handikien eta azken urteetan indartzen eta ugaltzen ari
ziren arrain-kontserba lantegietako jabeen semeek ikasten
zuten eskola honetan.
Eskola honi "Latineko eskola" izen arranditsu honekin deitzen zioten ondarroarrek.

Udalak 1908ko aurrekontuetan 500 pezeta jarri
zituen "para el profesor de latin" (28). Hau da: irakasleari
soldata eta eskola kokatzen zen gelako urteko errenta
ordaintzeko.

Zein izan ote zen eskola honetako irakaslea?.

Honetaz badut 1906-1907 ikasturteko datu bat.
Ikasturte honetan "Latineko eskola"ko irakaslea Iriondo
arrain-kontserbategiko etxekoren edo langileren bat izan
zen, kontixu. Eskolako lana amaitu ondoren, goizeko
8:00retan, puntu-puntuan, ateak ixten omen zituen "(...)
porque el Sr. Iriondo marcha a la fábrica" (29).

Eskolaren ordutegia, desegokia iruditu zitzaienez,
udal zinegotziek ordutegi egokiago bat erabaki zuten
1907.06.16ko udal bileran. Uda garaian, 8:00etatik
9:00etara goizetan; eta 14:00etatik 15:00etara arratsaldetan.
Neguan: goizeko 9:00etatik 10:00etara (30).
"Nautikako eskola".

Eskola honen izenak berak Ondarroako itsasontziek
merkataritza lanetan Kantauri eta Mediterraneo itsasoak
zeharkatzen zituzten garaiak gogora dakarzkigu.

XX. gizaldiaren lehen urte haietan ere irekita jarraitzen zuen. Baina gaurkotze premia ere bazeukan, antza.
Zer besterik adierazten digu Ondarroako Udalak
1907.10.13an aho batez onartu zuen mozio mamitsuak? J.
A. Garramiola zinegotziak aurkeztu zuen Ondarroako
Arrantzaleen Santa Klara kofradiako zuzendaritzari zuzendatutako mozio hura. Bertan, arrasteko arrantzaren kontra
zenbait neurri hartzearen alde agertuz gain, beste zenbait
neurri ere proposatzen zen. Hauen artean, 6. atalean,
Arrantza Eskolak sortzea (31).
Ondarroako Udalak 500 pezeta jarri zituen 1908.
urteko aurrekontuetan "para el profesor de Náutica" (32).
"Gaueko Eskola herritarrentzat"

Ondarroako Udalaren 2008ko aurrekontuak irakurtzean, deigarri egin zait gastuen atalean agertzen zaigun
diru partida. Hitzez hitz jarriko dizuet segidan:
"Para gratificación, personal, alumbrado y
material de la enseñanza nocturna de adultos, con
arreglo a lo establecido en el art. 84 del Reglamento
de 6 de Júlio último, 825 pesetas" (33).

Hor aipatzen den Uztailaren 6ko Araudiaren edukia
ezagutzeko aukerarik ez dut izan.

(26) BFA, Udalak, Ondarroa. 12.C-C/001. "Presupuesto Ordinario de 1908".

(27) Etxe honi buruz, eta bere jabegoari dagokionez batez ere jakingarri zehatzak eskaini dizkigu F. Agirre historiazaleak "La casita de la huerta ó el Colegio de las Monjas" artikuluan. IKus Ondarroa 2001, 54-57. or.
(28) BFA, Udalak, Ondarroa. 12.C-C/001. "Presupuesto Ordinario de 1908"

(29) OUOBA, 1907.06.16. BFA, Udalak, Ondarroa, 3.D-L/004, "Libro de actas de plenos" (2-12-1906/9-5-1909), 124. or.

(30) BFA, 124. or.n

(31) BFA, Udalak, Ondarroa. 3.D-L/004, "Libro de actas de plenos" (2-12-1906/9-5-1909), 186-189. or.
(32) BFA, Udalak, Ondarroa. 12.C-C/001. "Presupuesto Ordinario de 1908"
(33) BFA, Udalak, Ondarroa. 12.C-C/001. "Presupuesto Ordinario de 1908"
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Dena den, Ondarroako agintariek benetan ohartzen
ziren herriak sufritzen zuen analfabetismo arazo larriaz.

Ez da, beraz, harritzeko herritarrak alfabetatzeko
iluntze-gauetarako eskola berezia antolatzea Ondarroan
ere. Dena udal dirukutxatik ordaindua.
Santa Klara Arrantzaleen Kofradiak parte hartu ote
zuen ekimen aipagarri honetan? Ez daukat daturik galdera
honi erantzuteko. Jada ezaguna zaigun Arrantzale
Kofradiako "Comisionados" delakoen Agiri Liburuan ez
dira agertzen 1904-1910. urteetako bilera agiriak.

"ONDARROA DUELA EHUN URTE" artikuluan,
"ONDARROA, ARRANTZA HERRIAK" atalean azaldu dugu nola
arrantzale familietako semeek oso gazterik eskola utzi eta
arrantza munduan murgiltzen ziren. Baita honen ondorioz
sortzen ziren analfabetismo arazo larriak ere. Hau guztia
kontuan hartuz, guztiz logikoa deritzat Santa Klara
Kofradiak ere Gaueko Eskola hura babestea eta ekonomiz
ere laguntzea.

Hala ere, egia esan, badirudi ez zituztela gehiegi aintzat hartzen arrantzaleak. Ez baita egiten arrantzaleen edo
hauen arrantza "kostera" ezberdinen inolako aipamenik egiten inon.

IRAKASKUNTZA PUBLIKOKO
HERRI BATZORDEA.
1908. urtean izan zen Ondarroan herriko
Irakaskuntzarekin lotutako beste ekimen bat. Oso garrantzitsua, nire iritziz.

1908.02.07ko Errege Aginduari jarraituz, Udalak
berak sortu zuen "Irakaskuntza Publikoaren Herri
Batzordea".

Halaber 1908.03.22ko udal bileran aukeratu zituzten
Elbira Ibazeta Solabarrieta eta Emeteriak Ibaibarriaga
Zelaia emakumeak eta Andres Urkizu Guenaga eta Antonio
Arriola Otxoantesana gizonezkoak. Lau herritar hauek,
herriko parrokoa eta udalak aukeratutako beste bi zinegotziekin batera, osatuko zuten aipaturiko Irakaskuntza
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Publikoko Herriko Batzordea, alkatea bera buru zutelarik
.

(34)

Batzorde hau iraunkorra izan zen (35). Bere eginbeharra, Udalari laguntzea Irakaskuntza gaietan aholkatuz.

Batzorde hau sortu eta laster, herriko eskoletan 19071908 ikasturtea bukatu zenean bildu zen.

Batzar honetan "Herriko Eskolak" delakoetako lau
maisu-maistrek eta Gurutzeko Alabak zuzentzen zuten
Eskolaurreko arduradunek aurkeztutako txostenak aztertu
zituzten. "Herriko Eskoletako" Pedro Maria Leibar maisuak, Benina Egiguren behin-behineko maistrak, eta lekaimeek egindako lana goraldu zuten.
Batzordeak are txalogarriagoa zeritzon Pedro Maria
Leibar maisuak egindako lanari, beronek eskolak ematen
zituen Kontzejuko "Herri Eskola" zegoen egoera kaxkara
kontuan hartuz gero.

Kontzejuko eraikin berean kokatzen ziren mutilen
"Herriko Eskokak" higiene eta osasun aldetik aurkitzen
ziren egoera negargarriaz Udala ohartarazi zuten batzordekideek aho batez. Are, egoera hura berehala bideratzeko
lanari ekiteko ere eskatu zieten herriko agintariei.

Herriko Irakaskuntza Batzordearen aholku-eskari
hau premonitorioa ere bilakatu zen. Urte berean, azaroan,
mutilen "Herriko Eskolak" berehala ixteko agindua eman
zuen Bizkaiko Irakaskuntza Publikoko Batzordeak, artikulu honen hasieran azaldu dugunez.
Udalak bera ere, egia esan, eskoletako lanari arreta
berezia eskaini zion. Irakasleei euren txostenak eskatuz gainera, azterketak egin ziren ikastetxeetan ikasturtea bukatu
aurretik.
Udala, bere aldetik, eskoletako lana saritzeko bere
kontuak garaiz aterata zeuzkan. Halaber, 1908ko udal
aurrekontuetan 450 pezeta jarriak zituen, umeei sariak
banatzeko; beste 100 pezeta irakasleen lana saritzeko (36).

Izan ere herriko agintariek hurbiletik jarraitzen hasi
ziren herriko Irakaskuntzaren arazoak urte haietan.

Imanol Oruemazaga.

LABURDURAK

BFA : Bizkaiko Foru Aldundiaren Artxibategia. Bilboko Maria Diaz de Haro kalean dagoena.
OUOBA: Ondarroako Udal Osoko Bilera Agiria.
OUOBAL: Ondarroako Udal Osoko Bilera Agirien Liburua.
SKOAK: Santa Klara Ondarroako Arrantzaleen Kofradia.
SKOAKBA: Santa Klara Ondarroako Arrantzaleen Kofradiako Bilera Agiria.
SKOAKBAL: Santa Klara Ondarroako Arrantzaleen Kofradiako Bilera Agirien Liburua.
(34) BFA, Udalak, Ondarroa. 3.D-L/004, "Libro de actas de plenos" (2-12-1906/9-5-1909), 285. or.

(35) Ondarroako Udal Artxiboan gordetzen da "Libro de Actas de la Junta de Instrucción Pública (11.VI.1906-1933.I.05)". BFA,
Udalak, Ondarroa.
(36) BFA, Udalak, Ondarroa. 12.C-C/001. "Presupuesto Ordinario de 1908"
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ONDARROAKO UDALA:
EZTABAIDA POLITIKOEN
GUNEA
JOSE ANTONIO GARRAMIOLA
"KONTZEJAL ESPAÑOLISTA"ren
GARAIA

Imanol Oruemazaga Baseta

G

arai hartan, bi urtetik bi urtera, urtearen amaiera
aldera, udal hauteskundeak egiten ziren udalerri
guztietan, zinegotziak lau urtetarako hautatzen
zirelarik. Gero, hurrengo urtearen lehengo egunean,
Urtebarri egunean, udala berriztatu ohi zen, aurreko legealditik udal aulkietan jarraitzen zuten eta azken hauteskundeetan herritarrek aukeratutako zinegotzien artean alkatea
aukeratzen zutelarik.
Hurrengo urteetan udalaren gestioan izan zuen eraginagatik, 1905.11.12an egin ziren udal hauteskundeetako
datuak ahalik eta zehatzen azaltzen saiatuko naiz.

1905.11.12KO
UDAL HAUTESKUNDEAK ONDARROAN.
Bi barrutitan banatua zegoen herria, barruti bakoitzak bere hautesleak eta hautagaiak zituelarik.

1. barrutia kontzejuan (2) kokatua zegoen. 543 hautesle zeuden deituak barruti honek zituen bi hautesontzietan
euren botoa ematera.
2. barrutia, aldiz, herriko eskoletan, 444 hautesle
zeudela deiturik bertan jarritako hauteskunde-mahai bakarrera.

Guztira, 987 hautesle (3). Kontuan izan behar dugu
emakumeek ez zutela botorik emateko eskubiderik. Eta
gizonezkoen artean ere, 25 urtetik gorakoek soilik.
1905.11.25eko udal hauteskundeen emaitzak:
1. Barrutian:

* 543 hautesleetatik 436k eman zuten botoa.
* Emaitzak:

Hautagaiak

1.- Isidro Etxebarria Crespo

2.- Juan Uranga Mendizabal

Azken urte hauetan Ondarroako Udalean gertatu eta gertatzen ari diren tirabirak eta ulertezinak ikusiz,
ez zaigu txarto etorriko ondarrutarroi duela ehun urte Ondarroako Udalean gertatu zirenak ezagutzea.
Garai hartan Ondarroako Udala herritarrek bizi izan zuten giro polítiko suminduaren islada izan zen
"1908ko Ondarroarrak" izen burupean, "BIZKAITARREK ETA TRADIZIONALISTEK SORTUTAKO OLATUEN ZURRUNBILOAN" atalean Bizkaitarren eta Tradizionalisten artean zegoen giro politikoaz hainbat datu azaldu dugu
urtekari honetan (ikus 20-23 orrialdeak).
Orrialde horiek irakurriz, ohartu zera, irakurle, nolako amorruarekin prestatu ziren tradizionalistak
1.905.11.25ean egin ziren udal hauteskundeetan parte hartzeko. Tradizionalisten artean, euren ustez, entzutetsuenak aukeratu zituzten hautagaitzat. Hauen artean, Juan Antonio Garramiola Olarreaga, ospe handiko tradizionalista.
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3.- Jose Ant. Garramiola Olarreaga
4.- Doroteo Urkizu

1. mah.

2. mah.

OROTARA

182

46

228

183

145

140

46

59

55

229

204

195
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2. Barrutian:

* 444 hautesleetatik 314 boto emaile.
* Emaitzak:

Hautagaiak.

1.- Segundo Ibaibarriaga Zelaia

OROTARA

2.- Domingo M. Markuerkiaga Arrasate

3.- Kandido Arriola Otxoantesana

4.- Domingo Beitia

177

171

133

122 (4)

Hauteskunde hauek bizkaitar eta tradizionalisten
artean zegoen gatazka giroan egin ziren. Haueskundeetan
ohi den baino giro politizatu eta beroagoan, esango nuke.
Honen lekuko ditugu 1. eta 2. barrutian jasotako botoen
eskrutinio aktak. Batan zein bestean, herritarrek zinegotzitzat aukeratutakoak onartu eta aldarrikatu eta gero, J. A.
Garramiolaren protesta luzea gehitzen da, hauteskunde
haien aurretik hauteskundeetarako giro baketsua ziurtatu
nahirik, bizkaitar eta tradizionalisten ordezkariek udaletxean egin zuten bilera berezia gogoratuz, eta han hartutako
erabakiak apurtu izana bizkaitarrei leporatuz. Protesta agiri
hauetan, españoltzat aurkeztu zuen bere burua J. A.
Garramiolak (5).
1905.11.12ko hauteskundeetan hautatuak izan ziren
sei zinegotzietatik bi, Jose Antonio Garramiola eta Kandido
Arriola "Concejales de la Minoría Españolista" moduan
agertuko zaizkigu 1906. urtean, geroago ikusiko dugunez.
Herrian bizi zen giro politikoaren ezaugarri.
1906ko Urtebarri egunean, bildu ziren udaletxean
aurreko legealditik udal aulkietan jarraitzen zuten bost
zinegotziak eta azken hauteskundeetan herritarrek aukeratutako beste laurak. Bilera honetan Segundo Ibaibarriaga
Zelaia alkatetzat hautatu zuten, botazioko 9 txarteletatik
zortzitan beronen izena irakurtzen baitzen. Beste botoa,
bakarra, Isidro Etxebarriak jaso zuen. Txarto pentsatzea ote
da boto bakar hau Jose Antonio Garramiolak eman zuela?
Dena den, boto bakar honek iragartzen zuen gutxiengo tradizionalistak hurrengo urteetan Ondarroako Udalean egingo zuen oposizio-politika (6).

(1) Idazlan hau beste idazlan luzeago baten atala dugu. Urtekari honetan agertzeko laburtu dut. 1908. urteko gertaerei mugatuko naiz gehien bat.
(2)) Garai hartan herritarrek honela deitzen zioten udalari zein udaletxeari.

(3) Ikus 1905.11.12ko hauteskundeetan herritarek emaniko botoen eskrutinioko hiru aktak. BFA (Bizkaiko Foru
Artxiboa), Udalak, Ondarroa, 11.C-C/002, "Expediente General de la Elección de Concejales".
(4) 1905.11.12ko hauteskundeetan herritarek emaniko eskrutinioko hiru aktak. BFA, ibid.

(5) 1905.11.12ko hauteskundeetan herritarek emaniko eskrutinioko hiru aktak. BFA, ibid.

(6) OUOBA, 1906.01.01. BFA, Udalak, Ondarroa, Libro de actas de Plenos (1903-1906), 226-227. or.
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JOSE ANTONIO
GARRAMIOLA OLARREAGAREN
JARDUERA UDALEAN.
J. A. Garramiolaz zertzelada batzuk.

Garramiolatarrek familia oso entzutetsua osatzen
zuten Ondarroan.

XIX. gizaldian, Udal zinegotzien artean sarritan
agertzen dira garramiolatarrak; besteak beste, Juan Bta.
Garramiola zinegotzitzat aukeratu izan zen 1857ko udal
hauteskundeetan, eta Eugenio Garramiola ere zinegotzi
izan zen 1885-1886 urteetan. Ondarroako parrokiako abadeen artean ere aurkitzen dugu garramiolatarrik.

Jose Antonio Garramiola bera (Ondarroa,
1853(?)/1914) zinegotzi eta alkate ere izan zen 1895-1897
eta 1897-1899 agintaldietan. 1936/1939ko gerra garaian,
bere omenez, Kale Handiari Garramiola izena jarri zioten
agintari frankistek. Izen honekin jarraitu zuen 1979ko udal
hauteskundeen ondoren betiko izena berreskuratu zuen
arte.

J. A. Garramiola, herriko botikaria izan zen. Kale
Handian, gaur 64. zenbakia duen etxebizitzaren jabea ere
bazen, bertan bizi zelarik. Ezkongai hil zen 60 urte zituela.
Herriko jauntxoetariko bat, dudarik gabe. Bere hiletak ere
herriko gorengo mailan zeuden herritarrei egin ohi ziren
mailakoak izan ziren. Hainbat fraide karmeldarrek, euren
galazko kapa zuri eta guzti, ilada bitan, Kale Handian zehar
lagundu omen zioten bere atauteari elizaraino (7).

J. A. Garramiola udaleko zinegotzia
(1906-1909)

Jose A. Garramiola Olarreagak 53 urte zituen
Ondarroako Udaleko zinegotzien aulkian eseri zenean
1906-01-01ean. Bere gain hartu zuen gutxiengo tradizionalistaren lema eta protagonismoa Ondarroako udalean. Bera
izan baitzen tradizionalisten bozgorailua 1906/1909 urteetan.
1906. urte berean badira bi gertaera, J. A. Garramiola
bera protagonista izanik, hurrengo urteetako bere zinegotzi
jardueraren nondik norakoa islatzen eta seinalatzen digutenak. 1906.01.21eko udal bileran aurkeztu zuen mozioa,
bata. Bestea, 1906.02.12an Bizkaiko Foru Aldundira igorri
zuen salaketa idazki luzea.

Gertaera bi hauetaz hitz bi.

1906.01.26ko mozioa.

Udaleko zinegotzien aulkian eseri eta egun gutxira, J.
A. Garramiolak 15 puntuko mozio luzea aurkeztu zion udal
osoari.
Mozioan denetik zegoen. Ez ziren falta aurreko
Udalak hartutako zenbait erabakiren salaketak, Bitoriano
Zelaia injineriaren izendapenaz eta ikuztegi berriaren herrilanen likidapenaz, besteak beste. Eguneroko udal lanei
buruz ere, herriko kaleetan nabarmentzen zen zikinkeria eta
antzeko beste salaketez gain, udal bileretarako gaien
zerrenda bilera egunaren aurreko ostegunerako zinegotziei
banatzea eta tenore honetako eskariak.
Udal bileran irakurri ondoren, Garramiolak berak
zenbait azalpen egin zituen mozioaz. Ondoren eztabaida
luzea, baita garratza ere tarteka, sortu zen J. A. Garramiola,
Jose Maria Goitia eta Isidro Etxebarria. J. M. Goitia udaleko Prokuradore Sindikoa zen, eta Kontu-hartzailea I.
Etxebarria. Azkenean, udalgizonek puntuz puntu bozkatu
zuten aipaturiko mozioa. J. A. Garramiolak eginiko hamalau eskarietatik, zazpi aho batez onartu zituen udal osoak,
bost atzera bota, bat ez zen bozkatu "quorum" faltagatik,
eta beste bat hurengo bilera batean aztertzeko geratu zen.
Honetan, gaueko 12:30ak arte luzatu zen udal bilera.
Oraindik gaien zerrenda bazeuden gai batzuk eztabaidatu
gabe. Baina bilera bertan behera uztea erabaki zuen S.
Ibaibarriaga alkateak, J. A. Garramiolaren protesta artean;
honek bilera jarraitzea nahi zuen gai guztiak aztertu arte (8).
Mozio honek eta ondorengo eztabaida liskartsuak eta
botazioaren emaitzek islatzen digute ezin hobeto J. A.
Garramiolaren udaleko jarduera, udaleko zinegotzi izan zen
denbora guztian. Herritarren bizimodua hobeagotzeko
ekarpen baliogarriak, batetik; norberekeria eta abertzaletasunari zion gorrotoa zeriela besteak.

(7) Datu hau T. Solabarrieta nire adiskide ondarrutarrak eman dit. Berak sarritan entzun omen zion bere amari.

(8) J. A. Garramiolaren mozioak eta ondoren eztabaidak OUOBALren 18 orrialde hartzen ditu. Mozioak berak 8
orrialde, beste bi Garramiolak berak mozioa irakurri ondoren emaniko azalpenek, eta gainerakoa zinegotzien arteko eztabaidak eta botazioak. BFA, Udalak, Ondarroa, Libro de actas de Plenos (1903-1906), 241-"249. cincotris" or.

Agiri hau idazterakoan, 241. orrialdea "241bis-241-cincotris" zenbakiak asmatuz biderkatu zuen idazkariak.
Berdin gertatu zitzaion 249. orrialdearekin ere, "249.cincotris" orrialderaino luzatuz orrialdeztapena.
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1906.02.12an Bizkaiko Foru Aldundira
igorritako salaketa idazkia.

Ondarroako Udalak 1906.03.04an egin zuen bileran
Bizkaiko Foru Aldundiak Udalari eginiko eskariaren berri
eman zen. J. A. Garramiolak Foru Aldundiari zuzendutako
salaketa-idazkiari buruz Udalaren argigarriak eskatzen
zituen Foru Aldundiak.
Salaketa-idazki honen hasierak honela zioen:

Exma. Diputación Provincial de Vizcaya.
Exmo. Señor. El que suscribe, mayor de edad, natural y vecino de la villa de Ondarroa y concejal en
Ayuntamiento de la cuerda y significación
Españolista desde el día primero de Enero último
transcurrido... se vé en la sensible necesidad de
molestar a V. E. acusando a la mayoría de sus compañeros que no siguen igual marcha ni política ni
administrativa de las enormes transgresiones legales siguientes, que con justificantes fehacientes me
cabe el alto honor de exponer y someter al estudio y
resolución, siempre inspirada en los temperamentos
de mejor acierto de la prestigiosa Diputación de
Vizcaya.
Ondoren, Ondarroako udalak, 1906.01.07 eta 14ko
bileretan, egin zuen herri ikuzleku publikoa (labadero)
berriaren eraiketa lanen likidapen irregularra salatzen zuen,
irregulartasunaren zenbait froga ere gehituz.
Salaketa-idazkia honela amaitzen zuen:

"Existen en esta Corporación municipal otras
transgresiones monstruosas é ilegales que iré suministrando a V. E. para poner coto a tamañas irregularidades que en todo caso caben explicarse en períodos de anarquía, propios de los temperamentos
librados en el estúpido ideal biskaitar-separatista"... (9)

Agiri honetan argi eta garbi nabarmentzen zaigu,
batetik, noraino iristeko prest zegoen J. A. Garramiola bere
zinegotzi jardueran; eta, bestetik, euskal nazionalismoarenganako ezinikusia eta gorrotoa zela bere zenbait ekintzen
azken arrazoia.
Goazen, bada, J. A. Garramiola zinegotziak hurrengo
urteetan, 2008. urtean, bereziki, udalean egin zuen ibilbidea
ikustatzea, ibilbide horren zenbait urrats azalduz.
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J. A. Garramiolaren udal jarduera
hurrengo urteetan
J. A. GARRAMIOLA UDAL BILERETAKO PEREXILA.

Izaten zen udal bilera guztietan, -udal bilera gutxitara huts egin zuen- ez zen isilik egoten. Aktiboki parte hartzen zuen. Halaber, 1906-1908. urteetako udal bilera agiriak J. A. Garramiolaren galdera, iritzi eta ekarpenez beteta
agertzen dira. Ba ote dago bileraren bat J. A. Garramiola
batzarrean izan eta hitzik egin gabe irten zuenik?
Udal bilera guztietan zeukan zerbait galdetzeko edo
eskariren bat egiteko. Ikus, besteak beste, 1908.08.09ko
udal bileran egin zituen eskari-galderen sorta:
"El Sr. Garramiola pide una nota de los tubos
porque ha visto varios colocados y quiere saber si
están incluidos en la relación; pide también la reunión de la Junta de Sanidad, para tratar de la desaparición de los estercoleros en que están convertidos ciertos puntos. Pide también se le proporcione
la escritura de fianza del depositario para ver si
está en forma legal; pregunta cuando se hará la
inauguración oficial del retoño del árbol de
Guernica y la fiesta escolar que se acordó hacer, a
lo que el Sr. Uranga contestó que habiéndose suprimido las fiestas queda también eso suprimido por
ahora. Pregunta el Sr. Garramiola por cuánto tiempo se ausentó el Sr. Secretario, y se dió por terminada la sesión de que yo el secretario accidental
certifico" (10).

Udal bilera agiriaren atal honek, besteak beste, J. A.
Garramiolaren izaera konplexuaren atal bat nabarmentzen
digu: hots, bere jarrera kontrolatzailea, fiskalizatzailea.
Hala ere gai askotan aberasgarriak izaten ziren bere iritzi
eta ekarpenak. Lagun giroan eginak, gainera. Hauetariko
batzuk aipatuko ditugu hurrengo atalean.

Beste gai batzuetan, hala ere, berehala agertzen zen
J. A. Garramiolaren izaera erasotzailea, fiskalizatzailea eta
legezalea. Batez ere bere pentsaera tradizionalista-espainolistari ikutzen zioten gaietan. Kasu hauetan, J. A.
Garramiolari, oilarra balitz bezala, ileak harrotzen zitzaizkion, eta bera bakarrik nor sentitzen zen zinegotzi bizkaitar
guztien kontra ere egiteko. Are, bere kordako ez ziren beste
zinegotziekin mokoka eta erasoan berehala hasten zen.
Segundo Ibaibarriaga alkateari jarkitzera ere iritsi zen
behin.

(9) OUOBA, 1906.03.04. BFA, Udalak, Ondarroa, Libro de actas de Plenos (1903-1906), 281-285. or.
(10) OUOBA, 1908.08.09. BFA, Udalak, Ondarroa, Libro de actas de Plenos (1903-1906), 320. or.
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Kasu hauek ez ziren gutxi batzuk izan, zoritxarrez.
Urte haietako udal bilera agirietan sarritan agertzen dira.
Adibide batzuk geroago aipatuko ditut «Alde ilunak» atalean.
Dena dela, J. A. Garramaiolak Ondarroako Udalera
eraman zuen bizkaitarrek eta tradizionalistek, kalean, egunerokotasunean bizi zuten borroka. Hori bai, legaltasunezko jantziekin apainduta. Honetan maisu izan baitzen.

J. A. GARRAMIOLAREN ZINEGOTZI JARDUNA:
ALDE BAIKORRAK.

Alde baikorrean izendatu behar ditugu, dudarik gabe,
berak Ondarroako udal bileretan, gai ezberdinen inguruan,
aurkeztu zuen hainbat mozio eta proposamen konkretu.
Mozio asko aurkeztu zituen zinegotzi izan zen 1906-1909
urteetan. Monografikoak, batzuk. Gai ezberdinak biltzen
zituztenak, besteak.

Zer esan gai ezberdinei buruz eman zituen iritzi eta
egin zituen ekarpen puntualez. Udal bileretan tratatzen
ziren gai guztietan parte hartzen baitzuen, bere ekarpena
eginaz edo bere iritzia emanaz.

Danak izendatzea luzeegia izango litzatekenez,
batzuk soilik, nire uste apalean interesgarrienak, aipatuko
ditut ondoren.
- Herriko Eskolak ixteko aginduaren aurrean:

Artikulu berezia eskaini diogu gertaera honi urtekari
honetan. Ikus "Irakaskuntza Ondarroan. Herriko eskolak
itxi zituztenekoa" artikulua.
Izan ere, lehergailu bat bezala erori zen Ondarroan
1908.11.05eko Bizkaiko Hezkuntza Batzordetik iritsi zen
agindu zorrotza.

Berehala heldu zion gaiari Ondarroako Udalak.
Behin betirako konponbide baten bidean eskola berriak
eraikitzea eta behar ziren diru laguntzak eskatzeko espedientearen hasiera emateaz gain, behin-behineko toki bat
aurkitzeko Segundo Ibaibarriaga alkatea eta J. A.
Garramiola bera izendatu zituzten (11).

Egia esan, erabakia dramatikoa izan arren udal agintarientzat ere, hauek jakitun zeuden jada herriko eskolen
egoera jasanezinaz. Eskolen egoera larria behin baino
gehiagotan aipatu eta salatu baitzen udal osoko bileretan.
Jose A. Garramiola berak ere herriko eskolek jasaten
zuten egoera larriaz sarritan ohartarazi zituen beste zinegotziak. Konponbidea aurkitu beharra ere udal bilera askotan
azaldu zuen. Izan ere, bera zen eskolen egoeraz gehien
arduratzen zen zinegotzia.

Besteak beste, aipa dezagun hemen eskola berriak
eraikitzeko gaurko Kafeko Atze kalean zeuden Legardaren
ontziolak erosteko 1907.10.13ko udal bileran aurkeztu
zuen mozioa (12).

Proposamen hau defendatu ere gartsu defendatu zuen
J. A. Garramiola berak hurrengo udal bileran. Ez zuen,
bada, gogotsu defendatuko, zeren, udal bileran azaldu zuen
moduan, "...hoy mismo se ha fijado en que la escuela del Sr.
Leibar es incapaz a pesar de haber cambiado de local,
puesto que los niños estaban en las escaleras, por lo que se
impone la necesidad de construir nuevas y... (jarraitu zuen
aipaturiko ontziolak zeuden lur-eremuaren abantailak aipatzen) (13).

Are gehiago, Ondarroako Hezkuntza Batzordeak ere
arazo larri honetaz ohartarazi zuen udala bera.
1908.02.07an egin zuen bileran, herriko maisuen txostenak
jaso eta aztertu ondoren, idatzi zuen informeak ez zuen
uzten ezelako zalantzarik.

Halaber, herriko eskolez, batez ere kontzejuko lehen
eta hirugarren solairuan kokatzen zirenei buruz Bizkaiko
Osasunketa Ikuskariak esandako "éste es un centro de futuros tísicos" hitzak berretsi ondoren, Ondarroako Hezkuntza
Batzordeak berak zera utzi zuen idatzita:
"Faltaría a su deber esta Junta si no hiciera
notar al Ayuntamiento la suma y urgente necesidad
de construir lugares adecuados para escuelas, en
forma tal, que procurando la salud de los vástagos
que han de formar nuestra generación futura, reciban en mejores condiciones el nutrimiento que tiene
que ilustrar sus inteligencias, formando a la vez sus
corazones para que un día sean útiles a Dios, a sí
mismos y a la Sociedad" (14).

(11) OUOBA, 1908.11.15. BFA, Udalak, Ondarroa, Libro de actas de Plenos (1903-1906), 351-352. or.

(12) OUOBA, 1907.10.13. BFA, Udalak, Ondarroa, Libro de actas de Plenos (1903-1906), 189-191. or.
(13) OUOBA, 1907.10.22. BFA, Udalak, Ondarroa, Libro de actas de Plenos (1903-1906), 193-195. or.

(14) BFA, Udalak, Ondarroa, 3.C-L/003, Libro de actas de la Junta de Instrucción Pública (1906-1933), 18. or.
Ondarroako Hezkuntza Batzordearen bilera hartan parte hartu zuten Bonifazio Larrañaga jarduneko alkateak
(lehendakari), eta J. Agustin Zenarruzabeitia parrokoak, Jose A. Garramiola, Andres Urkizu eta Antonio Arriolak
(bokalak). Azken lau hauek udalak hautatuak.
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Zorionez mutilen herriko eskolak bi hilabete baino
lehenago ireki ziren berriz ere.
- Herriko osasunketa arazoak:

Halaber, difteria izurritea zela eta Anakleto
Gaztañondo herriko osagilearen kontra Udalera iritsi ziren
herritarren kexen aurrean (15), J. A. Garramiola berak
Herriko Osasunketa Batzordea berehala biltzea eskatu zuen
“(...)en vista de que la epidemia diftérica no
ha desaparecido por completo, y en vista de que no
hay limpieza en fuentes, muelles y otros sitios públicos, para tratar estos asuntos que son de su incumbencia” (16).

J. A. Garramiolaren eskari hau ez zen izan beste
batzuei arazoaren ardura botatzeko. Ezta gutxiagorik ere! J.
A. Garramiola bera ere baitzen Herriko Osasunketa
Batzordeko kide.

Herriko kaleetako zikinkeria, izan ere, bere
buruhauste larria bikakatu zen. Baita sarritan salatu ohi
zuen udal bileretan herriko kaleek eta zerka-kantoiek
eskaintzen zuten irudi penagarria. Hona hemen salaketa
hauen adibide bat.
"... el Sr. Garramiola denuncia la poca limpieza que hay en calles, callejones y cuadras, la que
siempre es necesaria (garbiketa, noski) lo es ahora
mucho más por los repetidos casos de fiebres gástricas que existen en esta localidad y dice que están
abandonados los corredores, la calle del Cierzo y
callejones que no se limpian a diario por negligencia de los alguaciles empleados varias veces en ocupaciones impropias de su cargo. Existen por
doquier, dice, troncos, palos, barricas y carricoches
entorpeciendo la via pública en perjuicio del barri-
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do; se tiran a la calle a mansalva despojos vegetales, palos y aguas sucias, con las que una tarde
mojaron al venerable sacerdote D. Marcelino
Cruceño y al dicente el pantalón de fiesta que
posee; no se hace caso ni obliga a ciertos propietarios de los solares de la calle del Cierzo a que limpien los muros iervales y sarzales (sic) que son
albergue de ratas y otros bichos inmundos que propagan las enfermedades y que segidamente deben
desaparecer obligando a aquellos.(17)

Jakingarri deritzat J. Antonio Garramiola bera
Ondarroako Hezkuntza Batzordeko kidea ere izan zela
garai hartan.

J. A. Garramiola bera herriko botikaria izanik, garai
hartan Ondarroako herriak jasaten zituen izurriteek
buruhauste franko ematen zioten.

O N

Negargarria -nolabait interesatua ere, agian?- Jose
A. Garramiolak udal bileran irudikatu eta salatu zuen irudia!

Atal honen hasieran aipatu dugun J. A. Garramiolak
Herriko Osasunketa Batzordea biltzeko egin zuen eskaria
hurrengo hileetan ere berretsi beharrean aurkitu zen, tronko, egur, tonel eta karroek non nahi jarraitzen zuten kaleetan barrena, hauen garbiketa oztopatuz. Osasunketa batzordearen txostenaren zai egon gabe, udalak bilera berean
agindu zuen kaleetatik traba haiek kendu eta garbiketari
berehala ekiteko (18).

Azkenean, 1908.03.29ko udal bileran irakurri zen
Herriko Osasunketa Batzordearen txostena, A. Gaztañondo
herriko osagileak sinatua. Arantzamendi anaiek Kale
Handiko 1. eta 30 etxebizitzetako saneamendu eza aipatzen
zuten soilik (19).

J. A. Garramiolak agian itxaroten zuen kaleetako
zikinkeriaz, ordea, hitzik ere ez. J. A. Garramiolak berehala erreakzionatu zuen. Bilera berean, aipatutako txostena
irakurri eta segidan Ibaibarriaga anaiean kortaren arazoa
mahaigaineratu zuen.

Herritarren osasunketan eragin zuzena zeukan beste
arazoa larria herriko kaleetan, Goiko kalean eta Kale
Handian, gehien bat, etxebizitzekin nahasian zeuden kale
baserriak izan ziren.
Hauetariko korta bat Likona dorrean Ibaibarriaga
anaiek zeukatena. Jose A. Garramiola bera bizi zen etxebizitzatik oso gertu.

(15) Izurriteen gaiaz, ikus "Ondarroa 2007" urtekaria, 28. or.

(16) OUOBA, 1908.01.26. BFA, Udalak, Ondarroa, 3.D-L/004, Libro de actas de Plenos (1906-1909), 245. or. Eskari
hau, antza, hor nonbait galdu zen. J. A. Garramiola eskari bera berretsi egin beharrean aurkitu zen 1908.03.08ko
udal bileran. Azkenean iritsi zen Udalaren eskuetara Herriko Osasunketa Batzordearen txostena (Ikus OUOBA,
1908.05.03. BFA, Udalak, Ondarroa, 3.D-L/004, Libro de actas de Plenos (1906-1909), 258-259. or.)
(17) OUOBA, 1907.09.10. BFA, Udalak, Ondarroa, 3.D-L/004, Libro de actas de Plenos (1906-1909), 164. or.

(18) OUOBA, 1908.03.08. BFA, Udalak, Ondarroa, 3.D-L/004, Libro de actas de Plenos (1906-1909), 252. or.

(19) OUOBA, 1908.03.29. BFA, Udalak, Ondarroa, 3.D-L/004, Libro de actas de Plenos (1906-1909), 257-258. or.
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Lekeitioko Udalak abereen kortak herri barrutik kentzeko eman zuen agindua eredutzat hartu arren, kortak
herritik kanpora ateratzeko eskatzera ez zen ausartu, antza
J. A. Garramiola. Baina Ibaibarriaga anaien kortak izurrite-gunea zirela argudiatuz, herri osorako zimaur-biltegia
Zaldupen eraikitzea proposatu zuen 1908.03.29ko udal
bileran eta udalak onartu (20).

Urte berean, 1908.11.24ko udal bileran aurkeztu
zuten Irusta herriko beharginburuak 1908.11.17an egin
zuen proiektua. Bertan simaurtegi edo zabortegi berria
Zaldupen eraikitzea aurreikusten zen (21).

Mahai gainean geratu zen proiektua, inolako erabakirik hartu gabe. Beste zinegotzi batzuek, proiektu txikia
zela kontuan hartuz, Irusta teknikariaren oniritzia nahiko
zela defendatu arren, Gimon herriko arkitektoaren oniritzia
eskatzen zuen J. A. Garramiolak, honela erabaki baitzuen
udalak 1908.03.29ko bileran. Eta arrazoia zeukan (22).
- Gernikako Arbolaren kimua Ondarroako
Alamedan landatua.

"Círculo Carlista"ren bazkideak izanik (23),
Karlismoaren ikur ziren Fueroak eta Gernikako Arbola bera
Ondarroako kaleetan ere presente egoteko gogotsu jardun
zuten Ondarroako zinegotzi tradizionalistek.

Halaber, J. A. Garramiola bera izan zen
1907.10.22an Ondarroko Udalari proposatu ziona,
Gernikako Arbolaren kimu bat ekarri zezala Alamedan landatzeko, bidenabar Alamedari "Alameda de los Fueros"
izena emanaz (24).

Hurrengo udabarrian, pozez jaso zen Ondarroako
udalean Foru Aldunditik iritsitako albistea. Prest zeukaten
Ondarroako udalak eskatutako kimua. Berehala, eta J. A.
Garramiolaren proposamena onartuz, Uranga eta Goitia
zinegotziek osatutako ordezkaritza ofiziala izendatu zuen
Udalak, Gernikan zuhaitz kimua jaso zezan (25).

Are, telegrama bat ere igorri zioten Bizkaiko Foru
Aldundiari, jakinaraziz biharamunean bertan joango zela
Gernikara udal ordezkaritza "...a por el retoño del sagrado
roble de Gernika." (26).
Hurrengo astean, 1908.03.29ko udal bileran, agertu
zuten Gernikako Arbolaren kimu hura. Baita landare hura
Gernikako Arbolaren kimua zela baieztatzen zuen ziurtagiria ere, Bizkaiko Foru Aldundiko eta Gernikako Juntetxeko
arduradun nagusiak berak sinatua (27).

Izan zen zinegotzien artean alkar zoriontzerik. Hura
poza! Baina ez dagoenez arantzarik gabeko larrosarik, udal
aretoan bor-bor irakiten zegoen poz hura berehala desagertu zen.

Udal ordezkariek Gernikara eginiko bidaia zela-eta,
J. A. Agirreoak J. M. Goitia eta J. Uranga zinegotziei aurpegiratu zien bidaia trenez egin zezaketela, eta ez Aspiltza
ostatuko landoa eraman, premiazko ez ziren gastuak eraginez udalari. Goitia zinegotziak bere erabakiaren arrazoiak
azaldu ondoren, aurrera jarraitu zuen bilerak. Zuhaitzaren
landatzeaz hainbat erabaki hartu ziren, denek ados baitzeuden jai giroan burutu behar zela (28).
Azpimarratzekoa dugu gestio eta bilera guzti hauetan
J. A. Garramiolak izan zuen protagonismoa. 1908.03.08ko
bileran iragarri zuen mozio berezia aurkezteko asmoa bete
nahirik-edo, Gernikako Arbolaren kimua landatzeko eguna
"Eskola Jaia" bihurtzeko asmoz, proposamen hau aurkeztu
zion udalari:
"... que con motivo de la bendición del retoño
del Arbol de Guernica se celebre una fiesta escolar
contando con el concurso del Director de la Banda,
maestros, etc.; a cuyo efecto proporcionaría él una
letra apropiada para que puesta la música por el
Director, sea cantada en el acto de bendición por los
niños de las escuelas".

Udalak bilera berean onartu zuen proposamena, eta,
berehala, izendatu zituen I. Etxebarria eta J. Uranga zinegotziak, Musika Bandako zuzendaria eta udal Idazkaria
jaiaren antolaketaz ardura zitezen (29).
Harrigarria bada ere, J. A. Garramiola bera batzorde
honetatik at utzi zuten!

Bidenabar, Gernikako Arbolaren kimua Alamedan
landatzeko egitasmoa aurrera zihoan. Bi plano ere egin
ziren. Jeronimo Irusta herriko beharginburuak
1908.04.18an egina, bata. Bestea, Pedro Gimon arkitektoak, 1908.04.28an (30). Ondarroako Udal Artxiboan gordetzen
dira biak.
Gernikako Arbolaren kimua Ondarroan landatzea eta
urte batzuk lehenago egindako Alamedari "Alameda de los
Fueros" izena ipintzeak Ondarroako zinegotzi tradizionalisten et "Circulo Carlista" beraren ideologia politikoaren
ezaugarri eta leluko argia dugu, dudarik gabe.

Baina Ondarroako tradizionalisten ideologiak bazeukan beste alderdi bat. Ondarroako zinegotzi tradizionalistek
nabarmendu zuten alderdia, hain zuzen. "Espainolismoa",
alegia.
Anakronikoa badirudi ere, "Espainolismoa" indarrean zegoen duela ehun urte Ondarroako udalean. Nolako
indarraz, gainera!

Aurrera ere aipatu dut J. A. Garramiola bera
1905.11.12ko udal hauteskundeetara "Concejal de la
Minoria Españolista" gisa aurkeztu zela (31).

Zinegotzi hautatu eta gero ere, bere ideologia eta
jarrera tradizionalistari -"espainolistari" berak deitzea hain
maite zuen moduan-, tinko eutsi zion Ondarroako udalean
ere. Zein bere hitzetan, zein bere eguneroko jardunean.
Hona hemen adibide bazuk.
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Aurrera ere aipatu dugu (ikus “1906.02.12AN
BIZKAIKO FORU ALDUNDIRA IGORRITAKO SALAKETA IDAZKIA”
atala) J. A. Garramiola berak 1906.02.12an Bizkaiko
Diputazioari igorri zion txostena, zeinetan Ondarroako
Udalean gehiengoa zeukan nazionalistek 1906.01.06an
hartu zuten erabaki irregularra salatuz.
Agiriaren lehen orrialdean bere burua honela aurkeztu zuen Jose Antonio Garramiolak:
"El que suscribe, ... y concejal de su
Ayuntamiento de la cuerda y significación españolista desde el día primero de Enero último" (32).

Handik egun gutxira, 1906.02.20an igorritako gehigarriaren hasieran ere "Jose Antonio Garramiola
Olarreaga (...) y concejal españolista de su Ayuntamiento,
Jose Ant. Garramiola..." (33). Eta sinatzeko garaian ere "El
concejal españolista de su Ayuntamiento, Jose Antonio
Garramiola" (34).

Ildo berean aipagarri deritzat 1906.11.03an "Junta
Municipal delakoaren bileran Jose Ant. Garramiola, Pedro
Usandizaga eta Kandido Arriola zinegotziek eta alderdi
politiko bereko beste hainbat herritarrek aurkeztu zuten
helegite idazkia. Ondarroako Udalari eskatzen zioten bertan behera utz zezala udalak berak Silbestre Ambrosio
Barrena Herri Epaitegiko idazkariari eta P. Maria Leibar
Eskoletako maisuari udalak eman ohi zien 500 pezetako
eskupekoa kentzeko aurrera hartutako erabakia.
Aipaturiko hiru zinegotziek helegite idazkiari hasiera eman zioten "Los que abajo firman concejales de la
minoría Españolista de ese Ayuntamiento..." (35). Eta sinatzeko garaian bakoitzak bere izen-abizenen aurrean "El
concejal de la Minoría españolista..." idatzi zuen (36).

Euren buruari jarritako "titulu" hauek ez ziren izan
euren buruari jaurtitako lorak, euron hainbat udal-jarduketaren eragile eta jomuga baizik. Jarrera "espainolistaren"
adibideak ditugu, besteak beste:

(20) BFA, Udalak, Ondarroa. 3.D-L/004, Libro de actas de Plenos (1906-1909), 258-259. or.

(21) Ondarroako Udal Artxiboan gordeta daude proiektu honen planoak. BFA, Udalak, Ondarroa, 12.C-C/001,
"Proyecto de la nueva caseta del estercolero o escombrera en el punto llamado Zaldupe para el servicio de la limpieza de las calles y demás extremos de la villa" txostena.
(22) OUOBA, 1908.11.24. BFA, Udalak, Ondarroa, 3.D-L/004, Libro de actas de Plenos (1906-1909), 357. or.
(23) J. A. Garramiola bera "Círculo Carlista"ko lehendakaria ere bazen.

(24) OUOBA, 1907.10.22. BFA, Udalak, Ondarroa. 3.D-L/004, Libro de actas de Plenos (1906-1909), 195. or.
(25) OUOBA, 1908.03.08. BFA, Udalak, Ondarroa. 3.D-L/004, Libro de actas de Plenos (1906-1909), 251. or.

(26) OUOBA, 1908.03.22. BFA, Udalak, Ondarroa. 3.D-L/004, Libro de actas de Plenos (1906-1909), 255. or.

(27) OUOBA, 1908.03.29. BFA, Udalak, Ondarroa. 3.D-L/004, Libro de actas de Plenos (1906-1909), 256. or.
Ziurtagiri honetan irakur daitezke laudoriozko hitz hauek ("...un retoño del histórico árbol, símbolo de nuestras
libertades...).
(28) OUOBA, 1908.03.29. Ib. 256-257. or.
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(29) OUOBA, 1908.03.08. BFA, Udalak, Ondarroa. 3.D-L/004, Libro de actas de Plenos (1906-1909), 251. or.

(30) BFA, Udalak, Ondarroa. 12.C-C/001, "Emplazamiento del retoño del Arbol de Guernica en el Paseo de los Fueros.
Año 1908" espedientea.
(31) IKus artikulu honen .... atala, .. or.

(32) OUOBA, 1906.03.08. BFA, Udalak, Ondarroa, 3.D-L/003, Libro de Actas de Plenos (1903-1906), 308. or.
(33) OUOBA, Ib. 313. or.
(34) OUOBA, ib. 326. or.

(35) "Junta Municipal" delakoaren bilera agiria, 2008.11.03. BFA, Udalak, Ondarroa, 3.D-L/002, Libro de Actas de
la Junta Municipal de Ondarroa, (1890-1914), 147. or.a /
(36) "Junta Municipal"...., 148. or.
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- Espainiako Independentziaren Gerrako
"martirien" aldeko mezak.

Agian artikulu honen irakurle askok eta askok ez
duzue honen berririk, baina Independentziaren aldeko
Gerra gogoratuz , maiatzaren bia "nazio jai"tzat izendatzen
zen Espainian, batez ere eskumatiar gobernuek agintzen
zutenean.
Adinean aurrera goazenok ondo gogoratzen dugu
1936ko gerra ondoren, Francoren aginpide garaian nola
ematen zen meza elizetan, agintariek eta eskola umeok
parte hartzen genuelarik.

Duela ehun urte ere, 1908.05.03ko bileran
Ondarroako udalak ere erabaki zuen "celebrar una misa con
nocturno en sufragio de los mártires de la independencia
española", J. A. Grramiolaren eskaria onartuz. Nola ez!
Nork egingo, bada, eskari hura J. A. Garramiola zinegotzi
espainolistak izan ezik! (37).

Meza hura ematen ez zenez, han jarraitu zuen gure
zinegotziak jo eta ke galdezka udalari (ikus udal bilerak
2008.06.09 eta 16).

Azkenean meza hura eman zen Ondarroako parrokian. Udalak 12'50 pezetako faktura ordaindu zion Eugenio
Maria Usobiaga abadeari (38).

Baina J. A. Garramiola eta beste zinegotzi tradizionalisten jarrera espainolistak, udalaren guttiengoa izan
arren, ondorio ilunak, ezkorrak eta, zenbait kasutan, larriak
ere izan zituen udalaren funtzionaketan, hurrengo ataletan
nabarmenduko dutanez
J. A. GARRAMIOLAREN ZINEGOTZI JARDUNA:
ALDE ILUNAK

J. A. Garramiolaren zinegotzi-jarduna aztertzerakoan, alde ilunak aipatu behar nahitaez. Izan ere zenbait kasutan nabaria izan arren bultzada politikoaren eragina, arazo
eta arrazoi legalak ere maiz tartekatzen dira. Honetaz, esan
behar da J. A. Garramiola bera oso legezalea agertzen zaigula bere udal jardunean, behin eta berriz heltzen baitio
legeari bere zenbait jarrera eta erabaki hartzerakoan eta
defendatzerakoan.
Ni neu, gertaera eta ekintza eurak ahalik eta zehatzen
eta fidelen azaltzen saiatuko naiz. Zeure eskuetan uzten dut,
irakurle, bakoitzari dagokion balorapena egitea.

- Udal idazkari berriaren hautaketa.

1908.10.06ko udal bileran idazkari berria izendatzeko dei ofiziala egitea erabaki zuen Ondarroako udalak,
1897ko urritik lanpostu hori betetzen ari zen Domingo
Santiago Iralak dimisioa aurkeztu baitzuen bilera berean (39).

Aurreko udal bileran, J. A. Garramiolak salaketa
gogorrak egineran, idazkariak erantzun egin zion. Hau dela
eta, idazkariaren eta J. A. Garramiolaren artean tirabirak
sortu ziren. Tirabirok izan zuten zerikusia, dudarik gabe,
Domingo Santiago Iralaren dimisioan.

Kalapita hura alkateak berak moztu zuen, J. A.
Garramiolari idazkariaren kontra hitz egitea galarazoz, "...
dada la animosidad patente que existe entre el Sr.
Garramiola y el Sr. Secretario...(40).

Hurrengo bileran idazkari berriak bete beharko
zituen baldintzen gaia mahairatu zen. Lehen eztabaida euskarari buruz sortu zen. Aurretik Udalak onartua zeukan euskararen ezagutza -"saber la lengua vascongada con perfección"-, kentzearen alde agertu zen J.A. Garramiola (41).

Hurrengo astean, 1908.10.27ko bileran, besteak
beste, jarrera berdinean jarraitu zuen gure gizonak,
“(...) hoy que se ha hecho más general el
Castellano; hay un auxiliar de la misma localidad
en Secretaría, y no se ha exigido tampoco esa condición para proveer otras plazas de importancia,
citando como argumento la provisión del
Veterinario, habiendo sido nombrado uno que no
conoce el vascuence, y no ha habido queja ninguna
de que no haya cumplido con su misión a pesar de
tener que ejercer su profesión en las aldeas cuyos
moradores son los que menos hablan la lengua castellana, por lo que pide al Ayuntamiento que sostenga ahora el mismo criterio...".

Azken arrazoi honi Ixidor Etxebarria zinegotzi bizkaitarrak erantzun zion, albaiteroa aukeratu zenean, I.
Etxeberria bera zinegotzia izan balitz, euskararen ezagutza
exigituko ziola.

Azkenenan botazioa egin zen. Alkate eta beste zinegotzi bizkaitar guztiak - bostak- euskararen ezagutza exigitzearen alde botoa eman zuten. Hori bai, alkateak berak eginiko iradokizuna onartuz, "con perfección" xehetasuna
kendu eta gero. Tradizionalista biek, ordea, J.A. Garramiola
bera eta Pedro Usandizaga, baldintza hori kentzearen alde
(42)
.

(37) OUOBA, 1908.05.03. BFA, Udalak, Ondarroa. 3.D-L/004, Libro de actas de Plenos (1906-1909), 269. or.

(38) OUOBA, 1908.07.07. BFA, Udalak, Ondarroa. 3.D-L/004, Libro de actas de Plenos (1906-1909), 298. or

(39) OUOBA, 1908.10.06. BFA, Udalak, Ondarroa. 3.D-L/004, Libro de actas de Plenos (1906-1909), 333-334. or.
(40) OUOBA, 1908.09.13. BFA, Udalak, Ondarroa. 3.D-L/004, Libro de actas de Plenos (1906-1909), 328-329. or.

(41) OUOBA, 1908.10.18. BFA, Udalak, Ondarroa. 3.D-L/004, Libro de actas de Plenos (1906-1909), 338-339. or.
(42) OUOBA, 1908.10.27. BFA, Udalak, Ondarroa. 3.D-L/004, Libro de actas de Plenos (1906-1909), 341-343. or.
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Honetaz esan behar da, Udal idazkari berriaren betebeharren artean azaltzen zela Zuzenbide ikasketen ziurtagiria aurkeztea ere.

1908.11.24. Udal idazkaria hautatzeko eguna. Migel
Izagirre Irure eta Felix Maria Lekuona Etxeberria ziren bi
hautagaiak. Lehenak euskararen ezagutza agiria aurkeztu
zuen; besteak, ordea, euskararen ezagutza agiririk aurkeztu
ez arren, murduskatzen omen zuen euskara, udal bileran
bertan zinegotzien artean sortu eztabaidan azaldu zenez.

J. A. Garramiolak berehala egin zuen bere alegatoa F.
M. Lekuonaren alde, ondarrutarra ez izan arren jaiotzez,
Ondarroarekin zituen loturak azalduz (43). Etxeberria zinegotzi "bizkaitarrak", aldiz, Migel Izagirreren alde.
Hautagai bakoitzak bosna boto lortu zituen.
Alkateaaren botoa Migel Izagirreren aldekoa. Botazioaren
emaitzak ezagutu ondoren, Idazkariaren hautaketa hurrengo udal bilerarako uztea proposatu zuen J. A. Garamiolak,
garrantzi handiko gaia baitzen bere ustez. Etxeberria zinegotziak, aldiz, gaiaren urjentzia aipatu zuen.
Ondoren idazkari berria hautatzeko urgentziaren
gaian nahastu ziren zinegotziak. Bi botazio ere egin ziren.
Bietan berdinketa. Alkatearen botoa gaiaren urjentziaren
aldekoa izan zen bi botazioetan.

Berdinketa honen aurrean, eta alkateak berak bi botazioetan urjentziaren aldeko botoa eman zuela kontuan hartuz, udal bilera berean Udal idazkaria hautatzea erabaki
zuen alkateak. Ondoren idazkaria izendatzeko botoa zinegotzi guztiei banan-banan eskatu zien alkateak. Berdinketa
berriro ere. Alkatearen kalitatzeko botoari esker, Migel
Izagirre Irure izendatua izan zen udal idazkaritzat (44).
Ondarroako udalean hain harrotu zen itsasoa non
egun gutxira, azaroaren 29an, udala ohiko bileran bildu eta
aurreko bilerako akta irakurri eta onartu bezain laster, hitza
hartu zuen J. A. Garramiolak, eta aurreko udal bileran udal
idazkariaren hautaketaz esanikoak berretsi zituen. Arrazoi
hauekaitik, eta "principalmente porque no presentó título
de Licenciado en Derecho el Sr. Izagirre", udal idazkaria
izendatzearen kontra gora jotzeko erabakia jakinarazi zuen.
Beste lau zinegotzi tradizionalistek ere bat egin zuten gora
jotze honekin. (45) Zinegotzi tradizionalisten azken salaketa
hau, egia esateko, ez zen funtsik gabea. Izan ere M. Izagirre
hautagaiak,
Zuzenbide
ikasketak
Salamankako
Unibertsitatean burututa izan arren, honen ziurtagiririk ez
zuen aurkeztu bere garaian. Azaroaren 29an bertan, hain
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zuzen, J. A. Garramiolaren salaketaren eraginez, agian
(koinzidentzia susmagagarria gerta zenik ezin uka!), ziurtagiria eskuratzeko legeak agintzen zuen diru-gordailua egin
zuen aipatutako Unibertsitako idazkaritzan. Diru-gordailu
honen ziurtagia aurkeztu zuen Ondarroako Udalean
1908.12.04an, kargu-hartze egunean.

Idazkari berriaren kargu-hartzearen berri Ondarroako
udal osoari eman zitzaion, honek 1908.12.06an egin zuen
ohiko bileran. Bertan osorik irakurri zen kargu-hartzearen
agiria (46). Nahiz agiri honetan argi eta garbi azaldu diru-gordailuaren ziurtagiria aurkeztu zuela, Kandido Arriola zinegotzi tradizionalistak alkateari galdetu zion ea idazkari
berriak Zuzenbide Ikasketen ziurtagiria aurkeztu ote zuen.
Diru-gordailuaren ziurtagiria soilik aurkeztu zuela erantzutean alkateak, Arriola zinegotzia,
“(...) se levantó manifestando que todo estaba
mangoneado por el Secretario anterior y que la
mayoría era dueña absoluta del pueblo, diciendo a
continuación que eran todos unos indecenetes y que
cualquier persona que le sustituya al anterior
Secretario será más digna que él, retirándose a continuación del salón repitiendo nuevamente la palabra indecentes.." (47).

Egia esan, aretotik kanpora bidea hartzerakoan,
korda bereko J. A. Garramiola zinegotziak hartutako bideari jarraitu besterik ez zuen egin Kandido Arriolak. Halaber,
bilera bera hasi eta berehala bileratik alde egin zuen onartutako aurreko bilerako aktarekin ados ez zegoelako.
Abenduaren 10ean berriz bildu zen Udala bilera
berezian udal zergak eta Merkatu Plazako saltokien enkantea gaiak aztertzeko. Bilera hasi bezain pronto, J. A.
Garramiolak bere protesta adierazi zuen udal bilera bartan
M. Izagirre idazkari lanetan ari zelako, beronen hautaketaren kontra errekurtsoa garaiz egina baitzegoen. Errekurtso
honen erantzuna iritsi arte, ez zitzaion bidezko iruditzen M.
Izagirre idazkari lanetan aritzea; are gehiago behin-behineko idazkariaren zerbitzuekin baliatzeko aukera zuenean
udalak berak (48).

Hau guztia agirian agertzea eta ("... la venia del Sr.
Presidente) eskatu ondoren, alde egin zuen bilera aretotik
(49)
. Geroztik, idazkari berriaren gaia soka luzea bilakatu
zen.

(43) A. M. Lekuona honek eta bere familiak Ondarroarekin zuen loturaz jabetzeko, ikus P. Etxabururen artikulua:
"Antonio Maria Lekuona (Tolosa,1931 - Ondarroa,1907), (Ondarroa 2007 urtekaria, 71-75. or.).
(44) OUOBA, 1908.11.24. BFA, Udalak, Ondarroa. 3.D-L/004, Libro de actas de Plenos (1906-1909), 357-361. or.
(45) OUOBA, 1908.11.29. BFA, Udalak, Ondarroa. 3.D-L/004, Libro de actas de Plenos (1906-1909), 361. or.

(46) OUOBA, 1908.12.06. BFA, Udalak, Ondarroa. 3.D-L/004, Libro de actas de Plenos (1906-1909), 363-364. or.
(47) OUOBA, 1908.12.06, ibid. 364. or.

(48) Pedro Maria Leibar herriko maisuak bete zituen behin-behineko idazkari lanak.

(49) OUOBA, 1908.12.10. BFA, Udalak, Ondarroa. 3.D-L/004, Libro de actas de Plenos (1906-1909), 365. or.
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Halaber, hurrengo astean, Udala ohiko bileran bildu
zenean, aurreko bi bileren agiriak irakurri eta onartu ondoren, segidan mahairatu zuen idazkari berriaren gaia J. A.
Garramiolak berak. Aurrera egindako adierazpenak berretsiz, argi adierazi eta salatu zuen idazkari berriaren hautaketaren kontra eginiko errekurtsoaren erantzuna jaso arte,
baliogabeak zirela udalak ordura arte hartutako eta aurrerantzean ere har zitzakeen erabaki guztiak. Eta ondoren,
"(...) sintiéndose indispuesto y con la venia del Sr.
Presidente se ausentó del salón" (50).
Segidan, I. Ertxebarria zinegotzi bizkaitarrak hitza
hartu eta, K. Arriolak aurreko udal bileran udal gehiengoaren kontra esandako hitz iraingarriak; herriko ordezkari
gisa udal gehiengoa osatzen zutenez, Udala beraren ohorea
eta duintasunaren kontra egindako erasotzat hartzen zituela
adierazi ondoren, K. Arriolaren hitzak bilera agirian azaltzea eskatu zuen. Gainera, ez zuen baztertzen irain haien
kontra egiteko beste bide batzuk hartzea. Protesta hau berea
egin zuten bileran zeuden beste zinegotzi bizkaitar guztiek
(51)
.
Dena den, idazkari berria hautatzeko orduan udal
bileretan gertatu ziren tirabira hauek iceberg handi baten
gailurra besterik ez ziren izan, hurrengo atalean azalduko
dugunez:
- Liskarrez betetako udal bilerak

Udal bileren agiriei begiratzen badiegu, berehala
ohartuko gara udal bilera asko ez zirela normaltasunez
amaitu. Adibidez, 1908. urtean, sei udal bilera bertan behera utzi behar izan zituzten. Egia esateko, ez zen hau gauza
berria Ondarroako udal bileretan. 1907. urtean ere, abuztuaren 11tik abenduaren 10era bitartean, sei udal bilera bertan behera utzi behar izan zituen alkateak, J. A. Garramiola
zinegotziaren protesta artean.
Izan ere J. A. Garramiolak sortutako nahasmen eta
gehiegikeriek behartzen zuten alkatea honelako erabakiak
hartzera.
Honetaz ohartarazlea dugu J. A. Garramiolak berak
2006.01.22ko bileran aurkeztu zuen mozioaren eztabaida.
Eztabaida honek hein handi batean iragarri baitzuen zinegotzi berriak hurrengo lau urteetan udalean izango zuen
jarrera.

Izan ere, 2006.01.26ko bilerako eztabaidak eta
amaiera berezia, itxura batean behintzat, J. A. Garramiolak
lanerako zeukan griñak eragindakoa zela iruditu arren, bere
baitan bazeukan arrazoi sakonagorik eta mingarriagorik

ere. Tradizionalisten eta bizkaitarren arteko ezinikusia.
Batzokiaren eta "Círculo Tradicionalista"ren arteako dema,
alegia.
Halaber, batzuen eta besteen arteko diferentziak normalak alderdi abertzale eta tradizionalistak ordezkatzen
baitzituzten- botazio bidez bideratzen ziren gehienetan.
Zenbat bider J. A. Garramiolak bere botoari eutsi zion,
beste zinegotziek kontrakoa ematen zuten bitartean! (52).
Jarrera hau nabarmenki agertzen zen udal aurrekontuak eta urtero dirukontuak onartzeko garaian (53).

Beste batzuetan lotsa ere galtzen zen udal bileretan.
Hitz potolo, garratzak, samingarriak. Irainak. Gezurrezko
salaketak... Zer ez zen entzun Ondarroako udal bileretean
1906 -1909. urteetan! Adibide argi bat dugu idazkari barriaren hautaketa dela-eta esandakoak (ikus aurreko orrialdean).

Egia esateko J. A. Garramiolak ez zuen maite hitz
borobilak zinegotzi abertzaleen kontra jaurtitzea. Baina bai
horretarako bidea eman eta giroa berotzen zuela, bere kordakoek bide horretatik abia zitezen inolako frenorik gabe.
Honetaz, gogora dezagun idazkari berriaren hautaketa zela eta, J. A. Garramiolak nola alde egin zuen udal bilera aretotik eta udal bilera berean erabaki bera hartu zuela K.
Arriola zinegotzi tradizionalistak.

1.908. urtean ere, udal bilereten zinegotzi tradizionalistek, -honetan aitzindari izan zen J. A. Garramiolak berasortutako izkanbilak zirela-eta, alkateak behin baino gehiagotan bertan behera utzi behar izan zituen udal bilerak.
Ikus, besteak beste, 1908.02.02, 1908.07.12, 1908.09.23,
eta 1908.12.06ko udal bilera agiriak.
1908. urte hartan tradizionalisten eta abertzaleen
artean konfliktiboa bilakatu zen Rafael Balanzategi herriko
telegrafistarena. Halaber, Udalak lanpostu horretatik kanporatzeko erabakia hartu zuen, tradizionalisten haserre
bizia sortuz. 1908. urteko udal bileretako gai bilakatu zen.
Gai interesgarria izan arren, aipatu besterik ez dut egingo
(54)
.

Atal honetan isladatzen zaigun J. A. Garramiolaren
irudi nahastatzailearen kontrapisu gisa, aipa dezadan 1909.
urtearen hasieran (amaitutako urtearen azterketa egin ote
zuen?) agertu zuen beste irudia.

Herriko eskolaurreko irakasle baten bila ari ziren
herriko maisuak. Egokiagorik ezin aurkitu, eta Frantsizko
Barrenetxea mutrikuarra proposatu zioten udalari.

(50) OUOBA, 1908.12.13. BFA, Udalak, Ondarroa. 3.D-L/004, Libro de actas de Plenos (1906-1909), 369-370. or.
(51) OUOBA, 1908.12.13. Ibid. 370. or.

(52) Ikus, besteak beste, udal bilera hauek: 1908.07.12 (OU0BAL, 303. or.); 1908.11.08 (OU0BAL, 348-349. or.).

(53) Ikus, besteak beste, udal bilera hauek: 1908.10.06 233. or.), 1908.11.24 (OUOBAL, 19006-19009, 353-354. or.).
(54) Ikus, besteak beste, 1908.06.24, 1908.07.17, 1908.09.20 eta 1908.09.29ko Ondarroako udal bilera agiriak.
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Maisu honen izendapenaren gaia 1909.01.05eko udal
bileran eztabaidatu zen. Ea zer deritsezun bilera honetako
agiritik jaso ditudan hitz hauei:
"(...) El Sr. Garramiola pidió la palabra para
manifestar que vista la imposibilidad de proveer el
cargo en personas distintas del mencionado, y a
pesar de ser el propuesto al autor material de la falsificación del acta electoral de Guizaburuaga, que
tantos gastos y disgustos proporcionó al exponente
privándole además de su acta de diputado provincial de Vizcaya, quería ser magnánimo en aras de la
enseñanza olvidando en honor a élla los agravios
recibidos, pidiendo únicamente se consignaran en el
acta sus manifestaciones, acordándose acto seguido
el nombramiento de dicho Sr. Barrenetxea en la
forma propuesta" (55).

Garai hartan Ondarroan bizi zen giro politizatuaren
eta J. A. Garramiolaren nortasun bereziaren ispilu esanguratsua, nire iritziz.
J. A. Garramiolaren nortasuna ezagutzeko lagungarri
izango zaizkizulakoan, hona hemen zenbait gertaera, zeinetan J. A. Garramiolak zuzenean parte hartu zuen.

J. A. GARRAMIOLAZ
ZENBAIT BITXIKERIA:
1.- 1908ko Ihauteriak hurbiltzerakoan, 10 puntuko
mozioa aurkeztu zion Udalari Ihauteriei buruz zenbait erabaki poposatuz. Erlijioaren kontrako gehikeriak moztuteko
zenbait neurriz gain, herriko moralitatea zaintzeko erabakiak ere eskatu zizkion Udalari.
Besteak bete, mozorrotzen zirenak mozorroak kendu
beharko zituzten iluntzean "angelusetako" kanpai hotsak
entzutean " (...) so pena de multa a los transgresores";
mozorrotuak ezingo ziren elixopera eta korretara hurbildu,
" (...) a fin de que en estos sitios pueda la
gente estar o pasear sin ser molestada"; "no se per-
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mitirá que las mujeres se vistan de varón, so pena de
ser reconocida en una dependencia municipal y sus
trajes propios habrán de ser decorosos", ...

Udal osoak 10 puntuak onartu eta pregoi bidez herritarrei jakinarazteko akordua hartu zuen (56).

2.- Uda garaia iristean, J. A. Garramiola bera behartuta sentitzen hondartzan ere moraltasuna zaintzeko, zenbait neurri estu eta zehatz inposatuz Udalaren bidez.
Honetaz esanguratsua da 1907.07.01ean Udalari egin zion
eskaria: "que se prohiba bañarse con trajes de punto en la
playa" (57).
3.- Hala ere, Andra Mari jaiak prestatzeko garaia iristean, han aurkituko dugu J. A. Garramiola, aurrenengo mailan aurkitu ere, herritarrentzat aparteko jai eta ikuskizunak
antolatzearen alde.
1908.06.30eko udal bileran ikuskizun berezi bat
antolatzeko proposamena azaldu zen. Egun bi ezberdinetan
ematea aurreikusten zen. Ekitaldi bakoitza, 200 pezeta.

4.- J. A. Garramiola berehala atera zen proposamena
onartzearen alde, "(...) a fin de dar variedad a las fiestas
con espectáculo culto y poco explotado como gatuito al
público". Are, bi ekitaldi barik hiru eskaintzea proposatu
zuen. Dena den, bi saio besterik ez eskaintzekotan, bata
abuztuaren 12an "por la fiesta peculiar de los marineros"
(58)
; eta bestea, abuztuaren 15ean edo 16an.

Udalak hiru ekitaldi eskaintzeko ahalegintzea erabaki zuen, hori bat 500 pezeta ordainduz. Honetarako
Lekeitioko udalarekin harremanetan jarriko zen udala bera
(59)
.

5.- Garai hartan maiz eramaten ziren kontzejura pastelak eta jereza. Faktura hauek 10-12 pezeta inguruan ibiltzen ziren. Ia aho batez onartu ohi zituen Udalak, J. A.
Garramiolaren kontrako botoarekin. Holakoetan beti bere
protesta azaltzen zuen (60). 1908.07.12ko udal bilera agirian
J. A. Garramiolaren kontrako botoaren arrazoia ere adierazten zaigu: (...)por no estar consignado en el presupuesto",
alegia (61).

(55) OUOBA, 1909.01.05. (OUOBAL, 2006-2009, 380. or.

(56) OUOBA, 1908.03.01. (OUOBAL, 1906-1909, 249-250. or.).
(57) OUOBA, 1907.07.01. (OUOBAL, 1906-1909, 135. or.).

(58) Garai hartan Santa Klara eguna (abuztuak 12) izaten zen arrantzaleen jaia. Sanpedroetan, Sanpedro Txiki egunean "Saliña Saliña" kalerik kale dantzatu eta gero, atunetara irten ohi ziren arrantzaleak. "Saander aldera"
Ondarroan esan ohi zen moduan. Eta ez ziren itzultzen herrira Santa Klara egunera arte. Egun honetan ondarrutar arrantzaleak herrian zeudelako, 1912.08.12an Kantauri itsasoan sortu zen galerrena ikaragarrian ez zen ondarrutar bat bera ere galdu.
(59) OUOBA, 1908.05.31 (OUOBAL, 1906-1909, 289-290. or.).

(60) OUOBA, 1908.03.01 (OUOBAL, 1906-1909, 249. or.): OUOBA, 1908.04.05 (OUOBAL, 1906-1909, 261. or.);
OUOBA, 1908.07.07 (OUOBAL, 1906-1909, 298. or.); OUOBA, 1908.07.12 (OUOBAL, 1906-1909, 303. or. 261. or.);.
(61) OUOBA, 1908.07.12 (OUOBAL, 1906-1909, 303. or.

O n d a r r o a

2 0 0 8

•

47

ONDARROA 2008

17/2/09

10:28

Página 48

ONDARROA,
ARRANTZA HERRIA

Ondarroa, 1960 aldera. Karroa. Atzean, Artako etxeak.
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Galarrena. Madrileko Mundo Grafico aldizkariaren fotomuntaketa.
ITSAS MARRUMA LIBURUTIK. 166 ORR.

Ondarroako Historia Zaleak

tunetan ohi zenez, Santander aldeko Kantauriko
uretan arrantzan ari ziren Bermeo, Lekeitio eta
Ondarroako atuneroak. Eurokin batean, Castro
Urdiales, Colindres eta Laredoko beste hainbat txalupa ere,
"(...) irureundik gora batu eragiñaz Santander'eko portuan,
irudi ikusgarri bat erakusten emonaz bertara inguratzen
zan edonori", Aitor Gartzia Ilzarbe ondarrutar idazleak
adierazten digunez (1).
Hainbeste arrantza-ontzi Santander aldean pilatzeak
bazuen bere arrazoia. Hegaluzea zein hegalaburra
Atlantikotik iristen ziren Euskal Herriko kostaldeko uretara
Kantauri itsasoan barrena. Udabarrian antxoak egin ohi
zuen ibilbidearen alderantziz.

Honek ekartzen zuen euskal kostaldeko hainbat
herrietako arrainkontserba lantegik Asturias eta Santander
aldeko kostaldean ere euren lantegiak irekitzen zituztela
uda garaian, herritar asko lurralde haietako lantegietara joaten zirela lanera. Ondarroa ere ez zen izan salbuespena.
Urte haietan Ondarroako alkatea izan zen Segundo
Ibaibarriaga Zelaia berak, adibidez, uda oro alde egiten
zuen herritik, udal aginpidea Bonifazio Larrañaga lehen
alkate-ordearen esku utziz (2).

Arrantzaleek, uztaila eta abuztuko hiletan Asturias
eta Santander aldera urtero egin ohi zuten irteera aipatzeko,
bazen Ondarroan (eta egun ere entzuten den) esaldi berezi
bat: "Santoña Ameriketara...", alegia.

1908ko uztailaren 12a. Igandea. Goiz-goizetik atera
ziren itsasora arrantza-ontzi guztiak hegaluzearen eta hegalaburraren bila. Eguraldia ere euron alde.

Garai hartan bazen eguraldiaren iragarle entzutetsua:
Orkola jauna, apaiza, Zarautzeko parrokiako bikarioa.
Honen iragarpenak ia egunero argitaratzen zituzten garai
hartako egunkariek. Uztailaren 12rako ere egin ote zuen?
Nik neuk ez dut inon aurkitu.

Arrantza-ontziak itsas barrena bertako portuetatik
urrun zeudela, haizeak aldaketa txiki bat egin zuen, iparsartalderantz joaz. Inor ez zen kezkatu hasiera batean.
Baina dena aldatu zen bazkal ondoren, arratsalde aldera,
haizea geroago eta gogorrago eta sarriago joten hasi baitzen. Zeruko urdintasuna beltzera aldatu zen. Itsasoa bera,
ordura arte nahiko bare, erabat asaldatu zen olatu handiak
sortuz, eta arrantza-ontziak erruki gabe kolpatuz.
Txalupak, olatu zorabiatu artean ekaitzari aurre egin
ezinik, bakoitza ahal zuen moduan, kostaldeko portuetara
iristen saiatu ziren, peripezia harrigarriak burutuz.
Ondarroako arrantza-ontziek jasan zituztenei mugatuko
naiz. GACETA DEL NORTE Bilboko egunkariak zionez, " (...)
vamos reproducir los más salientes para que se conozca la
verdadera magnitud de esta catástrofe" (3). Izan ere, hondamendi hartan Ondarroari egokitu zitzaion zatia ez zen nolanahikoa izan. Ez horixe!

ITXAS ZORABIATUAREN
OLATUEN KONTRA BORROKAN.
Jada ezaguna zaigun A. Gartzia ondarrutar idazleak
Ondarroako "Carmen" eta "San Jeronimo" arrantza-ontzien
gora-beherak azaldu dizkigu xehetasun guztiekin. Beroni
hitza emango diogu, bere idazkera eta ortografia ere errespetatuz. Hara zer dioskun ekaitz hartan lehenengo hondoratu zen "Carmen" arrantza-ontziaz, eta bertako arrantzaleek
olatu zorabiatuen artean bizi eta jasan behar izan zituzten
une larrietaz.
"Arratzaldeko irurak inguruan, beste itxasontzi guztiak lez, Ondarroa'ko Carmen traiñerua
aspalditik portura inguratu naian ebillela, bere
aurrean lior koxkor Virgen del Mar ugartea eukala
bakar-bakarrik oraindik, bertatik amazortzi millara

(1) A. Gartzia Ilzarbe: "Ondarrutarren itxas ondamendiak", Ondarroa 1994 urtekaria, 28. or. Galerrenaz eta Ondarroan utzitako ondorio larrietaz xehetasun ugari eskaini digu Aitor Gartzia Ilzarbe ondarrutar idazleak artikulu honetan. Ikus "Ondarroa
1994", 27-37. or. Maiz baliatuko gara bere artikuluaz gure idazlan hau osatzeko.
(2) Ikus, besteak beste, OUOBA-k 1908.07.07, 1908.07.21, 1908.08.09, 1908.08.23, 1908.08.30. (OUOBAL (1906-1910), 296. or., 305.
or., 317. or., 323. or., 325. or. Atunetako lehen eta bigarren kosteraren garaian, hain zuzen ere.

(3) Gaceta del Norte Bilboko egunkaria, 1908.07.15 or., 1. or. Santanderko egunkariek besperan emaniko zenbait albiste aurkituko dituzu bertan, "La catástrofe ha alcanzado aterradoras proporciones en Santander" eta "Nuestros pescadores pagan su triste
tributo al mar" izenburupean.
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egoala, aizeak eragindako olatuen indar zorigaitsutik al eben beste arte baztertu naian, aizoial andia
jatsi egin bear izan eben. Baiña alper-alperrik, bardin-bardin gertatu zalako gertatzekoa, orretariko
olatu batek zortzi gizonak jaurti ebazanean bateletik
urrunera.

Bitarte batera Carmen'en proatik Flor de
Maria etorren, baiña bertako gizonak danak euren
batel andia zaindu eziñean ez ziran oartu gertatutakoagaz. Zorionez, Carmen'en popatik etorren Santo
Cristo traiñerua, Pedro Valentín Azpiri'k gidatuta,
konturatu zan bai jazotakoagaz eta alan-olan begiztatu eta bertaratuaz, al izan eben euren itxasontzira
igo, soka batzuen bitartez, urazalean egoan aga
aundiari eutsita egoezen arrantzale guztiak.

Arratsaldeko seirak inguruan, Comandancia
de Marina'n dei bat jaso zan Faro de la Cerda'tik
itxasontzi bat laguntza eske egoalata. Pallarenna,
Lirane eta Hilaria, Donosti'ko erroldun baporak,
portuko praktiko edo itxasontzigidarien Joaquin de
Bustamante baporegaz batera Puerto Chicotik urten
eben. Portuko sarreraren aurrean, laster tope egin
eben Santo Cristo baporegaz, Virgen del Mar ugartetik amazortzi millara iparreruntz, ondura joandako zortzi gizonezko trañeru batetik eurak berreskuratutako sei lagunekin batera. Santo Kristo'koak
edestu eutsen gertatakoa beste baporekoari ta,
batak porturuntz sartuaz, besteak aurrera, itxas
zabalerutz jarraitu eben euren laguntza nun bear
eskeintzeko gerturik, Esan eutsen ingurura eldu
zirenean, ez eben iñor ez eta ezer aurkitu ta etxerunzkoan atunero batzuk ekarri zituezen popatik
lotuta.” (4)

bapora Santa Marina ingurura eldu zanean, an aurkitu eben ezagutu ezin zan ontzi bat eta amaika t'erdietarako porturatu zan billatutako ontzia tatarrez
ebala.

Geroago, eukan ur guztia utsitu jakonean San
Jeronimo zala egiztatu zan. Baita ontzi barruan,
jantzi batzukin batera, kutxa txiki bat ingosti edo
paperekin eta irurogeita amar pezeta. Proako tosta
azpian ere gabeukatz bat billatu eben amaika t'erdietan geratuta.” (5)
Izan ere "Josefina" txalupak inolako kalterik gabe
sartu ahal izan zuen Santanderko portuan. Baina bertako
arrantzaleek hurbiletik ikusi eta inpotentzia osoz bizi izan
zituzten "San Jeronimo" txaluparen hondoratzea eta, ondoren, bertako arrantzaleek, itto aurretik, itsaso oldartuaren
kontra eraman zuten borroka larria.

Ekaitz hartan hondoratutako Ondarroako arrantzaontzien zerrenda ez zen orain arte aipatu ditugun biekin
amaitu. Zerrenda osatzen saiatuko gara GACETA DEL
NORTE egunkariak eskaini zituen datuez baliatuz.
"Las lanchas Concepción y Nuestra Señora
de la Concepción, de la matrícula de Ondárroa,
buscaron refugio en el puerto de Suances.

Su entrada fué dificil y emocionante. Nadie
podía prestar auxilio y la situación de los pescadores era angustiosísima. Las lanchas no pudieron
resistir la violencia del mar. El resultado del naufragio fué espantoso (eta segidan ittotako eta salbatutakoen behin-behineko zenbait datu) (7).

A las dos de la mañana llegaron los náufragos a la villa de Suances, donde fueron solícitamente atendidos por todo el vecindario. En Suances
entraron más de 40 lanchas, algunas de éllas de
Ondárroa.” (8)
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Jarrai diezaiogun Ondarroako beste arrantza-ontzi
bati, "Nuestra Señora de la Antigua"ri, alegia, bere hondoratzean.
"A doce millas de San Vicente de la Barquera
naufragó la lancha "Nuestra Señora de la Antigua",
de Ondárroa, ahogándose tres tripulantes. De los
cuatro marineros restantes de esta embarcación,
tres fueron salvados y conducidos a este puerto por
la lancha "Ama Antiguakoa", y el otro por otra lancha que se supone que se refugió en Suances. Un
marinero llamado Blas Badiola fué recogido por la
lancha "San José Belchar" en alta mar y el cual tripulaba la lancha "Nuestra Señora de la Antigua" (10).

Biharamunean, "Nuestra Señora de la Antiguan" galdutakoen hiru arrantzaleen izenak eskainiz gainera, zuzenketa hau ere gehitu zuen. Txalupa honetako arrantzalea zen
Blas Badiola Ondarroako "San Jose" arrantza-ontziak salbatu eta San Vicente de la Barquerara eraman zuela, alegia.

Biharamunean, egunkari berak, "El Diario
Montañés" egunkariak bezperan emandako datuak jasoz,
"Concepción" arrantza-ontzian galdutako lau arrantzaleen
izenak eskaini zituen.
Hurrengo laukian hauek izenak eta datuak:

"Ntra Sra. de La Antigua" galdutako hiru arrantzaleen datuak. "Ondarroa
1994", 29. or. (11)

Tragikoagoa izan zen "San Jeronimo" arrantzaontziaren hondoratzea, bertan zihoazen zortzi arrantzaleak
galdu egin baitziren. Honela jarraitzen du A. Gartziak:
"Biaramonean, goizeko zazpi t'erdietan beste
dei jaso eben Comandancian de Marina'n, Santa
Marina ugarte inguruan itxasontzi bat egoala uragaz beteta. Berealaxe, Joaquin de Bustamante bapora barriro itxasoratu zan eta bian bitartean
Josefinako patroia Comandancia de Marina'ra joan
zan Suances inguruan itxasontzi bat aienatzen ikusi
ebela esanaz eta bere ustez gaiñera San Jeronimo
itxasontzia ete zan adieraziaz. Itxasontzigidarien
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"Concepción" arrain-otzian galtutako lau arantzaleen izen-abizen, adina
eta beste datuak. "Ondarroa 1994", 29.or (9).

Ekaitz diaboliko hark Ondarroako beste arrantzaontzietan ere beste hainbat ondarrutar arrantzale lapurtu
zuen, hurrengo laukietan azaltzen dugunez:

"San Jeronimo" arrantza-ontzian galdu zirenen izen-abizen, adina eta
beste datuak. "Ondarroa 1994"ko datuak, 29. or. (6)
(7) Datu hauek ez ditut azalduko, behin-behinekoak baitziren. Halaber, egunkari berak biharamunean datu zehatzagoak eskaini
zituen. Datu hauei jarraituko diegu, galdutakoen zerrenda egiterakoan.

(4) A. Gartzia, ib. 28-29. or.
(5) A. Gartzia, ib. 29. or.

(6) A. Gartziak eta garaiko egunkariek emandako datuen artean, bada ezberdintasun bat edo beste. Kasu hauetan A. Gartziak
eskainitako datuak hartu ditut.
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(8) GN, 1908.07.15, 1. or.
(9) A. Gartzia, ib. 29. or.

(10) GN, 1908.07.15, 1. or.
(11) GN, 1908.07.16, 1. or.

O n d a r r o a

2 0 0 8

•

53

ONDARROA 2008

17/2/09

10:28

Página 54

O N D A R R O A ,

A R R A N T Z A

O N D A R R O A ,

H E R R I A

NAUFRAGOEN SALBAMENDU
SAIAKERA HEROIKOAK:
Aurreko atalean ere aipatu ditugu itsas amorratuaren
olatu tartean noiz ittoko zeuden arrantzaleak salbatzeko
berehala hasi zirela ahaleginak egiten. Ahalegin hauen artean, heroismoa zerienak ere asko izan ziren.
Bat aipatzekotan, "Gaceta del Norte"k egunkariak
"La Atalaya"tik jaso eta kaleratu zuen erreportaia hau:

"San Marcos" arrantza-ontziko 7 arrantzaleak. "Ondarroa 1994", 29-30.
or.

“De la «Jesus, Jose y Maria» fueron salvados
Jose Antonio Burgoa, que resultó herido en un
brazo; José y Gabino Burgoa, hijos del anterior:
José Burgoa, sobrino de Jose Antonio, e Ignacio
Aranzamendi. Esta lancha pretendía ganar el puerto al mismo tiempo que la «Dos Hermanas» cuando
ocurrió el naufragio.
El patrón de la segunda, Paulino Pagate,
mandó virar para recoger a los náufragos, arriesgando heróicamente su vida, al igual que sus compañeros.

"Jesus, Maria y Jose" arrantza-ontziko 3 arrantzaleak. "Ondarroa 1994",
29. or.

"Santa Margarita" arrantza-ontziko 2 arrantzaleak. "Ondarroa 1994", 29.
or. (12)
Aipamen berezia merezi du Ondarroako "San
Ignacio" arrantza-ontziak. Ekaitzak ustekabean harrapatu
zuen Llanestik 72 mila ingurura. Parrastada batek kubertatik eroan zion Iñazio Badiola, 18 urteko mutil gaztea.
Lagunek eginahalak egin zituzten olatu artetik ateratzeko.
baina alferrik. Olatu artean irentsi zuen itsasoak.

Azkenean, beste bi txalupari lagundu eta gero, traineruko lema galdu eta arraun arrunt batez baliatuz
Santanderko Puerto Chicon porturatzea lortu zuen.

(12) GN, 1908.07.16, 1. or.

(13) GN, 1908.07.16, 1. or.
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El acto de este salvamento fué imponente. La
mar imposibilitaba todo socorro, batiendo duramente la nave auxiliadora.

No obstante, Pagate, despreciando el peligro,
continuó avanzando hacia la lancha zozobrada,
consiguiendo, tras heróicos esfuerzos y en cinco
peligrosísimas bordadas, salvar a los marineros
mencionados. Estos ponderan en alto grado el acto
del patrón y tripulantes de Dos Hermanas y la gente
de mar asegura que no se conoce otro salvamento
tan peligroso y denonado.

Acompañaban a Pagate en la lancha salvadora los valientes marineros Domingo, Julián y Juan
José Pagate, Emilio Urresti, Manuel Esnaola, Luis
Egaña y Elias Lecue. Cada salvado costó a la
embarcación una bordada, repitiéndose la operación mientras quedaron naúfragos vivos.

Al hundirse el último hombre, la embarcación
salvadora retornó a puerto. En el momento de salvar a uno de los náufragos que ha perecido, se escapó de las manos, destrozándose el cráneo contra el
timón" (13).
Gaur egun ere hotzikara sentiaratzen digun kontaketa ziragarria!

EUSKAL KOSTALDEKO ARRANTZA
HERRIAK URDURITASUNETIK
ETSIPENAREN SAREETARA
Galerrenak eta honek eragin zuen itsas hondamendiak ikarragarrizko kezka eta sosegu eza ekarri zuen Euskal
kostaldeko arrantza herrietara. Zer besterik adierazten du
Ondarroako Arrantzaleen Kofradiako Maiordomoak
Santanderko Itsas Komandantziara igorri zuen telegramak:
"Cofradía Mareantes, viendo angustia vecindario, ruega a V. S. telegrafíe si arribaron a puertos
de esa Comandancia lanchas boniteras «San
Teodoro», «Santa Cruz», «Margarita», «Santa
Eufemia», «Santa Maria núnero 2», «Arizmendi»,
«Marcuerquiaga», «Ondárroa número 1»,
«Urchoria», «Ave Maria», «Rodas», «Genoveva»,
«San Juan», «San Cándido», «Resurrección», «San
Marcos», «Rosario», «Trinidad», pues faltan noticias de todas ellas. Maiordomo." (14)

Hura S.O.S. larria bota zuena Ondarroa arrantza
herriak! Galerrena beldurgarria igaro eta hiru egunera ere,
zenbat arrantzale familia gaixo euren etxeekoen txalupen
albiste ziurrik gabe!

Hurrengo egunetan iristen joan ziren Ondarroara,
talde txikietan itzuli ere, itsas hondamendi hartatik onik
atera ziren arrantzale gaixoak, euren etxekoei poza ekarriz
eta, bidenabar, nahigabea eta negarra euren guraso, seme
eta anai-nebak gehiago ikusiko ez zituztenei.
Dolu eta samintasunak bere negarrezko mantupean
hartu zuen Ondarroa herri osoa, azken albisteak iritsi zirenean. Ekaitz madarikatu hartan, Ondarroan, 28 arrantzale
galdu ziren, 60 urte eta 17 urte bitartekoak.

Ondarroako parrokian ere ittotakoen aldeko hileta
meza ospe handiz eman zen uztailaren 16an, goizeko
9:00etan, Ondarroako Udala ere bertan izan zelarik herriko
bandera aurrean zuela.
1908ko abuztuko Andra Mari jaiak ere aurreko hileko galerrenaren mamuaren menpe bizi izan zituzten ondarroarrek. Jakingarria 1908.08.12an Ondarroatik bidali zuten
kronika:
"Terminada la costera primera del atun van
regresando al puerto las lanchas pesqueras. De las
92 que salieron han regresado ya 81 y se esperan
hoy ó mañana las otras siete, pero sabido es que
cuatro desaparecieron con motivo de la galerna que
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tantas víctimas causó en este puerto. También son
esperados diez vapores que que fueron con las lanchas para dedicarse á la misma faena.

Los pescadores no se muestran satisfechos
del resultado da la campaña, pues no puede decirse
que ha sido más que regular y hay que tener en
cuenta que la parte de cada uno de los pescadores
que fallecieron hay que entregar á sus respectivas
familias durante un año" (NB, 1908.08.14, 1. or.)

Nabari denez, mamua ez ezik, galerrenaren ondorioak ere jsan zituzten ondarroarrek Andra Mari jaietan ere.

ELKARTASUN UHOLDEA ONDARROAN
Gertakariak hain biziki dardaratu zuen herria, non
Ondarroako Udalean eztabaidatu zen abuztuko Andra Mari
herriko jaiak doluminez bertan behera utzi eta herriko jai
horietarako aurreikusitako diru-kopurua ittotako familiei
laguntzeko eman. Jaiak bertan behera uztea onartu ez arren,
gauetako zinema erakustaldiak eta su apainak bertan behera uztea erabaki zen,
"añadiendo que las mil pesetas destinadas a
los festejos se repartan inmediatamente para los
primeros gastos de las citadas familias". (15)

Halaber, Ondarroan bertan Udalak berak martxan
jarri zuen "Sorospen Batzorde" berezia. Batzorde hau berehala hasi zen herritar eta kanpotarren dirulaguntzak eta
eskaintzak jasotzeko lanean. Honen lekuko dugu “Lista de
los socorros recibidos por la Junta local para las familias
de los naufragos perecidos a consecuencia de la galerna
del dia 12 de Julio de 1908” izenburua duen txostena.

Batzorde honek utzi zigun herritarren diru-laguntzen
zerrendan agertzen zaizkigu hainbat herritarren ekarpenak,
herriko Udalak emaniko 1.000 pezetakin hasi eta herritar
xumeek emaniko bi errealekin amaituz. Tartean, parrokiako
abade, "Euskal Lagun-Artea" eta "Sociedad Euskal KarlistEtxea" elkarte politikoen ekarpenak, besteak beste.
Kanpotik ere berehala iritsi zen Ondarroara elkartasun-uholdea: telegramak, gutunak, diru-laguntzak biltzeko
kultur elkarteen eskaintzak...

Zorionez elkartasuna ez zen hitzetara mugatu. Lehen
aipatu dugun "Diru-laguntzak" txostenean agertzen dira

(14) GN, 1908.07.16, 1. or.

(15) 1908.07.21. BFA, Udalak, Ondarroa, 3.D-L/004 (Libro de Actas de Plenos (1906-1909), 305. or.
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beste hainbat herrietatik ailegatu ziren ekarpenak, besteak
beste, Bartzelonako "Condal" frontoian bildutako 2.014,55
pezetak, Debako zezenketa berezia zela-eta lortutako
1.080,30 pezetak, Gasteizko Gotzaiaren 1.000 pezetak,
Donostiako Pelegrinazio Batzordearen 300 pezetak, baita
hainbat udal eta elkarte politikorenak ere...

Azpimarragarria Eibarko eta Soraluzeko herriek
agertu zuten elkartasuna. Eibarko udalak eta kasinoek emaniko dirulaguntzez gain, "San Marcial" eresbatza kalera
atera zen 1908.07.31an, kalez-kale egindako kalejiran 848
pezeta bildu zituztela Ondarroako kaltetuentzat. Kalejira
arduraz antolatu zuten eibartarrek, hiru egun lehenago
gutuna igorri baitzuten Ondarroara,
“(...) que (envien) en el primer tren que llega
aquí a las ocho, 5 ó 6 niñas de corta edad que a
causa del referido siniestro hayan quedado huérfanas, pues viéndolas correr las calles juntamente con
la Banda, no habrá alma que no se apiade de éllas
y dé su óbolo necesario”.

Neskato hauek Eibarrerako bidaia goizero joan ohi
ziren emakume arrainsaltzaileekin batera egitea ere proposatzen zuten (17).

Ondarrutar neskato umezurtzek parte hartu zuten
kalejira-dirubilketa ekintzan. Halaber, Eibarrerako bidaia
gastuak zirela-eta, "Sorospen Batzordeak" 18,60 pezeta
ordaindu zizkion Maria Garramiola andereari (18).

Soraluzen ere, "Círculo Español" eta "La Amistad"
elkarteek eman zuten dirulaguntzaz gain, herriko Jai
Batzordeak ere bere diru-biltzea egin zuen, hemen ere
Ondarroako umezurtzek parte hartu zutelarik. Honen adierazgarri dugu jarraian agertzen den gutunaren atala:
"Placencia, 14 de Agosto de 1908.

Sr. Alcalde presidente de la villa de
Ondarroa.

Muy señor mio: La presente tiene por objeto

"Lista de los socorros recibidos por la Junta Local..." txostenaren lehenengo orrialde biak. (16).

A R R A N T Z A
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manifestar a V. nuestro agradecimiento al acceder a
nuestra petición, enviándonos las dos niñas que
solicitamos..." (19)

Lehen aipatu ditugun eskaintzen artean, eskuzkopilotarienak ere izan ziren; lehen mailako pilotarienak ere
tartean. Honen adibide bat dugu jarraian agertzen den
Frantsizko Arano (a) Baltasar pilotariak Ondarroako
Alkateari igorri zion gutuna:
"Sr. Alcalde de la Villa de Ondarroa.
Elgoibar, Agosto 6 de 1908.

Distinguido señor: En nombre de mis compañeros Urcelay, Errezabal y Chiquito de Azcoitia y en
el mio, debo significarle que estamos dispuestos á
jugar un partido a beneficio de las familias de los
náufragos que perecieron en las aguas de Santander
a consecuencia de violentísima galerna; y nos ofrecemos movidos por el deseo de mitigar la pena y llevar socorro á las desgraciadas familias.

Nuestro empeño es que el partido sea en
Ondárroa, pero como no disponemos de día festivo
libre durante algun tiempo, y los jueves en verano
son muy buenos dias en San Sebastián, creemos que
el jueves dia 20 de Agosto habría un buen beneficio.
Sin embargo estamos á las órdenes de ese Ilustre
Ayuntamiento que V. tan dignamente preside.
De Ud. seguro servidor que su mano besa,

Francisco Arano (a) Baltasar" (20).

Pilotari hauen eskaintza kontuan hartuz, Udalak pilota partidu bikaina antolatu zuen Ondarroan bertan
Ondarroako Arrantzaleek abuztuaren 12an ospatu ohi zuten
jai egun berezian (21). Bestalde, aukera paregabea lehengo
frontoi zaharra jaurti eta toki berean eraikitzen ari ziren
frontoi berria inauguratzeko ere. Pilota partiduaren bidez
lortutako dirutza galdutako arrantzaleen familiei laguntzeko izango zen.

(17) "Expediente de "Comunicaciones recibidas por la Junta de Socorros de Ondarroa referentes al naufragio ocurrido el
12.07.1908". BFA, Udalak, Ondarroa. 9.C-C/005.

(18) 1909.04.20an egindako diru-banaketen agiria. "Expediente de los fondos recaudados...". BFA, Udalak, Ondarroa. 9.C-C/006,
(19) Soraluzetik Ondarroako "Sorospen Batzordeari eginiko gutuna (1908.08.14). IKus "Expediente de "Comunicaciones recibidas por la Junta de Socorros de Ondarroa...."

(16) "Lista de los socorros recibidos por la Junta local para las familias de los naufragos perecidos a consecuencia de la galerna del
dia 12 de Julio de 1908" izenburuarekin hasten da Ondarroan egin zen dirubilketaren 9 orrialdeko txostena. Ikus txostena BFA,
Udalak, Ondarroa, 9.C-C/006, "Expediente de los fondos recaudados (12.07.1908)".

Ondarroako Udal Artxiboan gordetzen dira itsas hondamendi hura zela-eta egindako zenbait txosten, datu jakingarriz beteak.
Ikus BFA, Udalak, Ondarroa, 9.C-C/005 eta 9.C-C/006.
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(20) "Baltasar" pilotariaren gutuna (Elgoibar, 1908.08.06). BFA, Udalak, Ondarroa, 9.C-C/005, "Expediente de Comunicaciones...

(21) Garai hartan Ondarroako arrantzaleek abuztuko Andra Mari herriko Jaiei hasiera eman ohi zieten abuztuaren 12an ospatzen zen Santa Klara egunean. Egun honetarako Ondarroako arrantza-ontzi guztiak herriratzen ziren, San Pedro ostetik "Santoña
Ameriketan" atunetan ekin eta gero. Ondarroako arrantzaleen ohitura-lege hau zela-eta, hiru ondarrutar baino ez ziren galdu
1912.08.12an gertatu zen galerrena ikaragarrian. Hauek Bermeoko portutik zibilen Ondarroako "Virgen del Puerto" arrantzaontziaren mariñelak ziren.
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PILOTA PARTIDU BIKAINA
ONDARROAKO FRONTOI BERRIAN
(1908.08.12).
Abuztuaren 12an, Urzelai eta Azkoitiko Txikitok
Errezabal eta Baltasarren aurka jokatu zuten. Garai hartako
eskuzko pilotaririk onenak.
"Frontoia bera herriko zein albo herrietako
ikuslez bete zen.(...). "Sekulako partida", "Jokaldi
zoragarriak", honelako lorak eskaini zizkien pilotariei garaiko konikariek. Halaber, 11na eta 12na
"aillostu" ondoren, 22-19 irabazi zuten Urzelai eta
Azkoitiko Txikitok. Eurok ziren, izan ere gogokoenak zaletuentzat. Ongintzazko partida izanik, jakingarri deritzogu 930,15 pezeta lortu zirela, aurreko
eserlekuetako sarreren salmentarekin, soilik" (22).

Ondarroan egindako diru-biltzeak,
12.219,35 pezetako emaitza eman zuen (23).

O N D A R R O A ,

H E R R I A

orotara,

ELKARTASUNA
ONDARROATIK KANPO ERE
Antzeko diru-biltzeak antolatu ziren Ondarroatik
kanpo ere, besteak beste, Bizkaiko Foru Aldundiak antolatu zuena. Halaber, itsas hondamendia gertatu eta berehala
Bizkaiko Foru Aldundiak agertu zuen kaltetuen familiei
laguntzeko asmoa.

Uztailaren 15ean egin zuen bileran Bermeo, Lekeitio
eta Ondarroako udalei eskaria zuzendu zien galerrenaren
ondorioz galdutako arrantzale eta hauen familien datuak
eskatuz, "con el fin de atenderles con los socorros de que
pueda disponerse". (24)
Are gehiago, 1908.07.22an mozio berezia onartu
zuen Foru Aldundiak galdutako arrantzale eta hauen familien alde. Ondarroako Arrantzaleen Kofradia berak ere telegrama igorri zion Foru Aldundiari:
"Cofradía Mareantes agradece de corazón
hermosa moción de socorro naúfragos y nobilísimos

acuerdos de Diputación. En nombre gremio y representación de numeroras víctimas e innumerables
huérfanos de naúfragos, Ondarroa, presidente".
Bizkaiko Foru Aldundiak diru-biltzea bultzatu zuen
Bizkaian ez ezik Araban eta Gipuzkoan ere. Dirulaguntza
guztiak bilduz, salbu Bilboko Centro Vascon bildutako
12.148'30 pezetak, diru-biltzearen etekina 117.673'71 pezetetara iritsi zen (25). Dirutza honen banaketari ekiteko,
"Junta de Fomento de la Industria Pesquera" delakoak
1908.10.21ean bilera berezia egin zuen Bilbon, Foru
Aldundiaren egoitzan. Bildutakoen artean han ziren Angel
Aristondo Ondarroako Santa Clara Arrantzaleen
Kofradiako lehendakaria eta Teodoro Agirre kofradia bereko diruzaina.

Luze eta zabal eztabaidatu zen gaia. Batzuek bildutako dirulaguntza hartatik kopuru bat galdutako txalupen
jabeei ematea proposatzen zuten. Beste batzuek, ordea, bildutako dirutza hura galdutako arrantzaleei eta hauen familiakoei banatu behar zitzaiela. Hauen artean Ondarroako
ordezkariak eurak ere; hauen ustez, diru-biltze hura galdutako arrantzaleen familiakoei laguntzeko antolatu baitzen.
Baina, galdutako txalupei ere dirutza hartatik zerbait banatzen bazitzaien, kasu honetan kontuan hartu beharko zirela
Ondarroan galdutako lau arrantza-ontziak ere.
Bilera Bermeo eta Ondarroako Kofradiei gai honetaz
txosten bat eskatzeko erabakiaz amaitu zen (26). Handik bi
hilabetera, 1908.12.10ean, aurreko bileran egon ziren guztiek bildu ziren Bilbon, Foru Aldundiaren jauregian.

Bermeo eta Ondarroako Arrantzale kofradiek eskatutako txostenak aurkeztu zituzten. Bermeotik bi txosten, bi
kofradia zeuden eta. Bermeoko Kofradietako bata, galdutako arrantza-ontziei ere nolabaiteko dirulaguntza ematearen
alde agertzen zen. Bestea, ostera, etekin guztia naufragoen
etxekoei laguntzeko oso-osorik erabiltzearen alde agertu
zen. Iritzi berdina azaldu zuen Ondarroako Santa Klara
kofradiak. Beraz, etekin guztia, 137.114 pezetak, alegia,
galerrenaren ondorioz galdutako arrantzaleen familiakoei
laguntzeko oso-osorik erabiltzea erabaki zen. Ondoren,
dirulaguntza familia bakoitzari nola banatu eztabaidatu zen.

(22) Ondarroako Historia Zaleak, "Saketik Errebotera" liburua, Ondarroa, 2004, 35-36. or.

(23) Dirutza honen balorapena egiteko lagungarri izango zaigu jakitea 1908. urtean udal idazkariaren urteko soldata 2.000 pezeta izan zela, herriko maisu-maistrena, 1.100 pezeta eta 750 pezeta serenoena. Udalaren urteko aurrekontu osoa, 94.302'89 pezeta.
BFA, Udalak, Ondarroa, 12.C-C/001.

(24) GN, 1908.07.16, 1. or.

(25) Bizkaiko Foru Aldundiak eratu zuen dirubiltzeaz jakingarri deritzat herritarren dirulaguntzak Bilboko Centro Vasco elkarteaz gain, beste hainbat erakunde, banketxe eta egunkari bidez bideratzen zela. Besteak beste, "El Nervión", "La Gaceta del
Norte" eta "El Noticiario Bilbaino" egunkariak, "Banco de Vizcaya" y "Bolsa de Comercio", "Real Sporting Club de Bilbao",
"Batzoki Begoñatarra"... Aipaturiko egunkariek ere sarritan eskaintzen zuten euren orrialdeetan diru-biltze bakoitzaren datu
zehatzak.
(26) NB, 1908.10.22, 1. or.
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Cruceño ondarroarrak hilero diru-kopuru bat ematearen
aldekoa zen. Honela jasotako dirulaguntzak alferrik galtzea
edo xahutzea ekiditzea lortuko zen, bere iritziz. Honetaz,
azkenengoz Ondarroan egin zen diru-biltzearen banaketa
gogoratu zuen. Sei urtez lauzatu baitzen dirulaguntzen
banaketa. Honen erabat kontrako iritzia zuen Vidaetxea jaunak.

Luze eta zabal eztabaidatu ondoren, erdibidea hartu
zuten. Hots, dirulaguntzaren erdia berehala emango zaio
dagokion familiari. Beste erdia, aldiz, hurrengo hiru urtetan
zatituta (27).
Foru Aldundiak antolatutako diru-biltzearen etekinaren banaketa, beraz, 1908. urte berean bideratu zen. Arras
ezberdina izango zen Ondarroan "Sorospen Batzordeak"
bildutako dirulaguntzen banaketa herriko kaltetuen artean.
Luzea eta korapiloz betea gertatuko zen.

ONDARROAN "SOROSPEN
BATZORDEAK" BILDUTAKO
DIRULAGUNTZEN BANAKETA.
Dirulaguntza hauek, 12.399'60 pezeta guztira, kaltetutako familien artean banatzeko garaian, izan zen haserrerik herritarren artean. Herritarren hainbat erreklamazioidazki iritsi ziztaizkion "Sorospen Batzordea"ri. Hauetatik
bi oso-osorik jarri ditugu hemen. Biak idazten ez zekitenek
igorriak. Batan zein bestean ezin hobeto islatzen dira erreklamazio egileen arrazoiak. Herriko zenbait arrantzale
famili kaltetuen baitan bizi zen giro saminduaren islapen.
Batak, 1908.11.26an bi emakumek aurkeztu zutenak,
honela zioen:
"Señores de la Junta de repartición de socorros á las familias de los náufragos del dia 12 de
Julio de 1908. Ondárroa.
Aquilina Azpiri Ugartechea y Jacoba Irueta
Osa, mayores de edad, viudas y madres respectivamente de los jóvenes náufragos Rufino Solavarrieta
Azpiri y José Ignacio Badiola Irueta, a V. V. recurren y con la consideración debida exponen: que les
ha sorprendido en extremo la forma de repartir los
fondos recaudados para las pobres familias de los
náufragos y en especial la referente a las dos recurrentes de los dos jóvenes desgraciados, cuyos nombres se consignan anteriormenet, pues solo se les ha
entregado el 50 por ciento de las cantidades que han
percibido los padres de los jóvenes Ignacio Badiola
Laca, Pascasio Iturriza Urquidi y Toribio

A R R A N T Z A

H E R R I A

Bedialauneta L...(?) y otros, y entienden, hablando
con el respeto debido, que ésto no es equitativo ni
mucho menos. La Junta podrá alegar que los demás
jóvenes ahogados tienen padre y madre y por éllo
les cotrrespeonde el doble que a las recurrentes y si
a ésto arguyen éstas que se encuentran aquellos en
mejor situación que las que suscriben, puesto que
los padres pueden ganar su sustento y el de su familias en su profesión de marineros, pero las que se
dirigen a V.S. con esta instancia carecen del factor
más importante que son sus desgraciados marinos,
para el sostén de las viudas é hijos; y por éllo creen
que se les debe tener en el mismo concepto que á los
padres de los demás jóvenes ahogados, entregando
á éllas como tal madres igual cantidad que á aquellos y de ningun modo solo la mitad. Además entienden que no és tampoco equitativo que el reparto se
extienda á los Abuelos pues debe unicamente alcanzar á los ascendientes y descendientes de los náufragos.
Por todo lo expuesto Suplican a V.V. que
teniendo por presentada esta instancia, se sirvan
acordar que las recurrentes, madres de los jóvenes
ahogados Rufino Solavarrieta y Azpiri y José
Ignacio Badiola Irueta tiene(n) el perfecto derecho
de percibir en los repartos igual cantidad que los
padres de los demás jóvenes desgraciados y nunca
el 50 por % menos que éstos; y que no se haga
extensivo el reparto á los abuelos sino unicamente á
los ascendientes y descendientes.
Esperan que esa Junta obrará en justicia con
su elevado criterio é interim quedan rogando al
Dios de los Cielos conserve la importante vida de V.
V. dilatados años.
Ondárroa, 26 Noviembre 1908

mar,

A ruego de los recurrentes que no saben firFdo. Silvestre Ambrosio de Barrena" (28).

Besteak, 1908.11.28an lau gizonezkok aurkeztuak,
aldiz, honela zioen:
"Sr. Presidente de la Junta de Socorros de
Náufragos de esta villa.

Pablo Felipe Burgoa, Tomás Alcorta, Pedro
Elustondo y Miguel Antonio Ibarloza, todos vecinos
de esta localidad, a la Junta que Ud. dignamente
preside exponen:

(27) NB, 1808.12.11. 1. or..

(28) Ikus gutun biak (1908.11.26 eta 1908.11.28). "Expediente de comunicaciones recibidas..." BFA, Udalak, Ondarroa, 9.C-C/005.
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Que ha llegado á su conocimiento que por esa
Junta se han concedido socorros a José Antonio
Burgoa y Millán Chacartegui en concepto de padres
de individuos perecidos el dia 12 de Julio último, así
como también á los padres y abuela del malogrado
náufrago Toribio Bedialauneta; y los que suscriben
recurren ante esa Junta manifestando hallarse en el
mismo caso que aquellos padres, toda vez que en los
mismos naufragios, el mismo dia, perdieron también
á sus respectivos hijos, y la posición económica de
los recurrentes no es mejor que la de aquellos.

Por tanto á la dignísima Junta de Socorros se
dirigen suplicándole se digne considerar igual
socorro por el concepto de padres de náufragos
perecidos.
Es cuanto esperan conseguir de la rectitud de
los dignos individuos que componen dicha Junta,
por los que piden a Dios muchos años.
Ondarroa, 28 de Noviembre de 1908.

Por hallarse los cuatro Padres que no saben
firmar Paulo Felipe Burgoa, Tomás Alcorta, Pedro
Elustondo, Miguel Antono Ibarloza firmo P. O.
Ramón Garmendia". (28)
Gutun hauek, 1908ko azaroaren azken aldera idatzi
ziren. Santa Klara Kofradiak urtero, azaroaren 2an egin ohi
zuen urteko Batzar Nagusia burutu eta gero. Dirulaguntzen
gaia erabali ote zuten Batzar Nagusi honetan? Bi gutun
haiek Batzar Nagusiaren ondorioak direla dirudi. Baina ez
daukat daturik galdera bi hauei erantzuteko.
Kasua da Santa Klara kofradia 1909.06.18an egin
zuen Batzar Nagusian dirulaguntzen banaketa gaia ukitu
zela, bilerako gai-zerrendako 2. atalean.
"Enseguida manifestó el Presidente -dio bilera agiriak- que habiéndose recibido contestación de
oficios dirigidos a los puertos de Lequeitio,
Guetaria y Motrico y San Sebastián en reclamación
de las viudas de los perecidos en la galerna del dia
12 de júlio de 1908, se iba a dar su lectura". (29)

Lekeitio eta Mutrikuko kofradiek igorritako erantzunetan argi eta garbi adierazten zen 1903. urtean Kofradien
artean sinatutako akordioa, -"Abono de 25 pesetas por cada
náufrago que hubiese en lo sucesivo", alegia- kaltetutako
arrantzaleen familiei laguntzeko zela. Donostiako San
Pedro Kofradiak, ostera, beste hainbat azalpen eta xeketasun eskaini eta gero,

"... las cantidades que entregan los puertos
de Compromiso Contraido se destinarám la mitad
para responder a los gastos que obtenga la
Cofradia y la otra mitad será destinada para las
familias de los desgraciados o perecidos.

En vista de estos resultados, se acordó que se
obre conforme lo acordado la cofradia anteriormemte y que le sean abonadas la mitad de las cantidades recibidas de Lequeitio, Motrico y Guetaria,
no habiendo ningún otro puerto que ha dado cumplimiento al conpromiso hecho por los puertos de
Lequeitio y Motrico". (29)
Bilera agirian nabari denez, kostaldeko Kofradien
artean ere agertu zen aurrerago Bizkaiko Foru Aldundiko
jauregian "Junta de Fomento de la Industria Pesquera"
delakoaren bileran eztabaidatu zen arazoaren antzekoa. Ea
kofradien arteko elkartasunezko dirulaguntzak galdutako
arrantzaleen familiei banatu behar zitzaizkien soilik, edo
zati bat galdutako arrantzaleen familiei banatu eta bestea
Kofradiaren gastuetarako gorde, alegia.
Handik bost hilabetera, 1909.11.02an Santa Klara
Kofradiak egin zuen urteko Batzar Nagusian, berriz erabili
zen gai hau, bileraren hamaikagarren atalean:
"Dando cuenta del oficio o comunicación
dirigida por la Cofradía de Lequeitio a esta
Asociación con fecha 9 de Julio, manifestando que
no podían atender al compromiso mutuo que tenía
concertado con esta Cofradía para abonar veinticinco pesetas a cada náufrago que había sucedido
hasta la fecha y que la Cofradía citada de Lequeitio
había acordado contribuir a proporción de las soldadas que hubiesen en esta Asociación, acuerdan
comunicar a la expresada Cofradía de Lequeitio
que se desetima en todas partes su pretensión y que
para lo sucesivo quedaban libres de todo compromiso en este concepto." (30)

Lekeitioko Arrantzaleen Kofradiako agiria lehergailu
bat bezala erori zen Ondarroako Santa Klara kofradian.
Lehendik ere erre-erre eginda bazeuden Santa Klara kofradiako Zuzendaritza Batzordea eta bazkideak eurak ere hainbat kidek Santa Klara kofradiako bazkidea izatea utzi eta
San Pedro Kofradia berria sortu zutela-eta. Zer esan entzun
zutenean Lekeitioko Kofradiak ere apurketa hura onartzen
zuela! Halaber, Lekeitioko Arrantzaleen Kofradiaren agiriak argi eta garbi adierazten digu Kofradia hark ere ontzat

(29) SKOAK-ko bilera agiria, 1909.06.18. SKOAKAL (1909-1922), 56-57. or.
(30) SKOAK-ko bilera agiria, 1909.11.02. SKOAKAL (1909-1922), 75. or.
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hartzen zuela Ondarroko Arrantzale Kofradia bien izaera.
Aurrerantzean bere dirulaguntzak Kofradia bien artean
banatuko baitzituen kofradia bakoitzaren bazkide kopuruaren arabera.

Izan ere, 1909. urteko maiatzaren 13an nolabaiteko
"ofizialtasuna" lortu zuen arrantzale batzuen eta besteen
artean sortu eta indartzen ari zen banaketa. Egun horretan,
hain zuzen, Ondarroako San Pedro delako kofradia sortu
zen ofizialki. Aurrerantzean ere Santa Klara Kofradiako
batzar orokor guztietan mahai gaineratu ziren dirulaguntza
haiek banatzeko eskariak (31).

Bazekiten arrantza herri batzuek Ondarroako Santa
Klara kofradiari jada ordaindu ziotela galdutako arrantzale
bakoitzeko 25 pezetako dirulaguntza.
Batzarrean bildutakoek aho batez berretsi zuten
2009.06.18ko bileran antzeko eskakizunari emaniko erantzuna: hau da, Lekeitio, Mutriku eta Getariako kofradiek
igorritako dirulaguntzaren erdia soilik ordaintzea eskaria
egindako alargunei (32).

H E R R I A

Santa Klara eta San Pedro arrantzale kofradia bi
herrian egoteak, eta banaketa mingarri hartan gertatutakoak, batez ere, gainditu ezinesko hesia bilakatu zen hurrengo
urteetan. Adibide gisa, hona hemen 1912ko azaroaren 13an
Santa Klara Kofradiak egin zuen bileran hartutako erabakia:
"Habiéndose discutido nuevamente por no
haberse recaido resolución en la sesión anterior la
reclamación de las viudas de los pescadores que
perecieron en la galerna de 12 de julio de 1908,
acuerdan por unamimidad, contestar que teniendo
esta Asociación pendiente la liquidación de créditos
y haberes con los familiares de la nueva cofradía de
San Pedro y siendo un asunto que deben cancelar la
representaciones de ambas cofradías, no pueden
tomar ni toman en consideración hasta que se practique dicha liquidación que está pendiente" (33).

Hauen artean aipagarri deritzat 1910.11.02an eginiko
batzarrari. 13. puntuan aztertu zen 1908ko galerrenaren
ondorioz galdutako arrantzaleen alargunek eginiko eskaria.
Eskari minbera:
"éste es el día que con todo haber pasado
más de dos años no há percibido por dicho concepto más que la exigua cantidad de á cada veintiseís
pesetas y setenta céntimos que tuvo á bien de entregar ésta Cofradía y suplican se le abone todo lo
completo que les correspondan;" zioen eskariak.

A R R A N T Z A

Noiz egin ote zen San Pedro Kofradiako bazkideekin
aipatutako "liquidación de haberes y créditos" hura? Egin
ote zen 1927ko urtarrilaren 1ean Kofradia biak berriz elkartu aurretik? Dena den, 1908ko galerrenak ondorio latzak
ekarri zizkion Ondarroa Arrantza herriari, batez ere etxekoren bat galdu zuen arrantzale familiei. Etxekoa itsasoan galtzearen tragediaz gain, zenbat urte zain egon behar herritarren dirulaguntza apurrak eskuratzeko!
ONDARROAN, 2008KO URRIAN.

OHZ
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1.400.000
1.550.000
22.000
13.000.000
2.500
1.522.000
36.000
1.000.000
105.000
60.000
70.000
1.820.000
50.000
1.130.000
90.000
1.300.000
61.500
840.000
1.380.000
250.000
2.700.000
2.300.000
2.300.000
3.100.000
3.200.000
400.000
1.990.000
16.750
2.800.000
50.000
2.500.000
2.300.000
3.100.000
2.700.000
2.180.000
3.500
2.300.000
2.450.000
1.580.000
16.000.000
12.000.000
30.000
3.500
3.800.000
22.000
6.500.000
31.000

GAIA

18 Burmeister
240 Burmeister
12 Emi
200 T.E.B.
3 Motobic
240 Burmeister
9 Diter
125 Unanue
2 Perkins
10 Etxabe
16 Beal
240 Burmeister
7 Beal
200 Juarizti
24 Beal
200 Etxebarria
18 Juvega
150 Ieregi
200 Unanue
57 Krupp
250 Unanue
200 Burmeister
200 Etxebarria
400 Ieregi
240 Burmeister
10 E.V.I.
190 Bolund
3 Beal
200 Burmeister
7 Beal
225 Ieregi
200 Ieregi
373 Ieregi
200 Burmeister
250 Burmeister
Arraunean
180 Burmeister
200 Etxebarria
330 Poyaud
950 Barreras
590 Deutz
4 Diter
1 Beal
260 Ieregi
3,5 Diter
580 M.T.M.
7 Beal

ASTILLERUA

1955
1955
1956
1956
1956
1956
1956
1956
1956
1956
1956
1956
1956
1956
1956
1956
1957
1957
1957
1957
1957
1957
1957
1957
1957
1957
1958
1958
1958
1958
1958
1958
1958
1958
1958
1958
1958
1958
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959

H.P.

BAXURA
ARRASTEA
TXIBITTA
ARRASTEA
TXIBITTA
ARRASTEA
TXIBITTA
BAXURA
BOLINTXETA
KABRATA
TXIBITTA
ARRASTEA
KABRATA
BAXURA
AINGIRATA
BAXURA
BOLINTXETA
BAXURA
BAXURA
BAXURA
ARRASTEA
BAXURA
BAXURA
ARRASTEA
BAXURA
TRES MAILETA
BAXURA
TXIBITTA
BAXURA
TXIBITTA
BAXURA
BAXURA
ARRASTEA
BAXURA
BAXURA
TXIBITTA
BAXURA
BAXURA
ARRASTEA
ARRASTEA
ARRASTEA
TXIBITTA
TXIBITTA
ARRASTEA
TXIBITTA
ARRASTEA
TXIBITTA

URTEA

17
12
2
14
1
13
1
15
10
1
1
13
1
14
5
17
10
16
16
9
14
15
16
14
17
2
14
1
16
2
16
15
14
14
14
1
18
15
7
16
15
1
1
12
2
14
1

ARRANTZA

2,6
3,45
0,75
2,9
0,51
3,45
0,7
2,38
1,1
0,8
1,22
3,2
0,8
2,6
1,2
2,65
1
2,7
2,7
1,95
3,44
2,8
2,7
3,45
3
0,75
3,05
0,55
2,7
0,8
2,8
2,7
3,45
2,8
2,8
0,55
3
2,7
2,8
4,15
4,3
0,7
0,53
3,24
0,6
4
0,8

BALIOA

5,41
6,06
1,56
5,62
1,3
6,06
1,7
4,82
2,75
1,25
2,4
5,9
1,6
5,6
2,4
5,4
2,6
5,2
6,1
4
6
5,8
6,4
7,24
6
1,36
6,4
1,3
6
1,7
6,14
6
7,24
6
6,2
1,4
6,1
6,1
5,75
7,4
7,6
1,5
1,35
6,35
1,45
6,6
1,76

ESKIFAIA

51,18-31,80 19,05
126,60-83,10 23,2
1,40-1,00 5,6
67,40-43,84 19,5
0,67-0,50 4
126,57-83,07 23,2
1,40-1,20 5,1
45,20-29,38 16,4
7,80-5,00 10,7
2,65-1,90 7,24
5,59-4,57 9,1
110,00-64,40 23,3
1,48-1,25 6
77,05-36,90 20
5,90-5,00 9
50,12-32,58 18,5
5,80-4,00 10
55,10-36,15 20
66,35-42,95 20,2
22,73-12,55 14,5
91,00-56,10 20,1
65,50-42,65 19,9
66,40-36,75 20
150,00-92,00 26,5
78,36-37,10 21,6
1,20-1,00 5,6
91,80-52,70 22,4
0,80-0,70 4,75
71,20-42,35 20
2,20-2,00 6,45
78,40-50,96 21,2
77,66-44,45 19,96
154,63-100,5 26,5
67,35-3,40 20
77,30-51,05 20
0,6 4,3
75,30-43,00 20
71,20-42,30 21,3
49,90-32,80 19,4
320,54-180,0 38,7
310,40-163,5 37
1,40-1,00 5,5
0,80-0,56 4,45
110,75-58,40 22,7
1,20-1,00 5
228 GT-289 26
2,00-1,36 6

ESKORA

ZABALERA

D. LARRINAGA+ D. ALKORTA BI-1-2804
ALKORTA-KORTAZAR ELKARTEA BI-1-2795
TEODORO UGALDE
BI-1-2842
EUSEBIO ARANTZAMENDI
BI-1-2813
SANTOS BADIOLA
BI-1-2825
J. KORTAZAR + PATXI ALKORTA BI-1-2812
IÑAKI BADIOLA
BI-4-68
FRANCISCO ELU
BI-1-2814
SALBADOR COBARCOS
BI-4-204
PABLO ARRIZABALAGA
BI-1-2822
ANGEL BURGOA
BI-1-2819
PATXI ALDAZABAL ETA BESTEAK SS-3-1089
JOSE ZABALETA
BI-1-2816
CANDIDO ARKOTXA
SS-3-1082
BIXENTI AKARREGI
SS-2-1528
FELIX ARANTZAMENDI
BI-1-2815
FELIX LARRAÑAGA
BI-2-2115
GABRIEL BETONDO
SS-3-1091
SOLABARRIETAANAIAK
BI-1-2836
SALBADOR AGIRRE
BI-1-2888
MANUEL PRENDES
SS-3-1099
EUGENIO ETXABURU
BI-1-2829
LEON SOLABARRIETA
SS-2-1533
JOSE BEDIALAUNETA
BI-1-2847
PASCUAL SANTISO
SS-2-1536
FLORENTINO URKIAGA
BI-1-2837
ANDRES ARRIZABALAGA
BI-1-2839
ROMAN BEITIA
BI-1-2915
P. GOIKOETXEA+ JOKIN ALKORTA SS-2-1106
JOSE MARIA BASAGUREN
BI-1-2864
JUAN ANTXUSTEGI
BI-1-2855
DOMEKA MARKUERKIAGA
BI-1-2850
JOSE BEDIALAUNETA
BI-1-2861
MIREN A.ZUBIKARAI
BI-4-45
IÑAZIO ARRASATE ETA BESTEAK BI-1-2840
BELANTZIO LEKUE
BI-1-2867
D..LARRINAGA+D. ALKORTA
BI-1-1103
DOLOS ARRIZABALAGA
SS-1-1551
JOSE MARIAAKARREGI
BA-301022
BARRERAS HERMANOS
VI-5-8000
TXOMIN ELKARTEA
GI-4-1481
ISAAC LASARTE
BI-1-2877
MIGUELAZPILLAGA
BI-1-2887
AGUSTIN LAKA
BI-1-2872
JOSE MARIA URRUTIA
BI-1-2953
MIKAELA ITUARTE
SS-1-1965
JOSE ARAUKO
BI-1-2880

O n d a r r o a

LUZERA

SEGUNDO BIENVENIDA
ZALDUPE
AKARREGI ARTETXE
ARANTZAMENDI
COPACABANA
DE ANTIGUA
DURDU
ELU
LUIS
MADRE DE LA ANTIGUA
MARI TERE
MARIA GEMA
MARIA MERTXE
MARIA REYES
SAN JOSE
VERANO-OTOÑO
ANDRA MARI
GABRIEL MARI
GRAN SAGRADA
HERMANOS AGIRRE
MANOLITO PRENDES
NUEVO PRIMAVERA
NUEVO SOLABARRIETA
PEÑA ARTAPE
PRO. REINA
ROSARIO
ARRIZABALAGA IRIONDO
BEITIA
BUSTIO
KINTIÑ
NUEVO ANTXUSTEGI
NUEVO TOBANEKU
PEÑA ARBIDE
PRO.SABAS
PLAYA DE ATXAZPI
ROBERTO
SIEMPRE BIENVENIDA
SIEMPRE MADRE DE LA ANTIGUA
AURRESKU
BARRERAS MASO
COSTA DE CALIFORNIA
ISAAC
KAMIÑAZPI
LAKA-BURGOA
MANOLITA
MARETON
MARI TERE

JABEGOA

TONA

IZENA

FOLIOA

Patxi Etxaburu Ajarrista

Arriola Anaiak
Bedua (Zumaia)
Ugalde
Ferradaz (Moaño)
Ugalde
Arriola Anaiak
Pedro Lazkano (Getaria)
Murelaga (Lekeitio)
Luis Villar (Ferrol)
M. Elizondo (Orio)
Ugalde
Lazkibar, Urbieta + Galarraga (Zumaia)
Arriola Anaiak
Bedua (Zumaia)
Ugalde
Mendieta (Lekeitio)
Arrien (Bermio)
R.Arrizabalaga
Eguren (Lekeitio)
Mendieta (Mundaka)
Arrizabalaga-Olasagazti (Zumaia)
Arriola Anaiak
M. Elizondo (Orio)
Arriola Anaiak
M .Elizondo (Orio)
Ugalde
Mendieta (Lekeitio)
Arriola Anaiak
Egaña (Mutriku)
Arriola Anaiak
Arriola
Egaña (Mutriku)
Arriola Anaiak
M. Elizondo (Orio)
Murelaga (Lekeitio)
Arriola Anaiak
Bedua (Zumaia)
Pedro Lazkano (Getaria)
Sables (Frantzia)
Barreras (Vigo)
Constructora Gijonesa (Gijon)
Ugalde
Ugalde
Mendieta (Lekeitio)
Ugalde
58 M T M
Murelaga (Lekeitio)

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
ALTZAIRUA
ALTZAIRUA
ZURA
ZURA
ZURA
ZURA
ALTZAIRUA
ZURA

Ondarroako portua, 1953 aldera. Eskursionistak, Nuestro Angel Maria txalupan. IMANOL AKARREGIK EMONDAKOA.
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12.000.000
1.150.000
5.800.000
35.000
4.500.000
4.500.000
5.000.000
6.160.000
170.000
60.000
10.500.000
8.100.000
7.500.000
6.000.000
2.800.000
13.600.000
7.760.000
24.500
11.000.000
15.000.000
3.000.000
9.400.000
8.100.000
8.500.000
5.800.000
5.000
3.260.000
30.000
6.500.000
3.700.000
13.600.000
12.200.000
4.500.000
2.700.000
6.500.000
11.500.000
11.200.000
9.600.000
6.200.000
6.000.000
4.500.000
2.200.000
7.440.000
5.800.000
7.560.000
4.500.000
6.400.000
8.600.000
40.000
6.200.000
2.860
48.000
5.500.000
37.000
5.500.000
14.500.000
5.500.000
5.200.000
4.500.000
3.100.000

ARRASTEA
BAXURA
ARRASTEA
TXIBITTA
ARRASTEA
ARRASTEA
ARRASTEA
ARRASTEA
TXIBITTA
TXIBITTA
ARRASTEA
ARRASTEA
ARRASTEA
ARRASTEA
BAXURA
ARRASTEA
ARRASTEA
TXIBITTA
ARRASTEA
ARRASTEA
BAXURA
ARRASTEA
ARRASTEA
ARRASTEA
ARRASTEA
TXIBITTA
ARRASTEA
TXIBITTA
ARRASTEA
KORDA
ARRASTEA
ARRASTEA
ARRASTEA
BAXURA
ARRASTEA
ARRASTEA
ARRASTEA
ARRASTEA
ARRASTEA
ARRASTEA
ARRASTEA
BAXURA
ARRASTEA
BAXURA
ARRASTEA
BAXURA
ARRASTEA
ARRASTEA
TXIBITTA
BAXURA
TXIBITTA
TXIBITTA
ARRASTEA
TXIBITTA
ARRASTEA
ARRASTEA
ARRASTEA
BAXURA
BAXURA
ARRASTEA

1962
1962
1962
1962
1962
1962
1962
1962
1962
1962
1962
1962
1962
1962
1962
1963
1963
1963
1963
1963
1963
1963
1963
1963
1963
1963
1963
1963
1963
1963
1963
1963
1963
1963
1963
1963
1963
1963
1963
1963
1963
1963
1963
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964

790 Blaskpor
150 Baudouin
300 Etxebarria
6 Diter
300 Etxebarria
301 Etxebarria
400 Etxebarria
400 Unanue
80 Perkins
10 Diter
320 Weks Poor
400 Unanue
450 Etxebarria
350 Etxebarria
200 Juarizti
1.000 Deutz
430 Etxebarria
5 Atlas
770 Deutz
510 Werks Poor
280 Etxebarria
700 M T M
400 Ieregi
400 Unanue
330 Etxebarria
Arraunean
250 E.T.B.
6 Beal
450 Etxebarria
390 1.000 Deutz
950 M T M
330 Etxebarria
320 Baudouin
430 Wartsila
900 B M W
930 M T M
900 Barraras
350 Ieregi
300 Unanue
330 Etxebarria
200 Juarizti
430 Etxebarria
800 Cummins
300 Poiaud
300 Poiaud
400 Etxebarria
800 Etxebarria
10 Peter
330 Etxebarria
1,5 Motobic
7 Diter
400 Dubant
6 Etxabe
400 Dubant
950 Deutz
400 Dubant
300 Poiaud
280 Burmeister
330 Etxebarria

GAIA

14
14
14
2
13
13
14
14
2
1
14
16
14
13
15
16
13
1
16
16
12
15
15
16
14
1
14
1
13
8
16
15
14
16
15
15
15
16
14
13
12
14
14
15
16
13
14
15
2
16
1
1
14
1
14
16
14
16
12
14

H E R R I A

ASTILLERUA

3,1
2
2,8
0,8
3,43
3,43
3,6
3,5
1,1
0,82
3,75
3,5
3,6
3,35
2,8
3,95
3,5
0,79
4,1
3,5
3
3,7
3,68
3,6
3,4
0,54
3,2
0,7
3,5
3,45
3,95
3,65
3,2
3
3,8
3,9
3,65
3,9
3,4
3,25
3,4
3
3,5
2,2
3,1
3
3,5
3,68
0,9
3
0,65
0,73
3,45
0,8
3,4
3;9
3,45
3
2,85
3,2

H.P.

35,44 7,65
18 4,5
21,95 6,1
5,8 1,75
23,5 5,84
23,5 5,84
27 6,45
28,6 6,18
9 3
7 1,9
29 6,5
28,6 6,17
26 6,3
25,1 6,32
21,2 6,04
33,2 7,3
24,95 6,65
5,5 1,55
33,7 7,54
28 6,2
22 6
28,8 6,5
27,5 6,33
28,6 6,18
23 6,7
4,4 1,5
24,4 6,54
5 1,7
26 6,2
29,7 6,7
33,2 7,2
28,8 6,4
23,5 6,65
22 6
31,9 7,25
32,2 7,2
28,8 6,4
30 6,8
25,4 6,3
23,2 6,25
25,44 6,7
22 6
26 6,4
26,56 6,2
22 6,5
26,1 6,22
28 6,3
31,04 6,336
7 2
24 6
7,3 1,5
5,5 1,5
29 6,2
5,3 1,6
29 6,2
30 6,65
28,99 6,2
22 6,5
22 6,1
24 6,66

A R R A N T Z A

URTEA

262,04-82,70
35,00-20,10
98,20-47,43
1,92-1,50
105,00-57,63
105,00-57,64
150,45-87,20
188,00-112,00
8,16-5,55
2,60-1,80
200,10-80,00
188,00-106,00
150,35-72,80
128,64-83,00
78,50-38,34
264,47-147,00
128,47-53,40
1,00-0,90
248,40-74,10
183,40-114,10
84 GT-84,46
194,90-88,60
170,88-110,00
185,55-116,19
127,33-54,70
0,9
122,90-73,10
1,70-1,10
150,30-97,20
143,75-68,30
264,47-147,00
200,10-170,40
110,10-53,30
87,68-39,40
215,20-157,60
256,30-119,80
200,10-145,40
256,60-119,90
123,90-70,84
117,60-81,20
127,5 GT-118
80,30-35,10
137,90-118,80
105,93-43,37
90,35. GT-64
99,00-49,60
130,33-97,20
166,00-117,45
2,70-2,63
109,50-61,00
1,15-1,00
1,22-0,83
145,18-71,80
1,50-1,00
145,18 GT-190
240,60-208,03
145,18-71,90
96,30-40,68
93,6-39,80
115,1-48,7

ARRANTZA

ATLANTIS ELKARTEA
N-400
JOSE LUIS GOMEZ
ST-4-2277
JOSE MARIAATELA
SS-2-1173
SABIN TXAKARTEGI
BI-1-2930
JOSE RAMON GOIENETXEA BI-1-1180
AURELIO BILBAO
SS-3-1189
I. IZPIZUA ETA SEME-ALABAK BI-2-2323
TXERNI ELKARTEA
SS-2-1672
JOKIN ALKORTA
SS-2-1856
JULIAN PAGATE
BI-1-2946
IBEROSMAR ELKARTEA
SS-1-2046
TXERNI ELKARTEA
SS-2-1665
ANDRES GARMENDIA
BI-2-2345
AKORTA+KORTAZAR ANAIAK SS-3-1182
CIPRIANO OSA
BI-1-2938
MOURO FISHERIES ELKARTEA MLF-331
AKARREGI-LARRINAGA
VI-5-8488
JOSE MARIAARIZTONDO
BI-1-2985
LARRASMENDI ELKARTEA GI-4-1602
GARAPENA ELKARTEA
SS-2-1725
FRANCISCO ELU
BI-4-3
TARKIS ELKARTEA
BI-4-6
INTXORTA ELKARTEA
SS-3-1204
USOA ELKARTEA
SS-2-1716
AKETXE ELKARTEA
ST-4-2302
PEDRO ETXABURU
BI-4-70
LARRAURI ANAIAK
SS-3-1209
ANDRES ELORDI
BI-4-11
RAMON URIBARRI ETA BESTEAKBI-2-2406
JOSE A. MARTINEZ
BI-4- ESTURION ELKARTEA
SS-2-1713
REINAKU ELKARTEA
BI-4-4
SILBERIO GOITIA
BI-2-2381
ALEJANDRO URRESTI
BI-4-1
T. ETA MIGENS ELKARTEA
CO-2-3617
ASTERRIKA ELKARTEA
CO-4-3237
IXIDOR ETXEBARRIA
BI-4-5
MENDIPASCA ELKARTEA
SS-1-1964
MIYA ELKARTEA
SS-3-1195
JESUS LARRAURI
SS-3-1191
AKETXE ELKARTEA
ST-4-2303
JUSTA ETXABURU
BI-4-2
PEDRO CAMPOS
ST-4-2331
JON GALLASTEGI
SS-2-1706
JOSE SAN MARTIN
BI-4-209
R. LABOA ETA L. ZELAIA
SS-1-2068
IÑAZIO MUNITIZ
BI-2-2384
HERMANOS SOLABARRIETA SS-3-1230
FELIPE GORROTXATEGI
BI-4-85
FELIX ARANTZAMENDI
BI-4-9
ANGELARIZTONDO
BI-1-2284
BIZENTE AZPIAZU
BI-4-25
MIKAELA ITUARTE
BI-4-13
ANGELAREITZAGA
BI-4-47
MIKAELA ITUARTE + SEME-ALAB.BI-4-12
REINAKU ELKARTEA
VI-5-8506
MIKAELA ITUARTE
BI-4-16
ANDRES EGIGUREN ETA SENDIA BI-4-15
FAUSTO BEDIALAUNETA
BI-4-7
SILBERIO GOITIA
BI-2-2436

BALIOA

ATLANTIS
AVE DE MAR
BAHIA DE ONDARROA
BOCARENA
CORDERO DE BELEN
CORDERO DE DIOS
FRANCISCA ANGELES
MADARIAGA
MARILINA
NUEVE HERMANOS LEKUE
OLEAJE
REGIL
RIO GALDIZ
RIO ZALDUERREKA
VIRGEN PODEROSA
AKARLANDA
AZKARATE BENGOETXEA
BEN HUR
CIUDAD DE LA CORUÑA
CRUZ 1
ELU ARANTZAMENDI
ENSENADA PORTU TXIKI
INTXORTAMENDI
IPARRAGIRRE
JULIAN PORTUONDO
KANTTOIPE
LARRAURI
LAURITA
MADRE DE CRISTO
MANUEL MARTINEZ
MIREN BEGOÑA
MITXEL
NTRA SRA DE GARDOTZA
NUEVO AURTENETXEA
NUEVO BENGOETXEA
NUEVO CAPERO
RIA DEL BURGO
RIO KRESALA
ROMPEOLAS
SAN EDUARDO
SOL DE VERANO
URIBARRI
URIBE
BAHIA DE BERMEO
BETI SAN JUAN
BOGA-BOGA
GRAN KARMENGO AMA
GRAN ROSA DE LOS VIENTOS
HERMANOS SOLABARRIETA
IDOIA
HERMOSO VERANO
JULITA
MATXET
MONTE CARRANDI
MONTE EGUZKI
NTRA SRA DE COVADONGA
NTRA SRA DE SIARROTZA
NTRA SRA. DE LOS REMEDIOS
NUEVO LUCIANA
NUEVO ROSA MARI
NUEVO SANTA ANA

JABEGOA

ESKIFAIA

IZENA

ESKORA

ZURA
ZURA
ZURA
ZURA
ZURA
ZURA
ALTZAIRUA
ZURA
ZURA
ZURA
ZURA
ALTZAIRUA
ALTZAIRUA
ALTZAIRUA
ZURA
ZURA
ALTZAIRUA
ZURA
ZURA
ZURA
ZURA
ZURA
ZURA
ZURA
ZURA
ALTZAIRUA
ZURA
ALTZAIRUA
ZURA
ZURA
ZURA
ZURA
ZURA
ZURA
ZURA
ZURA
ZURA
ALTZAIRUA
ZURA
ALTZAIRUA
ALTZAIRUA
ALTZAIRUA
ALTZAIRUA
ALTZAIRUA
ALTZAIRUA
ALTZAIRUA
ZURA
ZURA
ZURA
ALTZAIRUA
ZURA
ZURA
ZURA
ZURA
ZURA
ZURA
ZURA
ZURA
ALTZAIRUA
ALTZAIRUA
ZURA

ZABALERA

Ostolaza (Orio)
Mendieta (Lekeitio)
Egaña (Mutriku)
Murelaga (Lekeitio)
Goldarazena (Pasaia)
Epelde (Zumaia)
Barreras (Vigo)
Arriola Anaiak
Goldarazena (Pasaia)
Bedua (Zumaia)
Goldarazena (Pasaia)
Kantabriko (Vigo)
G. Riera (Gijon)
Santodomingo (Vigo)
Arriola
Arrien (Bermio)
Murueta (Gernika)
Arrizabalaga-Olasagazti (Zumaia)
R. Arrizabalaga
Arriola Anaiak
Mendieta (Lekeitio)
Pedro Lazkano (Getaria)
Egaña (Mutriku)
Egaña (Mutriku)
Arriola Anaiak
Astano (Vigo)
J. Muruaga (Bermio)
Luzuriaga (Pasaia)
Murelaga (Lekeitio)
Arriola
Arriola Anaiak
Bedua (Zumaia)
R. Arrizabalaga (Laredo)
Murelaga (Lekeitio)
Murelaga (Lekeitio)
Eguren (Lekeitio)
Aizkorreta (Pasaia)
Vulcano (Vigo)
Murelaga (Lekeitio)
Balentziaga (Zumaia)
S.I.C.C.M.A. (Saint Malo)
S.I.C.C.M.A. (Saint Malo)
Murueta (Gernika)
Egaña (Mutriku)
Astander (Santander)
Santodomingo (Vigo)
Egaña (Mutriku)
Pedro Lazkano (Getaria)
Juan Castañeda (Laredo)
Astander (Santander)
Pedro Lazkano (Getaria)
Galarraga-Urbieta (Zumaia)
Solana (Santander)
Juan Castañeda (Laredo)
Eguren (Lekeitio)
Arriola Anaiak
Arriola Anaiak
Arriola Anaiak
Abra Elkartea (Bilbo)
Ardeag Elkartea (Erandio)
Egaña (Orio)

LUZERA

200 Unanue
200 Juarizti
280 Cummins
200 Etxebarria
375 Ieregi
200 T.E.B.
580 Wekspor Barreras
0,85 Diter
600 Unanue
300 Burmeister
200 Ieregi
580 Urkuena
650 Carterpillar
1.135 T.S.
200 Juarizti
60 Ebro
600 Dubant
250 Krupp
10 Minsel
6 Etxabe
450 Juarizti
250 Etxebarria
300 Juarizti
200 Juarizti
5 Diter
810 Barreras
450 Juarizti
400 Unanue
5 Beal
373 Ieregi
3 Motobic
250 Etxebarria
6 Diter
200 Cummins
150 Unanue
450 Juarizti
7 Renault
700 Krupp
5 Urpe
375 Ieregi
570 Dubant
570 Dubant
555 M T M
556 M T M
450 Dubant
800 Wartsila
400 Ieregi
300 Ieregi
3 Diter
800 Lister
200 Burmeister
300 Dubant
450 Etxebarria
3 Diter
200 Unanue
7 Beal
373 Ieregi
200 Unanue
400 Unanue
900 Unanue
300 Poiaud

TONA

1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1962

GAIA

BAXURA
BAXURA
BAXURA
BAXURA
ARRASTEA
BAXURA
ARRASTEA
TXIBITTA
ARRASTEA
ARRASTEA
BAXURA
ARRASTEA
ARRASTEA
ARRASTEA
BAXURA
KORDA
ARRASTEA
ARRASTEA
TXIBITTA
TXIBITTA
ARRASTEA
ARRASTEA
ARRASTEA
BAXURA
TXIBITTA
ARRASTEA
ARRASTEA
KORDA
TXIBITTA
ARRASTEA
TXIBITTA
ARRASTEA
TXIBITTA
BAXURA
BAXURA
ARRASTEA
TXIBITTA
ARRASTEA
TXIBITTA
ARRASTEA
ARRASTEA
ARRASTEA
ARRASTEA
ARRASTEA
ARRASTEA
ARRASTEA
ARRASTEA
BAXURA
TXIBITTA
ARRASTEA
BAXURA
ARRASTEA
ARRASTEA
TXIBITTA
BAXURA
TXIBITTA
ARRASTEA
ARRASTEA
ARRASTEA
ARRASTEA
BAXURA

FOLIOA

2.430.000
2.300.000
4.200.000
2.000.000
7.500.000
2.800.00
9.600.000
17.250
6.300.000
4.400.000
2.650.000
6.500.000
10.000.000
18.600.000
2.300.000
210.000
6.300.000
2.500.000
11.500
33.000
4.700.000
1.890.000
3.000.000
2.300.000
27.600
12.500.000
4.000.000
6.000.000
26.000
4.000.000
21.000
2.500.000
4.000
2.700.000
2.600.000
5.000.000
12.000
8.000.000
31.000
6.500.000
7.000.000
6.000.000
6.500.000
6.500.000
5.500.000
4.500.000
7.100.000
2.100.000
16.240
12.000.000
2.100.000
4.400.000
4.500.000
26.240
2.800.000
45.000
4.750.000
2.800.000
8.100.000
8.040.000
4.500.000

ASTILLERUA

17
17
18
12
13
17
15
1
14
13
14
15
16
16
14
4
15
12
1
1
14
12
12
15
2
15
14
10
1
15
1
12
1
15
14
14
1
16
1
16
17
17
15
15
15
15
15
15
1
14
15
13
14
1
15
1
15
14
16
14
15

H.P.

3,2
2,73
2,7
2,76
3,5
2,7
3,9
0,55
3,55
3,35
2,8
3,6
3,5
4,1
2,8
1,1
3,3
2,8
0,3
0,7
4,7
2,9
3
2,7
0,7
3,7
3,7
3,5
0,78
3,52
0,64
2,8
0,5
2,6
3
2,5
0,6
4
0,65
3,7
3,8
3,8
3,65
3,65
3,6
3,9
3,5
2,7
0,6
3,2
2,7
3,35
3,7
0,62
2,8
0,8
3,5
2,6
3,5
3,5
3

URTEA

6,8
5,8
6,26
6,14
6,4
5,9
6,8
1,4
6,65
6,1
6,02
6,6
6,8
7,1
6,14
3
6,4
5,7
1,37
1,5
6,85
5,5
6
6
1,5
7
7,15
6,2
1,75
7,06
1,5
5,7
1,3
5,37
5,4
6,96
1,4
6,8
1,45
6,3
7,5
7,5
6,4
6,4
6,3
6,32
6,46
5,9
1,35
6,2
6
6,1
6,7
1,35
6
1,6
6,86
6,04
6,18
6,18
6

ARRANTZA

80,40-39,80 20
64,36-41,80 19,45
80,32-36,85 21,5
67,30-44,45 19,2
154,57-110,1 31,15
70,25-39,60 20,15
248,1-112,25 30
1,05-0,70 5
168,67-114,6 28,5
23,20-71,80 23,2
75,40-39,60 20,54
174,35. GT-19 30,6
228,30-93,40 31,6
278,5-118,7 33,5
68,50-40,24 20,82
8,50-5,80 20
188,36-85,30 28,3
70,76-44,00 21,5
0,82-0,80 4,65
1,20-0,80 4,6
176,3-130,1 27,5
80,60-51,10 20,6
74,23-23,90 21
68,67-40,80 20,1
1,20-1,00 4,9
251,6-123,8 37,6
157,30-68,26 28,5
84,23-30,40 28,6
1,75-1,20 5,9
173,8-123,8 27
1,80-1,50 5,05
70,76-44,00 21,5
0,73-0,70 4,3
54,05-26,1 18,8
54,00-26,50 19
170,10-95,40 26,2
1,04-1,00 5,3
311,25-136,7 38,9
1,16-1,00 5
173,66-119,4 26,5
168,33-67,15 30
179,63-900,5 28
188,36-85,30 28,8
188,36-85,40 28,8
155,90-92,10 27
234,97-173,00 33,3
169,60-96,85 28,5
71,40-42,40 21,3
0,96-0,90 4,48
212,52-75,84 30,34
71,3 GT-73 21,3
105,95-71,96 23,2
171,80-77,60 25,5
0,96-0,90 4,5
77,55-40,40 21,9
1,40-1,20 5,75
179,30-97,57 27,8
83,54-44,00 21,4
188,00-106,00 28,6
193,70-70,87 28,6
100,50-40,50 23

BALIOA

ALBERTO ARANBARRI
SS-2-1570
TOMAS ARIZTONDO
BI-1-2851
JUAN BAUTISTA BEITIA
SS-2-1564
JOSE MARIA ELU
BI-1-2854
AGUSTIN LAKA
SS-2-1585
LEON SOLABARRIETA+BESTE BI BI-1-2862
MENDIPESCA ELKARTEA
SS-1-1966
FRANTZISKO ARIZTONDO
BI-1-2914
ARRIZABALAGA + ETXEBARRIA SS-1-1614
PATXI ALKORTA + J. KORTAZAR SS-3-1155
JOSE MARIA URANGA
SS-2-1627
PATXI ARRASATE
GI-4-1512
NORPESCA ELKARTEA
GI-4-1496
CORRUBEDO ELKARTEA
VI-5-8292
JOSE MARIAARIZTONDO
BI-1-2875
JOSE MARIAALBERDI
BI-2-2299
LARRAURI ANAIAK
BI-2-2296
FERMIN ZABALETA
SS-3-1153
JOSE MARIAAZKARATE
BI-1-2905
MIGUEL UINZENZA ORTORIKA BI-1-2916
ALBERTO ETXEBARRIA
SS-2-1630
KALIXTO ZABALA ETA BESTEAK BI-2-2305
FERMIN ZABALETA
SS-3-1556
OSAANAIAK
BI-1-2883
ANTONIO BEDIALAUNETA
BI-4-185
ANGEL LEDO
FE-4-2162
INAZIO MURUITIZ ETA BESTEAK BI-2-2302
AGOA ELKARTEA
SS-2-1653
APOLINAR LARRINAGA
BI-1-2912
JOSE LUIS ARRIOLA
BI-4-102
JESUS ALBERDI
BI-1-2917
FERMIN ZABALETA
BI-2-2294
JUAN ELORDI
BI-4-66
ALEJANDRAALEGRIA
BI-1-2923
MIGUEL MELITON
BI-1-2923
AKARREGI + LARRINAGAANAIAK SS-3-1170
FRANCISCO PLAZA
BI-1-2927
MOURO FICHERIES ELKARTEA MILF-334
AGUSTIN OSA
BI-1-2968
JOSE A. KAMIÑA
SS-3-1159
ARTIBAI ELKARTEA
PH-244723
ARTIBAI ELKARTEA
BR-194403
LAURAK BAT ELKARTEA
BI-1-2924
LAURAK BAT ELKARTEA
BI-1-2825
ROMAN BEITIA
SS-3-1163
E. MOLARES ALONSO
VI-5-8288
ANTONIO BEITIA
SS-3-1176
DOMEKA BADIOLA
BI-1-2926
MANUEL BEITIA
BI-1-2944
REINAKU ELKARTEA
ST-4-2252
BENIGNO BADIOLA
SS-3-1162
PATXI ALKORTA+ J. KORTAZAR SS-3-1158
BENITO PORTUONDO
ST-4-2262
SILVESTRE ELORDI
BI-1-2944
SOLABARRIETAANAIAK
BI-1-2936
JOSE LUIS ARANTZAMENDI
BI-1-2948
JOSE LUIS ARANTZAMENDI
BI-1-2928
J. A. GOIKOETXEA+OTXAGABIA BI-1-2918
TXERNI ELKARTEA
SS-2-1626
ASTERRIKA ELKARTEA
SS-2-1659
FRANCISCO ARIZTONDO
BI-4-14

ESKIFAIA

NUEVO ALBERTIN
NUEVO SAN RAFAEL
PERLA DE GAZKUÑA
SALBADOR ELU
SIMESARGA
SOLABARRIETAARRIZABALAGA
VENTISCA
ADELITA
ARRIZABALAGA ETA ETXEBARRIA
ARTADI
AVE MARIA DEL MAR
CAPITAN TXIMISTA
CARRULO
CORRUBEDO
ESTRELLA VENUS
FLORIAN
LUNA Y SOL
LUZ DEL GRAN SOL
MARIA LUISA
MIGUEL BERMIO
MONTE ALAITZ
MONTE SANTA CRUZ
NUEVO LASARTE
OSA HERMANOS
PLATA DE BIZKAIA
RIA DE MARIN
ROSA NAUTICA
S. SALBADOR DE GETARIA
SANTA INES
SESERMENDI
TARIÑA
VICTORIA MARIA
VOLUNTAD
AVE MARIA PURISIMA
AVE MARIA SANTISIMA
BAHIA DE BIZKAIA
ERMITA SANTA CLARA
ESTORNINO
JOSE ANDRES
KALAMENDI
L' CAPITAIN
LE AURORE
LEKEITIO 1
LEKEITIO 2
LUNA NUEVA
MOLARES ALONSO
MARIA CEFERINA
MARIA DIGNA
NEREA
NTRA SRA DE BITARTE
PEDRO MARIA JOSE
PLAYA DE ARRIGORRI
PORTU BARRI
SAETA
SAGRADA FAMILIA
SOL DE VERANO
TONTORRAMENDI
TORRE DE LIKONA
URARTE
VIRGEN AMADA
ARIZTONDO

JABEGOA

O N D A R R O A ,

H E R R I A

ESKORA

IZENA

A R R A N T Z A

ZABALERA

O N D A R R O A ,

LUZERA

10:28

TONA

17/2/09

FOLIOA

ONDARROA 2008

Mirlees Bickerton (Stockport)
Solana (Santander)
Arrizabalaga-Olasagazti (Zumaia)
Murelaga (Lekeitio)
Egaña (Mutriku)
Egaña (Mutriku)
Bedua (Zumaia)
Abra Elkartea (Bilbo)
Solana (Santander)
Arriola Anaiak
Barreras (Vigo)
Abra Elkartea (Bilbo)
Murueta (Gernika)
Bedua (Zumaia)
Arriola Anaiak
Luzuriaga (Pasaia)
Gardama (Vigo)
Eiguren (Lekeitio)
Cantabrico Riera (Gijon)
Luzuriaga (Pasaia)
Mendieta (Lekeitio)
Murueta (Gernika)
Balentziaga (Zumaia)
Luzuriaga (Pasaia)
Solana (Santander)
Arriola Anaiak
Pedro Lazkano (Getaria)
Ugalde
Balentziaga (Zumaia)
Murueta (Gernika)
Arriola Anaiak
Luzuriaga (Pasaia)
Murueta (Gernika)
Mendieta (Lekeitio)
Egaña (Mutriku)
Cantabrico Riera (Gijon)
Maritima Musel (Gijon)
Murueta (Gernika)
Barreras (Vigo)
Egaña (Mutriku)
Bedua (Zumaia)
Solana (Santander)
Egaña (Orio)
Balentziaga (Zumaia)
O.Sarasua (Orio)
Arriola
Goldarena (Pasai Donibane)
Murueta (Gernika)
Balentziaga (Zumaia)
Azpe (Erandio)
Murueta (Gernika)
Astondoa (Santurtzi)
Arriola
Murueta (Gernika)
Arriola Anaiak
Murueta (Gernika)
P.Freire (Vigo)
Murueta (Gernika)
Arriola
Egaña (Mutriku)
Mendieta (Lekeitio)

O n d a r r o a

2 0 0 8

•

ALTZAIRUA
ZURA
ZURA
ZURA
ZURA
ZURA
ZURA
ALTZAIRUA
ZURA
ZURA
ALTZAIRUA
ALTZAIRUA
ALTZAIRUA
ZURA
ZURA
ALTZAIRUA
ZURA
ZURA
ALTZAIRUA
ALTZAIRUA
ZURA
ALTZAIRUA
ALTZAIRUA
ALTZAIRUA
ZURA
ZURA
ZURA
ZURA
ALTZAIRUA
ALTZAIRUA
ZURA
ALTZAIRUA
ALTZAIRUA
ZURA
ZURA
ALTZAIRUA
ALTZAIRUA
ALTZAIRUA
ALTZAIRUA
ZURA
ZURA
ZURA
ZURA
ALTZAIRUA
ZURA
ZURA
ZURA
ALTZAIRUA
ALTZAIRUA
ZURA
ALTZAIRUA
ZURA
ZURA
ALTZAIRUA
ZURA
ALTZAIRUA
ALTZAIRUA
ALTZAIRUA
ZURA
ZURA
ZURA

65

8.900.000
16.000.000
4.850.000
89.000
215.000
15.300.000
7.200.000
7.200.000
5.000.000
7.000.000
38.000
15.500.000
8.600.000
3.400.000
4.000.000
2.900.000
250.000
7.500.000
19.870.000
14.000.000
17.000.000
13.000.000
62.700
13.000.000
3.800.000
11.000.000
5.000.000
650.000
6.000.000
115.000
12.800.000

1
14
14
15
1
15
1
10
1
15
14
14
1
14
15
14
2-3
16
1
12
14
16
1
16
15
1
1
10
14
15
15

72.000
7.500.000
9.500.000
6.800.086
44.000
6.000.000
865.900
12.000.000
11.000
8.600.000
12.600.000
7.850.000
105.000
8.000.000
8.860.000
5.500.000
450.000
6.250.000
130.000
11.000.000
14.500.000
6.700.000
70.000
7.650.000
3.400.000
70.000
30.900
22.500.000
6.600.000
6.500.000
6.000.042

TXIBITTA
BAXURA
ARRASTEA
BAXURA
TXIBITTA
BAXURA
TXIBITTA
ARRASTEA
TXIBITTA
ARRASTEA
BAXURA
ARRASTEA
TXIBITTA
BAXURA
ARRASTEA
BAXURA
KORDA
KORDA
TXIBITTA
ARRASTEA
ARRASTEA
BAXURA
TXIBITTA
BAXURA
BAXURA
BARRUKOA
BARRUKOA
ARRASTEA
BAXURA
BAXURA
BAXURA

Ondarroa, 1944an. Eskursionistak, Nuestro Angel de la Guarda txalupan. IMANOL AKARREGIK EMONDAKOA.

1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1966
1966
1966
1966
1966
1966
1966
1966
1966
1966
1966
1966
1966
1966
1966
1966
1966
1966
1966
1966
1966
1966
1966
1966

12 Beal
700 Poyaud
350 Ieregi
390 Deutz
6 Gudner
390 Cummins
60 Power
800 Dubant
1,50 Motobic
800 Dubant
260 Ieregi
380 Guascor
14 Minsel
675 M.A.N.
450 Otto Deutz
410 Ieregi
30 Perkins
390 Deutz
68 Penta
650 Carterpillar
680 Burmeister
380 Otto Deutz
7 Fita
410 Cummins
320 Baudouin
6 Diter
6 Etxabe
800 Carterpillar
400 Cummins
410 Cummins
410 Cummins

Arrien(Bermio)
Ardeag (Erandio)
Egaña (Mutriku)
Arriola Anaiak
Murueta (Lekeitio)
Egaña (Mutriku)
Arriola Anaiak
Utska(Polonia)
Egaña (Mutriku)
Ardeag (Pasaia)
Mendieta (Lekeitio)
Guria (Pasaia)
Goldazarena (Pasaia)
Bedua (Zumaia)
Balenziaga (Zumaia)
Mendieta (Lekeitio)
Astondoa (Santurtzi)
Egaña (Mutriku)
Arrien(Bermio)
Beltran (Coruña)
Balenziaga (Zumaia)
Arriola Anaiak
Arriola Anaiak
Mendieta (Lekeitio)
Goldazarena (Pasaia)
Egaña (Mutriku)
Arriola Anaiak
S.I.C.C.N.A. (Saint Malo)
Mendieta (Lekeitio)
Mendieta (Lekeitio)
Arriola Anaiak

GAIA

0,7
3,15
3,1
3,2
0,7
3,2
0,9
3,03
0,6
3,52
3,24
3,3
0,65
3,2
3,7
3,1
1,1
3,2
1
3,65
3,8
3,2
0,7
3,2
3,2
0,79
0,75
4,2
3,2
3,2
3,2

H E R R I A

ASTILLERUA

1,6
6,3
6,3
6,6
1,5
6,42
1,9
7,77
1,3
7,19
6,3
6,4
1,4
6,65
7,03
6,7
2,15
6,4
2
6,9
6,8
7
1,6
6,79
6,79
1,7
1,5
7,15
6,7
6,7
6,7

H.P.

5,8
23
25,5
23
5
25
6
33,25
4,7
31,8
22,7
25,5
5,3
24,5
28
22
7,6
25
8,2
27,46
30
23,5
6
23
23
5,5
5,5
30,53
23
23
23,4

A R R A N T Z A

URTEA

1,50-1,20
107,63-60,50
127,83-71,59
117,35-52,00
1,00-0,90
127,40-72,38
2,30-2,15
218,14-74,00
0,90-0,60
251,00-120,0
112,30-59,32
125,04 GT-108
1,20-1,00
190,2-100,86
178,4-103,15
99,60-31,78
3,99-3,00
127,35-72,20
4,50-3,26
181,90-110,50
235,6-126,65
113,50-49,83
1,82-1,24
122,60-54,90
71,35-25,30
1,70-1,50
1,50-1,30
279,0-136,37
115,40-37,40
104,63-45,53
112,60-44,35

ARRANTZA

BI-4-85
SS-2-1768
SS-3-1260
BI-4-32
BI-4-48
SS-3-1272
BI-4-182
BA-318494
BI-4-43
SS-2-1787
BI-1-2866
BI-4-38
BI-4-84
BI-2-2462
SS-3-1268
BI-4-33
BI-1-3107
SS-3-1283
BI-4-54
FE-1-1773
BI-4-60
BI-4-37
BI-4-50
BI-4-34
BI-4-52
BI-4-96
BI-4-69
LO-115937
BI-4-42
BI-4-35
BI-4-41

BALIOA

JOSE MARIA SAN MARTIN
PEDRO BEITIA
MIYAARRANTZA ELKARTEA
HONDAR GAIN LANKIDEGO
IMANOL LASARTE
ITXAS GAIN LANKIDEGO
SALBADOR BADIOLA
ACONIT ELKARTEA
MANUEL GOENAGA
LARRAURI ANAIAK
MIGUEL BURGOA
UR-GAIN LANKIDEGO
INAZIO ETXABURU
A. ARRIZABALAGA +E. EMALDI
FRANCISCO+MANUEL GOENAGA
ANTIGUAKO AMA LANKIDEGOA
JOSE BERMUDEZ
DANOK BAT ELKARTEA
DOMINGO LUZENA
LAUBI
VICTORIA MARIA ELKARTEA
BITARTE ARRAN. LANKIDEGO
CARLOS BEDIALAUNETA
LA ESPERANZA LANKIDEGOA
JUAN AKARREGI
PEDRO GOIKOETXEA
HILARIO BEITIA
JOSE Mª AKARREGI +BESTEAK
PORTO EDER LANKIDEGOA
KALARE DEUNA LANKIDEGO
ONDARRUTARRAA. LANKIDEGO

ESKIFAIA

PUNTA ESKILLANTXARRI
SAN CAYETANO
SAN EUSEBIO
SIEMPRE ONGI ETORRI
TOXU
UDA BERRI
UDARAKO
ACONIT
ARANTXITA
ASMOR
BURGOA LAKA
ENSENADA DE SAGUZTAN II
FRANCISCO JABIER
GIBELPE
GOENAGA
GRAN BEATO BALENTIN
IOAR
ITXAROPENA
TXOMIN
LA CANDELARIA
MADRE VENERADA
MADRE DE BITARTE
MIAMI JAI ALAI
NUESTRO ITXAROPENA
NUEVO AKARREGI
PUTZ- ONTZI
REINA FABIOLA
ROHELLAN
SIEMPRE BETI ALAI
SIEMPRE DEUN ARGIA
SIEMPRE GURE AMETSA

ESKORA

ALTZAIRUA
ALTZAIRUA
ALTZAIRUA
ZURA
ZURA
ALTZAIRUA
ALTZAIRUA
ALTZAIRUA
ZURA
ZURA
ZURA
ALTZAIRUA
ALTZAIRUA
ZURA
ZURA
ZURA
ZURA
ALTZAIRUA
ALTZAIRUA
ALTZAIRUA
ALTZAIRUA
ALTZAIRUA
ZURA
ALTZAIRUA
ZURA
ALTZAIRUA
ZURA
ZENTZUA
ALTZAIRUA
ZURA
ALTZAIRUA

ZABALERA

Astano (Ferrol)
Luzuriaga (Pasaia)
Murueta (Gernika)
R. Arrizabalaga (Laredo)
Aizkorreta (Pasaia)
Luzuriaga (Pasaia)
Cantabrico y Riera (Santander)
Cantabrico y Riera (Santander)
Egaña (Mutriku)
D.Riego (Ferrol)
Arriola Anaiak
Murueta (Gernika)
Ardeag (Erandio)
Arriola Anaiak
Arriola Anaiak
Arriola
R. Arrizabalaga (Laredo)
Guria (Pasaia)
Balenziaga (Zumaia)
SICEMP (Saint Malo)
S.I.C.C.M.P.(Saint Malo)
Murueta (Gernika)
Ugalde
Murueta (Gernika)
Arriola Anaiak
Luzuriaga (Pasaia)
Mendieta (Lekeitio)
Olaziregi (Hondarribia)
Balenziaga (Zumaia)
Astondoa (Santurtzi)
Murueta (Gernika)

LUZERA

600 Etxebarria
800 M.W.M.
380 Carterpillar
60 Ebro
35 Mercedes Benz
900 Baudouin
400 Dubant
401 Dubant
402 Dubant
450 Carterpillar
4 Urin
800 Baudouin
800 Dubant
300 Ieregi
300 Poiaud
300 Baudouin
22 Barreiros
565 Otto-Deutz
1320 Deutz
800 Dubant
800 Dubant
750 Deutz
12 Beal
750 Deutz
280 Etxebarria
900 Baudouin
390 Otto Deutz
75 Pegaso
450 Ieregi
42 Volvo
750 Deutz

JABEGOA

TONA

1964
1964
1964
1964
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965

IZENA

FOLIOA

ARRASTEA
ARRASTEA
ARRASTEA
BAXURA
KABRATA
KORDA
ARRASTEA
ARRASTEA
BAXURA
ARRASTEA
TXIBITTA
ARRASTEA
ARRASTEA
BAXURA
BAXURA
BAXURA
TXIBITTA
ARRASTEA
ARRASTEA
ARRASTEA
ARRASTEA
ARRASTEA
LANGOSTATA
ARRASTEA
BAXURA
KORDA
BAXURA
AINGIRATA
KORDA
TXIBITTA
ARRASTEA

GAIA

14
15
14
5
2
17
15
15
15
14
1
15
15
15
15
12
1
15
16
12
12
14
4
15
13
17
14
6
7
1
15

ASTILLERUA

3,7
2,4
3,3
0,95
1,4
4
3,6
3,6
3,16
3,66
0,7
3,9
3,52
3,3
3,1
3
1,2
3,5
4,2
3,6
3,6
3,65
0,9
3,65
3
4
3
1,3
3,15
1,1
3,65

H.P.

27,5 6,4
37 7,44
23 6,3
7,6 2,15
9 2,4
31 7,02
30,33 6,5
29,41 6,53
23,5 6,4
26,6 6,48
5,3 1,5
32 6,9
31,8 7,18
24 6,7
23 6,5
22,9 6,4
8,1 2,6
25,5 6,5
41,3 7,618
27,4 7,22
27,4 7,22
29 6,4
8,1 1,96
29 6,4
21 6,2
31 7,02
22 6,5
12 3
24 6,3
8,95 2,3
29 6,4

URTEA

198,4-86,8
307,4-193,5
113,57-41,81
3,25-3,00
5,25-5,00
209,5-90,6
147,5 GT-153
149,50 GT-153
103,1 GT-103,9
150,20 GT-135
1,30-0,90
230,65-74,80
251,29-132,1
107,45-49,60
107,63-49,20
97,63-43,20
6,25-4,31
153,60-87,52
292,8-211,27
178,20-95,47
179,20-95,40
184,33-89,00
3,43-3,05
184,33-88,61
86,90-42,85
210,91-90,66
93,38-32,90
11,15-8,40
93,05 GT-68
5,50-3,80
184,33-89,00

ARRANTZA

CO-4-2892
SS-2-1736
BI-1-2017
SS-3-1239
BI-4-179
SS-2-1762
GI-4-1692
GI-4-1682
BI-4-21
FE-1-1758
BI-4-47
BI-4-31
SS-2-1787
BI-4-10
BI-4-20
BI-4-26
ST-2-1287
SS-3-1266
BM-293
LO-18517
BA-185147
BI-4-18
BI-1-2809
BI-4-29
BI-4-27
BM-297
BI-4-28
BI-4-40
SS-2-1727
BI-4-44
BI-4-150

BALIOA

M.ETXEBARRIA ELKARTEA
MANUEL ETXEBARRIA
UR-GAIN LANKIDEGO
JUAN MARIAARANTZAMENDI
BITTOR ALBIZU
S. AGIRREGOMEZKORTA+ BESTEAK
ATXAZPI ELKARTEA
ATXAZPI ELKARTEA
MANUELARANTZAMENDI
KORTETA ELKARTEA
JOSE ARIZTI
ROSARIO ZULAIKA +BESTEAK
MOURO FISHERIES L.T.D.
HELIODORO LAKA + BESTEAK
LOREN BURGOA
JUAN FEBRERO
M. L. IGLESIAS
S. AGIRREGOMEZKORTA+ BESTEAK
INTXORTA LIMITED
BOKARENA
BOKARENA
ARRIEN + J. LUIS BASTERRETXEA
AUSTIN AKARREGI
MARBASA ELKARTEA
MARIA LUZ CUERVO
JOSE AGIRREGOMEZKORTA
VISTA MAR LANKIDEGO
AUSTIN AKARREGI
BITARTE ELKARTEA
JUANJO URKIZU
MARBASA ELKARTEA

ESKIFAIA

SOÑEIRO
USOA
VILLA DE ONDARROA
VIRGEN DEL MAR
AIXKIDE
ALZAGA
APOSTOL SAN ANDRES
APOSTOL SAN JUAN
ARCA DE LA ALIANZA
DECANO
FLOR DE MAYO
GALGOI-IPARRRA
GOIMAR
GRAN ARTIBAI
GRAN SAN JUAN APOSTOL
HNOS. JOSE ALVAREZ
HERMANOS OTXOA
IDURRE
ITXAS ERTZ
L' ESPOUR DU MARIN
LE STIFF
LANDABERDE
LEGARDA
LURGORRI
MARIA MILAGROSA
MOUNTAIN PEAK
NUESTRO ALKARTASUNA
NUEVO AUSTIN MARI
NVO. JESUS DE NAZARET
OION
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OPPAO

ARRANTZA-ONTZIAK 2.007an
Patxi Etxaburu Ajarrista

IZENA

ARRANTZA-ONTZIAK 2.007an
BAXURAKO

Patxi Etxaburu Ajarrista

Arranontzia

Jabegoa

AMA ANTIGUAKOA

Oztarki Elkartea

ARLANPI

Arlanpi Elkartea

Urtea

BI-4-1-99

65,07

365

1999

BI-2-3-97

78,7

316

1997

BI-4-2-02

18,72

88

2002

LAU ANAIAK

Eusebio Arantzamendi eta beste

ST-2-5-96

99,9

402

1996

Arlanpi Elkartea

Ouviña Crujeiras

ONGI ETORRI

Ondarkide Elkartea

Jose Luis Ouviña eta besteak

TONIÑO SEGUNDO

O

H.P.

Jose Beitia Goikoetxea

NUEVO RUIZ SAEZ

•

Tona

BETI OITZ
ITOITZ
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Folioa

n

d

a

r

r

o

a

2

0

0

8

BI-4-1-02
CT-1-598

BI-4-1-04

CO-7-3571

64,92

259

2002

34,95 GT-108,6 220

1998

360

1985

149

43,68

1000

2004

JABEGOA

ABIKO
Abigune Elkartea
AGORA
Lagun Talde Elkartea
AKETXE
Aketxe Elkartea
AKILLAMENDI
Akillamendi Elkartea
ALLEGRO
Aurrerutz Elkatea
ANDREKALA BERRIA
Andrekala Elkartea
ANTIUKO AMA
Gaztiak Elkartea
APAR
Chemaypa Elkartea
ARBIDE
Jarbide Elkartea
ARRETXINAGAKO MIKEL DEUNA
Astiola Elkartea
ARRETXU BERRIA
Arretxu Berria Elkartea
ARRIGORRI
Boga-Boga Elkartea
BACCARA
Galdonamendi Elkartea
BEGIRARI
Itsasbaster Elkartea
BETI ASMOR
Larrauri Hnos. Elkartea
BITS
Chemaypa Elkartea
CONCERTO
Galdonamendi Elkartea
DAGMARA
Lagun Talde Elkartea
EGUZKI LORE
Aketxe Elkartea
ELSINOR
Iturraspe Elkartea
ERLAXI
Larrasmendi Bi, Elkartea
ESKAMI
Badigara Elkartea
ESKARDI
Badigara Elkartea
GOIZALDI
Artalde Elkartea
GAZTELUGATXE
Aketxe Elkartea
GURE REINARE
Pa Zarrak Elkartea
HODEIERTZA
Pa Zozuak Elkartea
IDURRE BERRIA
Idurre Elkartea
INTXORTAMENDI
Intxorta Elkartea
IZOARD
Galdonamendi Elkartea
KALAMENDI
Intxorta Elkartea
KAXU
Chemaypa Elkartea
KEROULAN
Armament Keroulan Elkartea
KIRRIXKI
Lagun Talde Elkartea
LANFON
Lanfon Elkartea
LASTI
Lagun Talde Elkartea
LEGORPE
S.Agirregomezkorta eta besteak
LIORAN
Itxas Zabal Elkarte
MARETON
M.Ituarte E Hijos Elkarte
MIREN
Armament Keroulan Elkartea
MOUNTAIN PEAK
S. Agirregomezkorta eta besteak
MUZTU
Chemaypa Elkarte
NAUTICA
Astiola
PATRICE THERESE
Irrintzi Elkarte
PEÑA VERDE
Ondarrutarra Elkarte
TOKI ALAI BERRIA
Larrauri Hnos. Elkarte
URERTZA
Urondo Elkartea
URONDO
Urondo Elkartea
ZAPI
Chemaypa Elkarte

ARRANTZA

IKURRIÑA

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

Ingelesa
Frantsesa
Frantsesa

Frantsesa
Frantsesa
Frantsesa
Frantsesa
Frantsesa

Frantsesa

Ingelesa
Frantsesa
Ingelesa
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T

TOLL

Augustin Zubikarai Bedialauneta

oll.
Txakurra.

Zuri-zikin, gris nastu lakoxe.

Ule kirikolautsu, bete, lodi.

Ikus baterako, itxusi.

Ba egozan errian, gure itxasondoko erritxoan, bera
lako beste batzuk.

Arraza bereziko ur txakurrak; zeatzago esanda, itxastxakurrak.
Itxas-arrainen izenak, deiturak, ipinten eutsezan.

Alaxe ezagutu genduzan "Lasun", "Lixa", "Durdoi",
"Korkoi", "Toll"... eta beste batzuk.

Kaletan ibilten ziran danon artean; umerik txikienak
be ez eutsen bildurrik izaten.
Noiz-nai ikusten ziran erriko kale, kantoi, etxarte eta
karkabetan, txalupetatik euretara aoan zerbait dindilizka
eroaten, ura legortzeko lanbasa izan, nai txalopen azpiingurutan urak batu al izateko tangartak, edo kirtendun
beste zerbait.
Arrantzale eta marinelen laguntzaille ziran, orrelako
zeregin txikiak egiteko zale, eta inok ez eutsen kenduko
eroienik.

Beste batzutan txalupak errira sartu orduko, lotzen
asi orduko, etxera bialtzen zitun jaubeak, papardo, besigu
edo kolaioren bat aotik dindilizka, edo ta olakoetan sarri
gertaten zan lez, kaneko bete kafesne beroa etxetik txalopara eroaten, andreak edo amak senarrari edo semeari bialduta.
Orrelako serbitsu ta zereginetako erakutsita egozan.
Legorrean ez eben besterik egiten.

Eguraldi beroetan, umeak erreka ondoan igarian ibilten ginanean, eurak be gure ondoan ibili nai izaten eben,
jolasean, ur egaletik jaurtiten zituen arri zuriak ondotik atarateko dzangadaka eta muska ibili ta aleginduten.

Bestetan, arrainak ibai ertzean puzpuloka ebiltzanean, igarian joan, must-egin eta arrainen bat agin artean artu
ta jolasean lez ibilten ziran, euren duintasuna arro agertzen.

Itxasoan, geienetan, txalopak sokak luzatzeko eukiten zituen aurreko begi zuloen inguruan joaten ziran, edo ta
brankako txopa gainean. Eta nai eta txalupan ezer egin ez,
arrainkaletan gizonak nekez eta arriskuz beterik egin eikeezan lanak beteten zituen.
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Orrelako bat, sareak jaurti edo zabaltzean puntako
soka batzea izaten zan; edo ta tertzak luzatu eta batzen asterakoan, tretza buruetako etenak ontzira eroatea; edo ta portura eldu ta molla egalera txaluparik urreratu ezinean, txikotaren burua aginekin artu ta leorrekoei urreratzea, an
molla gaineko gizonen batek txalupa mollako zuloen baten
sendo lotu al izateko.
Pozik eukiten zituen ontzietan, eta itxasorako bakoitzak eroaten eban jaki pototik, danak nai izaten eben txakurrari ondakintxoen bat eskintzen.

Etxeko sukaldean lo egiten eben. Ez beti. Batzutan
txalupa bakoitzak bere sare eta tresnak gordeten zitun aterpean gelditzen ziran. Olakoetan sare multsoen gain-gainean
etzaten ziran, tresna guztien zaindari lez.
Danen lagun ziran. Leorrean ez eben etxeetan traba
andirik egiten. Zikinkeririk be ez.

Ixillak ziran, leialak, asarre gitxikoak, eta umeekin
be jolaszaleak, eta ba ekien, inoiz andrak etxetik nunbaitera joaten, etxeko gaixoen zaindari zur geratzen.
Sarri lez Kristina etxetik urten bearrean gertatu zan,
Kontze zarra oean lagata.
ten!

- la Toll, ama ondo zaindu gero! Ez laga oetik urte-

Eta entzun orduko, ama zarraren oe egalera joan eta
etzan zan.
Ez eban lorik egiten olakoetan. Adi, adi, Kontze’k
zer egingo.
Ez jakin zegaitik, orma egalean dindilizka egoan kurtzailloa bere ultzetik laban eta oe ganera jausi zan.

Garraxika asi zan Kontze oe gainean, sua indarra
artzen igarri ebalako. Eta bera baino lenago konturatu zan
Toll, eta koltxilla zarra aginekin tenka kaleko atadira tatarrez eroatea lortu eban.
Kalekoak igarri eben, batu ziran, eta oe adarrean sua
indartzen oartu eben, Kontze zarra berbarik be ezin asmatuta, izerdi larritan egoala

Ibai ondoan sarri gertatzen zan umeren bat uretara
jaustea, erreka ondoan uretara arrika ebiltzala edo ta batel
batetik bestera igaro naian.

Geienetan orrelako umeak goiko kaletakoak izaten
ziran. Erriberakuak oituago egozalako ur-ertzeko kantoi eta
arriskuetara.

Orrelakoetan jendea garraxika asten zan: Umia!
Umia! Umia uretara!. Eta ez jakin zelan, askotan, gizonak
baino lenago eta biziago artzen eben ur-txakurrak deadar

Donostiako portua, 1917. Lekeitioko «Clotilde» arrantzako baporearen tripulazioa, txakurra tartean, jakina.
Photo Carte. Kutxa Fototeka. ITSAS MARRUMA LIBURUTIK. 137. ORR
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larri ori, eta besteak baino bizkorrago joan umea egon eikean tokira, eta azalean agiri ez ba zan, ondora joaten diran
gauzak ingurutan lagaten daben ubilla igarten eben tokian
must-egiten ekien, eta jantzirik ba euken jantzi-egalen batetik aginka oratuta edo bestela samatik dindilizka ataraten
ekien umea.
Toll’ek iru-lau ume atarata eukazan era orretara.

Baina gizonak zartu egitera dira eta txakurrak be bai.

Arrantzaleak be kala andietarako indarrak galtzen
dabez, eta txakurrak be etxearen babeserako joera artzen
asi.

Alaxe, Erramun zarra inoiz gizon asarre, alegintsu,
ausarditsu eta atzera-bakoa izan ba zan be, txalopatik urten
bearrean aurkitu zan.

Txarrena, beste zar asko lez, astundu zala, zortu zala,
lotu zala eta zartu zala sinistu nai ez da.
Ainbat denpora igaro eban gaztiekaz txalupan betoskoz, ba-zalakuan ezin elduta, beti mar-marrean eta nastetan.

Bein zartu ezkero, arrantzaleak batel txikietan euren
kontura asten dakienak ba dira. Eta Erramun’eri, txalupatik
kanpora atarata geiago irabaziko ebelakuan, txalupako
mutillak erosi eutsen bastertuta egoan batel txiki bat, eta
orrela bere kontura asi zan arrantzan.

Jakina, zarrak lez, kai aurretxoan, itxas-ertzean
aurreko kaia txikietan arrantzaten.
Erramun’ek "Toll" eroaten eban, au be zartuta, besterik ezean "kontuak esateko".
Bein Arta azpian ebiltzan.

Ango aitzetan dagon "Ama Birgina’ren zuloaren
parez pare.
Eta Erramun’ek goitik berako arradea sentidu eban.
Perlezi aizea lakoa.

Espanak okertu jakozan eta berba oguzkera galtzen
igarri eban. Beso bat geratu be bai, eta gerritik bera be ez
egoan ziur.
gai.

Karel gainean makurtu zan. Eta ez zan lerdentzeko

Toll’ek orrela ikusi ebanean, bildurra sartuta lez,
zaunka asi zan.
Lenengo Erramun’eri, eroiazan praketatik eta txamarratik tenka.

Gero antzera joan nai aurrera aldatu, eta tosta ganetik aizetara eten bearrean zaunka.

Baina inguruetan ez ebillan inor. Ez egoan agirian
beste inoren batelik. Ez egoan urrun barrako sarrera, baina
nok eroan?
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Arta-buru’ko, legorretik gizon batzuk igarri eben
zerbait gertaten zala ia arra batera euken bateltxoan, baina
Erramun lo egongo zalakoan ez eben ardurarik artu, Toll’en
etenbako zaunkadak urduri laga arte.

Eta eurak, ikusi eben Toll, batelak lotzeko eukan txikota aginekin artu, uretara salto eta igarian tenka eroan al
izateko alegin biziak egiten. Baina ezin batela erabilteko
aina indarrik egin.
Keixatu ziran legorrekoak. Talaixeruak be arriskuetako ikurrina jaso eben. Kaian ebiltzan gazteak orregaz konturatu orduko, bateletara joan eta bizkor urten eben, geiagoko zertzelada barik.

Ez egoan urrun be ta laster eldu ziran. Eskerrak itxasoan bare egoala be. Toll azkenetan ebillan, arnas-estuka,
eta intziri batzuk egin zitun urreratu ziranean, poz-agerpen
lez.
Erramun ez zan gauza zutik jarteko.

Batela atoian ipini barik, gazte bik salto eben
Erramun’en ondora, eta andiagora igaro nai izan eben,
baina itxasora jausiko jakoelakoan, lengoan zela-ala etzanda ipini, eroiezan euren jantziak bere gainean zabalduz eta
alaxe asi ziran, erramutan, egalean besteak eioazala, zer
gertatuko kezketan, eta kiriotsu eta geldi-ezinik ikusten
eben Toll’ezin zainduta.
Kaiara eldu ordukoxe, Kofradian gertuta egoten zan
eskuoe txikian ipini eben Erramun eta etxera eroan.
Berandu zala ikusten eben, arnas zorroa besterik ez eukalako.

Etxerako bidean, gizonen tartean, ia ankartetik kendu
ezinda, euren inguruan joan zan Toll bere etxera.
Eta Erramun oean etzan ebenan, an egoan bera be
bastertxo baten, burua makur, zirkin barik.
Laster emon eban Erramun’ek azken arnasa, ezegaz
konturatu barik.
Eta au gauza arrigarria!

Inor konturatu barik, Toll be ilda egoala igarri eben.
Uretara jaurtiten zituen len ilten ziran txakurrak.

Norbaitek esan eban, gizonen mesedean ainbeste lan
egin eban txakur arek ez ete eban merezi gizonen esker
obeagorik.

Parrokoa ukatu egin zan kanposantuan tokia emotera, gitxiago Erramun’en ondoan, batzuk gura izan eben lez,
baina erriak molla barruan egin eutsan zulo bat, eta antxe
sartu eben Toll, itxas olatuak egunero laztandu al izango
eben tokian, egunen baten, itxastarrak itxas-txakurrei oroigarri ederren bat egingo dautselako, eurak, euren denporetan, gaurko teknika bako marinelei egin eutsezan mesedien
esker onez.
Ainbestean maitatu eben gure zarrak Toll.

Dakar (Senegal), 1958. Arrantzale ondarrutarrak Concha de San Sebastian txalupan. Lau txalupetako tripulazioetakoak dira: Sagrada, Reina, Maria
Reyes eta Concha. Ezkerretik eskumara, goian: Joseba Arrizabalaga «Karpanta», Salbador Zendoia, Agustin Urresti «Otero», Doroteo Balenziaga eta
Pedro Emaldi. Erdian, Pako Azpillaga, Fernando Etxaburu eta Mikel Azpillaga. Aurrean, Iñaki Anakabe «Nakarra», Abraham Bedialauneta txakurragaz
altzoan (edo monoa da??), Apolinar Larrinaga eta Salbador Badiola.
FERNANDO ETXABURU «BOLTSILLO»K EMONDAKOA.
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SATURRARAN,
ANDRAZKOEN ETA
UMEEN KARTZELA
(1938-1944)

ESPETXERATUEN LAGUNTZAILEAK
MUTRIKUARRAK
ALBERDI JUAN LUIS (ARREBAK)
ANDONEGI GARBIÑE
ARRASATE MIREN
ARRASATE XOLE

ARRIZABALAGA ASPIAZU BENIGNO
ARRIZABALAGA Mª DOLORES
GOENAGA ELFINA

GOENAGA GURUTZE
GOENAGA LUISA

MAIZ SAISARBITORIA KARMELE
ODRIOZOLA ITZIAR
OSTOLAZA BEÑE

ONDARRUTARRAK
ADRIEN “BALTZA”NEKO BADIOLAUGARTETXEA SENDIA

AKARREGI”KO AKARREGI-ETXEBARRIA
SENDIA
“AKERRA”NEKO INAZI BADIOLA
ARRIZABALAGAREN SENDIA

“AKERRA”NEKO MIREN BADIOLA
ARRIZABALAGA

“AXUNA”NEKO BADIOLA-GIMENO SENDIA
“AXUNA”NEKO LUISA ARRIZABALAGA

“BADIOLA”KO ANTXUSTEGI-BADIOLA SENDIA
“BALTXA-MORENA”NEKO BEDIALAUNETAARKOTXA SENDIA
BITTOR “TXIKIXA”NEKO ARRIOLAREMENTERIA SENDIA

“BLOEM”ENEKO BADIOLA-IBAIBARRIAGA
SENDIA

“ERREMIJIO”NEKO-ZUBIKARAI AGIRRETXEA
SENDIA
ERROSA “ARRAINSALTZAILI”NEKO
LARRINAGA-BADIOLA SENDIA

“EUSKADI”NEKO AMUTXASTEGI-AZPIAZU
SENDIA

“GARRIDO”NEKO GARRIDO-ITUARTE SENDIA

GOIOGANA-LAKA SENDIA

“GURE AINGERU”KO BURGOA-BERRIDI
SENDIA

“KATUZARRA”NEKO AULESTIARTEARANBARRI SENDIA

LEON “ TOTU”NEKO ETXEBARRIA-LARRINAGA
SENDIA
“LIBURIO”NEKO URIBE OSA SENDIA
AROSTEGI-ARANBERRI SENDIA

MARI “KARRATXIER”ENEKO BEITIA IBAZETA
SENDIA

“MARITOBA”NEKO ZELAIA-MARKUERKIAGA
SENDIA
“MANTZEO”NEKO GUENAGA-ANTXUSTEGI
SENDIA

“MANTZEO”NEKO GUENAGA-ETXEBARRIA
SENDIA
“MARIE ARRAINDUNA”NEKO LARRINAGA
BENGOETXEA SENDIA
“ORTIZ”ENEKO ORTIZ-ARRIOLA SENDIA

“PAKO”NEKO LARRAÑAGA-ZELAIA SENDIA

“PEÑA”NEKO PEÑA-ARANBURU SENDIA

“PERLA”KO ARANBARRI-BEITIA SENDIA

“PERRATZAILI”NEKO MUGERZA ZUBIKARAI
SENDIA

“PITXIRRI”NEKO AGIRRE-EIZAGIRRE SENDIA
“SAGRADA”KO SOLABARRIETABEDIALAUNETA SENDIA

“SALDU”KO ALBERDI-ARRIETA SENDIA

“SANDALIO”NEKO ARANBARRI ARRASATE
SENDIA
“SANTANA”NEKO BENGOETXEA BADIOLA
SENDIA
SANTIAGO IRALANEKO SENDIA

“SERRERU”NEKO AIZBITARTE-GARRAMIOLA
SENDIA

“TXAPERO”NEKO GABILONDO-GOITIZ SENDIA
“TXISPAS”ENEKO ARTOLA BEDIALAUNETA
SENDIA
“URRUZUNO”NEKO URRUZUNO-ESPILLA
SENDIA

IRIONDO-TELLERIA SENDIA

“JELASIO”NEKO JUARIZTI ETXEBARRIA
SENDIA

2 0 0 8

KARMEN “BALTZA”NEKO

“IRIONDO”NEKO IRIONDO-AULESTIARTE
SENDIA

ARISTONDO-ZUBIKARAI SENDIA

O n d a r r o a

KANPOS-ROLDAN SENDIA

PEDRO “KARNAZERU”NEKO ARRIOLA
BADIOLA SENDIA

“HARRIESKAILETAKO” ETXABURU-MARURI
SENDIA

“IPARRAGIRRE”NEKO IPARRAGIRREGANDIAGA SENDIA

•

ISABEL BADIOLA MARKUERKIAGAREN SENDIA

PAKO “TXATARRERU”NEKO RAMONA
BARAINKAREN SENDIA

“HAIZMENDI”NEKO IRIONDO-JAIO SENDIA

ALBERTO “PORROS”ENEKO MARKUERKIAGAIRIONDO SENDIA
“ANIX”ENEKO GOIOGANA-BADIOLA SENDIA
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ARRATE “BARBERU”NEKO ARRATEKORTABITARTE SENDIA

JOSE “POLONI”NEKO BEDIALAUNETAEGIGUREN SENDIA

ITUARTE ARRIOLA SENDIA
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JARDUNALDIAK 2008ko azaroan

HITZALDIA (2008-11-05)

ERAKUSKETA
78
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HITZALDIA (2008-11-07)

A

urten 70 urte bete dira Francoren
erregimenak Saturrarango emakumeen espetxea zabaldu zuenetik. Sei
urtetan zehar (1938-1944), euren ideia eta
jarduera politikoarengatik atxilotutako milaka emakume, euren umeekin batera, igaro
ziren bertatik. 1939ko erroldaren arabera
1.582 emakume eta ume zeuden espetxeratuta, 25 moja eta 58 buruzagi militar eta soldadu, zaintza lanetan. Euskal Herrikoak 187
ziren, asturiarrak 501, Gaztela-Leongoak
336, Andaluziakoak 133 eta Kantabriakoak
116; gainontzekoak estatuko beste lurraldeetatik ekarri zituzten.
Aurtengo jardunaldi hauetan omenaldi xume bat eskaini nahi izan diegu
Saturrarango espetxean hil ziren 177 ume
eta emakumeei, eta hainbat urtetan zehar
espetxeratuei lagundu zieten Mutrikuko eta
Ondarroako familia guztiei. Orrialde hauetan argazki kronika eskaintzen dizuegu.

Hitzaldia, Kofradia Zaharrean. Goiko argazkian, Anita Morales, Saturrarango espetxean egondakoa.
Behean, ezkerretik eskumara, Anita Morales, Fernando Agirre OHZko kidea eta M. Laruelo, asturiar ikerlaria.
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OMENALDIA
MUTRIKUKO
HILERRIAN
(2008-11-08)

O n d a r r o a

2 0 0 8

•

81

ONDARROA 2008

17/2/09

10:29

Página 82

O N D A R R O A ,

H E R R I A

E T A

O N D A R R O A ,

H E R R I T A R R A K

OMENALDIA
SATURRARANEN
(2008-11-08)
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OMENALDIA
SATURRARANEN
(2008-11-08)
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JOSE MARI ETXABURU
«KAMIÑAZPI» RI
OMENALDIA

Jose Mari Aranbarri «Botx» eta Jon Arrizabalaga bertsolariak, beharrean.

Jose Mari Etxaburu «Kamiñazpi»ren seme-alabak OHZko kideekin,
Kamiñazpi 23ko atariaren aurrean. Bertan bizi izan zen idazle ondarrutarra.

KAMIÑAZPIKO JAIAK’ 2008

Kamiñazpiko Jai Batzordeak eta «Kamiñazpi»ren seme batek,
Kamiñazpi 23ko plaka bistarazi zuten.

Kresala Kultur Elkarteko dantzariak agurra eskaini zuten.
O n d a r r o a
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OROIMENA TRAIDOREA DA
Kamiñazpi auzoak, 50 urte

Aitor Artetxe Jaio

G

auza bitxia da oroimena, buruan gordeta ditugun
oroitzapenen bilduma da. Gainera, oroitzapen
horiek era askotakoak izan daitezke: pertsonak,
lekuak, sentipenak, sentimenduak… denetik dago bilduma
horretan. Oroimen hori batzutan traidorea dela diot bertan
daudenak guztiz egiazkoak ez dira eta. Gure begi, belarri
eta beste sentzumenen filtrotik pasatzen dira burmuinera
heldu aurretik eta bertan pilatzen duguna errealitatearen

gure bertsioa izaten da. Bestalde, oroitzapen horiek aldatu
ere egin daitezke kontatu digutenagatik eta azkenean gure
buruan gordetakoa errealitatearen halako nahaste-borrastea
da. Gaur egun horrelakorik gertatzea zailagoa da teknologi
berriei esker. Edozeinek edozein momentuan ateratzen du
argazki edo bideo makina bat une hori betiko gera dadin,
gure oroimenari traiziorik egin ez diezaiogun.
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Neure haurtzaroko oroitzapen askok Kamiñazpirekin
dute lotura. Aurtengo Kamiñazpiko jaietan auzoaren sorreraren 50. urteurrena zela eta, antolatu zen erakusketak
neure oroimenari astinaldi ederra eman zion, beste askori
modura seguruenik. Bertan auzoaren eta auzotarren argazkiak ikus zitezkeen. Erakusketa hunkigarria izan zen benetan, oso gustora egon nintzen eta sentipen asko gogorarazi
nuen, urte askotan barruan egondakoak.

88
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Auzoa nolakoa zen eta nola bizi ginen ikus zitekeen
erakusketan. Gaur egun Ibaiondo kalea eta parkea dena,
gure orduko jolaslekua zen, oraingo umeena den modura;
hala ere, aldea nabarmena da. Gure garaian, eskonbroz
betetako marisma zen leku honetan jolas egiten genuen...
edo pinu enbor artean... edo ibaian karramarroak bilatzen...
edo basaz betetako kaleetatik bizikletaz... edo gaur egun
Txomin Agirre Ikastola dagoen lekuan zegoen zelaian gora
eta behera.
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Bestalde, jendea ikus zitekeen... aurpegi ezagunak
asko, ahaztutakoak batzuk, ahaztu ezinak besteak… umeak,
gazteak, andrazkoak… Andrazkoak, horiek ziren eta dira
gaur egun ere, auzoari bizia ematen diotenak. Garai hartan,
emakumeak ziren etxea gobernatzen zutenak eta eguneroko
borrokari, auzoaren baldintza eskasei eta infraestruktura
gabeziari aurre egin behar ziotenak. Arrabala deitzen zioten
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herrikoek, mesprezu handiz gainera. "Nola liteke ondarrutar bat arrabalera bizitzera joatea?" zioten. Garai latzak
ziren haiek eta merkeak etxe hauek. Besterik ezean, laster
bete ziren jendez Kamiñazpiko etxeak. Auzotarrak, beraiek,
hasi ziren Kamiñazpi deitzen auzoari eta gero Jose Mari
Etxaburu idazleak ezizentzat hartu eta zabaldu zuen mundura.
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Euskalzale amorratua zen Jose Mari Etxaburuk urteak eman zituen herritik eta auzotik kanpo, errefuxiatu lez
Iparraldean eta Landetan. Hegoaldera bueltatu ondoren gartzela ere ezagutu zuen eta bere azken urteak Hondarribian
eman zituen. Bizitza guztian euskararen alde lan egin zuen
eta hainbat lan argitaratu ere. Sari asko jaso zuen eta 1965.
urtetik Euskaltzaindiako urgazlea ere bazen. Euskararen
kontrako garai gogorrenetan musika banda monjetan ari-
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tzen zela eta, hango irakasle falangista baten laguntzaz,
ordutatik kanpo, euskara irakasten hasi zen ume talde bati,
berak prestatutako gramatika bat erabiliz. Azkenik,
2001eko azaroaren 30ean merezimenduzko omenaldia izan
zuen Hondarribia eta Ondarruko udalen eskutik. Aurtengo
Kamiñazpiko jaietan egin zen erakusketan izan zuen bere
lekua eta hemendik ere, berarentzat gure errekonozimendu
eta omenaldia.
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Gure auzora bueltatuz, gaur egun gauzak asko aldatu
direla esan behar da. Azpiegiturak hobetu egin dira. Hasiera
batean etxeak eraiki baino besterik ez zuten egin, ez urbanizaziorik, ez infraestrukturarik. Saneamendu arazo larriak
zeuden, argiteria eskasa, eta abar. Denbora pasa ahala,
arazo batzuk konpontzen joan dira eta auzoko bizitza asko
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hobetu da. Orain, herritik "hurbilago" gaudela esan daiteke
eta herrikoentzat "hurbilago" dago Kamiñazpi ere, eta lehen
gertatzen ez zen modura berton ikus daitezke herrikoak,
anbulategira datozelako edo ikastolara edo parkera…
Kamiñazpi eta herriaren artean etxebizitza asko egin da eta
horrek nolabaiteko lotura eragin du.
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Hala ere, badira urte hauetan aldatu ez diren gauzak.
Alde batetik, bertoko andreen grina. Jaietan, adibidez, buru
belarri ibili ziren emakumeak, ez bakarrik txosnan, apainketetan, tortilak egiten… baita erakusketa antolatzen, lokala lortzen, argazkiak biltzen, auzotar batzuri grabaketak
egiten... benetan eskertzekoa. Honen harira, aipatu behar
da Ondarruko Historia Zaleak taldeak bere proiektuen arte-
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an baduela "ERRETRATUEN OTZAREA" deiturikoa, bertan
Ondarruko argazkiak biltzen ari dena eta hemendik animatu nahi ditut herritar guztiak beren argazkiak otzara horretara eskaintzera (OHZ taldeko kideek eskaneatu ondoren
bueltatuko dizkizue argazkiok). Eta argazkiez gain herritarrei eginiko grabaketak ere digitalizatzen ari dira.
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Beste alde batetik, bat ere aldatu ez dena Kamiñazpik
betidanik izan duen auzo izaera eta kontzientzia da. 70 eta
80.hamarkadetan auzo elkarte indartsua izan zen berton,
borroka eta lan asko egin zuelarik auzoaren alde eta auzotarren bizi baldintza eskasen kontra. "HAUZO HOTSA" deituriko aldizkari bat kaleratu zuten ere. Elkarte hau 1977ko
urrian egin zen hitzaldi baten ondorioz sortu zen eta batzorde desberdinak zituen: hirigintza, kultura eta jai batzordea
besteak beste. Bere sorrerako estatutuetan agertzen den
lehenengo helburua auzoaren egoeraren lekuko da:
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"Promover la realización o mejora de interés
público, urbanización, sanidad, limpieza, educación, enseñanza, abastecimientos, transporte, beneficiencia, guarderías, centros juveniles, así como
velar por el buen estado y funcionamiento de los
mismos."

Argi ikus daiteke garai haietako beharrak eta aldarrikapenak zeintzuk ziren.
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Gaur egun, beste auzoetan gertatzen den lez arazoak
egon badaude, batzuk betikoak, beste batzuk berriak: kirol
eta kultur gune falta, aparkaleku falta, trafiko ugaria, …
"globalizazioa" Kamiñazpira ere heldu ote da? Dena den,
bere auzo izaera izaten jarraituko duelakoan nago.

Eta amaitzeko, eskerrak eman gabe ezin gelditu:
eskerrik asko argazkiak utzi dituzuenoi, eskerrik asko erakusketa antolatu duzuenoi, eskerrik asko Ondarruko
Historia Zaleak taldeko kideoi, eskerrik asko jaien antolatzaileoi, guzti honengatik eskerrik asko… eskerrik asko
nire oroimenaren traizio txiki hau argitzen lagundu duzuen
guztioi.
KAMIÑAZPIN, 2008KO URRIAREN 15EAN

100

•

O n d a r r o a

2 0 0 8

O n d a r r o a

2 0 0 8

•

101

ONDARROA 2008

17/2/09

10:29

Página 102

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

PRENTSA "ALTERNATIBOA"
ONDARROAN (I)
ALDIZKARIAK, FANTZINEAK, PANFLETOAK
ETA BESTE ERAKO KOMUNIKABIDEAK… EDO

Ion Iñaki Artetxe Egañak

LUTERL Taldeko kide Aitor Badiola Ibarluzea-ren omenez
(1967-2008)

Lehenengo eta behin, artikuluaren
xedea azaldu beharra dago, irakurleak jakin
dezan artikulugileak ze helburu betetzeko
asmoz idatzi duen. Helburua sinplea da:
Gure herrian artikulugilearen bizitzan zehar
ezagututako (aztertu beharreko garaia nolabait finkatu ahal izateko eta norberak ezagututakoari buruz aritzea egokiena delakoan)
era guztietako prentsari buruzko gogoeta
eragin, guztien berri emanez. Nahia burutu
den ala ez zalantzari, bertan azaltzen dena
irakurri ondoren, irakurleak berak eman
beharko dio erantzuna.

Onerako edo txarrerako agian herri bizia da gurea, laster berotzekoa,
aho beroa… Mendez mende, eta orain dela gutxira arte albisteak, pasadizoak, historiako gertakariak, iritziak, kantak eta bertsoak herritarren artean
zabaltzeko orduan ahozkotasuna nagusitu izan da. Ezta honako hau, bestalde,
inguruko beste herriengandik gehien bereizten gaituen ezaugarria, ez horixe,
soberan ezaguna baita Euskal Herri osoan arlo guztietan ahozkotasunak izandako garrantzia. Dena dela, inprenta asmatu zenetik aurrera, eta eskolatuak
zirenen artean ere (gutxi batzuk), idatzien bidez elkar komunikatzeak ikaragarrizko zabalkundea izan du mundu osoan zehar, baita gure bizilekua dugun
bazter honetan ere. Gainera, azken hamarkadetan eman diren aurrerakuntza
teknologikoek ere (Offset-a edo fokopiagailuak lehenago eta ordenagailuek
geroago), asko erraztu dute era guztietako argitalpenak kaleratzeko aukera
zabaltzen. Horren adierazle dugu artikuluan aipatzen diren era guztietako
argitalpenen ugaritasuna. Harritzeko modukoa baita, bai kantitatez baita estiloaren aniztasunari dagokionez ere, gure herrian kaleratu izan diren argitalpenekin osatu daiteken zerrenda luzea. Hori dela medio, lana atal desberdinetan banatuta argitaratu beharrean gaude, artikulu bakarrean guztiak behar
bezala aipatzea ezinezkoa baita.
Azterketa hau egiteko orduan, komunikabide bakoitzak lantzen dituen
esparruak kontutan izanik, multzoka elkartu ditugu eta sorrerako datetan
oinarrituta kronologikoki ordenatuak izan dira. Sailkatu ditugun multzoak
hauek dira; lehen atal hau osorik hartuko duten HERRI ALDIZKARIAK, eta
hurrengoetan aipagai izango diren era guztietako FANTZINEAK, PARTIDUEN eta MUGIMENDU SOZIALEN PRENTSA, ESKOLETAKO saiakerak,
UDALAREN BERRIPAPERAK,… eta amaitzeko, gure herrian inprenta erabili gabe zabaldu izan diren BESTE ERAKO KOMUNIKABIDEAK ere.
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G

ure herrian lan honetan agertzen diren argitalpenen
aurretik ere izan ziren beste batzuk, guk ez ditugu
ezagutu eta ezinezkoa zaigu euren berri ematea.
Entzuna dugu eleizaren babespean, Franco-ren garai gogorrenetan ere nolabaiteko boletin edo berripaper antzeko zerbait kaleratzen zela, eukarari ere bere lekutxoa eskainiz.
Garai hori bizi izan zutenek edo gu geu baino hobeto arakatze lanetan ibiltzeko ahalmena duen norbaitek, ekin
beharko lioke hemen jasotako aldizkarien aurrekariak izan
zirenen berri emateko lana, baleude behintzat. Gure artxiboan agertu zaigun bakarra, "ONDARROA" urtekariaren
aurrekaria izan daiteken, "EGUTEGIA 1976, ONDARROA" izenburua dakartzan argitalpena dugu. Egilea
Augustin Zubikarai, argitaratzailea "KAXARRAK" lagun
koadrila eta Aristondo Irarkolan inprimatua izan zen.
Euskeraz eta gazteleraz idatzia, egunez egun urte guztiko
egunetan zehar Ondarroako historiako hainbat gertaeren
berri ematen du, efemerideen zerrenda bailitzan bezala. Ez
dakigu zer dela eta, argitaratu zuten, ezta nolako zabalkundea izan zuen. Hurrengo batetan agian, honen berri dakien
norbaitek eman diezagula gure jakinmina asetu ahal izateko.
Bestalde, herriko zein eskualdeko argitalpenei buruzko gogoetei dagokionez... Gogoratzen ditugun bakarrak;
1995eko abenduaren 18tik 22ra, Ondarroako Institutuak,
antolatutako Kultur Astean-ren egitarauaren barne eskaini
ziren "LEA-ARTIBAIKO ALDIZKARIGINTZA, 1957-1995" erakusketa, eskualdeko aldizkari ezberdinen bultzatzaileekin osatutako mahai ingurua (besteak beste, Augustin Zubikarai,
Luterl Taldeko kideen eta aulestiarren partaidetzarekin) eta
Asier Aranguren kazetariak herri aldizkarigintzaz landutako tesiari buruzko hitzaldia ditugu. Eta baita ere, geroago
aipatuak izango diren, 1996an JARRAI gazte erakundeak
antolatutako Gazteen Topaketen barne Ondarroako komunikabideei buruz egindako ausnarketa edo baita ere HITZA
eskualdeko egunkariaren aurreko weg-guneko eztabaida atalean
gaiai buruz izandako
solasaldiak izan dira.

"ONDARROA" URTEKARIA.
Nahiz eta lehendabiziko zenbakiaren aurkezpen-agurrean bertan "ONDARROA 82" aldizkari legez aipatua
izan; aldiberean "…ezin da esan aldizkaria denik…"[1] aitortzen da, ez baitu betetzen aldizkariek dituzten ezaugarriak.
Oso mardula da eta urtean behin kaleratzen baita. Baina
artikulu hau Urtekariaren baitan babesten denez ezinezkoa
zaigu aipatu gabe uztea.

HERRI ALDIZKARIAK
Irakurleen esparru zabalenari zuzentzen diren argitalpenak dira, eta batez ere herri mailako albisteez, herriari
buruzko kontuez eta herriko talde zein pertsoinaiei egindako elkarrizketez osatzen dira. Gertuko prentsa izanik, irakurleei bere inguruan gertatzen edo egiten denaren berri
izateko aukera eskainiz.

Augustin Zubikarai idazleak 1982-an sortua,
Udalaren babes osoarekin, izan ere argitalpenaren jabea
Udala bera baita. Oker ez bagaude, haseran Kultur Etxeak
burututako ekimeneetako bat legez bideratzen zen. Gogoan
izan garai hartan Augustin Zubikarai Kultur Etxearen
zuzendaritzaren arduraduna zela. Liburutegi berriaren irekieraren ondorioz Kultur Etxearen izaera eta eginkizunak
nolabait lausotzen joan ziren, betirako desagertu zenera
arte. Ziurtatu beharra legoke, baina seguraski ordundik
Ondarroa dugu Kultur Etxerik gabeko herri bakarrenetarikoa, bakarra ez bada.

Urtekariaren lehendabiziko garaia, sorreratik
Augustin gaixoak jota, argitaratu ahal izateko lanak bete
ezinik bertan bera gelditu zen arte iraun zuen. 1998koa izan
zen Augustin Zubikaraik zuzendu zuen azkena. Ondorioz,
pare bat urte inguru igaro ziren kaleratu gabe. Bigarren
garaia, Ondarroako Historia Zaleak talde sortu berriarekin
hasten da garaiko Udalari argitalpena berriro martxan jartzeko ardura hartzeko prest zeudela agertzearekin batera,
2001 urtean.

Lehendabiziko alean, euskarazko testuan bere burua
"Ondarroako gaiei buruzko aldizkaria"[1] legez azaltzen
bada ere, gaztelerazkoan ñabardura bat gehitzen zaio
"Publicación ilustrada con temas de Ondarroa"[1] legez azaltzen baita. Bertan irakurtzen denez dirudienez berez lehendabiziko zenbakia aurreko urteko urrian ospatzeko ziren
Euskal Lore Jokoetarako kaleratzeko asmoa bazen ere,
azkenean herriko jaietarako ikusi zuen argia. Honela min-

tzatzen da bere buruaz; "Gure aldizkari au ez da alderdikerien asmo eta gogoen agerbiderako, ez eta beste batzuei
dagokiezan jokabide eta ekintzen aldizkari be"[1].
Aurkezpen kriptiko(*) xamarra dugu, ez baita guztiz ulertzen
zer esan nahi den esaldiaren bigarren zatiko hitz hauekin.
Edukiei buruz honela azaltzen da; "Gure herriko kondaira,
artea, oiturak, urigintza, kai eta arrantza, etnografia, bertsolaritza, kirolak eta antzekoak erabilita aizetzeko izango
da"[1]. Aldamenean azaltzen den gaztelerazko testua ez da
euskarazkoaren hitzez hitzezko itzulpen soila, alea betezeko kolaborazioak egingo zutela agindu zuteneko batzuk
kale egin diotela azaltzen baita testuko parrafo nagusienean. Halaber, gaztelerazkoan luzeago mintzatzen da, argitalpenean jorratuko diren gaiez idatzi nahi duten guztiei
orrialdeak betetzeko aukera eskaintzen zaiela esanez.

2001eko udazkenean kaleratu zen garai berriko
"ONDARROA" urtekaria Historia Zaleak Taldearen eskutik. Honela mintzaten dira alearen hitzaurrean; ""ONDARROA" urtekaria azken aldiz argitaratu zenetik, hiru urte
igaro direnean urtekari 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 Hiztoriazaleak" taldearentzat
sasoi berri hau"[2]. Ondoren beraien taldearen sorreraren
berri ematen dute eta nola joan diren gorpuzten azaltzen
dute. Gero edukiei buruzko gogoeta dator.
Urtekariaren mantxeta(**) sinplea da baina aldi berean
nahiko originala dugu, argitalpenaren izena idazterakoan
txikota balitz bezala marraztua baitago, gure herriak itsasoarekin duen lotura azpimarratuz. Zoritxarrez ez dakigu nor
izan zen diseinuaren sortzailea. Azaletan betidanik Felix
Beristain margolari ondarrutarrak landutako margo erakargarriak azaltzen dira, gehien bat itsas giroko irudiak izaten
direlarik. Ez du izan inoiz orrialdeen kopuru zehatzik, hala
ere lehendabiziko garaian antzeko lodiera mantendu zuen,
baina Historia Zaleen eskutik orrialde kopurua gehitu egin
zaio eta askoz mardulago izatera pasatu da. Hasierako ale-

(*) Kriptiko: Argi ulertu ezin den adierazpena, agian nonbaiti nolabaiteko ezkutuko mezua igortzen delako.
(**) Mantxeta: Azalean argitalpenaren izena agertzen duen logoa/diseinua.

[1] ONDARROA-82; "Gure agurra/Saludo" izenburuarekin azaltzen den testutik hartua. 1. orrialdean.
[2] ONDARROA 2001 alean. 2. orrialdean.
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etan 80 orrialde + azala eta kontrazala kopuruan mantendu
bazen ere, urte batzuen barru 88 orrialdeetara heldu zen,
1989koan 108ra heldu zelarik, beraz, orrialde kopurua gora
eta behera ibili ohi zen. Urtekariaren garai berrian asko hazi
da: 148 orrialderekin hasi zen eta gerora zenbakitik zenbakira orrialde kopurua igotzen joan da 200 orrialde baino
gehiagora heltzeraino.
Edukiari dagokionez gehien bat garai guztietako
Ondarroako historiaren (zentzu zabalenean ulertuta) berreskurapenarekin eta ezagutzera ematearekin lotua dago, noizean behin egungo gaiei ere tarteren bat eskaintzeari ukorik
egin gabe. Artikulugileak, arloko ikasketen jabe izan ala ez,
historia kontuetan adituak dira eta argitaratzen diren testuak
luzeak eta sakonak izaten dira, ikerketa eta datu azterketa
zehatzak burutu ondoren idatziak. Herriaren izatearekin bat
eginez, arrantzari loturiko irakurgaiak eta datu bilketek leku
nabarmena hartzen dute. Azpimarratzekoa da baita ere aintzinako argazkien bilketan egindako lan eskerga.

asko murriztu da aurreko garaitik berrira. Maketazio aldetik ere aldaketakin etorri zen garai berria, lehen garaiko
soiltasunarekin alderatuz, argazkiak eta testuen arteko estetika bisualagoa, ikusgarriagoa, landuz. Argazki zaharren
bilketa lana ere nabarmena izaten jarraitzen du.
Herriko Liburutegian, liburudendetan eta Turismo
Bulegoan saltzen da. "ONDARROA" urtekariak eskaintzen
duena kontutan izanik salneurria egokia dela deritzogu.

Bestalde, urtekaria sorreratik elebiduna izan da.
Euskara eta gaztelera erabiltzen dira artikuluak idazterakoan. Lehen garaian idazkietan bizkaieraren erabilera gailentzen bada ere, aro berrian, ezbairik gabe, batuak hartzen du
nagusitasuna. Gazteleraren erabilpena mantentzen bada ere
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Edukiari dagokionez, gehien bat, garai hartako herri
mailako gaiak dira nagusi, literatur kutsuko idazlanekin
osatuta, atal desberdinak osatuz: "Erreportaiak",
"Elkarrizketak", "Kirolak", "Inkestak", "Kultura",
"Euskera", "Aisia", "Tuti-fruti", "Zuk zeuk esan",… Era
berean, "Plenoak" edo "Komisioak" atalen bitartez
Udalaren jardunaren berri ematen zen. Jorratzeko aukeratutako gaiak eta tratamenduarekin erreparatuz gero, batez ere,
gazte jendeari zuzendua zegoela ondorioztatu daiteke.
Herriko dendetako publizitatea ere azaltzen zen aldizkariaren aurrekontuak orekatzeko asmoarekin edo.

"AIXE BOLARI" ALDIZKARIA.
1989ko uztailan kaleratu zen lehen zenbakia.
Ondarroan herri aldizkari xede argia duen lehendabiziko
argitalpena dugu. Udalaren dirulanguntzari esker kaleratua,
unibertsitatean ikasketak burutzen ari ziren talde batek
kudeatzen zuen aldizkaria. Talde horren berezitasun nabarmenena, beharbada, hasieran osotzen zuten guztiak emakumeak zirela litzateke(?). Partaideak hauek izan ziren; Ana
Urkiza-ren gidaritzapean (zuzendaria bera baitzen), Mirari
Artime, Argia Etxarri, Dolores Cortes eta Amaia Lete.
Geroago kazetaritza ikasten ari ziren Jose Juan Pérez eta
Fernando Urrutia gehitu ziren taldera eta ondoren Andoni
Basterretxea Kortazar. Lehendabiziko zenbakian honela
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aurkeztu zuten beraien burua; "Badatorrela! Naufrago
batek zekarren besapean jaiotzeaz batera hilgo den albistegia. Guk bostok hondartzan kausitu genuen arnasarik,
begirik, belarririk gabe. Sans poivoir. Azken txioak agertu
zituen mokoa isiltzean, gorpua ehortzi genuen, epela oraindik, eta haren omenez sortu zen argazkilari hizlari idazlari
informalari maketalari taldi. AIXE BOLARI."[3]. Aurkezpen
honetan kriptikotasuna oraindik ere nabarmenagoa dugu
bere burua azaltzerako orduan, agian idazleak literatur
kutsua eman nahian bere idatziari.
Mantxeta marrazki bat da, aldizkariaren izenarekin
batera emakume baten irudia azaltzen da, eskuetan dituen
inprimatutako orriak aize bolara batek eramaten dizkion
bitartean. Egilea Nekane Akarregi dugu. Azalak kolore
bakarreko argazki batek hartzen zuen osorik, aletik alera
kolorea aldatuz. Batzuetan barnean azaltzen denaren berri
titularrekin emanez eta besteetan ez. Haseran hilerokoa izatekotan jaio bazen ere, lasterrera bihilabetekaria biurtu zen.
Lehendabiziko zenbakian 12 orrialde xume agertzen
bazuen ere azkenetan 28 orrialdeteraino heldu zen.

Amaierarik gabeko zerrenda luzean guztien izenak
aipatzea ezinezkoa izanik, hona hemen urtekarian idatzi
izan duten kolaboratzailetako batzuen izenak. 1. garaian,
idazkien kopuruari dagokionez Augustin Zubikairen esku
hartzea nabarmentzen da sinadura ezberdinak erabiliz;
Augustin Zubikarai, A.Z.B., A.Z., Z’tarA., ZuBe-A, eta
beharbada beste ezizen batzuk erabiliz, esate baterako;
"Ondarrutarra", "Zubiondo", "Ondarzubi",… Besteetako
batzuk hauek dira; Julian Urkiza, Joseba Agirretxea, Azpiri
Joxe Mari, Martin Gartzia "Gorri", Joseba Zubikarai, Jose
M. Etxaburu "Kamiñazpi", Andoni Basterretxea, Andres
Urrutia, Liborio Urrutia, Sabas Bedialauneta, Markos
Gabika, Blas Iturriza, Kepa Agirre, Ana Urkiza, Imanol
Oruemazaga, Gotzon Aulestia, J. I. Martinez de Luco Irazu,
Josu Erkoreka, Maribel Aiertza, Sabino Agirre, Yolanda
Urrosolo, Rafael Castellano, eta gutxiagotan azaltzen diren
beste batzuk. Kontutan izan ere, Kultur Etxeak antolatutako literatur lehiekata desberdinetako irabazleen lanak ere
urtekarian argiratzen zirela.
Urtekariaren 2. garaian, Historia Zaleak Taldeko
kideak nagusitzen dira artikulugile legez; Fernando Agirre,
Patxi Etxaburu, Argia Garrido, Rosana Goikoetxea, Gotzon
Iparragirre, Angel Ituarte, Imanol Oruemazaga,… Baina
badira aurretik ibilitakoak; Joxe Mari Azpiri "Iperkale",
Ana Urkiza, Andres Urrutia, Gorka Aulestia eta Augustin
Zubikarai. Eta baita idazle berriak ere; Salvador Ariztondo,
Peli Markuerkiaga, Joseba Markuerkiaga, Fco. Javier
Arrieta, Felix Gerenabarrena, J. Agustin Maiz, Koldo
Alijostes,… Historiazaleak legez sinatutako lanak ere ugariak dira.
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Aldizkariaren eduki gehiena lan taldeko partaideak
osatua izaten bazen ere, bazeuden noizbehinka parte hartzen zuten kolaboratzaileak, hauetako batzuk finkoak.
Aipagarriena Aitor Urkiola "Brontxe"-ren komiki lanek ia
beti kontrazala osorik hartzen zutela. Euskara batuaz landutako aldizkari legez jaio bazen ere, 5. zenbakitik aurrera
gaztelerari ere bere tartea eskaini zieten artikuloetako
batzuk hizkuntza horretan argitaratuz.
Gure artxiboan dugun azken alea, 19. zenbakia da,
1992 urteko maiatzean argitaratua izan zen. Oker ez bagabiltza doan banatzen zen.

"ARRANONDO" ALDIZKARIA
Augustin Zubikairen zuzendaritzapean Arranondo
Kultur Alkartearen eskutik sortua, 1990ko maiatzean kaleratu zen lehendabiziko alea. Honela aurkezten du bere
burua:
"Ara emen euskal ume bat. Ama euskeraren
seme barri bat. Hurí-guria. Jaio eta berréala aurkeztuten daitsagu, ezagutu dagizun. Izena bat batean ipini dautsagu. Lenakoak egiten eben lez, jaio eta
egun berean bataiatu. ARRANONDO da bere izena.
Ezin ukatu orretarako Txomin Agirre gogoan euki
dogunik. Ain zuzen bera jaio zenetik 125 urteren
denbora betetean dator mundura. Ori dala ta
Txomin Agirre ondarrutar euskal idazle maisuari
gure agurragaz batera, berak erakutsi ta aginduak
euskerarentzako maitasun gordelari nai dogun
eskintza barriztatu gura doguz. Gogoratu Txomin
Agirrek, Kresala’n, Arranondo deitzen eutsala
Ondarroari. Orrela gure izenaren iturririk ez beste
iñun billatu. Atzera edo aurrera, zuzen edo jirauletara, beti be Ondarru. Gure guraria? Erria euskera
irakurri ta erabiltzera zaletzea da, euskera erraz,
errikoi eta jatorrez. Euskerari eusten alegintzea".[4]

Bestalde, gogoan dugu Augustin Zubikaraik ARRANONDO aldizkariari buruzko elkarrizketa desberdinetan,
berak zuen helburu nagusia Ondarroari lotutako gaiak etorkizunerako gordeak izatea zela azaldu izana.

[3] AIXE BOLARI, 1. zenbakian "Aurkezpena" izenburuko hitzaurrean. 1. orrialdean.
[4] ARRANONDO, 1. zenbakian "Egunon" izenburuko hitzaurrean. Azalean.
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Aldizkariaren mantxeta haseratik ia gaurdaino
berdina
erabili
da,
Ondarroako irudi zahar bat
azaltzen duen laukia eta
aldamenan
bere
izena.
Aurtengo apirileko 212. zenbakitik aurrera aldaketa
nabarmena izan du, izenaren
hizki-tipo mota aldatuta eta
hasierako hizkia nabarmenduz, aintzinako Ondarroako
irudiaren laukia txikituz.
Lehendabiziko zenbakiko azalean idatzitako aurkezpena
azaltzen bada ere, bigarrenetik
aurrera paper motaren aldaketarekin batera, batez ere Ondarroa
edo inguruko paisaiak agertzen
dituzten argazki bakarrak hartzen
du azala. Hasieran, kolore bakarrekoa,
hain urdina. Geroago, 29-30 zenbakitik
aurrera, kolorezko argazkiekin ordezkatu
arte. Mantxetaren diseinuaren aldaketarekin batera azaleko argazkiaren egitura ere
aldatu egin da, azal osoa hartzen baitu.
Hilerokoa izateko asmoarekin jaioa, noizbehinka bihilabetekaria izaera hartzen du.
Orrialde kopuruari dagokionez, salbuespenak salbu, bere ibilbidean zehar nahiko
egonkorra izan da bataz besteko 20 orrialde
mantenduz.
Edukiari buruz lehengo alean honako
hau azaltzen zuen aldizkariak; "Kontu eta kantu, bertso
zar eta barri, ipuin eta kontakizun, sukaldaritza ta oitura,
egunari begira, eta beste abar
asko erabiliko doguz, gure
txoko onetako beste gertaera,
egitura, asmo, eginbear, premina, ikusbide, plangintza eta
zeregiñak agertu eta eztertuaz
batera. Itxaso aeta legorra
gureak doguz. Beraz etxetik
urten eta atako bandan be ibili
bearko gara. Euskaldunak eta
europearrak gareala kontutan
hartuta".[4]
Ukaezina da, ordundik
gaurdaino heldu dela hasierako
egitasmoari gogor eutsiz. Dena
dela, gure ustetan, azken aldietako
aleetan iritzi artikuluen garrantzia
nabarmentzen joan da. Aldizkariak
eskainitako atal guztiak aipatu ezi-
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nik, irakurleen arreta gehien piztu dutenak aukeratuko ditugu aipagarri;
"Ondarroa paperetan" egunkari desberdinetan gure herria aipagai izan ziren albisteak jasotzen zuena, gehienetan erdialdeko orrialdeak hartzen duen argazkien
atala (herriko jendea eginkizun desberdinetan agertzen da), demografía eta
ezkontzak jasotzen dituen atala, kontrazalean pentagrama eta guzti agertzen
den kanten bilduma, herriko hizkera
jasotzeko ahaleginak, jaunartze
zerrendak,… 2000garren urterarte eta aldizkariaren hamargarren
urteurrena betetzearekin batera,
Augustin Zubikarai ez da gehiago agertuko zuzendari legez eta
haren ordez Arranondo Taldeak
hartzen du eginkizun horretan
jarraitzeko lekukoa.

Eduki eta itxurari dagokionez, Augustinen gaixoa
zela eta, urte batzuk aurretik
zetorren esku aldaketak ez
zuen inolako ezberdintasunik
ekarri, ildo bereari eutsi baitzion. Aldaketa bakarra formatuan izan zen, zentimetro
gutxi batzuk hazi zelako.
Augustin Zubikarai 2004ko
uztailaren 12an zendu zen
eta abuztuko alea, 171. zenbakiduna, oso osorik berari
eskainia izan zen eta honela
mintzatu
ziren
ARRANONDOkoak beraien aldizkariaren bultzatzaile nagusiari buruz; "Irakurle
hori, esku artean dozun Arranando berezi
honetan, aldizkariaren sortzaile, zuzendari, berba eta arima izan dan Augustin
Zubikarairen omenez idatzitako edozenbat artikulu aurkituko dozu. (…)
Hainbeste da Augustinek erakutsi deuskuna: behar egiteko era, herriaren alde
egiteko ilusiona eta konpromisoa,
herriarengandik hurbil egotea, eta,
batez be, euskerea defendatzea, zarata
handirik atera barik, baina gogotsu,
hilero-hilero, urtez urte, ondarrutarren
etxeetara bateko edo besteko kontuak
eroanez. Hori guztia bere lan eskergan ikusi dogu. Euskaltzale amorratua, gure herriak bizi izan dabezan
unerik gogorenean be bertan egon
zan, ez eban alde egin. Bertan egon
zan, literaturaz gain, herriaren historia, itsastarren zein baserritarren
gorabeherak aztertzen eta lantzen.

Bete-betean igarri eban: kulturea da euskal nortasuna
aurrera ateratzeko bide bakarra, apaltasunean eta eguneroko jardunean, onustean. Alabaina, emon ez eze, zabaldu
be egin eban. Ondarroa (urtekaria) eta Arranando dira
horren adibiderik garbiena, eta gu lekukorik aproposenak.
Horrek guztiak indartu eta aberastu gaitu. Horregaitik,
berak hasitako bideari jarraitzea da gure omenaldirik
onena".[5]
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Bestalde, ARRANONDO Kultur Alkarteak aldizkaria kaleratzeaz gain beste erako hainbat ekintzen antolatzaile izan da, eta dugu, herriko kulturgintzan bere ekarpena
eginez. Esate baterako, urtero-urtero "Arranondo Kultur
Astea" antolatzen dute, ekitaldi desberdinekin osatutako
egitaraua antolatuz. Hainbat urteetan herriko jaietan antolatzen den Marmitako Lehiaketaren arduradunak ditugu.
Iraganean abesbatza, irratia, gazte taldea eta beste hainbeste ekimen burutu izan dituzte.

Aldizkarian Augustin Zubikarairen testuek, sinadura
desberdinak erabiliz, asko ta asko izan badira ere, urte guzti
hauetan zehar bere orrialdeak betetzen laguntzen ibilitako
kolaboratzaileak ugariak izan dira, hona hemen batzuen
izenak; Joseba Agirretxea, Aitor Gartzia "Gorri" (argazki
gehienak bereak ditugu), Juan Fernandez (argazkiak),
Edurne Urresti, Ricardo Gatzagaetxebarria, Nuria
Mugartegi, Gerardo Sainz, Andoni Basterretxea, Agustin
Arrizabalaga, Miren Josune Solabarrieta, Jesús Palacios,
Maite Bakeriza, Andoni Basterretxea Kortazar, Joxe Mari
Urteaga, Kepa Agirre, Ana Urkiza, Azpiri’tar Jose Mari
"Iparkale", Miren Urresti, F. Javier Arrieta, Iker Badiola,
Agurtzane Iriondo,… Hala ere, ugariak dira ezizenez
(Itxasertz, Zubegi, Lengus, Txipli Txapla, Arteta, Andu
Koaxi, Ur Zale, Likona, Amallo,…) edo izenpetu gabeko
artikuluen kopurua.
Euskera hutsezko aldizkari legez jaioa, gehien bat
bizkaiera eta Ondarroako hizkera hartu izan du oinarritzat,
hala ere, azken aldian apurka apurka batuak ere bere lekua
hartzen joan da. Maketazio aldetik hasierako hainbat urteetan zehar nahiko sinplea izaten zen, aintzinako argitalpenen
nolabaiteko kutsua hartzen zuelarik. Arlo honetan bitxia da
urte mordoan artikuluen osagarri agertzen ziren argazkiak
askotan ez zirela izaten gaiaren lagungarri, han hemenka
edozein motatako argazkiak sartzen zirelarik, gerora konpondua izan zen "akatsa". Azkenik, aurten eman den mantxetaren aldaketak barneko maketazioaren eraberritzea ere
ekarri du, itxura modernoagoa emanez.

Aldizkariak Eusko Jaurlaritza, Bizkaiko Aldundia eta
noizbehinka Udalaren dirulaguntzak jaso arren, herriko
dendek euren publizitatea jartzeko aukera eskaintzen du.
Aipatutako hasierako aurkezpenean ere argi azaldu zuten
aldizkaria banatzeko zuten asmoa; "(…) eta ahalegiñak
egingo doguz borondaterik onenagaz, bakar-bakarrik euskeraren begirapen eta maitasuna eskatzen, etxe guztietara
sartzeko."[4] Etxeetan sartzeko doan banatzen baita herri
guztiko buzoietan jasoz. Eta nahi izanez gero, zeure etxetik
edo nahi duzun lekutik ARRANONDO-k berea duen web
orrian sartzeko aukera eskaintzen du, ale barriak zein antzinakoak (azaltzen den zaharrena 163. zenbakia delarik) irakurtzeko. Helbidea hauxe duzu; www.arranondo.com
Teknologia berriek eskaintzen duten aukerei egokitu den
herriko argitalpen bakarra da.

"BOLO BOLO",
ONDARROA ETA
KAMIÑAZPIKO ALDIZKARIA.
Lehendabiziko zenbakiak 1998ko urtarrilean ikusi
zuen argia. "Prexku-prexkua" jaio zen, gain-azalean bere
izena, gelaz inguratuta, arrain kaxa baten barruan orrialde
guztia hartzen zuen argazki batetan aurkezten baitzuen.
Ondoren alearen benetako azala zekarren titularren bidez
barnean aurkituko zenaren berri ematen. Freskotasuna aldarri, baina, izan zuen honek bere ibilbidetxoa jaio aurretik…

[5] ARRANONDO, 171. zenbakian "Gure omenaldirik onena" izenburuko hitzaurrean. 3. orrialdean.
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Lehengo aleak azal bikoitza zuelarik aurkezpen
bikoitza zekarren bere baitan, hona hemen lehendabizikoan
azaldutakoaren zati bat; "Proiektu hau aurrera ateratzea ez
da izan egun batetik besterakoa. Lehen ideia, funtzeskoa,
Ondarroan dauden komunikabideen arloa aberastu eta
hutsuneak betetzea izan zen gure asmoa, ezinegon berdintsuak ditugun talde bat batu eta aldizkari berri batez hitz
egiten hasi eta oinarrizko baldintza batzuk finkatzea izan
zen gure hurrengo urratsa. Horrela mahai gainean agertu
ziren lehen hitzak EUSKALDUNA, ZABALA, GAURKOA, BAIKORRA, eta BIZIA bezelakoak izan ziren.
Gutxira ideia gauzatzeko pausoak etorri ziren, izena, logotipoa aukeratu, lokala bilatu, asteroko batzarrak, finantziazioaren nondik norakoak, txosna, harpidetzak…
Gaurarteko denbora horretan eman dugu."[7] Aukezpen hau
nahikoa ez balitz bezala, hona hemen "egiazko" aurpezpenaren zatitxo bat:

1996ko apirilaren 27tik maiatzaren 4ra,
Ondarroako JARRAI gazte erakundeak "Ondarroako
Gazte Topagunea" izeneko jardunaldiak antolatu zituen.
Helburua Ondarroako gazteei lotutako gaiak jorratzea eta
aztertzea zen, beraien ekarpenak herrigintzan zeintzuk izan
behar ziren erabakitzeko asmoz, beraiek burutu beharreko
lan politikoari era egokiagoan heldu nahian. Topaguneko
azterketaren ondorioetako bat Ondarroan gazte jendeari
zuzendutako herri aldizkari baten beharra zegoela izan zen.
Ondoren, horretan interesa zutenen artean taldetxo bat joan
zen eratzen, JARRAI erakundearekin inolako loturarik
gabe. Azkenean, BOLO BOLO erditu zenarte.
Dena dela, aldizkariak jaio baino lehenago ere eman
zuen zeresana, hona hemen eskuorri baten bitartez nola aurkezten zuten beraien burua:

"Ez dakigu jabetu zaren baina Ondarruko herrian
badabil azken hilabeteotan zerbait bolo-bolo, zerbait
berria agertu behar dela nonbait…aumiñin dabil. (…) aurtengo udazkenetik aurrera Bolo-Bolo deituriko aldizkari
barria argitaratuko dugu hemen, Ondarrun, guretzat,
ondarrutarrontzat. Eta euskara hutsean, gainera. (…)
Jakin ezazu Bolo-Bolo aldizkaria urtean lau aldiz agertuko
dela, hiruhilebetekaria izango da beraz,(…)"[6]
Gero salneurria aipatzen da. Eskuorriaren xedea
herriko jaietan RADIXUrekin batera jarritako txosnan
aldizkariaren harpidedunak lortzea zen.

"Ba zen garaia!" esango duzu, eta arrazoiarekin gainera. Pasa den Andra Mari jaietan txosna
montatu genuenetik, egunak joan eta egunak etorri
eta zorioneko "BOLO-BOLO" horren aztarrenik
gabe! "Rebisti ze?" izan da gure belarriek azken
asteotan entzun duen galderarik intentziodunena;
"Baru itxuri hartzen", berriz, gure erantzun iheskorrena. Ba hemen duzue, mesfikaitzok, azkenean ere
esku artean! (…)[8]

Lagundu dutenei eskerrak emanez eta irakurleen partaidetza eskatzen jarraitzen du idatziak.
Aldizkariaren mantxeta izango zen izena eta logoa
aukeratzeko orduan lehiaketa antzeko bat egin zen.
Azkenean, Iñigo Zabalak burututako logoa eta izena izan
zen aukeratua. Azala argitalpenaren elkarrizketa nagusiko
protagonisten kolorezko argazkiak hartzen zuen oso-osorik,
barneko orrialdeetan aurkituko zenaren berri ematen zuten
titularrekin batera. Hasieran urtean lau zenbaki kaleratzeko
asmoa agertu bazuten ere, askotan maiztazun horri eutsi
ezinik ibili izan ziren, noizbehinka kaleratuz. Orrialdeei
dagokionez, sorrerako aleak 34+2-rekin kaleratu bazen,
azkenaldikoek 68 izan zuten, bere ibilbidearen zehar tarteko kopuru anitzak eskainiz.

Eskainitako edukiari buruzko ezaugarri azpimarragarriena agian bere garaian bizitako gaurkotasunaren atzetik
etengabe ibiltzea litzateke. Aldizkaria atal finkoetan banatuta agertzen zen; "Motzin", "Auakemonala", "Atako
Bandan", "Karenka" elkarrizketa zabalena eskaintzen
zuena, "Eskapadi" bidaiei buruzkoa, "Zeatxik ez euske-

[6] "Zeoze baabil, bolo-bolo…" izenburua duen eskuorria. 1997ko abuztua.

[7] BOLO BOLO, 1. zenbakian "Hamen gaaaa. Pertsonasdepokafe" izenburuko aurre-aurkezpena. -2. orrialdean.

[8] BOLO BOLO, 1. zenbakian "Agur Ondarru, agur Euskal Herria." izenburuko aurkezpena. 3. orrialdean.
[9] BOLO BOLO, 21. zenbakian "1000 esker danoi!!!" izenburuko aurkezpena. 3. orrialdean.
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raz?", "Dossierra", "Pintadan paeta", "Aldabenak-aldabena", "Komikixe", "Musika", kirola jorratzen zuen "Dinan
txoku", "Bixi gaaa ero?", ale guztietako kontrazala hartzen
zuen "Artistan txandi", "www.plazaberduri.kom" umore
tartea, eta beste batzuk,... Orrialdeetan aurkeztuko zenari
buruz honako hau azaldu zuten aurkezpean;
"Barruko orrietan gure Ondarru honi buruzko hamaika istoritara hurbilduko zaitugu: batzuk
gozoak, besteak gazigozoak, baina geureak
denak."[8]

Ustez herri aldizkari zabalena izateko bokazioarekin
jaioa, agian aukeratutako maketazio era modernuak gazte
jendearentzat erakargarriagoa egiten zuen eta zaharragoentzat irakurgaitza(!?). Dena dela, itxura aldetik, bederen,
Ondarroan izan den aldizkaririk landuena izan dela aitortu
beharra dagoela uste dugu., estetika erakargarria eta orrialde guztietan bi-tonoa (kolore bi) erabiliz, idatzien eta irudien arteko oreka ikusgarria mantenduz beti.

Lehendabiziko zenbakian erredakzio taldeko partaide legez, honako hauek agertzen ziren; Nekane Akarregi,
Miren Lore Bengoetxea, Joserra Egiluz, Gotzon
Iparragirre, Kemen Uranga, Xabat Zabala, Iñigo Zabala,
Joseba Zengotitabengoa. Geroago, besteak beste, Josebe
Azpiri, Leire Egiguren, Yolanda Ibarloza, Txomin L.
Aramaio, Igor Urresti, Joxemari Urteaga, Kemen
Bedialauneta, Joseba Markuerkiaga, Kepa Perez eta Haizea
Etxebarria, gehitu ziren lan taldera. Arlo ezberdinetan parte
hartutako kolaboratzaileen zerrenda amaigabea litzateke,
zenbakitik zenbakira aldatzen joaten baitziren, hona
hemen batzuen izenak; Arantza Ibarra (maketazioa),
Eneko Akarregi (argazkiak), Ikusi Makusi (argazkiak),
Klik Klak (argazkiak), Ion Iñaki Artetxe, Leire Bilbao, ale
guztietan azaldu zen Luis Iriondo ("Bolo" pertsonaiaren
umorezko komiki tirekin), Iñaki Solabarrieta "Serreru"
(kirol atalean), Mikel Etxaburu, Angel Ituarte, Patxi
Zubikarai, Rosana Goikotxea, Juan Fernandez, Xabat
Ajuriagerra, Breixo "Danbala", Jose Muruetagoiena,
Alberto Markuerkiaga, Itziar Nabarro, Ana Urkiza, Inas
Urrosolo,… eta herriko edozelako taldeak ere.
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Aldizkariaren talde eragileak herriko kulturgintzan
bere ekarpena egin nahian, beste ekimen batzuk ere bultzatu zituen, esate baterako OLEE Produkziñoik Elkartearekin
batera "NIÑU-NIÑU" kamiseta marka sortu zuten,
Ondarroan arte plastikoak lantzen duten zenbait artistek
zubi zaharraren inguruan egindako lanek biltzen zuen "31
Zubi Zahar posterra"(70X100 zm.), Azken Agurra" literatur
lehiaketa, eta batez ere hain arrakastatsua den "ZAPATO
AZULE" herri jaiaren sortzaileak izan ziren. 1998an,
BOLO-BOLO-koek herri jai hau sortu zuten, herriko alde
zaharreko (Zubi Zaharraren ingurua) jai giroa bultzatzeko
asmoarekin, eta aldi berean, aintzinean Ondarroan ospatzen
zen San Pedro eguneko jaia era barrituan berreskuratuz,
herriko komunikabide baten proiektua indartzeko erabili
beharreko dirua lortzeko.

Azken hiru urteetan, BOLO-BOLO desagertu zenetik, RADIXU IRRATIAk hartu du jaiaren antolakuntza
aurrera eramateko ardura. Jai honen barruan txitxarroak,
taloak, euskal dantzak, ikuskizun desberdinak eta gehien
bat jai giro bikainaz gozatzeko aukera eskaintzen da.
Kanpotarrentzat "Ondarrutartasunaren" jai-leihoa izanik,
ondarrutarren bizi-poza ulertzeko aukera paregabea da.
Egun honetan, herriko jaietako "Arrantzale Egunean" bezala derrigorrezkoa da mahoiez edo arrantzalez janztea.
Festa honen barruan, Dina Bilbao herriko kirolariaren omenezko "Dinamartxa" legez bataiatutako, Tolosan
hasita helmuga Ondarroan duen

Hau ere euskera hutsezko aldizkaria dugu eta bere
orrialdeetan zehar ezbairik gabe batua nagusitzen da, bizkaiera edo Ondarruko hizkeraren agerkundea oso noizbehinkako kontua izanik. Bestalde, jaietan jarritako txosnaren bidez eta beste era askotan beharrezko dirua eskuratuz,
autofinantziatuak izatea lortuta, ez zuten inolako propagandarik onartzen bere orrialdeen baitan. Hasierako salneurria
300 pezetakoa (edo 12 libera) izan bazen, azkena eskuratzeko 2’50 euro (edo 45 niñu-niñu) ordaindu beharra zegoen. Harpidetzek berebiziko garrantzia zuten aldizkaria
banatzeko orduan, harpidedunen kopuru dexentea lortu
zutelarik, gainera hauei eskaintzen zitzaien aldizkaria irakurtzen aurrenak izateko aukera. Herriko liburudendetan,
egunkarien salmenta lekuetan eta taberna batzuen bidez
zabaltzen zen.
O n d a r r o a
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bizikleta martxa herrikoia burutzen da, Dina beraren bizitzako herri garrantzitsuenak lotuz. Eta baita, Zubi
Zaharraren aldameneko Latxanbre plazan, Euskal Herri
mailako Kamiseta Azoka bakarra antolatzen da. Euskal
Herriko txoko ezberdinetako kamiseten diseinu ikusgarrienak ikusteko aukera eskaintzen duena. Azokan parte hartzen dutenak epaimahaikide legez, Euskal Herriko eta
Ondarroako kamiseta onenaren saria aukeratzen dute.
Irabazleek garaikur bezala, estrapoa (bogan egiteko, arrauna batelaren toletari lotzeko erabiltzen den soka) oinarri
duen marmolezko boloa (esfera) eta irabazlea dela ziurtatzen duen diploma jasotzen dute.
Aldizkariaren azken zenbakia, 21garrena, 2005eko
udan kaleratu zen eta honela agurtu ziren:
"1000 esker gure harpidedun ixan zazen guztioi, 1000 esker ixe eskatu baik zeuen dendetan
aldizkaixe saltzen lagunduzuen guztioi, 1000 esker
hurrengo ali nox atako gendun zain egon zazen irakurle guztioi, 1000 esker mesedi eskatzea jun gazen
bakotxin irribartsu hartu gaitxuzuen guztioi, 1000
esker danoi, 1000 ESKER ONDARRU!!
Azkanengoko zortzi urtetan zeuekin bat ixan gaz,
bañe proiekto guztik dakarre euran denbori, eta
ongun Boloboloi alla gako berana. Eztakixue
Bolobolo ataten zelako ondo pasa douen azkanengoko zortzi urtitan. Zebat burukomin emoskun, bañe
zenbat aberastu gatxun (pertsonalki!! Ze pentsaten
zendun ba?) gure arteko bakotxe". [9]

Eta agurrarekin amaitzeko zera gehitu zuten, norbaitei eurek hasitako bidean jarraitzeko gonbitea luzatuz;
"(…) etxeko dazen gauzak askoz be interesantiak diz beti einddakuk baño. Gu ez gaz geatu, bañe
bitxartin… anima zeu!! Ideaik badakazu hamen gaz
ixetan laguntzaik emon bageinke. Gogu eta inddarra jarri ezkeo dana da posible. Anima gustoku
dozune etxea, benetan irabazten urtengou danok!!
Eskerrik asko!!"[9].

[10] MENDEBALA, 1. zenbakian. Azalean.

[11] MENDEBALA, 1. zenbakian. Aurkezpena. 3. orrialdean.

[12] MENDEBALA,5+1. zenbakian. Aurkezpena. 2. orrialdean.
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tako "Herrixan herrixantzat", herriko gazteen kuadrilak
ezagutzeko aukera ematen duen "Kuadrilan batzen gara",
"Gaztea naiz eta harro nago!", "Berbetan" elkarrizketen tartea, "Plaiesteixonan ordez…" txangoak edo eskulanak,…
egiteko gonbitea luzatzen duena, "Gaztiok sortzen" olerki
zein irudi edo komikiez hornitutako atala, "Katxondeuan?",
"Klik eta klak" argazkientzat gordetako orrialdeak, eta
badira atal zehatzetan sartu gabe azaltzen diren artikulu
desberdinak ere. Estilo aldetik, erraz eta arin irakurtzen
diren artikulu laburrak nagusitzen dira, beharbada egungo
komunikabideetan erabiltzen diren tankeren ildoei jarraituz.
Artikulu gutxi batzuk daude izenpetuta, beharbada
aldizkaria talde lanean osotua dela azpimarratu nahian
edo. Lehendabiziko zenbakian MENDEBALA egiten
dutenen zerrendan agertzen direnak hauek dituzue; Ane
Bonilla, Asier Alkorta, Eneritz Zeberio, Ibai
Ibaibarriaga, Irati Markes, Naiara Arrizabalaga, Naroa
Argoitia eta Txomin Lasarte dira. Hurrengo aleetan
hauek gehitu zaie; Jon Zabala, Oier, Alain, Ane eta
Andoni.

"MENDEBALA" ALDIZKARIA.
"Ondarruko gaztin ahotsa zabalduko daben aldizkaria"[10], 2004ko udan kaleratu zen lehen aldiz. Agian,
1996an Gazte Topaketetan hain beharrezkoa ikusten zen
Ondarroako gazteei zuzendutako aldizkariak, azkenean,
argia ikusteko zortzi urte itxaron beharra izan zuen, orduan
hitz egindakoa, gure ustetan behintzat, MENDEBALArekin gauzatu baitzen.
Honela aurkeztu zuten beraien egitasmoa:

"Aupa gazte! Hamen gatoz proposamen berri
bateaz, MENDEBALAZ!!! Ez zazela entera zer
datorren? Ba, axe bolada indartsu bat. Ezkerretik
sartuko dan, eta herriko gaztik mendebaletik futzadaka eukiko gaittun haixe bolari (kasuakitatea?!).
Zetako futz eiñ? Egungo komunikaziñoi sarik kondenaten gaittuen inkomunikaziñoiaz apurtzeko, gaztion abotsa jaso eta plazaratzeko, buruk astintzeko,… Pentsaixun gazte, pentsa zeuk bakarrik! Guk,
ez dotzuau esango ze haixei jarraittu, ze haixen kontra jun… bañe guk, Mendebaleko haixe kritiku
eskaintzen dotsuau. Egungo egoeri biluztaratzen
saiatuko dana, Zeuk pentsa eraitti nahi dabena. Ia
mendebaleko aixiaz, kaskarrin dakauzen hautsak
harrotzen douzen. Ze egungo, egoeri, bai hamen bai
kanpun, ez da erreza, eta gittia, gaztiontzako. Guk,
honen danan altaboza nahi dou bihurtu Mendebala,
gogoetak plazaratuz, eta jakin, zeure erittixak (halaku edo bestelaku) hamen dakarrela tokixe. (…)
Ondarruko gazte desbardin guztin aportazinoin zain
gaz eta espero dou Mendebala gaztion tresna bihurtzi, eta gaztion bizitxako kolorik, Mendebaleko haixik atati!!!"[11]

Hala ere, dirudienez, sortu zirenetik laugarren
urtera ere argitu beharreko zerbait azaltzeko premia ikusi
zuten; "(…) Beti esan ixan dou aldizkari bat baño gehixa
gazela. Bai, komunikaziñoi proiekto baten asmuaz sotu
giñan. Eta hor egon zin intento batzuk: irratsaiu, web orrixe, topaketak… Intentuk… hortxe lagako dou. Bañe egixe
da aldizkari bat baño gehixa bagazela.[12].
Aldizkariaren azaletan, kolorezko argazkiekin batera
elkarrizketa nagusiaren protagonista direnen taldeen logoak
nabarmentzen dira, barruan aurkituko denaren berri ematen
duten titularrekin batera. Beharbada deigarriena aukeratutako formatoa dugu, guk aintzina ezagututako "El Guerrero
del Antifaz" komikien antzekoa izanik, etzana ("apaisatua"
deitzen dena). Haserako zenbakietan nahiz eta azal osoaren
hondoa hartzen zuen koloreak aldatzen joan, mantxetarena
kolore berdinarekin mantentzen zen aletik ale, aurtengo
5+1 zenbakian diseinua aldatu dutenera arte. Gure eritziz
beharbada kutsu kostunbristagoa emanez, nolabait
"Arranondo"-k urte askotan ibilitakoaren estilura hurbilduz, eleizaren irudia erabiltzen baita gezi batekin
MENDEBALAk kontzejuko edo udaletxe zaharra deitzen
dugun eraikinean erabiltzen duten egoitza non dagoen seinalatuz. Honekin batera aldizkariaren neurria ere handitu
egin dute eta barneko maketazioan ere aldaketa nabarmenak burutu dituzte, maketazio era berrienekin bateginez.
MENDEBALA ere atal zehatzekin banatuta agertzen
zaigu, hauek dira; "Iritzixe" izenak dioen bezala iritzi artikuluei bidea emateko, albiste laburrekin osatutako
"Korretatik begire", "Ingurumena", inkestetan esandakoa
jasotzen duen "Kale galdetegixe", mugida sozialei eskaini-

Hau ere euskara hutsezko argitalpena dugu, batua eta
herriko hizkera erabiliz. Ez dute lortu maiztasun zehatzik
izaterik, beraz noizbehinka kaleratzen da, gehienez urtean
bi zenbaki plazaratzea lortu dutelarik. Lehendabiziko alea
eskuratzeko ordaindu beharreko salneurria 3 eurokoa izan
zen, eta azkenak 2 eurotan saldu dituzte. Dena dela, ez dut
uste oker ibiliko naizenik finantziazio bide nagusia herriko
jaietan jartzen duten txosnan egindako lanaren truke irabazitakoa dela esaterakoan. Halaber, "Mendebala Eguna" izeneko jardunaldiak ere antolatu izan dituzte.

HURRENGOARTE…
Oraingoz honela amaitzen da Ondarroako komunikabideei buruzko lantxo hau. Hurrengo urtekarian jarraitzeko
asmotan gaude gurean sortutako fantzineak, herri erakunde,
instituzio eta partiduen argitalpenen berri emanez… eta
baita herrian martxan eduki ditugun beste era bateko komunikabideak ahaztu gabe.

Ondo esanak hartu, eta okerrak parkatu (intentzio
txarrik gabe eginak izan baitira) eta zuzendu itzazu...
Eskerrik asko zure arreta eta pazientziagaitik.
Hurrengoarte,… ondo ixan!!
(JARRAITUKO DU…)
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ONDARRUTAR ARRANTZALEAK SENEGALEN
(DAKAR, 1958)

Dakar (Senegal), 1958ko urtarrilean. Arrantzale ondarrutarrak Concha de San Sebastian txalupan.
Ezkerretik eskumara, goian tente: Inazio Bedialauneta «Papardo», gazte dakartarra, Asturianu, Pako Aranbarri, Dakarreko beste gazte bi eta Joseba Badiola «Txaket».
Erdian, Salbador Zendoia, Pedro Arkotxa, Joseba Arrizabalaga «Karpanta», Dakarreko gazte bi, Joseba Lersundi «Marmar», eta Dakarreko beste gazte bat.
Aurrean, Dakarreko hiru arrantzale gazte, Fernando Etxaburu, Anton Yurrita, Jose Trueba «Krusallu», gazte dakartarra eta Iñaki Anakabe «Nakarra».
FERNANDO ETXABURU «BOLTSILLO»K EMONDAKOA.
Dakar (Senegal), 1958ko urtarrilean. Arrantzale ondarrutarrak.
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Dakar (Senegal), 1958ko urtarrilean. Arrantzale ondarrutarrak.

Dakar (Senegal), 1958ko urtarrilean. Arrantzale ondarrutarrak.
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Dakar (Senegal), 1958ko urtarrilean. Arrantzale ondarrutarrak.
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Dakar (Senegal), 1958an. Concha de San Sebastian txalupa. Ezkerreko koadrila: Salbador Badiola, Apolinar Larrinaga, Agustin Urresti «Otero» eta ???.
Eskumako koadrilan, tente ezkerretik, Asturianu, Jose Badiola «Txaket», Joseba Lersundi «Marmar», Joseba Arrizabalaga «Karpanta», ???, Abraham
Bedialauneta, Inazio Bedialauneta «Papardo» eta Anton Yurrita. Aurrean jarrita, Dakarreko gazte bi, Fernando Etxaburu «Boltsillo» eta Salbador Zendoia.
FERNANDO ETXABURU «BOLTSILLO»K EMONDAKOA.

Dakar (Senegal), 1958ko otsailaren 3an. Salbador Zendoia arrantzale ondarrutarra txalupan arrantzale senegaldarrekin.

(Alboko argazkia)
Dakar (Senegal), 1958an. Concha de San Sebastian txalupa.
Tente goian ezkerretik eskumara: Inazio Bedialauneta «Papardo», Anton Yurrita, Jose Badiola «Txaket» eta «Asturianu».
Erdian, Fernando Etxaburu «Boltsillo», Salbador Zendoia, Jose Trueba «Krusallu» eta Joseba Lersundi «Marmar».
Aurrean jarrita, Joseba Arrizabalaga «Karpanta», Pako Aranbarri, Pedro Arkotxa, Iñaki Anakabe «Nakarra» eta Agustin Urresti «Otero».
FERNANDO ETXABURU «BOLTSILLO»K EMONDAKOA.
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Dakar (Senegal), 1958ko urtarrilean.
Arrantzale ondarrutarrak Concha de San Sebastian txalupan. Lau txalupetako tripulazioetakoak dira: Sagrada, Reina, Maria Reyes eta Concha.
Ezkerretik eskumara, goian: Salbador Zendoia, Agustin Urresti «Otero», Abraham Bedialauneta, Doroteo Balenziaga eta Pedro Emaldi.
Erdian, Joseba Arrizabalaga «Karpanta», Pako Azpillaga, Fernando Etxaburu eta Mikel Azpillaga.
Aurrean, Iñaki Anakabe «Nakarra», Apolinar Larrinaga eta Salbador Badiola.
FERNANDO ETXABURU «BOLTSILLO»K EMONDAKOA.
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Dakar (Senegal), 1958ko urtarrilean. Arrantzale ondarrutarrak Concha de San Sebastian txalupan.
Lau txalupetako tripulazioetakoak dira: Sagrada, Reina, Maria Reyes eta Concha de San Sebastian.
Ezkerretik eskumara, goian: Joseba Arrizabalaga «Karpanta», Agustin Urresti «Otero», ???, Pedro Emaldi eta Asturianu.
Erdian, Pako Azpillaga, Fernando Etxaburu eta Mikel Azpillaga.
Aurrean, Abraham Bedialauneta txakurragaz altzoan, Apolinar Larrinaga eta Salbador Badiola.
FERNANDO ETXABURU «BOLTSILLO»K EMONDAKOA.
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Dakar (Senegal), 1958ko urtarrilean. Arrantzale ondarrutarrak Concha de San Sebastian txalupan.
Ezkerretik eskumara, atzean: Fernando Etxaburu «Boltsillo», Juan Luis Azpiri, ??? eta Jaime Zubikarai.
Aurrean, Domeka Ugartetxea, Domingo Ibarloza eta Joseba Arrizabalaga «Karpanta».
FERNANDO ETXABURU «BOLTSILLO»K EMONDAKOA.

Dakar (Senegal), 1958ko urtarrilean. Arrantzale ondarrutarrak Concha de San Sebastian txalupan. Ezkerretik eskumara, atzean: Domeka
Ugartetxea, , Juan Luis Azpiri, Salbador Zendoia eta Jaime Zubikarai. Aurrean, Domingo Ibarloza, Fernando Etxaburu «Boltsillo» eta Joseba
Arrizabalaga «Karpanta».
FERNANDO ETXABURU «BOLTSILLO»K EMONDAKOA.
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Dakar (Senegal), 1958ko urtarrilean. Arrantzale ondarrutarrak Concha de San Sebastian txalupan. Lau txalupetako tripulazioetakoak dira: Sagrada, Reina, Maria Reyes eta Concha. Ezkerretik eskumara, goian: Jose Trueba «Krusallu», Agustin
Urresti «Otero», Inazio Bedialuneta «Papardo» eta Doroteo Balentziaga. Erdian, Joseba Arrizabalaga «Karpanta», ???, Joseba
Lersundi «Marmar» eta Asturianu. Aurrean, Domingo Larrinaga, Fernando Etxaburu «Boltsillo» eta Pedro Arkotxa.
FERNANDO ETXABURU «BOLTSILLO»K EMONDAKOA.

Ondarroa, 1958ko abuztuaren 17a. Arrantzale Eguna. Dakarren egondako arrantzaleak (tartean) Ondarroan Andramaxetan.

O n d a r r o a

2 0 0 8

•

123

ONDARROA 2008

17/2/09

10:29

Página 124

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

O N D A R R O A ,

H E R R I A

E T A

H E R R I T A R R A K

GAZTEEN EGUNA ONDARROAN
(1958ko ekainean)

1958ko ekaina. GAZTEEN EGUNA: kalejira, Nodoa, banda eta korrida frontoian. Komitiba Zeledonio Eskoletatik ateratzen.

1958ko ekaina. GAZTEEN EGUNA: “La Banda de los casiguapos”. Monjetako bidegurutzera ailegatzen
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1958ko ekaina. GAZTEEN EGUNA: Kantxopeko Jimmy (Imanol Eizagirre) torero jantzita. Atzean, Juanito Balentziaga kapotearekin.

1958ko ekaina. GAZTEEN EGUNA. Frontoia jendez gainezka.
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1958ko ekaina. GAZTEEN EGUNA: Kantxopeko Jimmy (Imanol Eizagirre) torero jantzita. Atzean, Juanito Balentziaga kapotearekin.

1958ko ekaina. GAZTEEN EGUNA. Frontoia jendez gainezka.
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1936KO
GERRA

ONDARRUTARRAK
GERRAREN
ONDORIOAK
PAIRATZEN
1942 aldera. Trabajadoritako Batailoia mezatan.
Abadearen atzean, Ion Arantzamendi ondarrutarra.
IOAN ARANTZAMENDIK EMONDAKOA
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JAIOTZA

ABADEA TELLERIA BIZENTE "KIRIKIXU"
AGIRRE JAVIER
AGIRREOA ODIAGA ERRUFIÑO
ALBERDI MUNIOZGUREN JUANA
ALDANONDO ARAKISTAIN JOSE MIGEL
ALEGRIA ELU PEDRO
ALEGRIA SOLABARRIETA JOSE M.
ANAKABE AGIRRE PEDRO
ALBAREZ MORENO JUAN
AÑORGA ANZOLA JESUS
ARAKISTAIN ETXABURU PEDRO
ARKOTXA IDIAKEZ ERRAMON
ARAMAIO ARANZETA JOSEFA
ARAMAIO ETXEBARRIA DOMINGO
ARAMAIO ETXEBARRIA PEDRO
ARAMAIO MARKUERKIAGA JOSE DOMINGO
ARANBARRI GALLASTEGI FERNANDO
ARANBARRI LERTXUNDI ESTANISLAO
ARANBARRI LERTXUNDI JUAN
ARANBARRI RETOLAZA JOSE M.
ARANTZAMENDI BURGOA BONIFAZIO
ARANTZAMENDI ZELAIA JOSE M.
ARISTONDO ARRIOLA JOAKIN "XESTERO"
ARISTONDO OLARREAGA JUAN
ARKOTXA SOLABARRIETA SEGUNDO
AROSTEGI BENGOETXEA JOSE M.
ARRASATE BURGOA FRANTZISKO
ARRATE ZELAIA INAZIO
ARRATE IRIGOIEN SILBESTRE
ARREGI EIZAGIRRE JOSE Mª
ARRIOLA BERISTAIN JUAN
ARRIOLA URANGA MANUELA
ARRIZABALAGA ARANBURU SANTI
ARRIZABALAGA ARANTZAMENDI IÑAKI
ARTETXE BIKANDI JOSE FELIX
ARZUAGA LEKUE FERNANDO
AULESTIA ARAMAIO KOLDO
AZKONA SALDIAS FELIX (OLLO-NAFARROA)
AZPILLAGA TXAKARTEGI JUAN
BADIOLA AZPIAZU FRANTZISKO
BADIOLA AZPIAZU KOIKILI "AZILLONA"
BADIOLA BEDIALAUNETA JESUS M.
BADIOLA BURGOA EBARISTO
BADIOLA GARRAMIOLA M. ANGELES
BADIOLA GOIOGANA BLAS
BADIOLA TXURRUKA EBARISTO
BAKERIZA ITUARTE PEDRO
BASTIDA LEZEA ERRIKARDO
BEDIALAUNETA ALEGRIA PEDRO "TXAPIN"
BEDIALAUNETA EGIA ANAKLETO
BEDIALAUNETA GARRAMIOLA PEDRO
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1913-I-22

Fidel Roberto-Isabel

1887-VII-19

J. Anton-M. Josefa

1916-X-12
1916-XI-16
1878-08-15
1915-VII-03

Zizilio-Teresa
Jose M.-M. Josefa
Andres-Erremiji
Benito-Salbadora
Villalba de los Barros
Jose Joakin-Isabel
Fernando-Maria

1915-IX-04
1902-V-13
1934-III-24
1899-XI-01
1910-III-23
1918-08-04
1900-IX-02
1913-09-28
1909-V-02
1894-XII-19
1917-IV-09
1902-V-13
1931-I-16
1913-I-01
1914-IV-07
1903-V-13
1916-III-15
1916-VII-06
1910-

Pedro Juan-Manuela
Jose Dgo- Karmen
Jose Dgo- Karmen
Pedro Juan-Manuela
Benito-Tomasa
Jose M.-Buenabentura
Jose M.-Buenabentura
Antonio-Madalena
Inazio-Maria
Kresen-M. Santos
Esteban-Martina
Jose M.-Barbara
Andres M.-Zezili
Matias-Karmen
Pedro Jose-Justa

Tomas-Mª Martina
1912-X-18 Dgo Antonio-Perfekta
1891-XII-28 Kandido-Frantziska
Juan Jose-Josefa
1936Martin-Hilari
1914-VIII-1
Frantzisko-Marzela
1913-X-12
1915-II-01 Juan Pablo-Erramona
Balendin-Alfontsa
1921-III-01
1913Jose Luis-Josefa
1908-V-26
Blas-Zezili
1918-II-08
Juan Jose-Angela
1907-IX-02
Sekun-Dolos
1929-IX-08
Martin G-Damiana
1920-II-20
Agustin-Klara
1926-X-24
Domingo-Antoni
1882-VII-22
Toribio-M. Jesus
1898-VI-08
1904-09-02 Elias-Brigida Erramona
Errikardo-Rosario
1914-V-14
Laureano-M. Bta.
1911-XII-06
Mateo R.- Dienesi
1910-XI-15
Paskual-Donata
1914-I-21

Guadalajaran beharginetan
Bilbon eraila
Solluben
1936-X-07 Ondarroan
1938-III-06 Balearesen
1938-III-16 1938-III-16
1938-III-11 Bilbon eraila
1937-VIII-15 Torrelabegako ospitalean
1937-IV-22 Lekaime etxeko ospitalean (Ondarroan)
1936-XII-10 Ubidean
1938-III-06 Balearesen
Ondarroan
19361937-III-05
1938-III-06 Balearesen
1937-05-14 Zornotzan
1937-III-05 Bou Nabarran
1937-V-03 Solluben
1937-V-15 Jatako frontean
Junkeran
19381938-III-06 Balearesen
1938-III-06 Balearesen
1936-X-03 Ondarroan metrailaz
1938-XI-04 Teruelen beharginetan
Eraila
1939-I-11
1937-III-04 Bou Nabarran
1938-XII-17 Zaragozako frontean
1938-III-06 Balearesen
1938-II-23
1937-V-04 Azkoitian metrailarekin
1937-VI-21 Artxandan
Bilbon eraila
1937-I-04
1936-XI-10 Madrilen
1936-IX-07 Irungo frontean
1938-07-17 Bartzelonako frontean
1938-VII-21 Teruel-Castellon frontean
1937-07-22 Artxandako frontean
1937-06-28 Santanderko ospitalean
1936-X-06 Lekeimeen etxeko ospitalean
1937-VI-12 Barakaldoko ospitalean
1936-X-03 Milloin eraila
1936-XI-14 Akarregi mendian
1936-X-03 Ondarroan metrailaz
1938-III-06 Balearesen
1936-IX-26 Ondarroan metrailaz
1936-X-02 Atxazpin eraila
1939-II-24 Galzuaranen eraila
Teruelen beharginetan
19381937-IX-15 Asturiasko frontean
Bartzelonan
1938Teruelgo frontean
19371938-III-06 Balearesen frontean
19381938-III-11
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JAIOTZA

BEDIALAUNETA GUENAGA SEGUNDO
BEDIALAUNETA ZUBIKARAI BENITO
BELAUSTEGI BILBAO LUIS
BENITO ARDANAZ JESUS (BURGETE-NAFARROA)
BERAMENDI ZABALZA MIGEL (ARTAZKOZ-NAFARROA)
BEREIKUA MAGUREGI LUIS "MARRUKO"
BERNEDO LAKA LORENZO
BERRIDI BEDIALAUNETA ANDRES
BIKANDI ANAKABE FIDELA ENGRAZI
BILBAO BEREZIARTUA DOMINGO
BILBAO URIONABARRENETXEA PEDRO
BILELA CASAL JESUS (MELLIZ-CORUÑA)
BURGOA AKARREGI ANTONIO
BURGOA LEKUE GABINO
BURGOA OSA BENITO "LITRAN"
BURGOA TRAMAZABALAGA INDALEZIO
CASADO HERRERO ANGEL (DONOSTIA)
CRUCEÑO ALIX? EDURTZA JOSE
EGAÑA GUTIERREZ ELIAS ZIRIAKO
EGIA OLABARRIA ISABEL
EGIGUREN MENDIKUTE, JOAKIN
EGIGUREN SOLABARRIETA JOAKIN
EGURROLA ATXA PANTALEON
EGURROLA KALTZAKORTA BONIFAZIO
ELORDI EGIGUREN JOSE
ELORDI EGURROLA DOROTEO
ELU TXURRUKA FELIX
ESPI GOIA PEDRO FELIPE (DONOSTIA)
ETXABURU BADIOLA MARTIN
ETXABURU BEDIALAUNETA ESTEBAN
ETXABURU BURGOA JESUS "TOKAIO"
ETXABURU ITURRIZA INAZIO
ETXABURU LARRINAGA JUAN "ATXILLO"
ETXABURU LARRINAGA ERRAMON
ETXARRI SESMA FRANTZISKO (ALLO-NAFARROA)
ETXEBARRIA BADIOLA INAZIO
ETXEBARRIA BURGOA JESUS
FERNÁNDEZ ETXABURU JOSE M.
GALLASTEGI BAILLAR FELIX
GARALDE OTXOANTEZANA SABIN
GARATE LAKA DOMINGO
GARBIZU LARRAÑAGA JOSE
GARMENDIA IRIONDO JOSE RUFINO
GARMENDIA SAIZAR ANTONIO
GARTZIA LAKA BITORIANO
GARTZIA GURRUTXAGA MANUEL
GENEROSA ALBAREZ FUELLO (EZKONDUA)
LOSITO GIOVANI FLECHAS NEGRASEKO KAPITAINA (TORINO)
GOIOGANA LARRAÑAGA FERMIN
GUENAGA SAIZAR ERROKE

1893-VI-01
1897-I-11
1918-02-17
19081879-XI-29
19181917-IX-09
19131912-I-26
1912-X-24
1914-I-12
1919-XI-09
1919-

GURASOAK HERIOTZA • NON
Domingo-Leonarda
Simeon-Luisa
Justo-Angela
Luis-Anbrosi
Baldomero-Zipriana
Angel-Buenabentura
Daniel-Juana Dorotea.
Salbador-Maria
Bernabe-M.Antoni
Justo M.-Klotilde
Indalezio-Gregori
Jose-

Elias-Enkarna
1916-X-18
19211895-VIII-18 Jose Agustin-Josefa Madalena
Rafael-M. Isabel
1914-VIII-7
Zirilo Pedro-Pilar
1912-VII-18
Donato-Martina
1898-XI-12
Kele-Frantziska
1916-05-22
Jose Andres-Jazinta
1913 urtean
Pedro-Agustina
1919-VI-08
1911-VIII-8
1911-VIII-2
1916-I-31
1913-XI-26
1910-VI-12
190519181916-I-31
1916-XI-08
18921918-01-28
1913-I-23
1911-VIII-11
1892-III-05
1914-VI-19
1913-07-04
1916-VI-06
186618971915-II-05
1912-VIII-6

Inazio-M. Jesus
Pablo-Eusebi
Jose M.-M. Andres
Felipe-Teresa
Pedro-Mamerta
Pedro-Mamerta
Santi Erramon.-Tomasa
Gonzalo-Maria
Andres-Juana
Ebaristo-Emili
Migel -Ezekiela
Lino-Josefa
Jose Inazio-Frantziska
Blas-Anakleta
Eugenio-Saturnina
Nicolás-Juliana
Blas-Josefa

1937-VII-21
1937-VII-16
1937-VI-18
1936-X-24
1936-X-07
1936-XI-12
19361938-III-06
1937-VI1937-III-06
1938-III-06
1937-X-18
1937-VIII-08
1938-III-06
1936-XI-13

Derion eraila
Ingalaterran
Artxandako frontean
Lekaimeen etxeko ospitalean (Erreketea)
Lekaimeen etxeko ospitalean (Falangista)
Trespadernesen
Asterrikan
Balearesen
Laredon desagertu
Goimendiko bidean
Balearesen
Asturiasen
Reinosa frontean
Balearesen
Hilerriaren ondoan

1936-IX-24
1937-V-22
1936-X-25
1936-IX-11

Artan Kamioian
Diman
Ondarroan metrailaz
Bilbon

1937-V-31
1937-IX-16
1938-III-05
1936-X-26
1938-III-27
1936-IX-24
1937-VIII1938-II-23
1936-VI-19
1938-II-20
1937-VI-19

Lemoako frontean
Bilbon eraila
Teruelen beharginetan
Atxurin metrailaz (Gazturu)
Aragoiko frontean
Artan kamioian
Portugaleten
Asturiasko frontean
Lucena del Cid-Castellon.
Zaragozako ospitaleann
Basurtoko ospitalean

1936-X-10
19381938-V-19
1937-VII-07
1937-VII-23
1937-VIII-19
1937-III-31
1937-IV-24
1938-V-24
1938-IX-19
1937-V-03

Lekaimeen etxeko ospitalean (falangista)
Kastellonen
Teruelen beharginetan
Limpiasko ospitalean

1936-IX-24
1937-IV-17
1938-III-06
1938-IX-24

Artan kamioian
Lekaimeen etxeko ospitalean
Balearesen
Terueleko frontean

Santanderko frontean
Alberta mendian
Otxandioko frontean
San Kristobalen eraila
Eraila
Sollubeko frontean
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HERRERO SANTOS KLODOBALDO (PERILLO DE CASTRO-ZAMORA)
IDIAKEZ ARANBARRI ERRAMON MANUEL
IRIONDO AREITIO LUIS
LAKA IRUETA ANGEL
LAMIKIZ GALLASTEGI BLAS
LANDARIBAR ASPIAZU JOSE
LARRINAGA BEDIALAUNETA SANTIAGO
LARRINAGA BURGOA BLAS
LARRINAGA BURGOA GABRIEL
LARRINAGA OBIETA JUAN
LEGARDA BENGOETXEA ANGEL
LERTXUNDI GURRUTXAGA JOSEBA MIRENA
LOPEZ ARRIAGA ZEZILIO (NAVAS DE BUREBA-BURGOS)
NARBAIZA OLANO JOSE M. (IBARRA)
NABERAN GARTZIA JOSE
OLABARRIA EGIA ISABEL
OLABARRIA ELU INAZIO
OSA SOLABARRIETA DOMINGO
OSA URKIOLA ANDRES
OSA ZUBIA AMBROSIO
OSORO BADIOLA DOMINGO
OTXOANTEZANA ETXABURU JESUS
PAGATE BURGOA FILOMENA
PASKUAL KAMARA LEONTZIO
PEREIRA GONZALO
PEREZ LOPEZ LEONARDO (GARGANTA LA OLLA)
PINEDO GRANADO HILARIO
PORTU URRIOLABEITIA ESTEBAN
PRIETO ARANTZAMENDI SEBERIANA
RENOVALES ZARRA ZELIO
RODRÍGUEZ KUESTA JOSE LUIS
SAGARNA URIARTE JOSE
SANTISO EGIGUREN MIKEL
SARAS BERISTAIN ZELESTINO
SOLABARRIETA GOIOGANA MARTIN
TRUEBA SALABERRI ANTONIO
TRUEBA SALABERRI BENANTZIO
TXAKARTEGI ETXABURU LAUREANO
URBIETA ARRIETA FRANTZISKO
URIARTE URRISTI GREGORIO "GOTXIKU"
URKIAGA JOSE
URKIOLA ANSOLA BITORIANO
URKIOLA BURGOA FRANTZISKO "POTXERI"
URKIRI ZUBIZARRETA ALEJANDRO
URKIZA AZPIAZU PEDRO JOSE
URRESTI ARANZETA GREGORIO
URRESTI ARANBARRI FRANTZISKO
URRESTI ARROSPIDE ANDONI
ZARRAGA ARANBARRI MIGEL ANTON
ZELAIA SARAS BENITO
ZENDOIA LEKUE NIKOLASA
ZEREZA BASTERRETXEA ANTONIO
ZUAZUA LEKUE JOSE M.
ZUAZUA LEKUE ERRUFIÑO
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19121934-IV-04
1914-II-07
1909-X-02
1910-II-05
19191918-VII-26
1927-III-10
1918-VI-11
1914-XII-26
1915-I-24
1916-VIII-27
19081909-VII-10
19231907
19201915-VII-16
1920-V-01
1913-II-02
1927-IV-25
1891-VIII-6
1919-VIII-1
191619111904-XII-25
1900-
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Domingo-Dolos
Juan-Josefa
Inazio-M. Teresa
Manuel-Dominga
Erremijio-Balentina
Blas-M. Pilar
Pedro-Angela
Fausto-Josefa
Manuel-Esperanza
Julian-Dionisi
Domingo-Jenobeba
Jose-Teresa
Jose-Kostantzi
Pedro-Josefa
Urbano-Asentsi
Bizente-Juana
Bizente-Felisa
Inazio-Salome
Hipolito-Juste
Juan Jose-Marzelina
Felipe-Basilisa
Domingo-Katalina
Baltasar-Inazi

1921-IX-30
1917-II-14
1917-V-03

Jose Luis-M. Asun
Gregorio-Luzia
Pedro Jose-Kasimira

1910-XII-18
1916-X-22
1915-V-09

Narciso-M. Dolos
Frantzisko.-Erramona
Domingo-Marzelina

1862-I-02
1904-IX-09
1918-V-28
1898-V-05
1913-V-09
191419331916-VII-08
1906-I-12
1893-XII-07
1920-V-20
1909-XI-12
1913-X-24

Jose Anton.-Josefa
Marzelino-Maria
Paskas-Dorotea
Domingo-Marzelina
Patxi-Josefa Inazi
MigelMigel-Usola
Pedro Jose-Dienesi
Jose M.-M. Angeles
Simeon-Simona
Antonio-Genobeba
F. Ildefonso-Leona
F. Ildefonso-Leona

Lekaimeen etxeko ospitalean
Bala galduak kalean
Balearesen
Santanderko frontean
Teruelgo frontean
Balearesen
Leningrado D. A.
1937-IV-30 Xexermendin metrailak
1938-III-06 Balearesen
1938-II-12 Terueleko frontean
1938-III-06 Balearesen
1937-IV-26 Urkiolako frontean
1936-XI-13 Ondarroan (Espainiako artilleriakoa)
1936-XI-03 Ondarroan (Errekete)
1936-VIII-14 Ondarroan
1936-X-22 Ondarroan metrailaz
Artxandako frontean
1937-VIZaragozako ospitalean
1938-I-27
1938-III-06 Balearesen

1937-IV-04
1937-IV-04
1938-III-06
1937-VIII-23
1938-III-06
1938-III-06

Terueleko frontean
Ondarroan metrailaz
Ondarroan metrailaz
1937-VII-21 Hueskan
1937-07-07 Karrantzan eraila
1937-IV-22 Lekaime etxeko ospitalean
1936-IX-24 Artan Kamioian
1936-VIII-08 Madrilen eraila
Durangoko bonbardaketan
19371937-IX-09 Bilbon eraila
1937-02-17 Artxandako frontean
1936-X-20?
Asturiasko frontean
19371938-III-06 Balearesen
1938-XII- Bartzelonan
Karrantzan
1937Bartzelonako frontean
19381937-II-04 San Roken (Santander)
1938-III-06 Balearesen
1937-III-24 Burgosen
1938-III-06 Balearesen
1936-X-26 Ondarroan metrailaz
1937-III-15 Eibarren beharginetan
1936-X.03 Milloin
1937-III-24
1938-07-17 Bartzelonako frontean
1938-III-22
1937-IV-25

193719381938-III-11
1936-X-25
1937-VII-..
1936-V-09

Ondarroan metrailaz
Majadahondan
Bilbon eraila
Ondarroan metrailaz
Alkorkonen
Irungo frontean

GURS KONTZENTRAZIO ZELAIAN
EGONDAKO ONDARRUTARRAK
ABIZENAK
ANAKABE ARKOTXA
ARRASATE ARRIOLA
ARRIOLA AGIRRE
ARTETXE MALAXETXEBARRIA
AZKARATE EGURROLA
BADIOLA AREGO
BALANZATEGI IRURETAGOIENA
BASTERRETXEA ARANBARRI
ETXABURU ARTEXE
GABILONDO GOIOGANA
GOIOGANA ARREITUNAINDIA
IBARLOZA GARTZIA
IBARLOZA GARTZIA
KORPION LARREA
LASUEN GARTZIA
NABERAN GARTZIA
PRIETO COLLANTES
SALAZAR ETXABURU
URKIOLA BURGOA
URKIZA BADIOLA
ZABALETA LAUZIRIKA
ZUBIKARAI BURGOA
ZUBIKARAI LEKUE
ZUBIKARAI URRESTI

IZENA
KANDIDO "XAGU"
KANDIDO "BALANDRAKU"
IÑAKI
PEDRO "KOIOTE"
JUAN
SANTOS
JOSE
JOSE MARI "FRANTSESA"
FELIPE "BARAIKU"
INAZIO
MAITERESA
EUSEBIO
MIGEL
ANTONIO
KARMELO
IMANOL
JOAKIN
AGAPITO
ESTEBAN "POTXERI"
JOSEBA
JOSE "TXIKIXE"
FAUSTINO
BIZENTE
SEKUN "TXAMAKO"

EGOERA
Ezkongai
Ezkongai
Ezkongai

ADINA
29
18

Ezkondu

43

Ezkongai
Ezkongai
Ezkongai
Ezkongai
Ezkongai

0

Ezkongai

19
19
45
16

Ezkongai
Ezkongai
Ezkondu

29
44

Ezkongai

Ezkongai

19
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ONDARRUTARRAK
“TRABAJADORITAN”

ZIGORRA: LANERA BEHARTUAK
OHZ taldea

“Batallón de Trabajadores” edo “Trabajadorik”, erregimen frankistaren aurkariak zigortzeko sortutako unitate bereziak ziren, zeinetan lan gogorrak egitera behartzen zituzten, bizi baldintza latzetan eta urteetan zehar.
Zigortuen batailoi hauek berreraiki zuten gerrak suntsitutako guztia, lan horietan sarri bizitza utziz.

L

angile behartuetan (“Trabajadores”etan) zigortuta
egondako herritarren zerrenda honen osagarri
moduan argitaratzen ditugun argazki hauek Juan
Arantzamendi Mugartegik eman dizkigu.
Juan Arantzamendi berak baita eskaini dizkigu ondorengo azalpen hauek ere:
“Argazki hauek Langile Behartuetako 11. eta
12. batailoiei dagozkie. Hainbat ondarrutar ibili
ginen batailoi bi hauetan. Ea gogoratzen naizen
guztiokin...

11. batailoian: Rikardo Badiola, Gabriel
Añorga, Jose Luis Arostegi, Periko Artetxe, Jose
Elordi (Alcarrazen hil zen), Sotero (edo Pedro)
Bakeriza (Guadalajaran hil zen), Jose Maria
Burgoa
“Karril”,
Kasimiro
Burgoa
“Barrabaseneku”
(arraunlaria),
Karlos
Bedialauneta “Txapin” ... Danok ondarrutarrak.

134

•

O n d a r r o a

2 0 0 8

12. batailoian ondarrutar gutxiago ibili
ginen: Jose Antonio Larzabal (patroia), Rikardo
Txakartegi “Zamora”, Faustino Balentziaga
“Pitxuneku”, Alfontso Arantzamendi eta neu.

Neu izan nintzen gure batailoitik herrira itzuli zen azken ondarrutarra. Nirekin batera herriratu
zen Pedro Ugalde, “Astilleru txikikoa”. Eta egun
batzuk geroago Iñaki Burgoa gaztea (Esteban
Burgoaren anaia). Azken bi hauek ere Langile
Behartuetatik.
Argazki batzuetan 11. eta 12. batailoietako
langileak elkarrekin agertzen gara. Izan ere, batailoi bi hauetakook sarritan ikusi izan ginen Fraga
aldean (Katalunian), Zaragozan, Teruelen,
Guadalajaran... Batzuetan elkarrekin lana ere egin
behar izan genuen”.

Honaino Juan Arantzamendiren azalpenak. Eskerrik
asko, Juanito, zure laguntza paregabeagatik!

ABIZENAK

IZENA

BATALOIA

AGIRRETXEA RUIZ
AKARREGI ETXEBARRIA
ALBIZU EGAÑA
ALDARONDO GUTIERREZ
AGIRRE SANTA MARIA
ALEGRIA ELU
AÑORGA URIBE
ARAKISTAIN ETXABURU
ARAKISTAIN ETXABURU
ARAMAIO AZPIRI
ARAMAIO BIKANDI
ARANBARRI BADIOLA
ARANBARRI EPELDE
ARANBARRI ETXANO
ARANBARRI ETXEBARRIA
ARANBARRI GALLASTEGI
ARANBARRI GALLASTEGI
ARANBARRI GALLASTEGI
ARANBARRI MAKAZAGA
ARANBARRI LERSUNDI
ARANTZAMENDI ANAKABE
ARANTZAMENDI ANAKABE
ARANTZAMENDI BEREIKUA
ARANTZAMENDI MUGARTEGI
ARANTZAMENDI BURGOA
ARANTZAMENDI EGIGUREN
ARANTZAMENDI EGIGUREN
ARANTZAMENDI GOROSTOLA
ARANTZAMENDI PRIETO
ARAUKO TXAPARTEGI
ARETXAGA IDIAKEZ
ARGOITIA BADIOLA
ARKOTXA ARRIZABALAGA
ARISTONDO ARRIOLA
ARISTONDO AGIRRE
AROSTEGI ARANBARRI
ARRASATE ALKORTA
ARRASATE ALKORTA

EUJENIO
BIXENTE "ZENTOLLOS"
AGAPITO "APITXO"
ANJEL
JOSE
INAZIO
GABRIEL "LATERU"
INAZIO
KARMELO
JESUS "EXPRESA"
PATXI "MUSIKERU"
KARMELO "PERLA"
JOSE MARIA
ALBERTO "KALTXAS"
PEDRO
FERNANDO "PIPERRA"
INAZIO "PIPERRA"
JESUS "PIPERRA"
PEDRO "MITXEL"
NIKOLAS "AKULU"
DOMINGO
LUIS "ATANASIO"
JUAN "MARRUKO"
JOAN
JOSE MARI
DOMINGO
ALFONTSO
EUSEBIO "XAGU"
ANTONIO
PASKUAL
RUFINO
SOTER "BALANDRAKU"
BENIGNO "ANJEL HARRONEKU"
JOAKIN "XESTERO"
SALBADOR "BAXERRI"
JOSE LUIS "PRATIKU"
HILARIO
KANDIDO " KOLORE GORRI"

2. Mixto
1. Amerika
Garellano
Madril
Fortificacion
11.
1. Arapiles
165.
122.
39. Palma Mallorka
7. Ingenieros-Madrid
10.
Requetes-Mola
24. Bailen
29. San Marzial
Intendentzia
40. Madrid
Bilbo
Automovilismo-Casetas
5. Flandes
Gijon
5. Virgen de Itziar
Disziplinario
58. Disciplinario
16.
Madril
8. Amerika
2. Amerika
34.
26.Toledo
20.
1.
Guadalajara
2. Artilleria Montaña
12.
37
11.
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ARRASATE ALKORTA
LUIS "TXIKIXE"
ARRIZABALAGA ANZOLA
INAZIO
ARRIZABALAGA ZULARIKA
JOSE MARI
ARTETXE ZUBIKARAI
PERIKO
AULESTIA IBAZETA
LUIS
AZPÌAZU ETXABURU
JESUS "PINTXI"
JORJE "TURRUT"
AZPILLAGA EGIGUREN
BADIOLA ABADEA
JOSE "JOSEFINAKU"
BADIOLA ABADEA
FERNANDO "JOSEFINAKU"
BADIOLA ALKORTA
AGUSTIN "FRALLI"
BADIOLA ARANTZAMENDI
JUAN MARI
JOSE
BADIOLA ARISTONDO
BADIOLA ARRIZABALAGA
ANTONIO
BADIOLA ARRIZABALAGA
RIKARDO
BADIOLA BURGOA
JOSE "TXAKET"
BADIOLA BURGOA
MARTIN "ITZUKI"
BADIOLA BURGOA
TEODORO "TXAKET"
BADIOLA ETXABURU
JOSE
JUAN "TXATU"
BADIOLA MARKUERKIAGA
BAKERIZA ITUARTE
FRANTZIZKO "KOLTXILLINEKU"
BAKERIZA SOLABARRIETA
JAZINTO
BALENZIAGA AKARREGI
FAUSTINO "PITXU"
BASTERRETXEA ARANBARRI
JESUS "AKULU"
DOMEKA "TXATU"
BASTERRETXEA AZPIRI
JOSE "TXUTXUNEKU"
BASTERRETXEA AZPIRI
BEDIALAUNETA ALEGRIA
KARLOS
BEDIALAUNETA
JUAN (BITXORIN SENARRA)
BEDIALAUNETA ARANBARRI
JUAN
EUJENIO LUIS
BEDIALAUNETA ARANTZAMENDI
BEDIALAUNETA ARANTZAMNEDI
GREGORIO
BEDIALAUNETA URKIAGA
ABRAHAM "MALEN PAPUTZENEKU"
BEITIA ARRATE
PEDRO
RUFINO "JAIO"
BELAUSTEGIGOITIA ETXABURU
ZEZILIO "MARKEXA"
BERGARA BADIOLA
BERISTAIN URRIOLABEITIA
BONI "GIXONA"
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137.
2.
208.
11. Figeres-Girona
11. Alta Montaña
208.
110.
2. Mendi artilleria-Gazteiz
Armategi-Ferrol
Escala Contacto
49. Flechas Negras
3.

BERISTAIN URRIOLABEITIA
BERNEDO LAKA
BERNEDO ZARRAGA
BERRIDI ARISTONDO
BILBAO ITURRIZA
BILBAO MUGARTEGI
BILBAO OSA
BURGOA ARAKISTAIN
BURGOA ARAMAIO
BURGOA ARAMAIO
BURGOA ARRIZABALAGA
BURGOA AZPIAZU
BURGOA IBAZETA
BURGOA OLANO
BURGOA OSA
EGAÑA ITURRINO
EGIA EGIGUREN
EGURROLA OLARREAGA
EGURROLA ETXABURU
EIZAGIRRE IBAZETA
EIZAGIRRE MARKUERKIAGA
ELORDI LEZEARTUA
ELU TXURRUKA
ELU ZULARIKA
ETXABE OLEA
ETXABURU ARISTONDO
ETXABURU ARISTONDO
ETXABURU ARISTONDO
ETXABURU ARTETXE
ETXABURU BEDIALAUNETA
ETXABURU BURGOA
ETXABURU ETXABURU
ETXABURU ITURRIZA
ETXABURU LANDARIBAR
ETXABURU LARRAÑAGA

SILBERIO
LORENZO
MARKOS
ANDRES
LUIS "FRUTU"
MARTIN "TXORIXO"
EZEKIEL "BIBILLO"
JOSE MARI
ESTEBAN
MIGEL "PROFETI"
KASIMIRO
JOSE
JOSE MARIA
ESTEBAN "ZAPATERA"
PEDRO
FRANTZIZKO "ISASI"
JUAN
FELIPE
PABLO
SABIN "MOTROILU"
IXIDOR
TEODORO
SERAPIO
BENIGNO
LUIS
EZEKIEL "KURTIÑASENEKU"
PATXI "KURTIÑASENEKU"
TEODORO "KURTIÑASENEKU"
FELIPE "BARAIKU"
ALEJANDRO "BOLTSILLO"
JESUS
JOSE MARI “LATERU"
HIPOLITO "ULE GORRA"
JOSE
LUIS "ATXILO"

44.
Toledo
Larrinaga-Bilbo
11.
2. Sanitatea
Rota-Cadiz
210.
131 Bailen
91.
Regimiento Infanteria 28. 2.
11.
156.
76.
31.
11.
50.
77.
1. Infanteria
17. Ingenieros-Barcelona
Sangotza
Divisionario 23.
134.
Disciplinario-Nabarra
7. Bailen
77.
24.
Burgos
54. Alta Montaña
87.
Orden Publico 403.
5. Flandes
Gaintxurizketa 27.
16. Legionaria
42.
Artilleriako Erreserba

11.
11.
...
5. Flandes
19. Infanteria Toledo
91.
24.
22. San Marzial
12.
21.
20.
26. Toledo
11. Zaragoza
12.
15. Virgen de Itziar
76.
5. San Marzial
F.E.T. y J.O.N.S.
24.
68.
31.
5. Automovilismo-Zaragoza
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ETXABURU URKIRI
FRANTZIZKO
PERIKO "TXURRERO"
ETXANO GOIKOETXEA
ETXANO GOIKOETXEA
SEKUN
ETXEBARRIA AGIRRETXEA
JOSE MARIA
ETXEBARRIA ARKOTXA
JOSE
ETXEBARRIA BADIOLA
DOROTEO
GARALDE ARREGI
JUAN MIGEL
GARALDE OTXOANTEZANA
KARMELO "ZAMAR"
JOSE MARI "TXITXIÑE"
GARRAMIOLA GAZAGAETXEBARRIA
GARTZIA ALKORTA
DOMINGO "BELARRIMOTXENEKU"
GATZAGAETXEBARRIA MARKUERKIAGA KOLDO "PIXERUNEKU"
GOIOGANA LARRAÑAGA
EDUARDO
IBARLOZA ANAKABE
JOSE
TOMAS "MARINELA"
IBARLOZA ANAKABE
INAZIO "KARRATXIEL"
IBAZETA ARAKISTAIN
IBAZETA EGURROLA
ANTOLIN "TXARRAKA"
IBAZETA EGURROLA
FELIPE "TXARRAKA"
IBAZETA EIZAGIRRE
JOSE "KOKONA"
ERRAMON "ATANO"
IRIONDO ARANTZAMENDI
IRIONDO BAKERIZA
PAULINO "PALETON"
IRIONDO ETXABURU
JOSE MARI "TRA-TRA"
DOMINGO
IRIONDO JAUREGI
JAUREGI BILBAO
JUAN
KORPION LARREA
JOSE
LAKA ASTIGARRAGA
HELIODORO
LAKA BEREIKUA
KLETO
FEDERIKO "BIXI"
LAKA IRUETA
LANDARIBAR GARRAMIOLA
GONZALO "ONGI ETORRIKU"
LANDARIBAR LARRAÑAGA
MARTIN
LANDARIBAR LARRINAGA
PATXI "PITUA"
LANDARIBAR URRESTI
BLAS "TXIKIXE"
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65.
67.
26.
24.
24.
14.
137.
4. Reserva General
11. Figeres-Girona
Zapadores-Minadores

LARRAÑAGA AZPIAZU
LARRINAGA IBARLOZA
LARZABAL SAN SEBASTIAN
LASARTE IMAZ
LASARTE URIBE
LABIN AROSTEGI
LEKUE AZPILLAGA
LERSUNDI ARKOTXA
LERSUNDI ARKOTXA
LERSUNDI LEZEARTUA
LERSUNDI ODRIOZOLA
LERSUNDI ZUBIA
LEZEARTUA ETXABE
MARKUERKIAGA ABADEA
MARURI BADIOLA
MARURI BEDIALAUNETA
MEJIAS ITURRIZA
ODRIOZOLA AZPIAZU
OLARREAGA MAKAZAGA
OLEA ZUBIKARAI
OSA
OSA ETXEBARRIA
OSA GAZAGAETXEBARRIA
OSA GAZAGAETXEBARRIA
OSA JAIO
OSA TXAKARTEGI
PAGATE ANAKABE
PLAZA ARRIZABALAGA
PLAZA ARRIZABALAGA
PORTU URRIOLABEITIA
PRIETO ARANTZAMENDI

INAZIO
INAZIO
JOSE ANTONIO
MANUEL "HAINKA MOTZENEKU"
JOSE MARIA "TOXU"
JOSE
JOSE MARI
ANTONIO
JAIME
TXOMIN "MIAJA"
JOSE KRUZ
JUAN
MIGEL
LUIS "ARTIBAIKU"
JOSE "KOLAXU"
BENITO "TXIKIXE"
RUFO
JESUS
PEDRO
ANDONI
MARTIN
JOSE
EBARISTO "PELATXIN"
ISIDRO "TXOMIN ASTILLERONEKU"
JOSE MARI "ZAPATA"
GERGORE
ANTONIO "AION"
ANJEL "ZALDUNBIDENEKU"
PAKO "ZALDUNBIDENEKU"
DOMINGO "SAKRISTAU"
DOMINGO

8. Montaña-Sicilia
82. Saila
Division 22. Automoviles
77.
11.
24.
127. San Marzial
1. Girona
24.
11. Figueras
34.
Cadiz
5. Montaña-Flandes
132.
24.
2. Vitoria
Lizarra
20.
Base Movil-Madrid

BATALOIA
20.
7. Automoviles
20.
22.
65.
37. Regimiento Infanteria
Brunete
7. Zapadores
47. Flandes-Gasteiz
Zapadores-F.E.T. y J.O.N.S.
13.
24.
Montaña 5. Gasteiz
Montaña-Flandes
413. Orden Publico
24.
51.
24.
Arizkun-Disciplinario
11. Artilleria
20.
Garellano-Bilbo
24. Toledo
51
331.
Flandes-Gasteiz
19.
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ONDORIOAK

PAIRATZEN

UDAL LANGILEEN
GARBIKETA

Jon Fernandez San Martin

1936ko urrian Ondarroan eratutako udal frankistaren lehenengotako egitekoa izan zen udal langileen garbiketa; udal funtzionarioen gehiengoak galdu zuen bere lanpostua
1942 aldera. Trabajadoritako Batailoia. IOAN ARANTZAMENDIK EMONDAKOA
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PRIETO ARANTZAMENDI
JERONIMO
REMENTERIA ELU
JULIAN "ZEZERMENDI"
REMENTERIA ELU
ANTONIO "ZEZERMENDI"
REMENTERIA IBAZETA
EDUARDO
SANTOS BERRIDI
ALEJANDRO "KRUSALLUNEKU"
SOLABARRIETA HIGOS
BERNABE "SAGRADAKU"
SOLABARRIETA TXAKARTEGI
FRANTZIZKO
TXAKARTEGI BADIOLA
SABIN
RIKARDO "TAKOTA"
TXAKARTEGI IBAZETA
TXAKARTEGI URRUTIA
FRANTZIZKO
UGALDE SOLABARRIETA
PEDRO MARI "ASTILLERO TXIKIKU"
ANDRES "KLUKEKU"
URANGA ZUBIKARAI
URBIETA SOLABARRIETA
ERRAMON "PAÑELOS”
URIARTE URRESTI
LUIS
URIBE BEDIALAUNETA
ERREMIJIO
URIBE FERNANDEZ
GREGORIO "MURTZIA"
JOSE MARI
URKIAGA BURUNDARENA
FRANTZIZKO "POTXERI"
URKIOLA BURGOA
URKIZA AZPIAZU
FERNANDO
URRESTI ARIAZO
TEODORO
URRESTI ARANZETA
PATXI
LORENTZO "TXIST"
URRESTI IBARLOZA
URRESTI IBARLOZA
PEDRO "TXIST"
URRESTI ITURRIOZ
JOSU "ANTZOSOLOKU"
URRESTI LASARTE
JOSE MARIA
URRIOLABEITIA ARANTZAMENDI
JOSE
URRUTIA ARKOTXA
EZEKIEL "LALINEKU"
URRUTIA ARKOTXA
JOSE MARI "TOTOLO"
FELIX
URRUTIA PAGATE
LORENTZO
URRUZUNO ESPILLA
JUAN "ARTEONDO"
ZABALA ARANA
ZALDUNBIDE UGARTETXEA
JOSE MARI "RUSIA"
ZARRAGA ARAMAIO
INAZIO
SABIN
ZARRAGA ARAMAIO
ZELAIA SARAS
DOMINGO "TXITXARRO"
ZELAIA SARAS
INAZIO "TXITXARRO"
AGUSTIN "PLAKATXANEKU"
ZUBIKARAI BEDIALAUNETA
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BATALOIA
5. Flandes-Gasteiz
136.
24.
Aritxulegi-Disciplinario
Burgos
17.
15.
33. Ingenieros
Madril
5. San Marcial 2225
37. Madrid
110.
77.
25. Zaragoza
526. Flandes-Gasteiz
73.
201.
Eibar
415. Argel
77.
2. Torrelavega
13.
12.
12.
77.
515. Argel-Madrid
14. Disziplinario
Flandes-Gasteiz
5. Flandes
Material de Guerra
78. Rgto. Victoria
Zalditeria
28. Cangas
66. Burgos
76
64.
56. Castro Urdiales
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U
bilera.

«Y no habiendo más asuntos de que tratar, se
levantó la sesión de la que se extiende la presente
acta que firman conmigo los Sres. Concejales asistentes, de lo que yo [agirian ez da ageri idazkariaren
izenik], el secretario, certifico».

rriaren 4an hartu zuten nazionalek Ondarroa,
1936an. Hiru egun beranduago, urriaren 7an, egin
zuten Francoren garaiko lehenengo udalaren lehen

«En la villa de Ondarroa, a siete de octubre
de 1936, se reunió el Ayuntamiento en la Sala de
Sesiones de la Casa Consistorial bajo la presidencia
del alcalde interino D. Juan Bta. Beitia, y con la
asistencia de los Sres concejales que al margen se
expresan, al efecto de celebrar sesión de constitución del Ayuntamiento con asistencia de dichos concejales, en presencia del secretario que suscribe1»
(nahiz eta gero, agirian ez den agertzen nor den idazkaria).

Alabaina, eratu berri zen udalbatza honek ez zuen
astebeterik ere iraun. Urriaren 13an egin zen udal bileran
karguak aldatu zituzten Komandante Militarrak bidalitako
agindua betez eta berak aukeratutako gizona, D. Vicente
Sanchez Ocaña, alkate izendatuz:
«Se dio lectura a un oficio del Sr.
Comandante Militar en el que ordena la constitución del Ayuntamiento bajo la Presidencia de D.
Vicente Sánchez Ocaña y de los Sres. D. Juan
Bautista Beitia, D. José Maria Iriondo, D. Fausto
Campos, D. Primitivo Ochagavia, D. José Aguirre,
D. José Maria Arrizabalaga, D. Isidro Astelarra, D.
Julián Arambarri y D. Pablo Lavín.

Horrelaxe, Ondarroako lehen udal frankista eratu
zuten, aurreko Ondarroako udala, II. Errepublikapean eratua, Bilbon mantentzen zen bitartean.
«La Presidencia ordenó [jarraitzen du urriaren 7ko udal bileraren agiriko bigarren paragrafoak]
y el secretario dio lectura a los artículos 51 y 52 de
la Ley Municipal, y, estando conformes los Sres.
Concejales en proceder a la designación de cargos
por aclamación, se designó en dicha forma como
Alcalde Presidente a D. Juan Bta. Beitia, primer
teniente a D. José Maria Iriondo, segundo a D.
Isidro Astelarra y tercero a D. Pablo Lavín; síndico,
D. José Maria Aguirre, y suplente D. Roque
Larrañaga. Se señaló los sábados y hora de las
ocho para la celebración de las sesiones ordinarias».
Beraz, por aclamación, aho batez alegia, izendatu
zuten D. Juan Bta. Beitia Ondarroako alkate, eta berdin
haren zinegotziak eta sindikoa. Bilera amaitu aurretik
gogorarazi eta zoriondu egin zuten hiru egun lehenago
nazionalek Ondarroan eginiko sarrera.
«A petición del Sr. Larrañaga [sindikoaren
ordezkoa], se acordó felicitar al Jefe de las Fuerzas
que entraron en Ondarroa por su éxito en el
Movimiento Salvador de la Patria.

PAIRATZEN

Se designó por aclamación como primer
teniente de alcalde a D. Primitivo Ochagavia,
segundo D. José Maria Aguirre y tercero D. José
Maria Arrizabalaga; sindico D. J. Bautista Beitia y
suplente a D. Pablo Lavín.»2
Behin karguak ezarri eta udalbatza eratu ostean eginbehar garrantzitsu eta luzea hartu zuen Ondarroako udal
berriak: udal langileen garbiketa. Abertzale edo ezkertiar
susmagarria zen udal langile oro kaleratu beharra zegoen.
Nazionalen Movimiento Salvador zeritzonaren defendatzaile ez zen edozein funtzionariok ez zuen lekurik udalean.
Urriaren 15ean egin zen udal bileran hasi zen udal
langileen garbiketa prozesua, ia urtebete iraungo zuena.
Bertan bildu ziren Don Vicente Sanchez Ocaña (alkatea),
D. Primitivo Ochagavia Balda (1. alkateordea), D. Jose
Maria Arrizabalaga (3. alkateordea), J. Bta. Beitia (sindikoa), D. Jose Maria Iriondo, D. Fausto Campos, D. Isidro
Astelarra eta D. Julian Aranbarri (zinegotziak) eta D. Felix
Lecuona (idazkaria) bilera idazkari lez hasi zuen D. Jose
Luis Arrasate idazkariaren ordez3. Udal bilera honetan
ondorengo puntuak onartu zituzten:

1. Ondarroako udaleko agiri liburua: "Plenos" 1936, 364. orrialdea.

O N D A R R U T A R R A K

• Aurreragoko udal bilerako (1936ko urriaren
13koa) aktaren irakurketa eta onarpena, aho batez.

• Burgosko Gobernuaren aginduaren berri ematea:
langile publiko eta funtzionarioen garbiketa (depurazio) osoa egin beharra, mediante la renovación
absoluta y sustitución de los desafectos por quienes
por su constante patriotismo y sana ideología no
infundan la menor sospecha sino al contrario una
adhesión franca y manifiesta hacia el Movimiento
Salvador encaminado a la regeneración de España.4

• Burgosko Gobernuaren agindua jarraituz alkateak,
eta udalbatzak aho batez, ondokoa erabakitzen du:
la destitución de todos los empleados comprendidos
en nómina y que sean notificados de esta resolución
personalmente así como de que podrán solicitar su
reposición en instancia informada por las Juntas de
Guerra Carlistas de Falange de esta villa, para la
sesión que con carácter extraordinario se celebrará
el próximo martes día 20 y hora de las cinco de la
tarde en la que el Ayuntamiento resolverá sobre los
mismos.

• Ohiko udal bilerak egiteko eguna zehazten
da: zapaturo 19:00etan, eta lehen ohiko udal bilera
urriaren 24an, zapatuan, izango dela.
Funtzionarioen garbiketa prozesu honetako bigarren
pausoa bost egun beranduago eman zuen udalak, 1936ko
urriaren 20ko osoko bilera berezian. Urriaren 15etik 20ra
bitarteko bost egun horiek ostera erabakigarriak izan ziren
Ondarroako udal funtzionarioen etorkizunerako.

Udal langile guztiak kargutik kendu zituzten, urriaren 15ean. Funtzionarioei hurrengo egunean, hilaren 16an
eman zieten berria. Eta euren lanpostua berreskuratzeko
eskabide idatzia egiteko aukera zuten urriaren 20a baino
lehen. Baina eskabide idatzi horiek udalera iritsia urretik
Junta Carlista de Guerra eta Falange Española de la
J.O.N.S.en begiradapetik pasatu behar ziren. Horrela, eskari guztien inguruko informea udalera igorri zuen bi buruko
epaile honek. ‘Informado favorablemente’ edo ‘informado
desfavorablemente’ etiketatu zuten udal funtzionario
bakoitza gero udal agintariek urriaren 20ko bilera berezian
erabakia har zezaten: onartu edo kalera bota. Honela dio
udalari bidali zioten informeak:
«Muy Iltre Ayuntamiento de la Villa de
Ondarroa,

Los Presidentes de La Junta Carlista de
Guerra y La Falange Española de la J.O.N.S. de
esta localidad tienen el honor de remitirle a V.S.
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para conocimiento del Itre Ayuntamiento las instancias sobre las readmisiones sobre sus empleados
una vez que han sido informadas así por esta Junta.

No obstante el criterio de las mismas ese Itre
Ayuntamiento sabrá resolver en definitiva con el
suyo siempre más autorizada.
Dios guarde a Vds muchos años,

El presidente de la Junta Carlista
de Guerra y el Jefe local de Falange».

Udal funtzionarioek euren lanpostua berreskuratzeko
idatziriko eskaerek ezer gutxi balio zutela dirudi bi epaibatzorde hauen informearen ondoan. Kasu gehienetan alferrekoak dirudite udal funtzionarioek nazionalen alde idatzi
zituzten aipuak abertzaletasun zantzu guztiak ezkutatu
nahirik. Honela dio, adibidez, ordura arte udaleko idazkari
izan zen D. José Luis Arrasateren eskabide orriak, beronen
behealdean, J.C.G eta F.E. de las J.O.N.S.5 en zigiluen gainean ‘INFORME DESFAVORABLE’ jartzen duelarik
letra larriz aurre epai gisa:
«Don José Luís Arrasate y Marcuerquiaga,
vecino de esta Villa, mayor de edad, abogado y
Secretario por Oposición de Ayuntamientos de
segunda categoría, a V.S. respetuosamente
EXPONE:

Que habiendo recibido un oficio con fecha 16
de los corrientes del Ayuntamiento de la M.N. y M.L.
Villa de Ondarroa, en la que hasta ahora ejercía
como Secretario Municipal, en el que me comunica
mi destitución por orden superior, y ser necesario
para mi reingreso una instancia en forma, acompañada del informe favorable de la Junta de Guerra
Carlista y de la Falange Española de las J.O.N.S. a
V.S.
SUPLICA:

Se digne aceptar esta instancia pidiendo mi
reposición en el cargo que anteriormente desempeñaba.
Gracia que no duda alcanzar de la reconocida rectitud de V.S. cuya vida guarde Dios muchos
años.
Ondarroa a diecisiete de Octubre de mil
novecientos treinta y seis».

2. Ondarroako udaleko agiri liburua: "Plenos" 1936, 366-367. orrialdeak.

3. Interinamente y por su incompatibilidad, abandona su puesto el Sr. secretario D. José Luís Arrasate, siendo accidentalmente sustituido por mí (Felix Lecuona), el que refrenda para dar fe de los acuerdos adoptados. Ondarroako udaleko agiri liburua: "Plenos"
1936, 367-368. orrialdeak.
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4. Ondarroako udaleko agiri liburua: "Plenos" 1936, 367-368. orrialdeak.

5. Laburdurak: J.C.G. (Junta Carlista de Guerra) eta F.E. (Falange Española) del as J.O.N.S.
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Urriaren 20an bada, udal langileak berronartu edo ez
erabakitzeko bilkura berezian elkartu ziren udaletxean alkatea, lehen eta hirugarren alkateordeak, lau zinegotziak, sindikoa eta Lecuona idazkaria. Eta ondorengo puntuak onartu zituzten:

• Eskabidea egin zutenen artean aho batez kaleratuak: D. Aurelio Arriola, D. Blas Gorostidi, Dña
Verástegui,
Susana
Landaribar,
Josefa
Buenaventura Galdós, Lorenzo Amilibia, Francisco
Hernandez, José Jaureguialzo, Maria Anacabe,
Rosa Badiola y D. Jose Luis Arrasate.

• Aurreko (1936ko urriaren 15eko) udal bilerako
aktaren irakurketa eta onarpena, aho batez.

• Eskabidea egin ez zutenen artean, aho bate kaleratuak eta eurei indemnizazio eskaerak: Igualmente
fueron totalmente destituidos por abandono de servicio y su pública actuación contra el Movimiento
Nacional Salvador de España: D. Felipe Eguiguren
(Administrador de la Alhóndiga), y D. Pedro
Amallobieta, (?) de Campo, D. Juan Jose Badiola y
D. Rufino Ibarloza (alguaciles). D. Jose Maria
Solabarrieta (sereno), D. Justo San Antonio (atabalero pregonero), y las señoras encargadas de la
pasarela, reservándose al propio tiempo la
Corporación la acción de indemnización de perjuicios que por su abandono hubiesen irrogado al
municipio.

• Alkateak esana: El objeto de la sesión era el de
examinar las instancias de los empleados que solicitaron su reposición; que, como el asunto era
sumamente delicado, les invitaba a que la depuración la hiciesen con arreglo a los dictámenes de su
conciencia, aislando todo sentimiento apasionado y
velando únicamente por el mayor servicio de
España y fiel cumplimiento del cometido que se les
ha encargado 6. Eta gaineratzen du: Promete, por su
parte, observar estrictamente, estando dispuesto si
es preciso a sacrificar sus más caros afectos en aras
del bien común.

• Eskabidea egin zutenen artean aho batez udalean
lanean jarraitzeko onartu zituzten langileak: D.
Pedro Leivar, D. Primitivo Ochagavia, D. José
Guisasola, D. Damián Jaureguialzo, D. Manuel
Fernández, D. José Alcorta, D. Domingo Aranbarri,
D. Serapio Badiola, D. Miguel Egia, Dña María
Egia, D. Sabin Muruetagoyena y las madres Rvdas.
(‘Hijas de la Cruz’eko mojak) encargadas de las
Escuelas de Párvulos.

• Eskabiderik egin ez zuen arren, aho batez onartua
baita ere: D. Luis Arriola (mediku titularra), víctima
de la persecución marxista y que traidoramente fue
detenido y conducido a la cárcel de Bilbao en calidad de preso político, constando el sentimiento de la
Corporación por este particular como haciendo lo
extensivo a los demás vecinos que sufren idénticas
vejaciones por su amor a España, y acuerdan también se reserve al referido médico su titular que con
tanta satisfacción del municipio lo ha venido desempeñando.
• Isilpeko botaketa bidez onartuak eta kaleratuak: no
habiendo unanimidad de criterio sobre la readmisión de D. Juan Iceta (Interventor de Fondos), D.
Domingo Garate (sereno), D. Hermenegildo Azpiri
(jefe de subalternos) y de D. Miguel Eguia (barrendero), se puso su resolución a votación secreta, quedando readmitidos por mayoría los Sres. Azpiri (jefe
de subalternos) y Eguia (barrendero), y rechazados
los Sres. Iceta (interventor de Fondos) y Garate
(sereno).

Hauxe beraz, laburbilduz, udal funtzionarioen garbiketaren emaitza:
1. Lanean jarraitzeko eskabidea egin zutenak:
- Aho batez onartuak: 11 lagun eta mojak (2).
- Aho batez kaleratuak: 11 lagun
- Isileko botaketa bidez:

a) Kaleratuak: 2 lagun
b) Onartuak: 2 lagun

2. Lanean jarraitzeko eskabidea egin ez zutenak:
- Aho batez onartua: lagun 17

- Aho batez kaleratuak: 6 lagun eta pasarelako
enkargua zeukaten emakumeak.

Hau da, 16 langile onartuak eta 19 langiletik gora
kaleratuak (hemeretzi langile hauei pasarelako arduradun
ziren emakumeak gehitu behar baitzaizkie).

Udal funtzionarioen garbiketaren kontua ordea ez
zen udal bilkura honetan amaitu. Korda luzea ekarri zuen
gaia izan zen garbiketarena. Horren lekuko, 1937ko urtarrilaren 9an eginiko ohiko bilkuran gai honek oraindik hartzen
duen garrantzia. Bilkura honetan bildu ziren lehen eta hirugarren alkateordea, sindikoa eta D. Fausto Campos, D.
Pablo Lavín eta Julian Aranbarri zinegotziak. Ondorengo
puntuak onartu zituzten bilkuran:

6. Ondarroako udaleko agiri liburua: "Plenos" 1936, 369-370. orrialdeak.

7. Luis Arriola osagilea, preso egon arren bere osagile postua erreserbatzea erabakitzen dute.
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• Boletín Oficial de la Provincia (urtarrilaren
6koa)ren irakurketa: Gobernadore Generalak idatzitakoaren arabera, «la mayoría de los ayuntamientos
de esta provincia han implantado las verdaderas
normas para la depuración de funcionarios marxistas y nacionalistas, pero que, sin embargo, no deja
de haber algunos que no han acabado de comprender el alcance de la circular, en lo que afecta
al nacionalismo y sus secuaces; a los que pretenden otorgar patente de favor discriminándoles del
resto de los enemigos del Movimiento Nacional.
Que si no puede considerarse en igual grado culpable al nacionalista que dejó de serlo al iniciarse el
Movimiento con el abandono del partido cuando vio
en perspectiva el triunfo del Glorioso Ejército, ni a
ambos con los que continúan abrazados al ideal
separatista, sin embargo todos son responsables por
haber contribuido todos al desarrollo de la infección nacionalista y que, como castigo mínimo, no
pueden menos, por decoro y seguridad, decretarse
el apartamiento de los nacionalistas de todo cargo
público retribuido; que a los ayuntamientos que no
hayan llevado a término la depuración debida se
concede un plazo mínimo de ocho días para llevarlo a efecto bajo la responsabilidad personal de los
mismos». 8
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Horrela, bigarren puntuan irakurri dugunez, udalbatzak bilkura berezia egitea erabaki zuen udalean berronartutako funtzionarioen abertzaletasun eza zehatz-mehatz
berraztertu eta baieztatzeko. Bost egun beranduago egin
zuten udal bilkura berezi hori, 1937ko urtarrilaren 14an.
Bilkura honetan bildu ziren alkateak, lehen eta hirugarren
alkateordeak, sindikoa eta D. Fausto Campos, D. Pablo
Lavín, D. Jose Maria Iriondo, D. Isidro Astelarra eta Julian
Aranbarri zinegotziak. Ondorengo puntuak onartu zituzten
bilkuran:

• Horregatik, Ondarroako udalak ordurako langile
batzuk kaleratu bazituen ere, egoki iritzi zioten udal
agintariek berronartu zituzten langileak zehaztasun
gehiagoz aztertzea, berronartutakoen artean abertzaletasunarekin inongo loturarik zuen pertsonarik ez
zegoela segurtasun osoz ziurtatzeko: «La
Corporación acuerda tratar el caso en sesión extraordinaria, por si pudiera afectar el contenido de la
circular, repasando escrupulosamente la relación
del personal de empleados repuestos en sus cargos».

• Senitartekoak etsaien bandora ihes eginda zuten
Ondarroako familientzako oharra: «Se dio cuenta de
una orden remitida por el Sr. Teniente Coronel de
esta Plaza encargando al Ayuntamiento proceda a
confeccionar una relación de los familiares existentes de esta localidad que tienen parientes huidos en
el campo enemigo, con el fin de que aquéllas se pongan en contacto y gestionen su regreso bajo apercibimiento de ser trasladados a su elección, al frente
enemigo, a población española o al extranjero. Se
acuerda su cumplimiento».

- Gobernadore Zibilaren zirkularraren irakurketa:
«(…) se dio lectura a la circular dirigida a los ayuntamientos por el Excmo. Sr. Gobernador Civil inserta en el Boletín Oficial nº3 de fecha 6 del actual
encabezado con el apartado "El Nacionalismo y los
Ayuntamientos".
Terminada la lectura de dicha circular, comprensiva
en su esencia, de que si muchos ayuntamientos se
han ajustado a las normas regladas para la separación de sus funcionarios, hay sin embargo otros que
no han penetrado el alcance de aquellas, y conminando a los Sres. Concejales que no lo cumplimenten en debida forma con la separación y en acción
de responsabilidad personal, el Sr. Alcalde manifiesta a sus compañeros de Corporación que, si bien
en su día procuraron atenerse en todo a lo ordenado en aquélla, le parece mas bien, y para salvar
toda suspicacia sobre le particular, repasar escrupulosamente la anterior labor de depuración y
actuar en tal forma que nada pueda pesar sobre la
actuación de todos y cada uno de los Sres.
Capitulares y les exhorta que deliberen y resuelvan
en justicia».9

• Berronartutako udal funtzionarioen zerrenda
berraztertu banan-banan, eta "zalantzazkoen"
zerrenda sortu: «Seguidamente se procedió a la revisión individual de cada una de las instancias de
readmisión, confirmando las resoluciones ya recaídas con excepción de los funcionarios siguientes: D.
Sabino Murueta-Goiena, Médico titular, D.
Hermenegildo Azpiri, Jefe de subalternos, y D.
Miguel Egia, barrendero municipal; los cuales, por
existir sobre ellos algunos indicios de haber pertenecido al Partido Nacionalista Vasco, se acuerda
por unanimidad conceptuarle en estado dudoso,
quedando por tanto suspensos de empleo y sueldo, y
se proceda a incoar el correspondiente expediente
en conformidad con lo dispuesto por dicha circular,
comunicándose dicha resolución a los interesados».

8. Ondarroako udaleko agiri liburua: "Plenos" 1937, 388-390. orrialdeak.
9. Ondarroako udaleko agiri liburua: "Plenos" 1937, 390-391. orrialdeak.
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• Anjel Urzelai udal funtzionarioa kaleratu: «Se
acuerda también, ya para que quede debidamente
esclarecido, hacer constar que D. Anjel Urcelai,
profesor que fue de solfeo y adscrito a nómina,
queda de hecho separado de sus funciones como tal
empleado, no habiendo cursado su reposición».
Berronartuen zerrenda banan-banan aztertu eta erabakia berbaieztatu ostean, udal langileen garbiketari lotutako egin behar bakarra geratzen zitzaion udalari: zalantzazko egoera izendatu zituzten hiru funtzionarioen egoera erabakitzea. Arazo hau konpontzeko deitu zuten bilera 1937ko
otsailaren 19an. Bertan bildu ziren lehen eta hirugarren
alkateordeak, D. Jose Maria Iriondo, D. Pablo Lavín, D.
Isidro Astelarra eta D. Julian Aranbarri zinegotziak.
Ondorengo puntuak onartu zituzten:
• Sabino Murueta-Goienari dagokionez: «(…) por
mí, el Secretario, se dio lectura integra a las actuaciones practicadas en el referente al funcionario D.
Sabino Murueta-Goyena, Médico Titular y después
de haberlas sometido a una sana crítica todas y
cada una de las deposiciones así de cargo como descargo se acuerda unánimemente deliberar y se
resuelve a favor del encartado, Sr. Murueta-Goyena
en atención a las consideraciones siguientes.
Primera: porque los cargos en que se fundamentan
las acusaciones carecen en absoluto de fundamento,
solidez y eficacia para deducirse de ellos una convicción inequívoca de que el encartado estuviese
por ello afiliado al parido nacionalista vasco ya que
el solo hecho de bailar con jóvenes nacionalistas,
abstractamente enunciadas y sin determinar su personalidad y su mayor colaboración política, no es
causa determinante y de relación de ideal político
alguno; Segunda: porque igualmente no pasa de ser
una presunción meramente gratuita la aseveración
de que las declarantes suponen haber emitido el
encartado sus sufragios a favor de candidaturas
nacionalistas, sin referirse a hechos concretos y
basados solamente en meras hipótesis siempre en
pugna con la seguridad y certeza que exigen los procedimientos rituales en la incoación de expedientes
y, Tercero: porque los testimonios de los testigos de
descargo, personas de mayor excepción y arraigo
por las funciones públicas que desempeñan, como
son el Sr. Cura-Párroco, Notario, Administrador de
la Aduana, etc. desvirtúan los de la acusación al
propio tiempo que robustecen los informes de las
entidades políticas Falange y Junta Carlista de
Guerra, favorables a la readmisión del encartado».10

• Hermenegildo Azpiriri dagokionez: «A continuación se somete a igual examen y resolución el expediente del Jefe de Subalternos, D. Hermenegildo
Azpiri, acordándose, también por unanimidad resolución favorable al mismo toda vez que las declaraciones de las testigos de cargo en nada afectan a
hechos personales del interesado hechos por otra
parte, desmentidos con pruebas irrefutables presentadas por el acusado como es la referente a haberse
sido nombrado en su empleo por concejales nacionalistas y haberse demostrado, en cambio, por el Sr.
Azpiri su inexactitud aportando al expediente el título de su nombramiento por el Ayuntamiento de la
Dictadura».
• Miguel Egiari dagokionez: «Finalmente y en atención a no haberse presentado acusación alguna
contra el encargado de la limpieza pública, D.
Miguel Egia, según se acredita por diligencia constante en el expediente del mismo, quedo igualmente
readmitido en su empleo por acuerdo unánime de la
Corporación».
Hortaz, hasiera batean "zalantzazkotzat" jo bazituzten ere hiru udal funtzionarioak, Sabino Murueta-Goiena
(mediku titularra), Hermenegildo Azpiri (jefe de subalternos) eta Miguel Egia (kale garbitzailea), berriz onartu
zituzten udal funtzionario modura.
Kontrakoa badirudi ere, udal langileen garbiketaren
kontua ez zen bilkura honetan amaitu. Geroago, 1937ko
maiatzaren 29an egin zen udal bilkuran udalak ‘ofizio’ bat
bidali zien kaleratutako udal funtzionarioei. Honela, udalak
kaleratutako langileei idatziz udalari deskargu bat aurkezteko aukera eman zitzaien. Udal langileen deskarguen gaineko erabakia 1937ko ekainaren 7an egin zen ohiz kanpoko
bilkuran hartu zen. Bertan bildu ziren alkatea, lehen alkateordea eta zazpi zinegotziak. Ondorengo puntuak onartu
zituzten bertan:
• Bilkuraren gaia eta arrazoia: «(…)celebrar sesión
extraordinaria con el fin de proceder al estudio de
los descargos presenetados por los empleados municipales que fueron destituidos por suponérseles de
ideario carente de matíz neta y puramente españolista».11

Badiola (fontanero municipal), Domingo Garate
Elu (agente de vigilancia nocturna), Lorenzo
Amilibia Manterola (barrendero municipal),
Ventura Galdos Gallastegui (auxiliar de la Escuela
de párvulos), Susana Landaribar Aulestiarte
(encargada del barrido de Escuelas), Rosa Badiola
Bengoechea (encargada del barrido de Escuelas),
Maria Anacabe Urresti (encargada del barrido de
la Casa Consistorial)».
Hamar funtzionario kaleratu hauetatik lehen zazpiek
idatzizko deskargua aurkeztu zioten udalari, azken hiru funtzionarioek aldiz ez zuten idatzizko deskargurik aurkeztu
eta azken hiru hauek automatikoki kaleratu zituzten idatzizko deskargurik ez aurkezteagatik hain zuzen.
Deskargu guztiak, banan-banan irakurri zituzten gero
bozka bidez bakoitzaren gaineko erabakia hartzeko. Honela
hasten zen, esaterako, Jose Luis Arrasate jaunaren deskargua, bere abertzaletasun eza hainbat puntutan arrazoitu eta
azaldu nahirik:
«1. Que mi ideario político es netamente
españolista, demuestra el no haber pertenecido a
ningún partido político del Frente Popular, ni al
Nacionalismo Vasco(…); 2. (…) he continuado suscripto a la Gaceta del Norte, periódico bilbaíno, que
como se sabe, ha sido siempre contrario a las campañas del Nacionalismo Vasco (…); 3. No he pertenecido nunca ha ninguna asociación sindical de
ninguna especie (…); 4. Que en verano del año
1934, fecha en que vino a Ondarroa una comisión
de Diputados de la Ezquerra Catalana y
Nacionalistas Vascos, no formé parte en el desfile
que con ese motivo se organizó, demostrando no
participar de sus ideas separatistas, pues como
Secretario Municipal, casi estaba obligado a participar en estos actos; 5. Después de la aprobación
del Estatuto vasco, hubo en Ondarroa una manifestación organizada por el Ayuntamiento y sin embargo me excusé de participar en ella(…); 6. (…); 7. No
he asistido nunca durante mi permanencia en esta
villa al Batzoqui (centro separatista vasco), a ninguna de las fiestas que en él se organizaban, a nin-
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guna de sus veladas y únicamente con carácter profesional, dado mi cargo de Secretario, (…); 8.
Tampoco he asistido nunca a ningún "meeting"
organizado en Ondarroa para cualquier partido
político (…); 9.(…); 10. Desde la iniciación del
Glorioso Movimiento Nacional, he estado completamente a su lado, (…); 11.(…)»; Eta azkenik dio:
«Por todas las anteriores consideraciones que
expongo a esa digna Corporación, creo demostrar
que mi política es netamente españolista y no he
tenido jamás ninguna concomitancia con el bloque
marxo-separatista del que he permanecido siempre
alejado(…)».
Lanpostua berreskuratzeko erakutsitako bere espainoltasunaren arrazoi sorta honen ostean udal bilkuran bildutako zinegotziak ez ziren ados jarri erabakia hartzerakoan, eta beraz, isilpeko botaketa bidez erabaki zuten bere
berronarpena (hilabete batzuetarako soldata gabe zigortuaz). Horrelaxe egin zuten gainontzeko langileen deskarguekin ere, banan-banan irakurri eta banan-banan erabakia
hartu. Dena dela, langile kaleratuek euren espainoltasuna
frogatzeko erabili zituzten arrazoiek ez zuten askotarako
balio izan, izan ere bilkura honetan aztertu zituzten hamar
funtzionariotik soilik hiru berronartu zituzten (Jose Luis
Arrasate, Aurelio Arriola eta Domingo Garate) eta zazpi
kaleratu (Jose Lorenzo Amilibia, Maria Anakabe, Rosa
Badiola, Ventura Galdos, Blas Gorostidi, Juan Iceta eta
Susana Landaribar).
Hauxe litzateke beraz, udal funtzionarioen garbiketaren azken balantzea:
Onartuak: 17 lagun

Kaleratuak: 17tik gora lagun (17 hauei pasarelako
enkargua zeukaten emakumeak gehitu behar baitzaizkie)

Esan daiteke hementxe amaitzen dela udal funtzionarioen garbiketaren prozesua (edo prozesu mardulena bederen), nahiz eta 1937an aurrerago eta baita 1938an ere oraindik agertzen diren udal langileren batzuen espediente zabaltzeak eta depurazioak. Hobe litzateke esatea hortaz, gai hau
benetan ez zela inoiz itxi eta aitzitik, hortxe jarraitu zuela
erdi-itzal erdi-ilun, ez gora eta ez behera, neguko lanbrohodeien antzera.

•Bilkuran aztertu zituzten kanporatutako udal langileen zerrenda: «Jose Luis Arrasate Marquerquiaga
(secretario municipal), Juan Iceta y Ciaran (interventor de fondos municipales), Aurelio Arriola
Aguirre (mayor de secretaría), Blas Gorostidi

10. Ondarroako udaleko agiri liburua: "Plenos" 1937, 399-400. orrialdeak.
11. Ondarroako udaleko agiri liburua: "Plenos" 1937, 427-437. orrialdeak.
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UDAL FUNTZIONARIOEN ZERRENDA,
BANAKAKO HISTORIALAREKIN:
1. ALKORTA ARANBARRI, JOSE.
(Guardia municipal)
- Eskabidea: 1936/10/17an egina

- J.G.C. eta F.E. de las J.O.N.S.en Informea:
‘Informado favorablemente’

- Erabakia: 1936/10/20, ‘Readmitido de plano’
- Erabakia baieztatu: 1937/01/14an
2. AMALLOBIETA, PEDRO.

- Erabakia: 1936/10/20, ‘Totalmente destituido’,
eta berari indemnizazioa eskatzeko aukera
- Erabakia baieztatu: 1937/01/14an

3. AMILIBIA MANTEROLA, JOSE LORENZO.
(Barrendero municipal)
- Eskabidea: 1936/10/17an egina

- J.G.C. eta F.E. de las J.O.N.S.en Informea:
‘Informado desfavorablemente’

- Erabakia: 1936/10/20, ‘Rechazado de plano’
- Erabakia baieztatu: 1937/01/14an

- 1937/05/31: Deskargua aurkeztu udalari
- 1937/06/07: Udalak deskargua aztertu

- 1937/06/07: Udalaren erabakiz, berriz kalean
utzia (7 boto alde, 2 kontra)
4. ANAKABE URRESTI, MARIA.
(Encargada de la limpieza de la casa consistorial)
- Eskabidea: 1936/10/17an egina

- J.G.C. eta F.E. de las J.O.N.S.en Informea:
‘Informado desfavorablemente’

- Erabakia: 1936/10/20, ‘Rechazada de plano’
- Erabakia baieztatu: 1937/01/14an

- Erabakia berbaieztatu: Behin betirako kalean
utzia. Arrazoia: Deskargu idatzirik ez aurkeztu
izana.
5. ARANBARRI, DOMINGO. (Alguacil municipal)
- Eskabidea: 1936/10/17an egina

- J.G.C. eta F.E. de las J.O.N.S.en Informea:
‘Informado favorablemente’

6. ARRASATE MARKUERKIAGA, JOSE LUIS.
(Secretario municipal)
- Eskabidea: 1936/10/17an egina

- J.G.C. eta F.E. de las J.O.N.S.en Informea:
‘Informado desfavorablemente’

- Erabakia: 1936/10/20, ‘Rechazado de plano’
- Erabakia baieztatu: 1937/01/14an

- 1937/05/31: Udalaren aurrean bere deskargua
- 1937/06/07: Deskargua udalak aztertu

- 1937/06/07: Berriz onartua, boto gehiengo
bidez. Baina, bost hilabeterako zigorra (suspensión
de sueldo y empleo), boto gehiengo bidez.
7. ARRIOLA AGIRRE, AURELIO.
(Oficial de secretaría)
- Eskabidea: 1936/10/16an egina

- J.G.C. eta F.E. de las J.O.N.S.en Informea:
‘Informado desfavorablemente’

- Erabakia: 1936/10/20, ‘Rechazado de plano’
- Erabakia baieztatu: 1937/01/14an

- 1937/05/31: Deskargua aurkeztu udalari
- 1937/06/07: Deskargua udalak aztertu

- 1937/06/07: Berriz onartua boto gehiengo bidez.
Baina, zortzi hilabeteko zigorra, boto gehiengo
bidez.
8. AZPIRI URKIZA, HERMENEGILDO.
(Jefe de subalternos)
- Eskabidea: 1936/10/17an egina

- J.G.C. eta F.E. de las J.O.N.S.en Informea:
‘Informado desfavorablemente’

- Erabakia: 1936/10/20, ‘Readmitido por mayoría’,
isilpeko botaketa bidez
- Erabaki berria: 1937/01/14an, ‘En estado dudoso’, quedando por tanto suspendido de empleo y
sueldo, y se proceda a incoar el correspondiente
expediente.
- 1937/02/19an azken erabakia: berronartua.

9. BADIOLA, JUAN JOSE. (Alguacil)

- Erabakia: 1936/10/20, ‘Totalmente destituido’,
eta berari indemnizazioa eskatzeko aukera
- Erabakia baieztatu: 1937/01/14an

10. BADIOLA BENGOETXEA, ROSA.
(Empleada de la limpieza de las Escuelas Públicas)
- Eskabidea: 1936/10/18an egina

- J.G.C. eta F.E. de las J.O.N.S.en Informea:
‘Informado desfavorablemente’

- Erabakia: 1936/10/20, ‘Rechazada de plano’
- Erabakia baieztatu: 1937/01/14an

- Erabakia berbaieztatu: 1937/06/07an, behin betirako kaleratua. Arrazoia: deskargu idatzirik aurkeztu ez izana.
11. BADIOLA UNAMUNO, SERAPIO.
(Alguacil municipal)
- Eskabidea: 1936/10/17an egina

- J.G.C. eta F.E. de las J.O.N.S.en Informea:
‘Informado favorablemente’

- Erabakia: 1936/10/20, ‘Readmitido de plano’
- Erabakia baieztatu: 1937/01/14an

12. BERASTEGI, JOSEFA.
(Comadrona titular de este municipio
desde hace nueve años)
- Eskabidea: 1936/10/19an egina

- J.G.C. eta F.E. de las J.O.N.S.en Informea:
‘Informado desfavorablemente’

- Erabakia: 1936/10/20, ‘Rechazada de plano’
- Erabakia baieztatu: 1937/01/14an
13. EGIA ARANTZAMENDI, MARIA.
- Eskabidea: 1936/10/17an egina

- J.G.C. eta F.E. de las J.O.N.S.en Informea:
‘Informado favorablemente’

14. EGIA ARANTZAMENDI, MIGUEL.
(Barrendero municipal)
- Eskabidea: 1936/10/17an egina

- J.G.C. eta F.E. de las J.O.N.S.en Informea:
‘Informado favorablemente’

- Erabakia: 1936/10/20, ‘Readmitido de plano’

- Erabaki berria: 1937/01/14an, ‘En estado dudoso’, quedando por tanto suspendido de empleo y
sueldo, y se proceda a incoar el correspondiente
expediente.
- 1937/02/19an azken erabakia: berronartua.

15. EGIGUREN FELIPE.
(Administrador de la Alhondiga)

- Erabakia: 1936/10/20, ‘Totalmente destituido’ eta
berari indemnizazioa eskatzeko aukera
- Erabakia baieztatu: 1937/01/14an

16. FERNANDEZ IGARZA, MANUEL.
- Eskabidea: 1936/10/17an egina

- J.G.C. eta F.E. de las J.O.N.S.en Informea:
‘Informado favorablemente’

- Erabakia: 1936/10/20, ‘Readmitido de plano’
- Erabakia baieztatu: 1937/01/14an

17. GALDOS GALLASTEGI, VENTURA.
(Auxiliar de la Escuela de Párvulos)
- Eskabidea: 1936/10/17an egina

- J.G.C. eta F.E. de las J.O.N.S.en Informea:
‘Informado desfavorablemente’

- Erabakia: 1936/10/20, ‘Rechazada de plano’
- Erabakia baieztatu: 1937/01/14an

- 1937/05/31: Deskargua aurkeztu udalari
- 1937/06/07: Udalak deskargua aztertu

- 1937/06/07: Udalaren erabakiz, berriz kalean
utzia (8 boto alde, 1 kontra)

- Erabakia: 1936/10/20, ‘Readmitida de plano’
- Erabakia baieztatu: 1937/01/14an

- Erabakia: 1936/10/20, ‘Readmitido de plano’
- Erabakia baieztatua: 1937/01/14an
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18. GARATE ELU, DOMINGO.
(Sereno, durante 27años)
- Eskabidea: 1936/10/17an egina

- J.G.C. eta F.E. de las J.O.N.S.en Informea:
‘Informado favorablemente’

- Erabakia: 1936/10/20, ‘Rechazado por mayoría’,
isilpeko botaketa bidez
- Erabakia baieztatu: 1937/01/14an

- 1937/05/31: Deskargua aurkeztu udalari
- 1937/06/07: Udalak deskargua aztertu

- 1937/06/07: Udalaren erabakiz, berriz onartua (6
boto alde, 3 kontra), baina, 8 hilabeteko suspentsioa (5 boto alde, 4 kontra)
19. GOROSTIDI BADIOLA, BLAS.
(Fontanero)
- Eskabidea: 1936/10/17an egina

- J.G.C. eta F.E. de las J.O.N.S.en Informea: ‘Por
no tener informes concretos, dejamos a la disposición del Ayuntamiento’
- Erabakia: 1936/10/20, ‘Rechazado de plano’
- Erabakia baieztatu: 1937/01/14an

(Alguacil)

- Erabakia: 1936/10/20, ‘Totalmente destituido’ eta
berari indemnizazioa eskatzeko aukera.
- Erabakia baieztatu: 1937/01/14an

23. ICETA CIARAN, JUAN.
(Interventor de fondos)
- Eskabidea: 1936/10/17an egina

- J.G.C. eta F.E. de las J.O.N.S.en Informea: ‘Por
no tener informes concretos, dejamos a disposición
del Ayuntamiento’
- Erabakia: 1936/10/20, ‘Rechazado por mayoría’,
isilpeko botaketa bidez
- Erabakia baieztatu: 1937/01/14an

- Erabakia: 1936/10/20, ‘Readmitido de plano’
- Erabakia baieztatu: 1937/01/14an

21. HERNANDEZ LOPEZ, FRANCISCO.
(Barrendero municipal)
- Eskabidea: 1936/10/17an egina

- J.G.C. eta F.E. de las J.O.N.S.en Informea:
‘Informado desfavorablemente’

- Erabakia: 1936/10/20, ‘Rechazado de plano’
- Erabakia baieztatu: 1937/01/14an
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- J.G.C. eta F.E. de las J.O.N.S.en Informea:
‘Informado desfavorablemente’

- Erabakia: 1936/10/20, ‘Rechazada de plano’
- Erabakia baieztatu: 1937/01/14an

- 1937/06/07: Udalaren erabakiz, behin betirako
kaleratua. Arrazoia: Deskargu idatzirik ez aurkeztu izana.
27. LEIBAR, PEDRO M.

(Depositario de fondos)

- Eskabidea: 1936/10/17an egina

- Erabakia baieztatu: 1937/01/14an

24. JAUREGIALZO, DAMIAN.

(Tamborilero)

- J.G.C. eta F.E. de las J.O.N.S.en Informea:
‘Informado favorablemente’
- Erabakia baieztatu: 1937/01/14an
25. JAUREGIALZO, JOSE.

(Tamborilero 2º)

- Eskabidea: 1936/10/17an egina

- J.G.C. eta F.E. de las J.O.N.S.en Informea:
‘Informado desfavorablemente’

- Erabakia: 1936/10/20, ‘Rechazado de plano’
- Erabakia baieztatu: 1937/01/14an

*1941/08/02an udalak berriz tanborilero izendatu
zuen Jose Jauregialzo.
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30. SUPERIORA DE HIJAS DE LA CRUZ.
(Maestra de Párvulos)
- Eskabidea: 1936/10/17an egina

- J.G.C. eta F.E. de las J.O.N.S.en Informea:
‘Informado favorablemente’

- Erabakia: 1936/10/20, ‘Readmitida de plano’
- Erabakia baieztatu: 1937/01/14an

31. SUPERIORA DE HIJAS DE LA CRUZ.
(Encargada del Hospital)
- Eskabidea: 1936/10/17an egina

- 1937/06/07: Udalaren erabakiz, berriz kaleratua
(5 boto alde, 4 kontra)

- 1937/06/07: Udalak deskargua aztertu

- Erabakia: 1936/10/20, ‘Readmitido de plano’

- J.G.C. eta F.E. de las J.O.N.S.en Informea:
‘Informado favorablemente’

- Eskabidea: 1936/10/19an egina

- 1937/05/30: Deskargua aurkeztu udalari

- 1937/06/07: Udalaren erabakiz, berriz kaleratua
(7 boto alde, 2 kontra)

- Eskabidea: 1936/10/17an egina

26. LANDARIBAR AULESTIARTE, SUSANA.
(Barrendera de la Escuela Unitaria nº 2)

- J.G.C. eta F.E. de las J.O.N.S.en Informea:
‘Informado favorablemente’

- Eskabidea: 1936/10/17an egina

20. GUISASOLA, JOSE A.

•

22. IBARLOZA, RUFINO.

- 1937/05/31: Deskargua aurkeztu udalari
- 1937/06/07: Udalak deskargua aztertu
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- Erabakia: 1936/10/20, ‘Readmitido de plano’

28. MURUETA-GOIENA IRAZABAL, SABINO.
(Médico titular)
- Eskabidea: 1936/10/17an egina

- J.G.C. eta F.E. de las J.O.N.S.en Informea:
‘Informado favorablemente’

- Erabakia: 1936/10/20, ‘Readmitido de plano’

- Erabaki berria: 1937/01/14an, ‘por existir sobre él
algunos indicios de haber pertenecido al Partido
Nacionalista Vasco,(…) en estado dudoso, quedando por tanto suspendido de empleo y sueldo, y se
proceda a incoar el correspondiente expediente’.
- 1937/02/19an azken erabakia: berronartua.

29. OCHAGAVIA BALDA, PRIMITIVO.
(Farmacéutico titular)
- Eskabidea: 1936/10/20an egina

- J.G.C. eta F.E. de las J.O.N.S.en Informea:
‘Informado favorablemente’

- Erabakia: 1936/10/20, ‘Readmitido de plano’
- Erabakia baieztatu: 1937/01/14an

- J.G.C. eta F.E. de las J.O.N.S.en Informea:
‘Informado favorablemente’

- Erabakia: 1936/10/20, ‘Readmitida de plano’.
Oharra: Udal bilkura honetan ospitaleko mojarik ez
da espresuki aipatzen, baina ‘Madres’ esatean badirudi hauek ere onartuak izan zirela.
- Erabakia baieztatu: 1937/01/14an

32. PASARELA ZAINTZEN ZUTEN EMAKUMEAK.
- Erabakia: 1936/10/20, ‘Totalmente destituidas’
eta eurei indemnizazioa eskatzeko aukera.
- Erabakia baieztatu: 1937/01/14an

33. SAN ANTONIO, JUSTO.
(Atabalero y pregonero)

- Erabakia: 1936/10/20, ‘Totalmente destituido’ eta
berari indemnizazioa eskatzeko aukera.
- Erabakia baieztatu: 1937/01/14an

34. SOLABARRIETA, JOSE MARI.

(Sereno)

- Erabakia: 1936/10/20, ‘Totalmente destituido’ eta
berari indemnizazioa eskatzeko aukera.
- Erabakia baieztatu: 1937/01/14an
35. URZELAI, ANJEL.

(Profesor de solfeo)

- Erabakia: 1937/01/14an, ‘separado de hecho de
sus funciones como tal empleado (…) profesor
que fue de solfeo’.
- Erabakiaren arrazoia: ‘no habiendo cursado su
reposición’.
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EUZKADIKO URREA,
ONDARROATIK BAIONARA
1936ko irailean

Gotzon Iparragirre Burgoa

Abraham Bedialauneta.
ITURRIA ONDARROAKO
HERRI ARTXIBOA (OHA).

O N D A R R U T A R R A K

E

spainiako II Errepublika eta gerra zibilari buruzko
kontuak geroz eta ezagunagoak badira ere, badaude
garai haiek bizi izan zituztenek ondo baino hobeto
gorde dituzten sekretuak, horien artean bat, "Euzkadiko
Urrearena". Orain dela hiruzpalau urte, ordu txikitan, gizon
bat barrara hurbildu eta tragoak ordaindu ostean buelten
zain zegoela, halako zerbait esan zidan: "Ai, zuk jakingo
bazendu zelan urte’ben Euzkadiko urrik...". Eta erantzuteko astirik eman gabe: "Geure aittan txalopan erun zittuezen hareik urrik Frantzire; hoba’ban orduntxe lingote bat
hartu ba’ban". Eta txanponak gordeta, bere koadrilarengana hurbildu zen berriz, zerbait lortu duenaren irribarre maltzurrarekin.

Ondarroako Historia Zaleak taldearen batzarrean
gaia atera nuenean, nire adinekoek eta gazteagoek ezer ez
zekiten, baina nagusiek bai. Imanol Oruemazagak gainera,
operazio hartan parte hartu zuten bi ondarrutarren testigantzak gordetzen zituela adierazi zuen. Argitu zutenez, gerra
zibilean une jakin batean norbaitek Banco de Bilbao-n
zeuden ondasunak Frantziara ateratzea erabaki zuen,
erbestean ziurrago egongo zirelakoan. Baina zuzenean
Bilbotik atera beharrean, Ondarroatik ateratzea erabaki zuten, ziurrenik ibilbide hau erabiliz faxisten
espioitza zerbitzuak saihestea errazagoa zelako.
Imanolek egindako grabaketa haietatik atera genuen
informazioa, II Errepublika eta 1936ko gerrari buruz
egin genuen erakusketan gai honen inguruan panel
berezi bat egiteko. Baina oholean sartzen ez ziren
datu ugari bildu genuen, gure herriko historiaren
pasarte bitxi zein ezkutuaren hutsunea betetzeko
aukera ematen digutenak. Hutsunearen zati bat,
behintzat.

1 9 3 6 K O
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aipatu ere ez du egiten. Orain dela pare bat urte ETBk atera
zuen DVD bilduman bai, urrea Bilbotik Ondarroara ekarri
eta berton itsasoratu zela azaltzen da, Heliodoro de la Torre
eta Telesforo Montzonen gidaritzapean, biak ere PNVko
goi zuzendariak.

Baina ez zuen ondarrutarren partehartzeari buruzko
zehaztasunik
ematen.
Ondarroaren
Babeserako
Batzordearen ("Junta de Defensa de Ondarroa") aktak ere
ez du gai honen aipamen txikienik egiten, eta Interneten ere
ez dut inolako erreferentziarik aurkitu pasarte honen inguruan. Eta kontsultatutako entziklopediek ere paso egiten
dute gai honetaz. Beraz, daukagun informazioa urria izan
arren, dagoen hutsunea ikusita oso aberasgarria izan daitekeelakoan gaude.

Zeregin horretarako 1995ean Imanolek elkarrizketaturiko Abraham Bedialauneta eta Felix
Otxoantesana “Mariñela”ren testigantzetan oinarrituko naiz 1. Izan ere, aipamen bibliografiko gutxi aurkitu ditut, jeltzaleek sekretuan antolatu zuten ekintza honen
inguruan, eta gehienak espainiar eskuineko historialarienak. Jose Diaz Herrerak adibidez, Los mitos del nacionalismo vasco liburuan, lapurretatzat jotzen du ekintza hura,
jeltzaleak eurenak ez ziren ondasunez jabetu eta kanporatu
egin zituztelako, euren artean Neguriko oligarkia eskuindarrenak. Baina balorazio ideologiko honez gain, ez du operazioari buruzko xehetasunik eskaintzen, eta Ondarroa

Felix
Otxoantesana,
"Mariñela",
1939an.
ITURRIA OHA

1. Imanol Oruemazagak
egindako
elkarrizketa
hauetan, bi elkarrizketatuon bizitzari buruzko
hainbat datu biltzen
dira. Ea laster transkribatu eta pasarte bitxi
honez gain euren bizitza ibilbideak deskribatzeko
paradarik
daukagun.
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Ezkerrean, Telesforo Montzon. ITURRIA TELESFORO MONZON.
HITZAK ETA IDATZIAK, 1. LIBURUKIA, 216. OR.
Eskuman, Heliodoro de la Torre, Euzko Jaurlaritzako Ogasun sailburua
izango zena. ITURRIA 1936, 6. LIBURUKIA, 103. OR.

Miliziar errepublikar eta anarkosindikalak Irungo frontean. ITURRIA, 1936, 4. LIBURUKIA, 138. OR.

Goazen
gertatutakoaren
harira.
Francoren altxamendu faxistaren ostean
(1936-07-18), behin Nafarroa menderatuta,
karlistek Gipuzkoarantz jo zuten, Irun hartu
eta errepublikarrei estatu frantziarreko muga
zarratzeko helburu zehatzarekin. Irun defendatzera hurbildu ziren bolondres ezkertiarrek,
Larrañaga komunistaren gidaritzapean hilabete eta erdian zehar eutsi zioten Beorlegiren
artileriari, Bizkaitik eta Asturiasetik heldutako miliziar ezkertiarrekin batera. Haraxe ailegatu ziren 17 ondarrutar ere2, eta bertan hil
zen, Santi Arrizabalaga "Kantaleku" ondarrutarra. Baina irailaren hasieran, Irungo frontea
apurtu egin zen eta alarma guztiak piztu
ziren. Gipuzkoako milizia antifaxistak atzera
egite orokorrean sartuta zeudela, jeltzaleak
gerrarako prestatzen hasi ziren, gudarien
batailoiak osatzeaz gain, gerrarako baliabideak eskuratuz.

Santi Arrizabalaga "Kantaleko"
Irungo frontean hil zuten.
ITURRIA OHA.

2. Irungo frontean borrokatu zuten
ondarrutarren artean, honako hauen
nortasunak zehaztu ahal izan ditugu: Domingo Alkorta "Errebiro",
Pantaleon
Aramaio,
Nazario
Bakeriza "Zas", Hipolito Egiguren
"Sardoi", Jose Emaldi "Galdakao",
Paulino
Iriondo
"Paletón",
Errikardo Txakartegi "Zamora",
Jesus Laka "Trontxo", Joseba
Urkiza,
Santi
Arrizabalaga
"Kantaleko", "Luna", Juan Migel
Garalde, Pedro Bernedo "Txerriñe",
Juanito Pedro Sesma, Jesus Añorga,
Jabier Agirre "Itziar".

Jose Mari Etxaburu "Kamiñazpi"ren esanetan,
Irungo frontearen erortzean gerra benetan bazetorrela konturatu zen:
"Geroago ta urrerago etozan Gobernuaren
arerioak. Irun artu ta laster, Ondarru’n, Arta deritxon tokitik, Almirante Cervera guda itxasontzi
andiak Donostia inguruko zerbait zelan bonbardeaten eban begira egon giñan.
Donostia frankotarrak artu eben aurreguneko
gabean, ikusi neban benetan gudea gaiñera etorkigula. Aldi aretan San Juan Txurru iturri ondoan
bide-zabal ondoan bizi nintzan. Ortik nire idazle
lenengo denporetako Iturri-ondo izen ordea. Ta
oean sartuta laster, erretiradan etozan berebillak
igaroten asi ziran geratu barik gau guztian, eta
begiak itxi barik jaki nintzan goizean".

Beste batzuk Lekeitioko jaietatik oinez bueltan zetozela topo egin zuten atzera egite orokorrarekin.

Bilbo aldean, gerra bazetorrela ikusi zuten, eta Eusko
Alderdi Jeltzaleak "Banco de Bilbao"n gordetzen zen urrea
eta akzioak bada-ezpada Frantziako bankuren batean sartzea erabaki zuen. Herreraren salaketak ez luke zentzurik
edukiko erabaki hori PNV-k barik Eusko Jaurlaritzak hartu
izan balu, baina kontua da Eusko Jaurlaritza 1936ko urriaren 7an eratu zela, frankistek Ondarroa hartu eta hiru egunetara; beraz, irailaren hasieran oraindik ez zegoen indarrean. Orduan, EAJ-k hartutako erabakia izan zen, ez euskal
gobernuak hartutakoa, esan bezala estatutua ofizialki onartu gabe eta euskal gobernua oraindik eratu gabe zeudelako.
ETBk editatu DVDak gainetik pasatzen duen detaile
garrantzitsua dugu hau.

Beste zenbait datuk ere jeltzaleen zerbitzu sekretuek
antolatutako operazioaren hipotesira garamatzate. Aipatu
denez, urrez eta paperez betetako bost kutxekin batera
Heliodoro de la Torre eta Telesforo Montzon ailegatu ziren
Ondarroara. Ordurako, Ondarroako Uri Buru Batzarra
(UBB) bost txalupa jaberekin berba eginda zegoen kutxok
garraiatzeko, baina ziurtasun arrazoiengatik –suposatzen
da- marinel guztiak lortzea azken unerako utzita zeukan.
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Irun sutan. Ezkertiarrek
sua eman zioten Iruni,
herria faxisten esku utzi
aurretik. ITURRIA 1936,
4. LIBURUKIA, 150. OR.

"Txalopak daz, e, lau bost daz txalopak,
baiñe, bat ezin leike, Sagrada, ezin leike haek, ondu
edo jo dau, ta ezin leike, ta erun bihi’zue zeuek. Eh?
Zeuek. Eta, konforme. Urten gendun, kaja handi bi,
guk erun genduzen birenak. Zan eurak eindde, bana
eruteko, portseakaso edozer gauza pasata be, kaja
handi bana eruteko... Guri gerta’azkuzen bi".

Ondarroako Karabineroen moila. Moila honetan kargatu ziren kutxak. ITURRIA OHA.
Izan ere, txalupen ohikoa barik, bereziki deitutakoen tripulazioa osatu zuten, horien artean Eleuterio makinista,
Nicanor Aulestiarte, Lorentzo "Zezermendi" baserrikoa,
Ulania Iñakiren semea, Urrutxe txikixe, Pio eta Patxi
Asterrika patroia.
Abraham-eri goizeko ordu batetan etorri zitzaion
Joxe Solabarrieta Ondarroako UBB-aren mandatuarekin:
"Joxe Solabarrieta (...) etorri gaztan, goixeko
ordu batak zin, te etxea, ta ati jo’stan goixeko ordu
batetan ta: Ze? Ta Frantzire juteko ia etorriko
zazen. Zan gobierno de Euskadiko diruk edo erun
genduzen, bost kaja urre, ta beste balores deklaraus
edo paperak eta"

Felix Otxoantesana "Marinela" ere bat dator, bere
bila gabeko orduetan joan zirela adierazterakoan, irteera
baino ordu batzuk lehenago:
"Ba hori lehen esa’otena, etorri gaztan gabeko hamabixetan, neuri euan diarrez; arrebik be:
sasoi honetan nor etorriko da? Ez kexa, esa’netsan,
bixar e, hori be, arrebiai asma netsan neuk hori,
bixar e gasoille hartzea jun bihi’ou Baixona, ze,
karotu baiño lehen edo, gerrik urten baiño lehen edo
jauetu ein bihi’giñan. Halaik urte’endun. Nuek be
e’nekixen ixee! E’nekixen ixebe ta, ailla nitxan
Batzokire. Batzokixan ta, bueno, hauxe ta hauxe
misiñoiau... Listo"

Ikusten denez, ekintzaren xehetasunak Ondarroako
batzokian planifikatu ziren, eta ziurrenik kutxok ere batzokian egongo ziren gordeta, Bilbotik ekarri zituzten kotxeetatik atera eta txalupetan sartu arte. Garai hartan batzokia
portuko sarreraren parean zegoen, gaur egun Veganeko
etxeak eta Santa Klara Kofradiaren artean, gutxi gora behera.

Azken unean ibili behar honek baldintzatuta edo,
badirudi Ondarroako UBB-k uste baino arazo gehiago izan
zituela marinelak lortzeko orduan, Bedialaunetak zehazten
duenez batzokitik kanporatuta zegoen, aste batzuk lehenago kartetan zebiltzala "mekauen"en bat botatzeagatik:
Bizkaia agoazilak esan omen zion hilekorik gehiago ez
ordaintzeko, ez ziotela onartuko eta. Beranduago
Bedialauneta ANV-ko bazkidea egin zen. Baina oraingo
honetan bere premia zegoen eta batzokian sartu zenean han
zeuden batzuk begirakuna bota bazioten ere, operazioak
batasuna eta diskrezioa behar zituen. Ondarroako UBB-ko
batzuk ere garraioan parte hartu zuten, euren artean Sabas
Bedialauneta, UBB-ko bokala garai hartan, eta
"Bedialauneta anaiak" txaluparen patroia, gau hartan behintzat.

"Mariñela"ren adierazpenetara itzuliz, hasiera batean
bost txalupa zeuden prest kutxok garraiatzeko:
"Itxaropena", "Lauanaia", "Bedialauneta anaiak", "San
Jose" 3 eta "Sagrada", guztiak gasoilezko motorekoak, ziurtasun arrazoiengatik bakoitzak kutxa bana eramateko eginkizunarekin. Baina, Ondarroako gauzak, marea behean
zegoenez horietatik batek ondoa jo zuen kanporanzkoan,
eta berak zeraman kutxa beste batera kargatu behar izan
zen, "Mariñela"ren txalupara, hain zuzen:

Ikusten denez, "Mariñela"k norbaiten aginduak jasotzen balego bezala hitz egiten du. Abraham ere txalupa berdinean zihoan, honek ere bera zihoan txalupan bi kutxan
eraman zituztela aipatzen duelako, eta honek ere txalupa
bakoitzean kutxa bana eraman izana ziurtasun neurriekin
lotzen du:
"Bost txalopa. Ez; lau txalopa, bost kajaz; ta
geuk erun genduzen bi, beste hirurak bana; hori
zan, ee, atrapati ixan bazan edo, danak batea erun
baik".

Gauerdiko iluntasunean kargatu zituzten txalupak,
karabineroen etxolaren pare parean. Esan bezala, batzokia
ere gertu zegoen. Montzonek, moilan zeudela, "Mariñela"ri
esan zion operazioak ondo irteten bazuen, gauzak ondo
joango zirela. Eta metxeroa eman zion. Irailaren 4a zen,
ostirala. Data zehazteko aztertu ditugun iturri ezberdinak
elkar osatu egiten dira, hau egiaztatzeko. Lehen datua
Abrahamek eskaintzen digu, itsasotik Irun sutan ikusten
zela aipatzerakoan. Faxistak irailaren 5ean sartu ziren
Irunen, beraz, data horren inguruan izan behar zen.
Bigarren datua, Abrahamek berak eskaintzen digu: "Zapatu
zan ailla giñanin". Eta hirugarrena, Aralar argitaletxearen
1936 entziklopediak, irailaren 6a igandea izan zela argitzean. "Mariñela"ren esanetan, bidai guztia gauez egin zuten,
zuzenean itxura denez, itzulinguruka ibili barik.

Abrahamek, detaile bitxi bat aipatzen digu:
"Montzon ein zan maria, gonbittoka hasi, eta salto,
Pasajesea, ta ein gentsan. Ta etorri zan lihorrez, Baixonan
zeran". Beraz, bi kutxa zeraman txalupa Pasaian sartu zen
Telesforo Montzonen estualdia zela eta? Eta horrela izanik,
nola zeharkatu zuen muga Montzonek ordurako Irun faxisten eskuetan erortzear kontutan hartuta, eta lehorreko
muga, ustez behintzat, blokeatuta? Protagonista nagusiak
hilda daudenez, historiarentzat argitu gabe geldituko den
misterio baten aurrean gaudela esango nuke.
Montzon lehorrean utzita, "Bedialauneta anaiak" txalupak Iparraldeko norabidea hartu zuen berriz; ordurako
Getariatik guardakostasa irtenda zegoen euren atzetik,
baina ez zituen harrapatu, eta goizerako lau txalupak
Baionako badian zeuden. Ahal zenik eta susmo gutxien eragiteko, kutxa guztiak "San Jose" txalupan kargatu zituzten
eta beste hiruak Ondarroarantz itzuli ziren. Batzokiko
nagusiak ere "San Jose" txalupan gelditu ziren, Sabas
Bedialauneta tartean, eta ondorioz, honanzkoan Felix aritu
zen patroi lanetan "Bedialauneta anaiak" txalupan, beste bi
lagunekin batera, "... hiru laun giñan ta". Itzulerako bidaia
egunez egin zuten, eta ez zen hain baketsua gertatu, batez
ere "Lauanaiak" txaluparentzat, "Almirante Cervera"
"Bedialauneta anaiak" txalupa, tirokatu egin zuten abioi
faxistek, baina itxura denez ondorio larririk gabe. Zapatu
eguerdirako Ondarroan zeuden.
Ordurako "San José" txalupa Baionako portuan
zegoen, eta Abraham ere bertan zen, batzokiko nagusia ez
izan arren. Hemendik aurrera, berau dugu informatzaile
bakarra. Berak argitzen digu, kutxak ezin izan zituztela
bankuan gorde, larunbata zenez itxita zeudelako. Hasiera
batean portuan atrakatuta egon ziren eta noizean behin jendarmeak hurbiltzen ziren; zerbait bazekiten. Montzon ere
ailegatuta zegoen nolabait, eta hark kalera ez irteteko eskatu zien, faxisten espioitza zerbitzuen susmorik ez pizteko:

Cervera korazatuak "Lauanaiak" txalupari segi egin zion.
ITURRIA, WWW.VICENTETG.COM.

3. Abraham Bedialaunetak "San Jose" barik bosgarren txalupa "Urtxorixa" izan zela adierazten du. Litekeena da. Izan ere "San
José" eta "Urtxorixa" txalupa bikiak ziren, bikotean lan egiten zutenak.
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"Bueno, on kalea ez urten mesedez, espionaje handixe
dabill hamen ta, hortik eta: eon astelehenearte". Hala, asteburu guztia txalupa barruan igaro zuten, eta janaririk behintzat, ez zitzaien falta, Abrahamek bi aldiz aipatzen baitu
gaia:
"… hoteletik ekarte’skun jatekuaz! Neska bat
etorten zan e karretilliaz, jateku hamen ondiokan
halako jatekoik ikusi baik, oillu te, ñooo! Jan genduzen harek".

Astelehen goizean, jendarmeen kamioneta bat hurbildu zen "San José" txaluparen parera, eta eurek babestuta
joan ziren "Banque de Crédit Lyonnais"aren egoitzara :
"... etorri zin jendarme bi, te sartu genduzen
kajak eta danok eta, jendarme bi aldin dizela, al
Banko de Kredito Liones erun genduzen ta, han
sartu genduzenin, hango Montzon jaunak esa’ban
ze: "Jaingoiko maitti! Entzun dostazu! Eskerrik
asko!".

Hitz hauek argi eta garbi erakusten digute operazioak zuen garrantzia, kutxa horiei esker lortutako diruarekin
Molaren erasoari aurre egiteko armak erosi zirelako
Txekoslobakian. Abrahami berari –eta gainontzekoei ere,
suposatzen da- dirua eskaini zion Montzonek, operazio
garrantzitsu hartan parte hartu izana nolabait saritu nahian,
eta honek dirua gordetzeko esan zion, fusilez gain ametrailadorak erosteko iradokiz.

Ekintza honetan parte hartu izanak PNV-ra hurbildu
beharrean, urrundu egin zuen Abraham. Kontua da, operazio horren aurretik Abrahamek zaintzak egiten zituela amu
fabrikan, borondatez. Hasiera batean ez zuten ezer kobratzen, baina gero alderdiak 10 pezetatako soldata jarri zuen
zaintzak egiten zituztenentzat. Abraham Baionatik itzuli eta
berriz zaintzak egiteko izena ematera joan zenean, kanpoan
zeuden bitartean pilo bat jendek eman omen zuen izena, eta
bere txanda betetzeko hogei egun egon beharko zela adierazi zioten. Agur beraz eguneko 10 pezetak. Orduan erabaki zuen alderditik irtetea eta EAE-ANV-n sartu zen, Jabier
Agirre eta Azilona pintorearen bidez. Egun batzuk beranduago Zornotzako Larreako komentuan eratu zuten EAEANVren lehen batailoia, Abraham tarteko beste zortzi
ondarrutarrekin batera. Su bataioa Markina-Xemeineko
Akarregi mendian egin zuten, sozialisten "Mateos" batailoiarekin eta bertan hil zen Azilona, EAE-ANV-ko beste
buruzagi batekin baserri batean zegoela tximiniatik morteroa sartu eta errementa zenean. (Argazkia: Abrahamen karneta)

Abraham Bedialaunetaren EAE-ANVko karneta. ITURRIA, OHA.
Berrogeiren bat urte beranduago, Montzonek Deban
mitina eman zuen batean, agerraldia hasi aurretik Abraham
hurbildu zitzaion eta ea Jaungoikoari eskerrak eman zioneko pasarte hura gogoratzen zuen galdetu zion. Montzonek
berehala ezagutu zuen eta oholtza gainera igotzeko eskatu
zion, eta han egon zen Abraham mitinaren zati eder bat
Montzonen ondoan, 1936ko gerran euskal gudarien borroken lekuko eta protagonista legez.

Bukatzeko, istorio honetan gutxienez hari bat lotu
gabe gelditu dela esango nuke. Kontua da, bai Abrahamek
eta bai "Mariñela"k euren txalupan bi kutxa eraman zituztela aipatzen dutela, baina euretatik soilik Abrahamek aipatzen duela Pasaiako lehorreratzea, Montzonen ondoeza zela
eta. Bitxia da, tripulazioen aipamena egiterakoan
Abrahamek ez duela "Mariñela" aipatzen ezta alderantziz
ere. Ez ote zihoazen ba, txalupa berdinean? Edo txalupa bat
baino gehiagok eraman zituen bi kutxa? Hori horrela balitz,
bost kutxa barik sei izango lirateke gutxienez, Ondarroako
portutik atera zirenak. "Seigarren kutxa", izenburu polit bat
gerra zibilean oinarritutako misteriozko eleberri batentzat.
Baina ikerketari dagokionez, bost kutxekin konformatu
beharko gara. Gai honen inguruan, norbaitek informazio
gehiago izango balu, OHZ-ren posta elektronikora idaztea
eskertuko genizueke. Milesker.

Gotzon Iparragirre Burgoa
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Tente, ezkerretik eskumara, Karmele Urresti, Carmen Iturrioz, Frantzisko Urresti eta Anita Urresti. Makurtuta, Gaizka Urresti eta Jon Urresti «Kirru».

Txomin Letamendi Urresti

Franco jeneral hiltzailea, 1.936ko uztailaren 18an Errepublikaren aurka armez oldartu zenean, Antzosoloko
familiak, ez zuen amestu ere egingo ze ondorio larriak pairatu beharko zituzten.
Frantzisko Urresti eta Karmen Iturrioz senar emazteen, eta sei seme alaben (Ana, Joseba, Josu, Karmele, Jon
eta Gaizka)gurutze bidea laster hasiko zen.
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railaren azken egunetan, indar militar kolpistak
Ondarroan ate joka zeudela, Frantziskok, bere txalupa
Antzosolo izenekoa prestatu zuen, herriko hainbat abertzalek alde egin zezaten. Bertan joan ziren bere bi seme
nagusiak: Joseba 25 urteko apaiza eta Josu 23 urtekoa.
Karmelen ahotik dakigu, Jose Sagarna Berrituko apaiza,
handik denbora gutxira militar kolpistak fusilatuko zutena
Larruskainen, berandu iritsi zela Antzosolora. Txalupan
bere zain egon ziren, baina ikusirik ez zela agertzen alde
egin behar izan zuten.
Frantziskok eta Karmenek ez zuten alde egin nahi
izan, beren pentsamendu politikoa herrian ezaguna izan
arren, pentsaturik beren adinagatik edo, ez zitzaizkiela ezer
gertatuko.

FRANKISTAK HERRIAN
Frankistak herrira sartu eta laster, Frantziskok ezagutuko zituen Mataderoko ziegak. Bertan egongo zen handik
eta Vita italiar komandanteak askatu arte. Karmelek honela gogoratzen du orduan gertatutakoa.
"Egunero joan behar izaten nuen, Vita
komandanteari eskuak osatzera, obus batek erre
zizkion eta." Eskuak osatu zitzaizkionean honela
esan zion Vitak Karmeleri.
- Erregalo bat egin behar dizut eskuak osatzearren.

- Erregalorik ez dut nahi, beste zerbait nahiko nuke...
- Zer nahi duzu ba?
- Aita askatzea.

- Zure aita preso al dago?

- Bai. Mataderoko ziegetan dago.
Orduan, Vitak askatzeko agindua eman zuen.
Mataderora joan zen Karmele zaindari batzuekin. Guardia
bat Frantziskori zuzendu zitzaion esanez: "Hurrengoan,
kontuz ibili, abertzale zerri hori!" Karmelek ikusirik aita
zerbait erantzuteko prest zegoela irain hari, esan zion "Aita
mesedez isil hadi, ez esan ezer." Guardiak: "Zer esan
diozu?” Karmelek: " Ezer ez, ezer ez." Guardiak: "Ez dut
ezer gehiago entzun nahi zerri hizkuntza horretan, edo biok
hemen geldituko zarete."
Herritik kanporatu arteko egunak ere ez ziren lasaiak
izan. Sarri askotan eta edozein ordutan, ate joka zeuzkaten
guardia zibilak eta militarrak, semeen galdezka edo edozein
aitzakiarekin. Tailerra itxita, lanik ez... ez zen giro etxe hartan, ez inon.
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Frantziskok jakin zuen, Euskal Gudarostea eratzekotan zegoela, eta berehala idatzi zien Joseba eta Josuri, gudariak behar zirela eta etortzeko. Anaia biak, beste ondarrutar
batzuekin Larresoron batzartu ondoren, itzultzea erabaki
zuten.

Anaia biak Eusko Gudarostean alistatu eta gero laster hasiko ziren Legutiano, Saibigai, Elgeta, Bizkargi,
Artxanda eta abar luze bateko batailak ezagutzen.
"Rebelion de la Sal", alderdiko batailoian kaperau bezala
Joseba, eta "Itsasalde batailoian" Josu.

HERBESTEA
Frantzisko eta Karmen eta beste lau seme alabak
(Ana, Karmele, Jon, Gaizka) 1937 otsailean Ondarroatik
kanporatuak izango ziren beste 140 herritarrekin batera
(Ikus ONDARROA 2007). Karmele, orduan banatuko zen
gurasoengandik eta hasiko zuen bere ibilbidea Eusko
Gudarostean erizain. Bilbo, Portugalete, Limpias, eta
Santoñan ibiliko zen handik eta gudari zaurituekin batera
erbesteratu izan zen arte Iparraldera.
Gurasoak ez ziren Ondarroara itzuliko 1940ko urrira
arte. Lau urteko desterru horretan ezagutuko zituzten
Lekeitio, Larrabetzu (Etxebarriatarren baserritik Gernikako
garrak ikusi zituzten), Portugalete, Santoña, Santander,
Bretaña, Belgika, Larresoro, Angelu eta beste hainbat toki.

Bigarren mundu gerra aurrera zihoan, eta alemanek
Frantzia okupatuko zuten beldur, euskaldun askok,
Ameriketako bidea hartu zuten. Karmele, orduan ezkondu
berria Parisen, Txomin Letamendi bilbotarrarekin, bere
alaba Ikerne jaio berriarekin batera, Venezuelara abiatu zen.
Erabaki berdina hartu zuen Frantziskon koinatuak,
Ondarroako azken alkate abertzalea Jose Mª Solabarrieta
eta familiak. Baina Frantziskok, semea Espainiako ziegetan
zuenez, herrira itzultzea erabaki zuen.

Josu 1940ko ekainaren 24n libre gelditu zen, kartzelan hiru urte egin eta gero. Urte horietan ezagutu zituen,
Iruñeako San Cristobal, Galiziako La Redondela, Vigoko
badian zegoen Upo Mendi kartzela-txalupako bodega ilunak eta arratoiak, Astorgako presondegia eta azkenik
Soraluzeko lantegia.

San Cristobaleko kartzelan biziko zituen bere bizitzako unerik larrienetakoak. Berak esaten zuen "gosea ixan
zan kartzelatik ihes egiteko motibo nagusia". Janaria
"kokoz betetako garbantzuak zin". Ihesaldiari buruz honela
zioen:
« l.brigadako presoek sumatzen genuen "zerbait arraroa.". Picok (ihesaldia prestatu zuenetakoak) berak, baieztatu zidan susmo horiek. Egun batean, hurbildu eta hizketan hasi zitzaidan. Orduan
esan zidan ihesa antolatzen ari zirela, dena ondo

Venezuelarako bidean, 1940ko maiatzean, ikatz-kargeroa izandako txalupan.
Beheko argazkian, ezkerrean eserita, Txomin Letamendi eta Karmele Urresti.
O n d a r r o a
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Jontxu baporea, Astillerun.

Ondarroan 1947an, Antzosolo aurrean. Ezkerretik eskumara tente: Josu, François Nothomb «Franco», Carmen Iturrioz Patxi haurra besoetan,
Frantzisko Urresti, Anita Urresti eta Visitacion Arriola. Aurrean, Gaizka Urresti, Begoña Urresti Urruzuno, Ikerne Letamendi eta Txomin Letamendi.

aztertu zutela eta arrakasta izango zela. Parte hartzea proposatu zidan (…). Ezetz erantzun nion, eta
dena ondo ateratzen bazen, erabakiko nuela zer
egin, baina ez nuela ardurarik hartu nahi. Ados
zegoela esan zidan, serio-serio, baina norbaiti zerbait esaten banion, zigorra azkena izango zela."
Bere euskaran honela dio Josuk.

"Kanpora urten neban. Lehenengoz ikusi
neban Iruña eta inguruko egala. Ibili ta ibili konturatu nitzan batzuk barriro etozela gaztelura. Itxuraz
iñora joatea eziña zala, bideak zarratuta egoazela
igarrita. Nik be bira egin neban. Ikusi eta konturatu
nitzan Iruñatik jendea linterna argitan etorten asia
zala. Horrela gaztelura heldu nintzan". (Ikus Bar
Puerto kortoa)

HERRIRATZEA
Herriratzea ez zen izan gozoa. Laster konturatuko
ziren, frankistak prest zeudela ordainarazteko beren abertzaletasuna. Eta halaxe izan zen.

Gaur, eskuartean ditugun 631/ 40. eta 632/40. expedienteak orduan zabaldu ziran. Denetara hirurehun da piku
folio.
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Tribunal Especial de Responsabilidades Políticasen
aginduz, Frantziskoren ondasun guztiak enbargatuta eta
inoren esku zeuden.

• Tailerra, Tribunalak beste ondarrutar batzuei alokatuta, makinaria guziekin, 750 pezetetan.

• Antzosolo lurrinontzia. Frankistak hiru urtetan
"guardakostas" edo "escampavías" moduan erabili
eta galdara izorratu eta gero, barrako arlanpan alperrik galtzen utzita.

• Jontxu lurrinontzia. Hau ere "escampavias"
moduan erabili eta gero beste ondarrutar batzuen
esku.
• Bi etxeak ere enbargatuta. Etxebizitza hondatuta
eta altzariak falta. Txalupen sareak desagertuta.

Baina hor ez ziren amaituko euren buruhausteak.
Laster jakingo zuten 1940ko uztailaren 26ko Bilboko
Tribunal Regional de Responsabilidades políticasen sententzian Karmenen zigorra:
-15 urteko desterrua Vascongadas probintzietatik
gutxienez 50 kilometrora ,
-15 urteko inhabilitazioa maistra moduan
-75.000 pezetako isuna.

Eta Frantziskori kondena:

-6 urteko desterrua Bizkaitik gutxienez 50 kilometrora.
-25.000 pezetako isuna.

194lean herritik alde egiteko ordena jaso zuenean
honela idatziko dio tribunaleko epaileari Karmenek:
«que como carezco de medios económicos
para poder sostenenerme en el destierro se me autorice al menos una pensión alimenticia pues de otra
forma me veré precisada a dedicarme a la mendicidad o dejarme morir de hambre; que ha sido inhabilitada en su profesión de maestra y que el destierro es peor que la pena de prisión ya que en esta
poco o algo me darían para atender a mi sustento».

Ez zuen beste erremediorik izan, Burgosera alde egitea baino. Han egongo zen komentu batean, handik eta
Frantziskoren bihotzeko infartua zela eta, itzultzeko baimena lortu zuen arte.

Bien bitartean, Antzosolo lurrinontzia "guardamina" bezala frankistak erabili eta gero, barrako arlanpan
alperrik galtzen utzita zegoen. Bai Josuk, bai Frantziskok,
ahalegin guztiak egin zituzten bapora bereganatzeko, eta
konpontzeko bere tailerrean, Madrileko Tribunalaren behin
betiko sententzia falta baitzen oraindik, baina dena alperrik
izan zen. Bilboko Tribunaleko epaileak presaka enkantean
jarri zuten eta 700 pezetan adjudikatu zuten 1940ko azaroaren 11n.

Ez zuen zorte hoberik izan Jontxu Nº 2 txalupak. Hau
ere frankistak erabili eta gero, beste lau urte egin zituen

itsasoan Ondarroako famili baten esku. Azkenean bereganatzea lortu zuten aita-semeak, baina irabaziak Tribunalak
hartzen zituzten ezkero, Frantziskok erabaki zuen,
Astilleruko arlanpan betiko lotzea.
Horrela bizi izan zuen Jontxuk bere gainbehera eta
ospea. Ospea txikia nahi bada zeren ez dago sasoi hartako
umerik, txalupa harekin gogoratzen ez denik herrian.
Astilleruko umeen gotorlekua zen. Hantxe bizi izan zituzten ume haiek beren abenturak, borrokak, eskola ihesak, eta
ametsik ederrenak, handik eta 1953ko Sanjunetan, sua
eman zioten arte.
Karmenek bitartean, maistra lana Ondarroako eskola
publikoan berreskuratu nahi zuen. Dakigunez hiru aldiz
saiatu zen: 1941ean, 1949an eta 1953an. Honela idatziko
dio 1949ko uztailean Hezkuntza Ministroari:
«Que encontrándose separada del Magisterio
y necesitada por su precaria situación económica,
de desempeñar su profesión, ya que no tiene nadie
en la familia que gane, pues, el marido de 69 años
sufre del corazón; el hijo de 22 años está prestando
el servicio militar y el de 15 no tiene ocupación fija
suplica ser reintegrada a su puesto de maestra
nacional en Ondarroa».

Baina ezer baino lehen, herriko agintarien informeak
behar zituen. (Guardia Zibila, alkatea, Falangea,
Bikarioa..). Denak behin eta berriro esaten zuten pertsona
lez kondukta onekoa zela, elizkoia, errespetagarria eta
abar…, baina informearen oharretan, Guardia zibilak idazten zuen, "abertzale sutsua zela, Ondarroako Emakume
Batzako presidentea izana, umeak abertzaletasunean hezten zituela eta abar", eta beste guztiek "EAJ-PNVkoa zela
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eta zigortutakoa bere abertzaletasunagatik". Informe
horiekin Magisteritzako arduradunak ez zioten sekula bere
postua atzera eman.
Frantzisko eta Karmen premia gorrian aurkitu ziren.
Multak ordaindu behar, eta diru sarrerarik ez, baina ala eta
guztiz ere premia gogorragoan aurkitzen zirenei laguntzeko
prest zeuden.
Gau batean, Frantziskok, emakume bat eta bost ume
ikusi zituen etxe aurrean, euripean zegoen karro baten
azpian. Gallartatik ihesi zetorren familia bat zen.
Frantziskok bi aldiz pentsatu barik, atondu zituen etxe atzeko bi gela.Oheak eta maindireak prestatu… Hantxe biziko
zen familia hura urte askotan.

ARAZO GEHIAGO
1945eko martxoan Bilboko "Brigada PolíticoSocial"eko poliziak Ondarroara etortzeko agindua hartu
zuten, herrian bolo-bolo baitzebilen herriko gazteek
Iparraldera alde egiten zutela eta Euskal Gobernuko indar
armatuan alistatzen ari zirela. Poliziek laster jakingo zuten
nortzuk ziren, nola alde egin zuten eta zeinek laguntzen
zien Iparraldean.

Otsailean batel bat ostu eta gero Juan Maria Uriarte
Aranzeta 17 urtekoa, Joaquin Alkorta Iriondo 17 urtekoa,
Juan José Bilbao Pagoaga 17 urtekoa, Lorenzo Burgoa
Arrizabalaga 17 urtekoa eta Antonio Arrizabalaga Egiguren
17 urtekoa Iparraldeko kostara heldu ziren eta jendarmeek
"Campo de Concentracion" batean sartu zituzten.
Egun batzuk geroago Artibai itsasontziko hiru marinel, Paulino Iriondo Bakeriza 27 urtekoa, Ignacio Aramaio
Etxebarria 22 urtekoa eta Bruno Etxaburu Bakeriza 24 urtekoa, Sokoan lurreratu ziren.

Martxoaren 12an, Juan Larrañaga Azpiazu 19 urtekoa, Ignacio Larrañaga Burgoa 18 urtekoa, Jose Ramón
Aranberria Amutxastegi 19 urtekoa eta Ignacio Aramaio
Laka 16 urtekoa, portuko bi txalupa martxan jarri ezin izan
eta gero, menditik alde egin eta Getarian batel bat ostu
ondoren arraunean heldu ziren Iparraldera.
Berehala agertu ziren poliziak Antzosolon. Polizien
informearen arabera, jendarmeen eskutatik eta
"Kontzentrazio esparruetatik", ondarrutar gazteen askatasuna lortzen zuena, Joseba Urresti zelakoan. Honela dio polizien informe batek:
"el sacerdote es uno de los Agentes más destacados al servicio de determinada Nación extranjera, así como del Partido Nacionalista Vasco".

Donostian. Janine de Greef («Comete» Lineako buru zenaren alaba) eta Carmen Iturrioz.
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Frantziskok eta Karmenek ez zuten honekin zer ikusirik, baina etxeko erregistroak eta galdeketak pairatu behar
izan zituzten Ondarroan. 1946ko otsailean Bilboko
Auditoria de Guerra de la 6ª Región Militarrean egindako
epaiketara eraman zituzten, eta kargu barik libre gelditu
ziren.
Ez zebiltzan poliziak, Josebari buruz erratuta.
Bigarren Mundu Gerran, alemanek Europa okupatu zutenean, «Cométe» sarea sortu zuten, Belgikako gazte adoretsu
batzuk, eta laster zabalduko zen Iparralderaino. Honen egin
beharra, Alemanek okupatutako lurretan eroritako pilotu
aliatuak salbatzea zen. Lana gogotik egin zuten.
Kalkulatzen da 800 pertsona salbatu zituztela. 1.700 kidek
osatzen zuten taldea Europan. Gogotik ordaindu zuten bere
lana. Kalkulatzen da 200dik gora izan zirela fusilatuak edo
hil kontzentrazio esparrutan.
Joseba, laster sartuko da «Cométe» Sarean eta,
Andree Dejond "Dedde", (24 urteko erizain adoretsua), De
Greff familia, (Ferdinand eta bere emaztea Elvira, eta
Freddy eta Janine seme alabak) eta Francorekin (Jean
Francois Nothomb) batera ibiliko da. 1943an, Dedde
Gestaporen esku jausi zen, eta Mauthaussenera eraman
zuten. Gerra bukatu eta gero, Afrikan (Kongo, Etiopia,
Kamerun eta Senegal) ibiliko zen leprosoei laguntzen.
Haren lekua Francok (Jean Francois Nothomb) hartu zuen.
Hau ere Gestaporen eskuetan eroriko zen. Hiltzera kondenatua, aliatuek askatuko zuten Ambergen, 40 kilo pisatzen
zituela eta tuberkuloso. Bi urte geroago 1947an, Franko,
Antzosolon agertuko da, eta "Janine De Greff" Bilbon.
Honela dio 1960. ALDERDI aldizkariaren 55. aleak:

«Egun baten, Josebaren etxean gizon bat
agertu zen. Pilotu belga bat zen. Afaldu eta lo egin
ondoren, mugalariekin kontaktuan jarri eta gero,
goizeko albarekin batera, abiatu ziren biak mugarantz. Baina pilotu hura ez zegoen bakarrik. Beste
38 pilotu, ingelesak gehienak, egoera berdinean
zeuden. 38ak salbatu zituzten».

Handik gutxira, Josebaren Angeluko etxean Gestapo
ate joka agertu zen.
Gestapok: Zure etxean hartu duzu ezezagunen bat?
Josebak: Bai jauna.

Gestapok: Ba al dakizu nor zen?

Josebak: Ez jauna. Ez zitzaidan interesatzen eta ez
nion galdetu.
Gestapok: Ez al zenekien etsaia zela?

Josebak: Ni apaiza naiz. Niretzako ez dago areriorik.
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Denak dira lagunak. Gerran ze aldetakoa den ez dit inportik. Ez da nire zeregina hori jakitea. Nik nahi dudana, gerra
ahal bait arinen amaitzea da.

Gestapok: Poliziari jakin arazi behar zenion etxean
hartu baino lehen.

Josebak: Barkatu baina, nik ez dut poliziaren baimenik behar karitatea egiteko.
Gestapok: Ze nazionalitatea zuen?

Josebak: Ez dakit, baina frantsesez hitz egiten zuen

Gestapok: Gaizki egin duzu arerio bat etxean hartuz.

Josebak: Nik gizona hartu nuen. Ohea eta janaria
eman nion. Zurekin ere berdin egingo nuen. Ez ahaztu apaiza naizela.
Gestapok: Orain non dago?
Josebak: Ez dakit.

Gestapok: Noiz joan zen?

Josebak: Hurrengo egunean. Goizean.

Gestapok alde egin zuenean, gizon bat agertu
zitzaion eta esan zion:
Ingelesa naiz, zure bila nator, arriskuan
zaude. Zure aurkako espediente bat agindu dute.
Gestapok torturatu egingo zaitu eta deklaratzera
derrigortu. Oraintxe bertan alde egin behar duzu.
Jantzi traje hau. Hemendik aurrera zure izena XXX
izango da, suitzarra zera eta behar izan ezkero frantsesez hitz egin. Hemen duzu zure pasaportea.

Ordubete beranduago Hegoaldean ziren. Joseba
Ondarroatik pasatuko zen. Aita, ama, eta anai arrebak ikusi
nahi zituen eta Venezuelatik etorri berri ilobak ezagutu.
Gero Gibraltarreko bidea hartuko zuen eta handik
Londresera.
Biarritz askatu bezain pronto, R.A.F.eko (Royal Air
Force) hegazkin bat lurreratu zen Parmako (Angelu) aireportuan eta Joseba bere parrokiara itzuli zen.

Errefuxatu bezala, 1959an hilko zen Joseba 48 urte
zituela Thorencen (Frantzian). Angeluko parrokiko apaizen
hilobian datza.

Antzosolon ez zegoen lasaitasunik. Beste arazo batekin aurkitu ziren. 1946an polizia espainolak, Karmeleren
senarra, Txomin Letamendi Murua, atxilotu eta torturatuko
zuten. Bartzelona, Madrid eta Guadalajarako espetxeak
ezagutuko beharko zituen. Orduko bidaiak, gaur egunekoak bezain gogorrak egingo zitzaizkion Karmeleri.
1950eko urrian, Txomin Letamendi aterako dute
Guadalajarako espetxetik eta abenduan hilko da Madrilen,
torturen ondorioengatik bere anaiaren etxean.

Horren ondoren laster hasiko da Venezuelarako bidea
Antzosolokoentzat. Jon gurasoei laguntzeko, eta Josu bere
familia mantentzeko eta biak etxeko kredituei erantzuteko,
abiatu ziren lurralde haietara, bolibarraren balioarekin
baliatzeko asmoz.
Karmelek ere bide gogor berdina hartuko du, hiru
seme-alabak, Frantzisko eta Karmenen esku utzirik.

1952ko abuztuaren 11n emango dio, Tribunal
Especial De Responsabilidades Politicasek Frantziskori eta
Karmeni, behin betiko indultua, diru zehazpen guztiak
ordaindu eta gero. Hau da, 12 urte beranduago eta bere
ondasun guztiak eta osasuna galdu eta gero. Hiru urte
gehiago biziko zen. 1955ko apirilean hil zen 75urte zituela.
Karmenek bitartean, etxean emango zituen klase partikularrak umeei, goiz eta arratsaldez, inoren baimenik
gabe, handik eta 1959ko uztailaren 13an hil zen arte.
Gaizka geldituko da bakarrik Antzosolon. Honek ere,
urte gutxi barru, jakingo du zer diren torturak eta ezagutuko ditu espetxeak.

Urte batzuk geroago, Antzosoloko etxe hartan, kimu
berri bat sortuko da: Zubi Zahar ikastola.

Txomin Letamendi Urresti

Eskumako argazkian. Joseba Parmako aireportuan
Antzosoloko etxe biak (1995-06-12ko argazkia).
Iturria: Silberio Beristain Urriolabeitia Euskal
dantzen maisua 1947-1957 liburutik 6.orr.
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KABIA

Ondarroa, 1955eko irailaren 9an, Andra Mari Arrateak.
Tente, ezkerretik eskumara: Inmakulada Laka, Maria Rosa Arkotxa, Iñaki Beristain, Arrate Aulestiarte, Jose Luis Burgoa eta Ikerne Letamendi.
Makurtuta, Aintzane Aramaio, Maria Angeles Alegria “Ollarra” eta Mari Asun Txakartegi. Argazki egilea: Alberto Markuerkiaga.
Argazki hau ez da liburuan agertzen, liburua plazaratu ostean agertu zen eta.
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ARRIGORRI,
ITSAS-ONTZI MODELISTEN
ELKARTEA

Ondarroako Historia Zaleak

A

ALDARONDO ETA “TXISPAS”
stilleru Itsas-modelisten elkarteko kideak dira
Aldarondo eta Artola, elkartearen sorreratik.

Jose Manuel Aldarondo 1941eko martxoaren 19an
jaio zen Ondarroan. Pascualita Badiola Badiolarekin
ezkondua. Bi seme-alaba: Gaizka (41 urte) eta Ainhoa (29
urte).

12 urtera arte eskolan ibilita, Aldarondok itsasora
joan behar izan zuen, 14 urterekin ofizialki boletua aterata;
ordundik, motorista edo ontzi-makinista bezala aritu izan
da itsasoan beharrean, 55 urterekin jubilatu arte. Txikitatik
gustatu izan zaizkio barkuak-ontziak eta haien maketak egitea.

Alberto Artola Bernedo, “Txispas” lagunentzat.
Ondarroan jaio zen 1941eko abenduaren 2an. Belen
Elurekin ezkondua, bi seme eta alaba bat dituzte.
12 urterekin hasi zen Artola beharrean sareak egiten
edo laguntzaile bezala. 16 urtegaz itsasoratu zen lehen
aldiz, bajurako txalupetan. Soldadutzatik bueltan, 1974an,
alturako arrantzan hasi zen, Reinako “Nuestra Señora de
Bitarte” bouean, eta alturan jarraitu zuen jubilatu arte 55
urterekin. Jubilatu zenean etxean hasi zen maketak egiten
eta horretan dihardu gaur egun 66 urterekin.

ELKARRIZKETA
Ondarroako Historia Zaleak (OHZ)- Noiz eta nola
sortu zenuten elkartea?
Arrigorri Elkartea (AE)- 1998an gutxi gorabehera, lagun
batzuk batu eta ideia sortu zen.
OHZ- Non dago elkartearen egoitza?

AE- "Astillerun", Ondarroako gaztetxearen goialdean.

OHZ- Zein dira elkartearen helburuak?

AE- Txalupen maketak egitea "hobby" bezala, denbora
pasatzea, kideekin harremanak lotzea eta sendotzea eta
aisialdiaz gozatzea.
OHZ- Zein dira elkartearen ekintzak?

AE- Sortu zenetik urtero erakusketa bat egiten da. Zortzi
bat egin ditugu guztira.
OHZ- Zer aurkitu duzue elkarte barruan?
AE- Aisialdia pasatzeko modu egoki bat.
OHZ- Besterik...

AE- Elkartasuna, elkarri lagundu eta denon artean ondo
pasatzea dugu helburu.

Argazkietan, Astilleru elkarteko kideak. Goian, Jose Manuel Aldarondo Bedialauneta eta behean, Alberto Alkorta “Txispas” euren ontzi-maketekin.
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OMEN EGUNA
AGIRRE EUZKELTZAIÑARI

HERRIKO IDAZLEEN TXOKOA

ZORION BITSA

Augustin Zubikarai

Jose Ituarte "Zintzo"

1931ko abuztu inguruan Ondarroako Euzkeltzale Bazkuna talde kultural jeltzaleak omenaldia antolatu
zion Txomin Agirre idazle euskaldunari, euskararen eta Ondarroaren alde egindako lanagatik. Handik urte
batzuetara, 1934an, herriko tradizionalistek ere beste omenaldi bat egin zioten Txomin Agirreri, beraien ustez
euskal idazlea tradizionalisten jarraitzaile baitzen, eta jeltzaleek txarto hartu zuten. Azkenean, hika-mikarekin
amaitzeko, udalak hirugarren omenaldi bat egin zion Agirreri urte horretan bertan. Udalaren omenaldian
Euskaltzaindiak eta Eusko Ikaskuntzak parte hartu zuten.
Donostiako «EL DÍA» egunkari jeltzalean argitaratutako idatzi honetan Jose Ituarte "Zintzo"
Ondarroako kronikariak Txomin Agirreri egin zitzaion
lehen omenaldirako deialdia egin zuen.

EL DÍA, 1931-5-10
OMEN EGUNA AGIRRE
EUZKELTZAIÑARI

D

eun Kepa egunian Bagila’ko ogetabederatzijan
ospatuko dabe ondarrutarrak egun aundi bat
Agirre’tar Domeka’ren omenez.

Irabazita bai-eukan berak Euzkadi’ko seme guztijekandik egun ori ta geyago be bai, berak geure ele mattagarrijari egin eutson bultzadagatik.

Baña guk ondarrutarrok dautsegun zorra ezta txikijagua, aundijagua baño. Geu be Euzkadi’ko semiak gara ta
Euzkadi’ko beste seme gustijena lez, geuria da Euzkadi’ren
ele sakon eta eder Euskera mattagarrija. Baña ¿nundik
urten eban gixon argi arek, ain sendo ta zintzo geure eliari
aurrerapide ain aundija egiteko? ¿Nundik bai, nundik, idazti eder areik egin ebazan gizon bulartsuba?
tik:
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Sarritan entzun doguz olango itzak ondarrutarrakai-

"Orrek ondarrutarrok, ijituak dirudije izketan. Gipuzkoarrekaz badijardabe gipuzkeraz itz
egingo dabe. Lapurditarrakaz badagoz, eurakin be
ondo atonduko dira, eta bardin nai Bizkai barruakaz
nai naparrakaz ba-abiltz". Eta egi-egitzat daukot
neuk be bai. Geuria, geure berbetia eztakit aituko
dauzkuben, baña geuk ondo ulertzen dautsegu gustijei”.

O n d a r r o a
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Agirre Euzkeltzaiña daukagu orretzaz agiri-agirijan.
Berak egin eban Auñamendin (LOS PIRINEOS),
"Auñamendi’ko Lorea" idaztija. Gipuzkoa’n egin eban
"GAROA" deritzaiona, iñok egin eztaben lango idaztija.
Eta Bizkaiko Bijotzian, Ondarruan egin eban "Kresala",
ixena lakoxe idazti gatzduna. Ondarrutarrentzako "aproposa", egokija. Ondarrua’tik urten eban ba gixon aundi ta
bulartsu arek. Euzkera ta Euzkadi’ren alde lan gogor egiteko. Beragatik, iñok baño zor geyago dautsogu guk. Beste
iñok, erriko semek baño esan gura dot, beste iñok baño aintza geyago ekarri dauzku errira, ta iñok baño gorago itxi be
bai, geure erri kutun onen izen ospetsua.

Euzkeltzale Bazkunak erabagi dau ospatzia bere ixen
aundija, AGIRRE jaunaren ixena baño aintzagarri ta ospagarri gitxi dagozalako ludi gustijan be. Alik eta onduen
ospatuko ei dau eguna ta erri gustijari ospatu eragin gura
dautso.

Egin daigun ba alegiña gustijok, Agirre ta
Ondarrua’ren ixenak goratzen. Orretarako lagundu alegiñian Euzkeltzale Bazkunakuei, ondo eratu dayen Deun
Kepa egunerako jayau.

ARTIBAI
ONDARRUA’TIK

Amesti ei naz
ta ez naz txori,
txoria banitz
nai neuke izan
kalatxori.
Ta urertzean ibili
kresal lurrunetan,
ta olatuetan igeri
bitsen aparretan;
ta arrañekaz jolastu
itxas zabaletan,
ta ondartzetan babestu
ekaitz aurrenetan.

Txoria ba nitz
nai neuke izan
kalatxori.
Maite dodalako
amaitzen ez dan itxasoa,
itxasoa dalako
ames andien abaroa.
Ta nik,
ez dot nai eten
nire bizitza,
gizartearen onez
amestu barik
zorion bitsa
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ATXUKALEREN BERRIKETAK
"

Horrela hasten du Kitolisek berari gertatu zitzaion
tirabira negargarri hura.

Idazle geientxoenak bat datoz eta azaldu ere
"Kresala"k duen zatirik bikainena Kitolisek edesten duen
tirabira dela. Eta hoietan badira munduan idatzi izan diren
pasarterik onenetakoekin berdintzekoa dela ere esan dutenak. Hau esatean guk ez degu gauza berririk,esaten. Guk
besteak esan dutena jasotzea besterik ez degu egin. Eta besteak esan duten hortan, badirudi gainera irizpide hori dutela.
Irizpideak irizpide dira eta gu ez goaz irizpide horien
aurka. Hala ere, gu arrantzale seme gara, arrantzale izanak
eta arrantzale errian jaio ta bizi geranak eta, egia esan, gu
ez gatoz bat irizpide hortan. Ez da Kitolis maite ez degulako. Iñork maite badu, maite dugu guk Kitolis. Inork gutxi
izango da guk hainbat malko ixuritakorik pasarte hori irakurtzen eta irakurritakoa buruz ikasi eta jende aurrean esaten."Kresaletan" antzerkia ikusi zuten millaka jende lekuko. Hala ere esan dugun bezela, gu ez gatoz bat eta, egia
esan, Kitolis'ek tirabira kontu hori gu aterpe aretan izan
bagina, gezurtia zela ere botako genion.
"Gabon aurretxoa zan..." esaten du Kitolis'ek. Eta
haren Gabon aurretxo hura orain ehun urte dela agertu
zitzaion. Eta orain egun urte, Gabon aurretxoan, potin txiki
batean Ondarrutik irten eta Orioko aurreraino joan zirenik
sinistekoa ote dugu? Hamar bat itsasoko milla bitartea izango da Ondarrutik Orioko aurrera (hemezortzi kilometro
inguru). Eta potin txikian, lau laguntxo, berdeletara joan
Orioko aurreraino?

Nolako lau laguntxo gainera! Matxin zaharra bat,
Kitolisen semea bestea, amabi urteko semetxoa, eta ongi
semetxoa gainera, gero ikusiko dugunez. Kitolis bera ere
arrantzale-arrantzalea zenik antz handirik ez du azaltzen;
naiz eta berak, toleta baino handiago ez zela, bederatzi urte
zituela aitak masira eraman zuela esan. "Parol" galanta bota
zuen behintzat hor. Arra bat eta erdiko toletak edo bikoak
izan ohi dira. Eta bi arra luzeko mutillik ez da masira joaten. Hor behintzat gezurra bota zuen.
"Orekan", neguko otzak ezurrak gogortu zizkiola ere
egia osoa denik ez dugu uste. Orekan egin gabe edo, tira!
baina orekan zainak indartzeko bai.

•
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Kresaletan. Txomin Agirreren «Kresala» eleberria antzezten, Augustin Zubikaraik moldatua eta G. Solabarrietak musikatua. Argazkian, «Kitolis»-en
pasartea antzezten. J.A. Arkotxa «Atxukale» Kitolisen paperean (aitona zaharra pipa ortzian duela). Beste antzezleak, ezkerretik eskumara: Liburio,
Andima Lertxundi «Porru», ???, Pablo Aramaio, «Atxukale», Pello Aramaio Etxaburu, ??? eta ???.

Jose Antonio Arkotxa "Atxukale"

Gabon aurretxoa zan. Bagagoz, bagagoz
ilunabarrean, potin txiki batean, lau laguntxo, berdeletan, Orioko aurrean..."

174

E U S K A L

2 0 0 8

Ontzi handietan ibilli gabea izan eta Kantauritik kanpoko portutean sartua zela arribadan? Hori ere ez diogu
sinisten.

Kontuan izan behar duguna hau dugu gero, orain
ehun urte eta gehiagoko kontua edesten ari zela.
Atzekoa, ontziaren atzekoa ze adiñetakoa zenik ez du
esaten. Sasoikoa nola nahi ere. Gabon aurretxoan, potin
txiki batean, Orioko aurrera ontzi-lagun haiek zituela joateko. Baiña egiaz joan ote ziran Orioko aurrera?
Guk behin baino gehiagotan galde izan diogu
Ondarruko barramuturrean, hain zuzen, handik Orioko
aurre hura ikusten baita. Eta jaso izan ditugun erantzunak
ezezkoak izan dira beti. Jakina, joan eziña ez dugu, baina
Gabon aurretxoan eta berdeletara, hori ezina adierazi digute beti.
Esan dugun bezela, orain ehun urteko kontua eta
Gabon aurretxoa dela gogoan izan behar dugu.

Oraingo egunotan, arrainik ez da. Bisigurik ez da
arrapatzen, edo gutxi behintzat amuzko arrantzan. Orduan
baina, Gabon inguruan, bisigu paltarik ez zan izaten. Eta
bisigu paltarik izan ez eta berdeletara Orioko aurreraino
potin txikian irten? Hori sinistekoa izan daiteke, behar
bada, baina arrantzaleak ez dugu halalorik sinistuko.

OHZren oharra

Kitolis berak ere, behar bada, beste aldikoren bat
gogoratuaz, bare-bare itsasoa zela esaten du; baina beriala
itsasoa gehiagotzen, haizea indartzen ikusten du. Eta, egia
esan, arrantzale-arrantzale denak, nola gertatu ohi diren
badakizki horrelako gertaerak.

Arrantzaren inguruko kontuak ederto azaltzen
zituen, arrantzako albisteak, arrantzaleen berriketak eta ipuin barregarriak ere tartekatuz.
Ondarroako marinel zaharrek pozik entzuten zituzten "Atxukale"ren "esamesak".

antzerki taldean gero, lan asko egin zuen irakasle
eta antzezlari gisa. Batak zein besteak eman zituzten
musikadun antzerki guztietan parte hartu zuen.
Aipagarria "Kresaletan" antzerkian nolako bizitasuna eta sentiberatasunaz antzeztu zuen "Kitolis"
arrantzale aitona zaharraren pasarte hunkigarri
hura. Inolako gehiegikeriarik ez dago berak bere
idazlanean esaten duenean: "Inork gutxi izango da
guk hainbat malko ixuritakorik pasarte hori irakurtzen eta irakurritakoa buruz ikasi eta jende aurrean
esaten. "Kresaletan" antzerkia ikusi zuten millaka
jende lekuko". Euskal Herriko antzoki entzutetsuenetan bizia eman zion "Kitolis" arrantzale zaharraren pertsonaiari, ikusleak hunkituta utziz.

Jose Antonio Arkotxa
"Atxukale"

Gainera J. A. Arkotxa "Atxukale"k
Ondarroako GAO ("Grupos Artísticos de
Ondarroa") taldean lehenik, eta Kresala elkartearen

Hauxe genuen "Atxukale", idazlea eta
...antzezlaria!

Beste arrazoi bat ere badago hortan. Arrantzalea ez
dugu horren burugabea, ez orain eta ez lehen ere. Badaki,
Gabon aurretxoan egun laburrak dirala. Eta eguraldiak
aldakor, egun laburrak, bisigu paltarik ez eta Orioko aurreraino potin txikian berdeletara irten?

Gure iritzirako ba, Gabon aurretxoan ez zitzaietela
gertakizun hura gertatu.

Jose Antonio Arkotxa "Atxukale" euskal idazlea Mutrikun jaio zen. Geroago urte askotan
Ondarroan bizi izan zen.

Aldi luze baten, Maria Dolores-k, "Basarri"
bertsolariak eta enparauek astean behin egiten
zuten irratsaio berezian parte hartu izan zuen, itsasoa gaitzat hartuta. Hitz egin edo berak idatzitakoa
bere izenean hango batek irakurri.

Hemen argitaratu dugun idazlana, aipatu
dugun irratsaio baten eskaini zuen lehenik, eta
Zeruko Argia-n argitaratu gero.

Are miresgarriago egiten zaigu bere antzezlari lana, jakinik "Atxukale" bera ere ohartzen zela
"Kitolis"en hitzak errepikatzean, berak ere esaten
zituen oker historikoak.
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I

“ARRANTZA KONTUAK”

Jose Mari Etxaburu Etxaburu, "Kamiñazpi"

txas arrantzeari buruz azterketa sakona egin ei dau
IKEI'ko talde batek. Oraingo au ez dot ikusi baiña
orain dala urte batzuk Lankide Aurrezkiaren aginduz
GAUR S. C. I.'k egin ebana ondo aztertzeko aukerea izan
neban.
Itxasoko problemak, ordukoak eta oraingoak, bardiñak dira; beraz, ez dakit oraingo onek zer argitasun barri
ekarriko daben.

Lan a ondo egindakoa zan, sakon-sakona, auziak
eskatzen daben alde guztietatik aztertutakoa. Alan be erabagirik, soluziñoirik ez eban erakusten; ez egoalako, kontixu. Gaiñera, bere eretxi batzuk ez nituan onartzen.

Oraingo lanari buruz izparrangietan irakurri aal izan
dodan apurtxoa besterik ez dakit, Dana dala, bai lengo
azterketan esaten zan eta, dirudianez, bai oraingoan be aitatzen dan gai bateri elduaz asiko naz.
Laterriak orretarako emon dituan erreztasunaz baliatuta, ontzidi edo flota andiegia egin ei da, edo behintzat
indartsuegia. (Bajurakoaz diardut). Eta ori ei da bajurako
arrantzako oraingo egoera okerraren zio bat.
Ez naz izan itxasontziak neurri barik egitea ontzat
emon izan daben orretakoa. Olako gauzetan iñok aorik
zabaltzen ez ebanean agertu neban neure eritxia Arrasate'ko
Kooperatiba'koak "Arrantzaz" euskal sariketa ipiñi ebenean. 1968'garren urtea zan.
"Itxasontzuiak itsumustuan egin eta egin ibilli
barik, arazo onetan, neurriak artzeko premiñea
dago. Esate baterako, bosteun itxasontzi naikoa
diran itxasoan milla sartzeak kaltea dakar; lenengo
arrantzalearenzat, bear aiña iñok ez dabelako irabaziko, ta Laterriarentzat be bai, beste langintza
batera zuzendu leitekezan gizon eta diruak alperrik
erabilten direlako".

Eta okako beste gauza askoren artean, itxasontziak
anditzea txalogarria izan dala esan ondoren, itaun egiten
neban:
"¿Itxasontziak beti gero-ta andiagoak egitea
ondo dago?"

Kantauri itxasoan itxasontzi geiegi dagoela diñoe
danak orain.

Len ostera, ia iñok be ez. Orduko arrain pilloak,
orduko lan eta irabaziak ondo artzen ziran; a geroko kaltegarri izan eitekeanik, iñori ez jakon bururatzen.
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Edozelan be, auzia zerbait argitzeko kondaira apur
bat egitea ez da txarto etorriko.
Ni umea nintzanean, orain 55 urte edo geiago, 50
lurrunontzi egozan Ondarru'n, bakotxean amalau lagun
inguru zirala. Beste ontzi batzuk be ba-ziran, baiña aitatu
doguna zen erriko ontzidi nagusia, ia dana.
Orduan be gitxi emoten eban itxasoak; eta itxasontziak, erreten eben ikatza ordaintzeko be ez eben irabazten.
¡Makiña bat "haziendak" lur jo eben! Letañian esaten diran
baiño izen geiago esango gendukez denpora areitan ondorengorik laga barik amaitu ziran lurrunontziak. (Idazlan
honen azkanean ipiñiko dot amaitutako ontzien zerrenda).

Errepublika aldian, sekula baiño baltzago ikusten zan
bajurako itxasontzien etorkizuna. ¿Zelan barriztau sartuta
baztartzen ziranak? ¿Nundik atara aren ordezko barriak egiteko bear zan dirua? Ondarru'ko itxasontzi jaubeak
Kofradia ipiñi nai izan eben diru-etxe edo atea jo behar zan
tokian, zerbait lortu aal izateko arduradun. Baina alan be,
eziña ikusten zan eta uste-uste bako argitasunak argi egin
eban.

Gobernuak arrantzaleei laguntzeko eta bidez batez
itxasontzi lantegietan lana geitzeko "desguace" izeneko
dirua emoten asi zan. Itxasontzi zarra kendu ta barria egin
nai ebanari, laguntza apur bat egiten eutsan eta alantxe egin
ziran ontzi barri batzuk. Bestelan, gauzak larri izango ziran
urte gitxi barru.
Gerokoa ba-dakigu. Franco'ren denporetan erreztasun andiak izan ziran Gobernutik ta ontzidi ederra egin zan.

Baiña emen gauza au esan bearrean gagoz: Itxasoan
dagoan arraiñaren arauz itxasontzi geiegi ba'dira be, itxasontzi orreik bearrekoak ziran, arrantzale jendeak nun itxasoratu euki eian.

Arrasteru
itxasontzietarako
lagun
asko
Euskalerri'ratu da baiña bajurakoetara ez. Bajurako ontzietan ia danak erriko arrantzaleak dira. Ta orrek itaun au
dakar: ¿Itxasontzi geiegi ez izateko, gitxiago egin eta erriko arrantzale batzuk edo asko, nun itxasora joan ez eukela
laga bear aal ziran?
Jakiña, ba-dakigu oneri zer erantzungo dautsen.
Zera, bear zan aiña ontzi barri egin, bai, baiña ain indartsuak ez zirala egin bear, ontzidia indartsuegia izateak arraiña gutxitu egiten dabela-ta.

O N D A R R O A ,

¡Polita kontua! Beti ta auzi guztietan gauza bera esaten ibilli gera; itxasoko kontuetan be bai. Aurrerapena
danera eroan bear dala, aurrerapenari eskerrak, mundua
obeto bizi dala-ta; eta itxasora eroan danean aurrerapen ori,
ortik kaltea etorriko jakula diñogu.
Ni baiño milla bidar argiago diranen esanai ez dautset aurka egingo. Baiña itaun bat edo beste bai, egingo dot:

¿Lengo itxasontzi ziztrin areitara biurtzea komeni al
da? Itxasoko ekatxai arpegi emoteko gauza diran itxasontzi
indartsu ta arrantzaleentzat ain egokitasun andikoak diranak baztartu eta olatuak intxaur oskola lez erabilten zituanen antzekoak eskatzen al ditu gaurko arrantzateak?

E U S K A L

K U L T U R A R E N

K A B I A

Orko banaka batzuk gudea zala-ta zerbait oker izanaz
galdu ziran. Zerrenda orretako itxasontzi guztiak ondorengorik ez eben izan, geienetan jaubeak orretara eltzen ez
ziralako. Ta jaubeek liortar aal ebenak zituenak be, ez eben
barririk egin, irabazia baiño diru galtzea ziurrago ebelako.
HONDARRIBIA, 1979".

Jose Maria Etxaburu
"Kamiñazpi"

Gaurkoa luzeegi be ba-doa ta itaun orreikaz amaituko dogu.

Ara ondoren Ondarru'n gure gazte denboran pikutara
juan ziran "azienda" edo itxasontzien (gogoratu jakuzanen)
izen pilloa:
Antzo-solo
Aralar'ko Deun Mikel
Artibai
Bi Koñatuak
Bolinders
Bussalachi
Carmen
Deun Ander
Deun Andoni
Ena
Esperanza
Flor de Mayo
Iñazio Echaburu
Itxaropena
Jesus San Antonio
Jontxu
Josefina
Jose Maria Echaburu
(Jose Saldu'rena: izena aztuta daukat)
Josuren Biotza
Junbaisteneku
Koroko Ama
Labako
Maria Luisa
Mater Dolorosa
Mauricia
Miren Kepa
Mirentxu
Ongi Etorria
San Jose
San Lorenzo
Tostartekuen Alkartasuna
Tubal
Ur-txoria.

OHZren oharra:

Jose Mari Etxaburu "Kamiñazpi"
berak, jada Hondarribian bizi zela, idatzi
zuen idazlana daukazu begien aurrean.
Idazlan hau beste laurekin bilduz
txostena prestatu zuen Jose Mari berak,
txostenaren lehen lerroetan ohar hau gehituz: "Ondoren datozen bost idazlanok
1979'garrenean eta urrengo urtean argitaratu nituan GOIZ ARGI asterokoan, gipuzkeraz.
"Kamiñazpi"-k duela ia 30 urte idatzi
arren, bere galderek gaurkotasunik ez dutela galdu uste dugu. Ea galdera horiek
arrantzak gure herrian, eta beste euskal
arrantza herrietan, pairatzen duen egoera
larriaz azterketa bat egitera bultzatzen gaituzten.
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HERRIKO IDAZLEEN TXOKOA

ANTZERKIA ONDARROAN

Augustin Zubikarai

O

ndarroan, Primo de Riveraren diktadura arte,
antzerki batzuk egiten ziran batzoki zarrean.

Aldi aretan ez egoan errian jai-toki sarraturik.
Orduko batzokia gaur C.D. Aurrera kafetetxea dagoan
tokian egoan, eta toki orrek goi aldean, Ipar kale aldera
daukan etxeoiñean egiten zituen komediak.

Gogoan daukat, txikitxo nitzala, 1922 urte inguruan
"Gorgonioren estutasunak eta boltsa galdua" antzeztu
ebela iru-lau aldiz. Martzelino Soroaren lana zan, Juan
Gimonen musika ta guzti. Orduan Angel Garitano (Angel
Pintoria), Periko Ituarte, Jose Ituarte (Jose Zintzo) eta abar
ziran egiten ebenak. Gizon utsak lan egiten eben. Eta beste
antzerkiren bat be egin eben. Iñoiz egin eben "Cuestión de
Calabaza" Unamunorena.
Edozetara ere toki txikia zan eta origaitik estu ta larri
lan egin bear.
Diktadura etorri eta batzokia kendu bear izan eben.

Gogoan daukat "Santa Clara" izeneko arrantzalien
kofradia inguru orretan barriztu zala eta umeentzako eskola bat eukala etxe barruan, eta orduan, gaztetxoak,
Azkue’ren "Sasi Eskola" antzeztu ebela. Eta "Sasi Eskola"
orrek be, bear ba da umeentzako antzerki eskola egin nairik sortuak ez eban asko iraun. Gaia, umeak antzeztuarren,
ez zan atsegiña orduko agintari ta adiskideentzat.
Eta orrela, aldi aretan, erdal antzerkia sartu zan
Ondarroan, Aurrera Kirol Alkarteak eratuta. Eta diktadurak
sei urtetik gora iraun ebanez, ainbat lan gertu ziran. "La alegria de la Huerta", "La del Manojo de Rosas", eta besteren
batzuk, eta abade ikasleak "Chao" misiño antzerkia gertu
eben.

Lan oneik garai aretan zabaldu zan "Cine Celaya"n
emoten ziran. Ez eukan zine arek aukera andirik orrelako
jaialdiak emoteko. Baiña beste lekurik ezean, bertan egin
bear.
Diktadura amaitu, errepublika aldia etorri ta Portu
kale izenez ezagutzen zan etxe andi baten, beko etxeoiñean,
zabaldu zan batzoki barria eta an bertan ipini zan tokitxu
bat, familian lez, alik eta jairik geien emon al izateko eran.
An be ba genduzan aldekoak eta aurkakoak.

Antzeztoki txikia, nai ta jendearentzat toki dexentea
euki, baiña etxean lez danok pozik.
Aldi aretan euki genduzan akatsak eta birtuteak.
Akatsa: eleiz alkarteen erakundetatik etorran.
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Erriko gaztedirik geiena, eleiz erakundetan sartuta
egoan. Eta Mariaren alabak zearo galerazoten eutsen bertako lagunei mutillekin baterako dantza, antzerki eta orrelakoetan esku artzea.
Mutillak, luistarrak, ez ziran ain zital.

Baiña ori, nai ta batzokiak berak orretan eragozpenik
ez, lanerako estuntza zan, lotura bat, katea.

Orrela batzutan mutil utsen antzerkiak egiten ziran,
bestetan neska utsenak, eta bai mixtoak be, nai eta zuzendari batek kontuan euki bear banaketa egitean, iñor ardura
eta kezketan ez sartzeko, nai eta bere asmorik ezin ase
aukeratzean.

"Aterako gera", "San Tomaseko periya", "Asentzi ta
Kontxesi", "Melitonaren bi senarrak", "Bernaiñoren
larriak", Amundarain’en "Egin zak on" eta "Uste diñat";
Barriola’ren "Meza berriya" eta "Aldiz Aldiz";
Garitaonandiaren "Iziartxo"; Larraitz’en "Morroi jatorra";
Soroa’ren "Ezer ez eta festa"; Mokoroaren "Damu garaia"
eta abar. Bai eta nire "Aberriagaz bizi" eta "Illobearen
indarra".

Aldi aretan, eta aurretik be, ba ekien Donostiko
Euskal Iztundekoak errira etorten eta orrela "Cine Celaya"
lenengo eta "Cine Bide Onera" izena aldatuz geroago, izan
zan eurak "Dollorra", "Garbiñe", "Mutilzar" eta abar emon
zituen tokia eta guretzat eskola lez izaten ziran euren agerkundeak, garai aretan ez egoalako erraztasunik beste errietara joateko.
Orrela Egileor eta Beorlegi oso entzutetsu ziran gure
artean, benetan antzezlari trebe eta jator agertzen ekielako.

1.934’n Donostiko Kursaleko be-aldean ba egoan
antzoki txiki bat eta ara be joan giñan ondarrutarrok. Aitzol
buru zala gertu ziran antzerki taldeen leiaketetara.

Guk arako ikasi eta aukeratu gendun antzerkia
Jemein eta Errasti’k idatzitako "Oleskari Biak" zan.

Zegaitik aukeratu gendun? Ba bertan bertsolari papera egiten ebana, abots on, prestaera eder, alai eta atsegiña
gendulako. Eta sekula gertatu ez jakuna. Lan erdi inguruan,
bertsolaria ekiñean ebillala, bertsoak aztu jakozan eta alperrik "apuntadorea" ekiñala bizian ibili, ezin gogoratu eta
ikusleen txaloei esker... mutilla, zela-ala berera etorri zan.
Jakiña, kritika ona euki gendun, euskal lanetan fraile
manga zabalen antzera dana parkatzen jakin dogulako,
baiña saririk ez. Eta ori be, antzerki berbetan, "Ezer ez eta
festa" lakoa zan.
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Zerrendan jasotako berbak ondarrutarrez esateko beste era bat aurkitu
dudanean (sinonimoak) letra etzanean idatzi ditut. Baita, zerbait azaltzeko,
ondarrutarrez erabiltzen den hitz bat erabili dudanean.
AINGURATU:

Itsasontzia geldirik mantentzeko aingura hondora jaurtitzea bere lokarri
sendoarekin, kontuan izanik nolakoa
den hondoa (hareazkoa, harrizkoa…),
haizearen norabidea eta indarra, eta
abar.

AURREKO
HAIZE-OIHAL HANDIA:

B

BALDE:

Mandduatako arrantza eran harrapatutako arraina salmentara ateratzeko
egurrezko ontzi zilindrikoa. Bere
eduki-ahalmena 18 kilokoa zen.

Aingura

BIBEROKO
ERREGIN TXIKIA:

Potin handietako aurreko hagan erabiltzen zen haize-oihala.

Salabardo txikitxoa, ontziko arrainhaztegitik kanaberako arrantzarako
baita bizia ateratzeko erabilia.

BEHETARRAK:

Ondarroako arrantzaleek Ondarroatik
mendebalerako Kantauri itsasertzeko
arrantzaleei
emandako
izena.
Behittarrak.

Ondarroan lehenbiziko baporeak XX.
mendearekin batera agertu ziren.
Hasierako
urteetako
gehienak
Ibaizabal ibaian egin ziren, 25
Z.P.rekin eta 25.000 pezetaren balioarekin. Ontzi hauek atunetara, bisigutara, papardotara eta antxoatara dedikatu ziren gehienbat.

Bisigutarako kala.

AMU-PALA:

Amuaren hasierako zati zapala, lokarria lotzen zaion tokia.
Antxoa sasoia. Orokorrean martxoaren lehen hamabostalditik maiatzaren
azkenaldiraino.

ARDORA:

Arrainak gau ilunean, bere fosforeszentziari esker, sortzen duen argitasunak eragindako arrantza mota. XX.
mendeko azken hamarkadarako desagertua zegoen, gehienbat arraina aurkitzeko tresneri elektroniko modernoaren eraginagatik.

ARLINGA:
ARTAIN:

BISIGUTARAKO AMUAK:
BEIRA:

Isabelita baporea 1942an.
PATXI ETXABURUK UTZIA

BARBOTADA:

Toki batean, denbora laburrean, egoten den haize eta euridun eguraldi txarra. Gehienetan iparreko haizearekin
(kanpaixi) izaten da.

BASA-MENDI:

Arrantzarako kala, 2º 56’ sartalde, 43º
34’ ipar. Bilau lurmuturretik iparrera
10 milietara.

Haize-oihalaren aurreko aldea.
Potin handietako haga nagusian erabiltzen zen haize-oihala.

Eguraldi aldaketarik (txarrerantz) den
ikustea, zeruak eta hodeiak izaten
duten itxuraren arabera, bereziki iluntzean.

Bisigutarako amu

Molusku jangarria. Gurean arrasteontziak bakarrik arrantzatua eta
berauek ere kopuru txikian.

ANTXOATE:

BIRAZOI:

Beira

BAPOREAK:

ALDROXKA:

Bastanga

BASTANGA:

Arrain zabal, zapal, bizkar ilun eta
sabel argia, isatsean pozoidun ezten
lodi gogorra duena.

Papardotarakoaren antzerakoa, baina
txikiagoa eta finagoa.

BITARTEKO:

Potin handietako aurreko hagan erabiltzen zen haize-oihaletariko bat.

BOLINTXEROAK:

Bolintxetako arrantzarako (itsasertzetik gertu) arrantza-ontziak, txitxarrotarako eta sardinatarako egokiak.
Aurretik traineruak erabiltzen ziren,
baina gero motorra erabiltzen hastean
txalupen tamaina zabaldu egin zen,
motorra sartzeko. Hasiera batean
motordun txalupa hauek bizkarrik
gabeak ziren, gehienbat. Ondarroan
1920 inguruan bolintxetako 80 ontzi
inguru zeuden. Hauetan aritzen ziren
arrantzaleak adinean nagusiak eta
gaztetxoak izaten ziren gehienbat.

BURRIKETA:

Potin handietako aurreko hagan erabiltzen zen haize-oihaletariko bat.
Halaber, bela hau merinake eta traineruetan ere erabiltzen zen.

D

Dontzeila. Kaxau.

DEKA:

Itsasoan arrain ontziaren kokagunea
edota egoera geografikoa aurkitzeko
lehorreko irratiek emandako seinaleen bitartezko tresna, 1950 aldera erabiltzen hasia.

DONTZEILA:

Amurako arraina. Bere bizilekua itsasertzeko hondo harritsua da, 40 braza
ingurura. Gorputza luzanga eta muturra puntarakoa du. Batzuk bizkarralde
hori berdexka dute eta alboak laranja
kolorekoak , hiru edo lau zerrenda
urdinekin eta besteak bizkar arre edo
gorrixkadun dira orban beltz batzuekin, haragia zaporetsu izanik. Kaxau.

ERREKALA:

Aparejua arrantzara luzatzean hondoa
jo ondoren braza bat edo beste (arrain
motaren arabera) igotzea. Baita ere,
arrantzaren arabera kala batetik bestera aldatzea. Errekali ein.

ERREKARO:

Kordarako kala, 43º 31’ ipar, 2º 45’
sartalde, Matzakutik iparrera 5 milietara.

ERREMOLKEKO
ARGIAK:

Matxuratuta dagoen txalupak eta
berau erremolkean dakarren txalupak
ipintzen diztuten argiak. Aurreko
ontziak argi gorri bi eta situaziokoak
eramaten ditu eta atzekoak situaziokoak bakarrik.
Olagarroa erroak zabalik

E
EGURALDI-HABANA:

Itsasoa bare eta eguraldi ederra,
kalma zuria, kalma zurixe. Eualdixe
Habana.

ENBARGA:

Haize-oihala bergan lotzea. Baita ere,
tretzaren potxera-txistenak tretzako
subilari lotzea.

ENBARGERA:

Haize-oihalaren goialdea.

ERLAINO:

Ibaian gauean sortzen den lainoa.

ERREBISA:

Tretza biren arteko puntako txikota.

ERREGIN TXIKIA:

Arraina uretatik igotzeko tresna, sare
eta uztai handi batek osatua.

ERROAK:

Olagarroaren besoak. Zortzi ditu.

ERROMERO:

Meroaren tankerako arraina. Oso urte
gutxitan arrantzatu ondoren, desagertu egin zen gure kostaldetik.

ERROSETA:

Arrantza korapiloa.
Erroseta

ERROTAZAR:

Itsasertzeko arrantzarako kala,
Getariako San Anton lurmuturretik
sartaldera oso gertu.

Biberoko erregin txikia 1948an (Gaur egun Bilboko Euskal Museoan).
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"Bloem" arrain-lantegiko andrak eta
neska-mutikoak 1950ean.
GOTZON AULESTIAREN ARTXIBOA

ESKOTE:

EZKATA:

ESKU-ZURDA:

EZPALARTA:

Haize-oihalaren atzealdea.

Txibiaren arrantzarako, zaldiaren isatseko ileekin egindako gaia, gaur
egungo pitaren ordezkoa.

ESKU-ALDE:

Trainaren alde bat, itsasora luzatzean
azkena izaten dena.

Arrainak azalean edukitzen duen estaldura gogorra. Eskami.

1888an, Ondarroak San Pedrori estropada
irabazi ostean, "Siglo" Bilboko atoi-ontzia
(Ondarroarantz), atoian 17 potin bere tripulazioekin zeramatzala. Marrazkigilea Tomas
Campuzano eta grabatzailea Bernardo Rico.

ESKUTIK ESKURA:

Garai batean, Donostiatik antxoaarrantzan aritzean, eta bi asteraino
etxera itzuli eta kobratzerik ez zegoenean, jabeak arrantzatutakoa gutxi
gora behera kalkulatuz aurreratzen
zuen diru kantitate bat, gero partila
egiterakoan deskontatzen zena.

ESPARDEL:

Ontziaren gainegiturako goiko tximiniaren atzeko aldea.

ESPALDIUAN:

Ontziari norabidea aldatzeko, lemari
lagunduaz, arrauna amulan goitik
behera eta zerbait okertuta bira eginez
uretan mugitu ahal izateko era.
Arraunketa hau traineru estropadetan
ere erabiltzen da.

ESTATXA:

Ontzia lotzeko soka lodia.

ESTROPADAK:

Itsasontzien edo bestelako ontzien
arteko lasterketa. Herri kirol guztiak
bezala, estropadak ere garai bateko
eguneroko lanean (kasu honetan arrantzan) oinarritzen dira: Traineruak
txontxorrora (mandduara) azkar iristean eta kaira arrain salmentara ahalik
eta azkarren heltzean datza estropaden
jatorria.

ESTROPALARI:

Estropadetan parte hartzen duen
arraunlaria.
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Orkaren familiakoa. Zetazeo hau oso
identifika erraza da dituen orban zuribeltzengatik. Bizkarraldean hegats
handi zorrotza du, ezpata baten antzerakoa. Arrantzale nagusien esanetan,
ezpalartak izurdeak buruarekin jaurti
eta ezpatarekin ebakitzen zituzten.
Ondorioz, izurdeak ihes egiten zuten
eta esparroiak atzetik jazartzen zituzten. Ezpalartak atunik ezaren seinale
ziren, atunek ezpalarta somatzean ihes
egiten baitzuen. Izugarrizko indarra
du. Bere haragia izurdearen antzekoa
da. Esparroi, esparloi.
Ezpalartak

ESTROPU:

askotan fabrikak gainezka egoten baitziren eta arrantzatzen zena saldu ez
eta itsasora bota behar izaten baitzen.

FABRIKAKO ASKA:

Arrain lantegian, antxoa erosi berriari
burua kendu aurretik, gatza eman eta
gatzetan edukitzeko harrizko aska
handia.

FABRIKAKO
EMAKUMEAK:

Arrain lantegiko langilegoa, gehiengoa andrazkoa.

FABRIKAKO KOPALET:

Arrain lantegian antxoa erabiltzeko
otzara txiki zapala.
Kopaleta

Arrauneko estropu

Kalamuz edo antzerako beste gaiez
egindako txirrindola malgua, arrauna
ontziko toletari lotzeko lokarri gisa
erabilia. Estropu arraunean sartu
ondoren toletean sartzen da, horrela
arraunaren euskarri izan dadin.

Fabrikako andrak.
IÑAKI AGIRRE «ERREBIRO»REN ARTXIBOA

ESTROPU-KORAPILO:

F

ESTROPU-LEKU:

Arraina lantzeko eta egokitzeko arrain
lantegia.

Arrantza korapiloa.

Estropuak toleta eta arrauna batzen
dituen karel gaina.

FABRIKA:
Fabrika

ETXADA:

Arrain-ontziak sarea itsasora arrantzara luzatzea. Inoiz, sarea garbitzeko
uretan zabaltzeari ere horrelaxe deitzen zaio.
Arrasteko ontzi bikotea arrantzan 1956an

FABRIKA HUTSIK:

Arrain lantegian lanerako arrain freskorik ez egotea. Seinale ona zen, beste
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FABRIKARAKO BENTA:

Arrain lantegiko latak estali, egosi,
eta galdarako lanak eta abar egiteko
gizonezko langilea. Fabrikako lateru.

FABRIKAKO MAHAIA:

Arrain lantegiko lanerako mahaia, bai
antxoari burua kentzeko, antxoaxerrak egiteko, latak garbitzeko edota
beste lanetarako.

FABRIKAKO MAISTRA:

Arrain lantegirako neurri egokidun
antxoa salmenta.

FABRIKARAKO GATZ:

Arrain lantegiko arraina gazitzeko
itsas gatz lodia.

FABRIKARAKO MANTAL:

Arrain lantegian lanean erabiltzeko
amantala; gehienbat mahoizkoa edota
zakuzkoa, baita zirazkoa ere.

Arrain lantegiko antxoa buru kentzaileak; neskato, mutiko eta gaztetxoagoak ere bai.

FABRIKAKO UGAZABA:

Arrain lantegiko jabea. Fabrikako
uzaba.

FABRIKAKO ZIGILU:

1936ko gerrate eta gerra ostean, dirurik ezean, arrain lantegiko soldata
dirutan barik papertxo batean ordaintzen zen, lantegi bereko zigiluaren
ondoan soldataren diru kopurua izendatuz, hurrengo batean diruz kobratu
ahal izateko.

FABRIKARAKO ANTXOA:

Antxoa handia edo handirakoa.
Freskorako baino antxoa handiagoa.
Kiloan 20-30 ale ingurukoa. Arrain
lantegirako neurri onekoa: mototsak
edo moñuk egin eta barriletan sartu,
gatzitu eta latetan ipini ahal izateko,
antxoa-xerrak oliotan eta abar eginez.
Fabrikako arraine.
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FAROLARIAK:

Gauean kordako arrantzarako turruna
entzun ondoren, arrantza-ontziei faroleko argi gorriarekin itsasoratzeko
irteera emateko arrantzaleen artean
aukeratutako hiru gizon.

FILASTIKA:
Fabrikako mantala, 1940koa. Euskal Museoan

FABRIKARAKO
KLOSKAK:

Arrain lantegiko langilegoaren oholezko oinetakoak, abarketen gainetik
edo galtzerdi lodiekin janztekoak.
Traskuk.
Hiru «koskor»eko traskuak

FABRIKAKO
UGAZABA ANDRE:

Arrain lantegiko ugazabaren emaztea
edo emakumezko jabea. Fabrikako
uzabandri.

Sagardotegietan edo edaritegietan
edalontziak bete. Baita ere, haurrak
edo gaztetxoak sudurrean muku
dariola egotea. Kandelak eduki.
Farolak biztute euki.

Ibai-karramarro iletsu eta txikia.

FABRIKAKO TINA:

FABRIKAKO UMEAK:

FAROLAK PIZTU:

FEBRERO:

Arrain lantegiko arduraduna, agintzailea eta eragilea, emakumezkoa
zen beti.
Arrain lantegiko tina zabala bertan
antxoa gatzetan edukitzeko burua
kendu arte. Beti egurrezkoa.
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Soka zati bat desegin eta handik ateratako hariekin egindako txiri kordarekin arraunentzako estropuak egitekoa.

FILETE:

Antxoarekin egindako antxoa xerra.
Aurrena antxoari burua eta tripak
kendu, gatzitu eta negurako lata handietan utzi. Gero neguan (antxoatea
eta atunetea igaro ostean) hezurra eta
azala kendu ondoren bere alde bietako haragiak latan olioarekin ipintzeko.

FOGONERO:

Bakailaoaren tankera bateko arraina,
beltzagoa eta arrastean arrantzatua.
Baita ere baporeko makinariaren
laguntzailea, sugin.

FOKA:

Arrain-ontziaren aurreko haize-oihaletariko bat. Haize gutxi egotean
haize-oihal hau erdiko masta handian
ipintzen zen.

FONDEA:

Ainguratu. Itsas-ontzia geldirik egoteko, aingura hondora jaurti bere lokarri
sendoarekin ontziari lotzeko, kontuan
izanik itsas hondoa (harritsua, hareatsua…), haizearen norabidea eta indarra, eta abar.

FRAILE-HAITZ:

Ondarroatik sartaldera gertu Irabaltza
eta Atxazpiren artean dagoen bolintxetako kala. Peña Fraile.

FRANKEZA:

Itsas zabala, itsas kanpoa. Itsas-franko. Frankexa.

FRANTZIAKO KOSTA:

Frantziako hego-mendebaldeko itsasertza.

FRESKORAKO ANTXOA:
FABRIKATZAILE HANDI:

Arrain lantegi handia edo handirakoaren jabea. Fabrikante handixak.

FABRIKATZAILE TXIKI:
Arrain lantegi txikiko
Fabrikante txikixak.

jabea.

FABRIKATZAILEAK:

Arrain lantegiko jabeak, gehienbat
bisigu, atun, antxoa, berdel, txitxarro,
lantzoi eta papardoarekin lan egiten
zuten.

FAROL:

Kandelazko argi txikiduna, arrantzaontziak gidatzeko eta ontziaren egoera adierazteko. Geroago, kandela
bera, karburoak ordezkatua izan zen.
Argiontzia.

FILETERA
LANERA JOAN:

Antxoa fileteak

Arrain lantegira, "filetean" lan egitera
joatea, eta neguan izaten zen (ikastetxeetako adina igarotako andrazkoak).

FLETAN:

Arrain hau ez da ugaria gure arrantzan. Begiak buruaren alde berean
ditu. Oilarra bezain zapala da baina
askoz ere handiagoa. Alde batetik
iluna eta bestetik argia da. Ezkata
gabea eta azal gogorrekoa. Fletana.

Antxoa ertaina edo txikia gatzunetarako baino txikiagoa dena, arrandegietara freskoan saltzeko egokia.
Freskorako arraina arrain lantegirako
baino garestiago izaten da.

E U S K A L

FRESKORAKO BENTA:

Freskorako arrainaren kofradiako salmenta.

FUEL-OLIO:

K U L T U R A R E N

K A B I A

GABILA:

Egurrerako alde batetik besterako torloju.
Galarrena

Petrolio findegiko hondakinetako bat,
baporeen makinetako galdaretan sua
egiteko erabilia.

G

GALARREN:

GABAI:

Hego luzeko itsas txoria, bizitza
gehiena itsas zabalean egiten duena.
Erraz planeatzen ditu olatuak hegoen
muturrekin. Martinaren tankerakoa
da. Atunetarako arrantzan, arrantzaleek, gabaiei begiratzen saiatzen dira
arrainik somatzen duten ikusteko eta,
zentzu horretan, arrantzalearentzako
gida dira. Antxoarekin ere asko ibiltzen dira. Gabaxe.

GABARRA:

Ibaiko
ontzi
zamaria, garraiobidea.
Ibaian
gora eta behera
ibiltzen da itsasgora eta itsasbeheraren indarraz
bultzaturik;
Gabarra
gatza, hondarra,
harriak eta abar
garraiatzeko erabilia, gabarrariak
esku-hagaren laguntzarekin norabidea
zuzenduz. Arrain-ontzia baino zabalagoa eta puntala laburragoa duen
ontzia.

GABARRASA:

Itsas hegaztia, urpean igerian jarraitzen dio arrainari harrapatu arte.
Itsasertzean ur-azaletik gertu hegaldiak egiten dituzte, orokorrean bikoteetan eta gehienbat negu aldean.
Haitzetan eta toki altuetan ere ikusten
dira (Saturrarango Eskillantxarri tontorrean, Katei gainean,..).

GABARRASO:

Kaio mota bat. Kaxarra.

Sargoriaren ostean kanpoko beroa eta
uraren hotza eragingarri izanik berehala sortzen den enbata. Normalki
eguerditik gora izaten da. Ohizko
galarrena itsasertzetik 30 bat milietarainokoa izaten da gehienbat.
Beharbada, gertakariaren arriskua
golpean agertzean datza, eta ez hainbeste,
haizearen
indarrean.
Larritasunezko eguraldia, batez ere
udaldian.

GALDARA:

Baporeko makinako galdarak bere
txalupa mugitzeko indarra sortzen du.
Baita ere, lapiko handia. Topin handia.

GALDARAKO ATE:

Arrain-ontziko galdarako atea; ikatza
sartzeko, sua pizteko eta xaxatzeko,
itzaltzeko, errautsak ateratzeko, eta
abar.

GALDARAKO PARRILA:

Galdarako labean harrikatza sutan
edukitzeko eta errautsa banatzeko izaten da.

GALDARAKO PRESIO:

Galdarako lurrin presioa, ur irakinak
sortutako presioaren indarrarekin
helizea ibiltzeko.

GALDARAKO TUTUK:

Galdarako su barruan dauden urez
beteriko tutuak, suaren berotasunarekin lurrinaren indarra sortzeko.

GALGOI:

Hego-mendebaldeko haizea.

O n d a r r o a
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GIPUZKOAR
ARRANTZALEAK:

Goitiar arrantzaleak; giputxak, goitxarrak.

GALTZUARANPE:

Bolintxetako kala Ondarroatik mendebalera oso gertu, Galtzuaran baserriaren parean.

GANADUAREN BEGI:

Itsasoan trumoi aldian, euri itxurako
hodeietan, begi handiaren tankerako
zerbait agertzean esaten ohi dena.

GANBUSTE:

Trainaren barruan arrain gehiegi sartzerakoan sareak gainez egitea, ondoren kortxoek amore eman eta arrainaren parte handi batek edo denek sare
gainetik ihes eginaz.
Garda

aurretik, era bereko motor ugari zeuden.

GERRI:

GASOLINOAK:

GEUN:

Gasolinarekin dabilen arrantzaontzia. Baporeen ondoren etorri ziren
aurreneko motorrak, dieselak baino
lehenagokoak.

GASOLIO:
Motorrezko
erregaia.

GATZUN:

Urari gatz oso lodia nahastea arrain
lantegietan arrainaren elaboratze prozesaketarako.
Ondarroatik Lekeitiora Harri Handi
eta Hendai artean dagoen bolintxetako kala.

GATZERRE:

Antxoa barrilari kanalak ateratzeko
eskuko tresna.

GARI:

Diru. Txantxola. Garixe.

GARRANGA:

Amuak hegal zorrotzean duen koska
edo zatitxo irekia, bertan arraina inkatzeko.

GARRANGA GABEKO
AMU:

Garranga kendutako amua, horrela
krokatu eta kako erabilgarritasuna
emateko.

GARRO:

Kordako arrantzarako kala, 1º 56’ sartalde, 43º 05’ ipar, Donostiatik iparrera 25 milietara.

GASOLINA:

Eztanda-motorrentzako
erregaia.
Ondarroan, garai batean, dieselaren
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Kresala. Kresalaren gatza, gaia, batez
ere eguzkitan nabarmendua.

GAUEKO ARRAIN:

Gauean arrantzarako egokia den
arraina.

GAU LEHENA:

Gaua egiten denetik gau erdi ingurura
arte.

GAU OSTANTZA:

Gau erdi aldetik goizera arteko tartea.

GAZTELU:

Arrantzarako kala, 43º 40’ ipar, 1º 50’
sartalde, Hondarribiatik iparraldera
40 milietara.

GELDU:

Arrainak botatzen duen adurra, litsa,
zikina.

arrantza-ontzientzako

GAZTAINAPE:

GARDA:

Arraunaren zama, estropu-leku.

Plankton. Ur azalean ugari egoten den
arraintxo ñimiñoa. Itsasoan ibiltzen
da, antxoa, sardina eta atunaren janaria izanik. Gure aurrekoen esanetan,
antxoa sasoian plankton asko izatean
antxoate ona izaten zen.

Gezur-etxe, 1903-1965.
Agustin Arrizabalaga «Atunak egina

GEZUR ETXE:

Herriko estalpezko eraikin irekia,
arrantzaleek itsasoari begiratuaz, eguraldiaren egoerarekin jabetzeko.
Guzurretxe.

GILA:

Ontziaren azpiko partean luzera guztian doan pieza luzea. Ontziaren oinarria izanik bertatik irteten dira barengak.

GILA AZPI:

Ontziaren gilape ingurua.

GILA KONTRA:

Gila ondoa. Gilari itsatsia.

GINBALET:

Birabarki. Zurgintzan zura zulatzeko
tresna. Latro txikia.

GINARA:

Arrain-ontziak bere norabidean alde
batera edo bestera eginiko aldaketa.

GINARRA:

Arrainari itsasoan gau ilunean nabarmentzen zaion fosforeszentzia, dirdira.

GOIALDE:

Ondarroako itsasaldean ekialdea, eta
beste itsasalde batzuetan eskuinaldea.

GOIALDE BELTZ:

E U S K A L

GOIZALDE:

Arraunean estropuak ateratzen duen
zarata.

Egunsentia.

GOIZEKO IZAR:

Goizaldean ekialdean egunero agertzen den planeta, planeta bera urte
sasoiaren arabera aldatzen da.

GOMA-FARDO:

Bigarren munduko gerratean, 4.
hamarkadako aurreneko urteetan,
itsaso zabalean aurkitzen ziren 100
bat kiloko kautxu gordinezko alanbreekin lotutako plantxa multzoen fardoak.

GOIBURU:

GONIOMETRO:

GOIBURUKO HARI:

Sarearen goiburua lotzeko erabiltzen
den haria, dagokion lodierakoa.

GOIBURUKO ORRATZ:

Sarearen goiburu aldea josteko sare
konpontzeko orratz lodia.

GOIHERRI:

Arrantzarako kala 43º 33’ ipar, 2º 36’
sartalde, Eatik 10 milietara.

GOI ILUN:

Ardoreko arrantzarako oso ona izaten
da, arrainaren fosforeszentzia hobeto
ikusten baita.

GOIKO GARLINGA:

Irrati seinaleak markatzen dituen irrati-goniometro gailua, arrantza-ontzia
itsasotik lehorrerako norabidean gidatzeko, XX. mende erdira azaldua gure
artera.

GORANTZ EGIN:

Arrainak hondotik azalerako bidea
hartu.

GORDA:

Legatz tamaina ertainekoa. Arrain
zuria. Osasungarria.

GORRIAK:

Antxoa gorriak. Antxoak multzotzean
ur azalean hartzen duen kolore gorrizka, multzoa areagotzean kolorearen
iluntasuna nabarmenduaz, beltz tankera heltzeraino.

Sarearen goi aldeko jostura lodia, bertan kortxoa lotzeko.
Zeru gaua izarrez betea, oso dirdiratsu.
Goialde lainotsu. Goiko gurma.

GOITARRAK:

Ondarroako arrantzaleen hizkeran,
norbere
herritik
ekialderantz,
Hondarribiraino bizi diren arrantzaleak.

GRANPIN:

Ankila nahiz ainguraren antzerakoa
baina txikiagoa. Arpeue.

GUARDA KALOR:

Arrain-ontziari makineria estaltzeko
instalakuntza.

GUARDA KALOREKO
TAPA:
Makinako gelarako sarbidea.

GUARDA ARRAINAK:

Arrain-ontziaren bizkarrean ken eta
ipintzeko oholak, bertan kaxak eginaz, arrantzatutako arraina atontzeko
eta ez mugitzeko.

GUARDA ARRAINEKO
HAGINAK:

Guarda arrainari behealdetik urak
irteteko eginiko jan gune txikiak.

GUARDIAN:

Kaian gauerako arrasteko ontzi zaintzailea. Zaintzaile.

GURMA ITXI:

Gurma edo laino lodia. Gurma zarratu.

H

HABEAK:

GOI IZARTSU:
GOI LAINO:

K A B I A

GRAKADA:

Ondarroatik mendebaldera, itsasaldearen zeru aldeko iluntasun nabarmena, eguraldi txarraren seinale. Sarritan
alde horretatik heltzen baita Ondarroa
aldera eguraldiaren giroa.
Sarearen goialdeko edo kortxo aldeko
errefortzua.

K U L T U R A R E N

Antxoa gorriak

GORRIETAN:

Antxoa gorriaren erako arrantza,
antxoa ur azalean, toki batuan eta
multzoan bildurik agertzen denean.
Egoera horrekin baliatuz arrantzaleek
sarea luzatzen dute arraina inguratzera.

Ontziaren goialdearen eta saihetsen
euskarri gisako hagaxka luzeak.

HAGA:

Lehorrean sare bustiak zintzilikatzeko.

HAGIN ZORROTZ:

Atunaren familiakoa, zuriagoa eta
orokorrean txikiagoa. Gehienbat, pare
bat kilokoa.

O n d a r r o a
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HAITZ-ARRAIN:

Haitzetako arrantzarako arraina.
Haitzetan kokatu, bizi, edo egokitua
den arraina.

HAITZ AZPI:

Bolintxetako
kala
Ondarroatik
Lekeitiora erdibidean, Karabineroen
kaseta eta Saguztan bitartean.
Atxazpi.

HAITZ-MUTUR:
Haitz tontorra.

HAITZ NAGUSI:

Ondarroako kaian itsasalderako haitz
lerroaren haitz nagusiena.

HAITZ ZURI:

Deba eta Zumaia bitartean itsasertzeko sardinatarako kala, Itziar azpitik
gertu.

HAITZEKO ARRAIN:

Haitzetan kokaturik dauden arraina.
Atxeko arrañe.

HAIZE BELTZ:

Haizete gogorra eta hotza, batez ere
iparraldekoari dagokionez. Neguko
ekaitz gogorra. Erauntsia.

HAIZE BERDE:

K U L T U R A R E N

K A B I A

HAIZE HOTZ:

Batez ere neguko kanpaize edo iparra,
hau da, ipar eta ekialde inguruetako
haizea.

HAIZE-OIHAL ORRATZ:

Belak josteko burdinazko orratz
luzea.

HAIZE-OIHALAK:

Belak, arraunekin batera beharrezkoak izan ziren txalupetara makinak
heldu ziren arte. Harrezkero, desagertzen doazen heinean, ezagutu izan
ditugunen artean gehien erabilitakoak
hauek ziren: Atzeko latina, aurreko
latina eta troku, azken hau ontziaren
aurrealdetik erdialderakoa izanik.

HAIZE OLATU:

Baga, bidazoi. Haizeak urrunetik sortutako itsasoaren higidura. Hondoko
itsasoa.

HAIZEALDE:

Haizeak edo olatuak ontzia jotzen
duen aldea.

HAIZEBE:

Haizeak edo olatuak ontzia jotzen
duen beste aldea. Haize-babes. Alde
baretsuago. ("Zorioneko lurraldea").

HAIZE ORRATZ:

Haize amorratua.

HAIZE BOLADA:

Unean uneko haize indartsua.

Itsas orratz. Itsasoan norabide jakinean ibiltzeko hogeitamabi haize edo
norabide adierazten duen gailu magnetikoa. Konpasa.

HAIZE FRESKO:

Eguraldi berotako hego haize sargori
errea.

HAIZE HOTS:
Haizearen zarata.
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HAIZE ZORO:

Neurririk gabeko haizea.

HAMAIKETAKO:

Arrantzalearen ordu bereko janaritxoa, sagardo edo ardo zurrutada egiteko.

HAMARRATZ:

Karramarro. Olagarro.

HANKA:

Arrain-ontziaren atzeko alde bakoitzeko gunea, atzeko berrila.

HANKAKO:

Traineruko atzekoaren (patroiaren)
aurreko arraunlaria.

HARBIDE:

Ondarroan Arrigorritik
Saturraranerako bidea.

HARI LODI:

Sarearen kortxo aldeko eta berun
aldeko haria, bihetzeko haria.

HARI MEHE:

Lanerako gogo gutxi. Ahalmen ahula.
Gogorik eza. Hari mehie.

Haize orratza

HAIZE USTEL:

Trumoi haizea, bat batean sortu eta
gehien bat berehala geldiarazten den
haizea.

HARRI PENDULU:

Arrantzan eskuz erabiltzeko, lokarriaz lotutako harri handirakoa; harria
ondora bota eta arrainak mugiarazi
eta hauen argiak sumatzen ziren ikusteko. Ardora, korda eta abarretarako.

HARRIKATZ:

Baporeentzako galdaretan eta etxeetan sua egiteko ikatza.

HARRITXU:

Arrantzarako kala 43º 30’-43º 33’
ipar, 2º 23’ 2º 30’ sartalde,
Ondarroatik iparrera 10-12 milietara.

HATZ:

Sarearen kortxo edota berunari sare
mamia lotzeko. Bihetza.

HAUTS:

Eguratsaren gardentasunik
Egurats lodirakoa.

eza.

HEGALABUR:

Arrain honek alboetan hegal motz
bana du eta haragiaren kolorea gorria
du, bere arrantza, gehienbat, eskuzko
kanabera lodiarekin eginaz. Oso
indartsua da eta tamainaz hegaluzea
baino askoz ere handiagoa izatera heltzen da. Japonian, arrain gehienak
bezala, gordinik jaten dute, hegalabur
handia oso estimatua izanik.

HARI ZURI:

HARILDU:

Tretzetako mataza-haria harilkatu.

HARRI HANDI:

Ondarroatik
eta
Lekeitiora
Txanterrika eta Gaztainape artean
dagoen bolintxetako Kala.

Hegaluzea
hegaluzea harrapatzeko arrain itxura
duen engainu batekin. Hegaluzearen
haragia hegalaburrarena bezain gorria
ez da eta bere hegal biak luzeak dira,
bestela, antzerakoak izanik. Alasean
eskuzko kanaberak ontziaren istriborrean luzatzen dira arrantzara, amuzki
biziarekin, normalean antxoa txikia
hegaluzearen kasuan eta hegalaburrarenean txitxarroa izanik.

HEGO HAIZE:

Herriko haize. (Egoera honetan gure
itsasaldea argi egoten da). Halaber,
haize honen ostean gure itsasoetan
maiz eguraldi txarra izaten da.

HEGO HAIZE ATSEGIN:

Atun familiako arrainik estimatuena,
orokorrean. Bere arrantza atunetearen
lehen aldian kazea deituriko erara egiten da. Hau da, ontzia "korrelatiban"
edo ohiko abiadura baino txikiagoa
daramala, amua atoian eramaten da,

HELIZEKO PALA:
Helizearen besoetako bat.

HELIZEKO PRENTSA:

Helizeko ardatzaren prentsa, arrantzaontziaren kanpotik barrura urik ez
sartzeko.

HELIZEKO ZORRO:

Helizeko ardatzaren zorroa, arrantzaontziaren atzeko korasteko ardatzaren
euskarri.

HERRIKO BANDA:

HEGO HAIZE SARGORI:

HONDALE GARBI:

Herriko haize gorri. Andreen haizea.
Errekaxe gorri, Andran Haxi.

HELDU:

Traineruko atzekoak (patroi) arraunlariei adore emateko hitza. Baita ere,
arrainak aparailuan ten egin.

HELIZE:

Arrain-ontzia mugitzeko bere makineriaren indarrarekin, ardatz baten
inguruan biratzen diren pala batzuen
multzoa.

Itsas hondo hareatsu edo lohitsu.
Hondoa harririk, haitzik edo bestelako oztoporik gabea.

HONDALE TXAR:

Itsas hondo harritsu edo oztopobide.

HONDAR OLATU:

Hondartzetan bat batera sortu eta
apurtzen den olatua.

HONDARRA:

Ondarroako itsasaldeko gune bat.
Hondar, hondartza, hondakin.

HONDARRAZPIKO:

Hondar azpian egoten den trakino txikiaren antzeko espi pozoidun eiherazaina.
Hondarrazpikoa

HEGALABUR
HANDIETARAKO
AMU BAKARREKOA:

HEGALUZE:

Helizeko prentsa lotzeko nahiz askatzeko giltza.

Itsasoan arrantza-ontziaren herrirako
edo kairako norabidea. Barruko
banda.

Hegalaburra

Atunetarako, ordea, amo-pala bakardun eta bi garrangako amua erabiltzen
zen, garranga biko amu.

HELIZEKO GILTZA:

Herriko haize panperoa. Errekaxe
panperu.

Helizea

Atunetarako malutak lotzeko erabiltzen zen josteko hari zuri arrunta.
Atunetarako sokalea osatzen duten
hari mehetako bat, eskuan eduki ezin
ziren atunetarako aparailuei zuztarrak
egin eta hau apurtzerakoan arrainak
heldu zuela jakiteko.

HAIZE GORI:

Haize amorratu, itsasoa erabat astintzen duen haizea.

Haize zatarra, zakarra, erabat indartsua, zazkarra.

HARIL:

Indar aldetik haize berdea baino ahulago eta tenperatuta aldetik hotz
gutxiagokoa.

HAIZE HARRO:

HAIZE ZAKAR:

HELIZE KONPENTSA:

Helizearen eta arrantza-ontzi berriaren aztertze, neurtze eta zuzenketa
ekitaldi ofiziala. Txalopi konpentsa.

HELIZEKO ASKOI:

Helizea bere ardatzean lotzeko pieza.

Patxi Etxaburu
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«NUN» laburmetraia.
JUAN BIDEGAIN

KIRMEN URIBE

GOTZON IPARRAGIRRE

2008

ANA URKIZA

«THE DOCTOR» dokumentala.
TAMARA MURUETAGOIENA

musika

JOXEMARI URTEAGA

LEIRE BILBAO

EGILE UGARI.
Ondarrutarrak:
JON FERNANDEZ,
JOXEMARI URTEAGA,
KIRMEN URIBE
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J. GOIKO
JONNY GERRIWELT & TFB
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TUBOSKAPI
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«UN POCO DE CHOCOLATE»
luzemetraia.
AITZOL ARAMAIO

PANTXO BEDIALAUNETA.
YOLANDA EIZAGIRREren
argazkiak.
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KEU AGIRRETXEA
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UDALETXE ZAHARRA
UDALAREN ASMOA
TOKIZ ALDATZEKO (PERI)
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KONTZEJU ZAHARRAren
BALIO ARTISTIKOA

MARIANO JOSÉ DE LASCURAIN (1831)

O

Maite García Velasco eta
Oier Otxoantezana Berriozabalgoitia.
Arkitektuak

ndarroako Kontzeju Zaharra bezala ezagutzen
dugun eraikina, 1850etik elizari itsatsita dagoen
eraikina da. Hain ondo dago lekuan integratua,
jende asko ez dela konturatu eliza gotikoaren ataria osatzen
duen eraikina udaletxe neoklasikoa dela.
Ondarroako Herrigune Historikoa Birgaitzeko Plan
Berezia dela eta, Santa Maria elizaren fatxada ikus dadin
Kontzeju Zaharra tokiz aldatuko dutela kaleratu dute. Ez al
da Kontzeju Zaharra elizaren fatxada? Ez al da geure historian zehar garrantzi handia eduki duen eraikina? Zer dauka
gaizki hortik kentzeko?
Ondarrutarrok eraikin garrantzitsu hau hobeto ezagutzeko eskubidea dugu, daukan balio historikoa eta artistikoa
ezagutzeko eta bere tokia orain okupatzen duena besterik
ezin dela izan jakiteko.
Udaletxe Zaharra, 1831n proiektatu eta 1850ean
eraiki zen. Ondarroako Alde Zaharrean aurkitzen da, Santa
Maria elizari itsatsita, honen aterbea eta fatxada osatuz.
Egun, oso baldintza onetan mantentzen den eraikina da.
Beranduago azalduko den bezala, eraikinaren jatorrizko
izaera gehien izorratzen duena, aterbean kokatutako galdara gela da, sartzeko bost baoetatik hiru estaltzen baititu.

ARKITEKTUA:
MARIANO JOSE DE LASCURAIN
Bergarako arkitektu honen lanak lau hamarkadatan
zehar garatu ziren, gutxi gora behera, 1825-1865 urteen
artean. San Fernandoko Arte Ederren Akademia Errealeko
meritu kidea 1829an, bere lana ilustrazioko balioenganako
leialtasunagatik eta bere obren kalitate arkitektoniko bai
urbanistikoagatik nabarmentzen da.
Donostiako udal arkitektua izan zen 1833tik eta
Gipuzkoako hiriburuaren berreraikuntzan lan egin zuen.
Gipuzkoako Bide-Zuzendari kargua ere izan zuen, Arlaban
mendi portua eta Zarautzeko ur portua (1857) agintaldi hartan burutu zituelarik.
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Silvestre Pérezen diszipulua kontsideratzen da.
Berarekin batera lana egin zuen 1843an bukatutako
Mutrikuko elizaren obra zuzendaritzan.
Bere obren artean ondorengoak nabarmentzen dira:

- Zaldibiako Santa Fe elizaren zabaltze lanak – 1825.
- Lekeitio udalaren berrikuntza – 1831.
- Azkoitiako upelen iturria – 1831.

- Ondarroako Kontzeju zaharra –1831.
- Azpeitiako latsarria – 1842.

- Beasaingo San Martín de Loinaz basilika – 1847.
- Ondarroako astilleruko arrantza-garbilekuak –
1848 (desagertua).

- Arbatzegi–Munitibar-ko SanVicente eliza – 1848.
- Markinako hilerria – 1851.

- Elgoibarko frontoia – 1863.

- Ondarroako frontoia – 1865 (desagertua).

- Bergarako Jesusen Sorkundearen eskola zaharra –
1865.
- Oñatiko foruen enparantza – XIXko bukaeran.

AURREKARI HISTORIKOAK ONDARROA 1327-1852
Ondarroa 1327an sortu zen merkataritzaren gorakadaren garaian, horretarako oso aproposa zen kokapenean:
Bizkaiko mugan, itsasadarrarekin eta itsasorako irteerarekin.

Lekuaren orografiak erabat baldintzatu zuen hiriaren
sorrera: itsasadarraren meandro batek inguratutako haitzezko mendigunea. Hiru ziren jatorrizko kaleak, Kale Handi,
Ipar kale eta Goiko kale (egun Txomin Agirre). Beraien
artean forma triangeluarra osatzen dute puntu fokal komun
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batekin erpinean non 1480 geroztik Santa Maria eliza kokatzen den. Pentsa daiteke bere ordez, hiru kaleek bat egiten
zuten puntuan, beste tenplu bat zegoela zeinen gainean
Santa Maria eraiki zuten.
Kontutan izanda Erdi Aroko plazak bizpahiru kaleen
arteko elkarguneen zabalgune txikiak zirela, eta
Ondarroako topografia berezia ezagutuz, eliza kokatzen
zen puntua ere herriko plaza nagusia zen.

Erdi Aroan Bizkaian, udal mailako arazoak "Auzokontseilutan" erabakitzen ziren; hiribilduen, elizate, bailara
edo erreinuen kontseiluak ziren, ahozkoak eta hasiera batean ez zen ezer idatziz jasotzen; hemendik abiatuta udaletxeak sortuko ziren. Bilerak orokorrean elizen aterbean
burutzen ziren (hortik eliz-ate izena). Bilera hauek egoteaz
gain, jokoak eta kirolak ere burutzen ziren bertan. Beraz,
elizaren ataria herriko tokirik publikoena zen eta horregatik
ez da harritzekoa, Jaurerriko udaletxeen tipologia bat elizen
atarien gainean eta hauei itsatsita eraikitakoa izatea:
(…) «Tenpluei itsatsitako udaletxeak erlijiosoa eta zibila bateratzearen erakusle dira. Oso egitura xumeak dira, bere eraikuntza betiko elizako
ataria aprobetxatuz, bere gainean areto bat altxatzean datza, bertan Kontseilua kokatzeko. Horrela,
Udaletxea elizatearen elkarbizitzaren zentroan
kokatzen da, bai ikuspuntu espiritualaren bai ludikoaren aldetik, beraien alboan botere zibilaren sinboloa ipiniz».

Hala ere, Udaletxe mota hau, Jaurerrian gutxien
agertzen dena da. Jatorria XVIII. mendean dauka eta bakarrik hurrengo mendeko bigarren erdira arte iraun zuen.
Orokorrean, Jaurerriko elizate batzuetan egin ziren eraikuntza xumeak dira, izaera herrikoiarekin. Dudarik gabe,
salbuespena Ondarroako Udaletxe Zaharra da, mota honetako ezagutzen direnetatik azkena. Hiribilduan eraikitzen
den bakarra da eta gainera, bertsio landuan.
Garai barrokotik bi bakarrik diraute: Etxebarria eta
Zaldibar, biak XVIII. mendekoak eta elizateetan eraikiak.
Zeanuriko Udaletxe Zaharra, XIX. mendeko erdialdera
eraitsita, gaurko udaletxea eraiki zen garaian, mota honetakoa zen. Eraikuntza-mota garatuko da eta neoklasizismoan
eraikuntza-mota konplexu eta esanguratsuagoak aurkituko
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dira: Dima, Mallabia eta bereziki Ondarroa. Ezagutzen dira
ere mota honetako eraiki gabeko proiektu bi: bata
Abadiñoko elizaterako eta bestea Mañariakorakoa.(…)
"Estudio histórico-artístico de las casas consistoriales adosadas a los templos parroquiales---Ana Isabel Leis Alava" -- Ondare. 20, 2001, 89. or.

Ondarroara bueltatuz, 1776. urtean, orduan elizari
itsatsita zegoen Kontzeju etxea handitu edo berritzeko ideia
zegoen gogoan. Eliza ideia honen kontra agertu zen, koruaren argizulo bakarra itsutzen zela argudiatuz, atarian dantzak jarraituko zutela eta dorrea eta kanpandorrea ezingo
zirela inoiz eraiki hauen oinarria eginda bazegoen ere.
1794an frantsesek herria arpilatu eta sua eman zioten, oso egoera ekonomiko larrian utzita. Hiru hamarkada
beranduago, 1820-23an errealista eta liberalen arteko
gerrak egoera hau areagotu zuen. Edozein kasutan, beharrak eraginda, 1831n, udal areto berri bat eraikitzeko neurriak hartzea erabaki zuen udala batzak:
"...que mediante esta sala, esta ademas de
amenazar ruina mui indecente, inmediatamente se
demuela y pongan los medios oportunos a fin de
levantar nueba con alguna decencia.. "

Bizkaiko Aldundiko Artxibo Historikoa. Ondarroako
Udal Artxiboa. Dekretu liburua 1826-1838, 88. or.. 1831ko
ekainaren 20ko Dekretua.
Urte horretan bertan Mariano José de Lascurain arkitektu ospetsuak -San Fernandoko akademikoa- idatzitako
gutun bat dago non adierazten zuen oso aurreratuta zeukala udaletxearen diseinua. 1833an lehenengo gerra karlista
hasten da eta Lascurainen proiektua etenda gelditzen da.
Azkenik, 1850 urtean berriz aztertzen dute udaletxe berriaren eraikuntza, oraingoan inolako eraikuntzarik ez dagoelako eta orduan lokalak alokatu beharrak suposatzen zuen
kostua nabaria zelako. Suposatzen da, existitzen zen eraikina, gerratean desagertu zela lurreratzeko egoeran zegoelako, bota zutelako edo eraso militar batek eraitsi zuelako.
Urte horretan bi urtez luzatuko ziren obrak hasten dira eraikinaren amaiera 1852an izanik.
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ERAIKINAREN BALORAZIOA
ALDE KONPOSITIBOETAN
Ilustrazio garaian eman zen mugimendu artistikoari
neoklasizismoa deritzo. XVIII. mendeko erdialdera hasten
da eta XIX. mendean zehar luzatzen da. Eredu soziala,
politikoa eta ekonomikoa berrikusten den garaia da. Gizaki
eta gizartearen eraldakuntza eta hobekuntza desiratzen dira
eta justuagoa den berdintasunezko gizarte berri bat bilatzen
da, beti ere arrazoizko ikuspuntutik begiratuta. Balore laiko
eta zibilak aristokratiko eta erlijiosoen gainetik nagusitzen
dira.
Arkitektura, gizarte berri baten zerbitzura ipintzen
da, eta arkitektuak garapen soziala eta funtzionala edukiko
ditu ardura nagusien artean. Erabilpen komunitarioa daukaten eraikinak sustatzen dira, ospitaleak, azokak, liburutegiak, udaletxeak, akademiak...
Proiektatzerakoan perfekzioa eta purutasunaren
ideiak bilatzen dira, aintzinako garai klasikoa jarraitu beharreko eredua izanik. Oso teknika zorrotza
aplikatzen da eta balore berriak oreka, baretasuna, neurritasuna eta doitasuna izango dira,
modu honetan, eraikinak ideal grekoaren
ideiak erakutsiko dituztelarik: ordena, proportzioa eta harmonia.
Euskal Herrian 1763an burgesia, aristokrazia eta kleroko kideek Euskalerriaren
Adiskideen Elkartea sortzen dute. Erakunde
honen helburua garai hartan indarrean ziren
ezagutzak aberastu zitzaketen hainbat gai,
arte, diziplina, zientzia, jarduera literario,
sozial eta giza jarduera lantzea eta sustatzea
zen. Batzordeetako bat arteaz arduratzen zen,
aipatu garaiko baloreekin. Marrazketa eskolak sortu ziren eta hauek ondorengo Arte eta
Ofizio Eskolei bidea eman zieten. Eskola
hauetan gainera, arkitektu asko hezi ziren,
gerora Euskal Herrian eraikitako hainbat obra
ospetsuren egileak.
Testuinguru honetan kokatzen da
Mariano Jose Lascurainen udaletxe ondarrutarra, aipatu baloreekin zeharo bat datorrena.

«Se apareja en sillería caliza gris
veteada,de grandes bloques de piedra
pseudoisódoma,magníficamente labrada
a bujarda»,

(…) Eraikitzen da zaindun kareharri
grisezko harlanduekin, harrizko bloke handiekin, ezin hobeto landuak mutxarda modura fatxada nagusian eta izkinetan, egituraren
elementuetan eta baita aldameneko fatxadako
baoen eraikuntzan ere. Gainontzeko hormak
luzituak daude, harri arruntarekin egindako
aparexu bat ezkutatuz.
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Bere altxaerak tentsio handiko bolumen batean artikulatzen dira, lau solairu gehi ganbaraz osatuak eta oso
ondo antzematen direnak altxaera lateraletan; fatxada nagusian ordea lerro horizontalengatik estaliak agertzen dira:
erlaitzak, inpostak, arkitrabeak...

Eraikinaren fatxaden artean, nagusia da interesgarriena. Baoak hiru ardatz bertikaletan antolatzen dira, erdikoa indartuta dago behean edikulo batekin eta goian balkoi
batekin; era berean, plaka leunarekin egindako inposta
batek oso ondo definitzen diren bi gorputzetan banatzen du
fatxada nagusia. Gorputz hauek izaera ezberdina daukate
multzoaren batasun estilistikoa eta tematikoaren barruan.
Beheko gorputzak ataria hartzen du. Atari honetara
abozinatutako hiru dinteldun baoetatik sartzen da, Santa
Maria elizaren arkupea osatzen dutelarik. (...)

Fatxada nagusiaren beheko gorputz hau puntu-erdiko
hiru arkutan banatzen da, (...) Antolaketa honek ez du ezkutatzen gorputz honen banaketa bi altueretan, ataria eta lehenengo pisua, arkuak bao termalak bezala ulertzen direlarik.

Beheko gorputzaren goiko aldean, ataria harlanduzko bi hilarengatik errematatzen da, edikuluaren taulamendua jasotzeko apurtzen delarik. Edikulo honek oso esanguratsuki indartzen du ardatz nagusia. (...)
Bigarren gorputzak, behekoak ez bezala, hormatal
leunak eta lauak erakusten ditu, ezin hobeto landuak. Bere
bi solairuak hiru dinteldun baoengatik argiztatzen dira,
behekoak enmarkatutako ate-leihoak bezala eginda. (…)

Erdiko baoa lateralak baino gehiago indartzen da
baketoen gainean egindako moldura zuzen batek osatzen
duen doselaren azpian babesten delako. Bao honen gainean
hiribildu arrantzalearen armak jasoko lukeen harmarria
aurkitzen da; "Lukeela" diogu zeharo galduta dagoelako
lantze heraldikoa. Azkenik, laugarren pisuan dinteldun hiru
bao txiki ikusten dira, inolako enmarkerik gabe. (…)
Fatxada lateralek ardura konpositibo txikiagoa daukate, bereziki iparraldera ematen duena, non hala ere, multzoaren elementu zoragarri eta egokienetariko bat kokatzen
den: sarrera. Harrizko eskailera bat da, hormari itsatsitakoa

A R A K A T Z E N

lehenengo pisuraino heltzen dena, ataria ondorioz erabat
libre utzita. Ekialdeko fatxada agian interesgarriagoa da
bere protagonismo bisualagatik. Baoen bi ardatz bertikaletan antolatzen da, fatxada nagusiarekin bat datozenak eta
harlanduzko pilastra birekin enmarkatzen da.(...)
"Estudio histórico-artístico de las casas consistoriales adosadas a los templos parroquiales---Ana Isabel Leis Alava" Ondare. 20, 2001, 97-100 or.

Egitura, harrizko horma perimetral batekin eta luzerako zentzuan eraikina bitan banatzen duen harrizko koloma eta egurrezko habe bateaz osatutako aterbe batekin
antolatzen da. Gainontzeko altueretan harrizko koloma
hauek egurrezko tentekoak izango dira. Egurrezko egitura
dauka eta teila arabiar gorriarekin amaituta dago.

Obraren exekuzio materiala eta bere finantzaketa,
hargintza lanak, arotz lanak eta igeltserotza lanak, baita
materialen aukeraketa zehatza, Lascurainek bereziki zaindutako kontuak izan ziren, Ana Isabel Leis Alavak idatzitako estudioan deskribatzen dituenen garaiko
dekretu eta saioek oso ondo erakusten duten
bezala.

ERAIKINAREN BALORAZIOA
BERE ALDE URBANISTIKOAN
Erdi Aroan hiribildua pieza trinko bat
bezala ulertzen zen, eta honen zabalgune
bakarra elizaren inguruan aurkitzen zen.
Plaza hau, denbora luzez herri batzarretarako leku bakarra izan zenez, kasu batzuetan
elizei itsatsitako atariak sortu ziren kontzejuko bilerak burutzeko.
Honen adibide, Ondarroako elizaren
ataria da. Jakina da bertan auzo bilerak ospatzen zirela.

Mariano José de Lascurainek 1831n
udaletxe bat proiektatu zuen garaiko beharren eta balioen neurrira eta aurrekoa aurkitzen zen toki berberean kokatu zuen.

Bere oin plantaren antolaketak eta
fatxada
nagusiaren
konposizioak,
Lascurainen konpromezua erakusten dute
alde batetik lekuaren baldintzak ebazteko eta
aldi berean udaletxe batek dituen beharrei
erantzuteko.
Horrela, Kontzeju Etxea erreferentzi
puntu den kaleei estuki lotuta dago, Kale
Handi eta Goiko kale. Eta aldi berean eraiki
zen garaiko multzo monumentalaren baitan,
oso toki esanguratsuan kokatzen da.
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Kale Handitik hurbiltzen garen heinean, nahiko estua
den kale honetako fatxadek eta kaleak berak, azken zatian
%14ko maldarekin, Kontzeju Zaharraren erdiko zatia
nabarmentzen laguntzen dute, hain zuzen ere, kontu handiz
eraikita dagoen zatia, aurreratzen den edikuloarekin, eta
honen gainean aurkitzen den balkoiarekin, horrela sarrera
nagusia nabarmenduz. Hurbiltzean, gero eta nabariagoa da
edikuloaren bolumetria eskultorikoa, fatxadako horma leunarekin kontrastean, eta ez bakarrik eraikitako moduagatik,
kokapenak ere idea horretan laguntzen bait du: eraikina ez
da kalearekiko elkartzuta, elizaren alineazioak mantentzen
ditu eta beraz fatxada pixka bat okertuta dago kale nagusiarekiko. Behin ataria pasatutakoan eta kale handiko ardatz
berberean, elizaren sarrerako atea aurkitzen da.
Bestaldetik, Goiko kaleko ardatza eraikinaren ertzarekin zeharo bat dator, horrela, kale honen erreferentzia,
bista bolumetriko honek osatzen du.
Goiko kaleko bukaeran, Kontzejuaren izkina dago.
Kale Handitik, Kontzejuaren parterik nagusiena ikusten da.

Ataria jatorriz, oso toki irekia eta eguzkitsua zen,
errekara, mendiari eta astilleruari (egun desagertuta) bista
ezin hobeak zituena, hegoaldera ematen duten bi baoei
esker eta egun itxita daudela gaizki kokatutako galdara gela
batengatik. Herritarrentzako leku erakargarria zen. Fatxada
ere, ideia hori azpimarratzen saiatzen da, oso hiritarra den
konposizio baten bidez, baoak gero eta zabalagoak eginez
behera goazen heinean, modu honetan sartzera gonbidatzen
eta egotera ere, harrizko jarleku perimetralak adierazten
duen bezala.
Nahiz eta fatxada simetrikoa eduki eta eraikin simetrikoa dela eman, barruko espazio nagusitik ateratako
eskailera eta hegoaldera irekita dauden bao biek portu zaharrera eta Santa Kutzera begira, eraikina tokira erabat lotuta
dagoela eta leku honek inposatutako baldintza bakoitzari
erantzuten diola erakusten dute.

Aipatu
guztiarengatik
ondorioztatzen
da
Lascurainek, ardura eta zehaztasun handiarekin kokatu
zuela eraikina plazan eta bai kanpotik bai barrutik erreferentzia toki bat izan zedin egin zuela. Kontzeju Zaharra
Pedro Mari Unanue plazako espazio urbanoa sortzen laguntzen duen eraikina da, eta bera egon ezean bai plazak bai
plazaren inguruneak beraien izaera guztia galduko lukete.
Ondarroako hiribildu historikoaren kanpo aldetik ateratako argazkian, eliza erabat nagusitzen da bere handitasunagatik; kontzejua ordea, kontsonantzia perfektuan
dago etxe-multzoak eratzen duen bolumenekin, bere horma
leunengatik, teila gorriarekin amaitua dagoen teilatu inklinatuagatik eta bere forma errektangeluarragatik, gainontzeko etxebizitzen artean "etxe nagusi" bezala nabarmentzen
delarik, daukan altueragatik eta herriko kaleen sarean daukan kokapenagatik, aurrez aurre.
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UDALETXE ZAHARRA,
ETXEBIZITZA MULTZOARI
AURRE EGITEN.

Hiribilduaren barrualdetik, bere kokapen estrategiko
eta fatxadaren eta atariaren tratamenduari esker, udaletxe
baten berezkoak diren indarra eta handitasuna lortzen ditu.

ONDORIOAK
Dudarik gabe Lascurainek proiektatutako Kontzeju
Etxea oraindik dirauen arte-lan bat da. Horren lekuko
1831n San Fernandoko Arte Ederren Akademia Errealeko
onespena eta egun bere sailkapena Eusko Jaurlaritzak argitaratutako Euskal Herriko Arkitektura Neoklasikoa (J.
Cenicacelaya- I.Saloña) katalogoan dira. Baina bere berezitasun artistiko arkitektonikoez gain, garai batean kostaldeko herri honen bihotzean kokatua egoteak bereizten du,
garrantzia galdu izan duena denboraren poderioz baina
oraindik historia asko gordetzen duena. Leku horretan
antzinako garaietatik herritarrak batzen ziren beren arazoak
konpontzeko asmoz, gaurko egunetan gertatzen den bezala,
baina beste arrazoi batzuengatik: ospakizun edo elizkizunen aurretik eta ondoren. Beraz Ondarroako memoriaren
zati bat da eta arkitektura obra gisa, Lascurain arkitektu
ospetsuak eginda Ondarroan gelditzen den obra bakarra
izateaz gain, behin frontoi zaharra eta "Astilleru"ko garbilekuak botata, herria bereizten duen alde historikoaren
parte da.
Herria etengabeko eboluzioan dagoen artelan bat,
baina aldi berean urteetan zehar iraunkorra den zerbait
bezala ulertzen badugu, konturatuko gara herriak berezko
historia eta memoria daukala bere baitan. Hau da, herria
bertan bizi den herritarren memoria kolektiboa da eta ondorioz memoria kolektiboaren proba materiala da. Proba hau
bai gertaerez bai lekuez dago osatua; leku berezi eta zehatzak, ezagutzen ditugun modura egin zirenak, era berean
bereziak eta zehatzak ziren egoera batzuei erantzuteko.
Kontzeju Etxea Santa Maria elizari itsatsita egoteko eta
bere ataria izateko proiektatu egin zen, aurreko udaletxeak
egiten zuen moduan, eta hori da dagokion leku bakarra.
Arkitektura lana, beste arte batzuk ez bezala, bere
inguruarengatik bereiz ezina da, bai fisikoki bai kontzeptualki, arkitektura-obra leku konkretu batean sortzen delako; toki konkretu hau bere baldintzekin batera programa
osatzeko eta geroko obraren garapenerako oinarrizko elementua da.

Arkitektura obra, gauza isolatua bezala ulertzea, hiri
espazioa gauza hutsa bezala imajinatzea da, antolaketa
estrukturalik gabe, distantziarik gabe eta erreferentzia punturik gabe. Irreala da.

Kontseju Zaharra, herrian ezagutzen den bezala, ez
da bakarrik Ondarroakoa eta bere herritarrena; daukan kalitate arkitektoniko apartagatik eta euskal tradizioaren erreferente sinboliko eta historiko den heinean, Euskal Herri
osoko memoria historikoaren parte ere bada, garai baten eta
momentu bateko gizartearen lekuko bezala. Hau da, Euskal
Herriko multzo-ondarearen parte da eta hortaz eskubidea
daukagu beraz disfrutatzeko eta bera zaintzeko betebeharra;
modu honetan, herri bezala daukagun izaera eta memoria
historikoa mantenduko dugu.
Ez dago inolako legitimitaterik ezaugarri hauetako
Ondasun bat desagertarazteko, beraz ezinbestekoa litzateke
Kultur Ondasun izendatzea sailkatutako kultur ondasunen
erroldan eta baita kultur Ondasunen zerrenda nagusian egotea ere.

Maite García Velasco eta
Oier Otxoantezana
Berriozabalgoitia.
Arkitektuak.

HIZTEGIA

Baoa: Horma batean irekitako tarte huts edo zulogunea,
oro har ate edo leiho bezala erabiltzeko izaten dena.
Mutxarda: Mutxardarekin (bujarda) landutako harria.

Erlaitz: Eraikin baten goialdeko irtengunea, azpialdea
euritik babesteko ezartzen dena. Taulamendu bateko goieneko elementua, frisoaren gainekoa.

Inposta: Eraikin baten fatxadan segidako bi oinen arteko
ebakidura-plano horizontala markatzen duen silarri-ilara
edo erlaitz-modukoa.

Arkitrabea: Arkitektura klasikoan, taulamendu baten
beheko partea; frisoari eusten dion elementu horizontala da,
eta zuzenean kapitel eta zutabeen gainean bermatzen da.
Bere egitura-funtzioa, leiho buruarena da, hau da, teilaturen
pisua zutabei transmititzea.
Taulamendu: Eraikin baten edota ordena arkitektoniko
baten goiko aldea, arkitrabe, friso eta erlaitzez osatua.
Edikulo: eraikin txikia da, zehazki tenplete bat .
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ARTXIBOAK
ARAKATZEN

Dagoeneko ohartu zara, irakurle, azken urte
hauetako ONDARROA urtekari guztietan ARTXIBOAK ARAKATZEN atala agertzen dela.
Izan ere, OHZ taldea ohartu izan gara Euskal
Herriko zein Euskal Herritik kanpoko artxibo askotan gordetzen direla Ondarroako historia ezagutzeko
beharrezko edo interesgarri diren hainbat dokumentu.
Agiri hauek ondarrutar guztion eskuetan jartzea dugu gure elkartearen helburuetariko bat. Bide
honetan lanean ari gara azken urte hauetan. Batetik,
Artxibo horietan gordeta dauden Ondarroari dagozkion agirien zerrenda eta datuak eskuratzen ari gara.
Bestetik, zenbait kasutan, agiri horien kopiak eskuratu ere egin ditugu.
OHZren lan honi esker, esan dezakegu jadanik
eskuratu ditugula hainbat dokumenturen kopiak.
Batzuk fotokopiatuta; besteak erreprografiak. Hau
guztia Ondarroaren altxorra denez, Herri Arxiboan
gordeta daukagu. Interesatuok bertara hurbiltzeko
aukera duzue.

Nabari denez, OHZren helburua, Ondarroari
dagozkion Agiriak Herri Artxiboan biltzea garrantzitsua izanik ere, ez da honetara mugatzen. Beste
pausu bat ere eman nahi dugu: agiri horietaz baliatuz, ikerketa lanak ere burutzea, alegia. Honen lekuko dituzue ONDARROA ERDI AROAN eta ONDARROA ON DALA 1OO URTE ataletan eskaintzen
ditugun artikuluak.
Ikerketa lan honetara bultzatzen zaituztegu
guztiok. Batez ere, Historia arloko ikasketak egin edo
egiten zaretenok. Herri Artxiboko ateak irekita dituzue agiri horiek aztertzeko.
Egia esan, ohartzen gara Herri Artxiboa gaur
egun ez dela aurkitzen egoerarik egokienean. Are
gehiago, ohartzen gara Herri Artxiboak gaur egun ez
dituela eskaintzen Ondarroa bezalako herri bati
dagokion Herri Artxiboak eskaini behar lituzkeen
aukerak. Ezta gutxiagorik ere! Jubilatu batzuen
lanari esker, gehien bat, funtzionatzen ari baita gaur
egun.

ARTXIBOAK ARAKATZEN atal honen helburuetariko bat OHZ elkartea egiten ari garen lan
honetaz zuok, irakurleok, informatzea dugu, hain
zuzen ere.

Gabezia hauetaz aspaldi ohartu ginen OHZko
kideok, eta Ondarroako Udalari ere aurkeztu genion
Herri Artxiboa herritarron zerbitzura jartzeko egitasmo zehatza. Azken aldi honetan badirudi Udal
Gestorako agintariek Herri Artxiboaren gaiari heldu
eta bideratuko dutela.

Ondarroari dagozkion Agiri bilketa lan hauen
lekuko eta emaitza dituzue ondorengo orrietan datozen agiriak.

Ea hurrengo urtekarian Herri Artxiboari buruz
berri zehatz eta pozgarriagoak eskaintzeko aukerarik
izaten dugun. Hala bedi.
ONDARROAN, 2008KO URRIAN.

Ondarroako Historia Zaleak

«Uno de los objetivos de OHZ, es la difusión de textos y documentos históricos que aparecen en todos
los archivos: sean del Estado o de Euskal Herria
.Tenemos confeccionado un “dossier-resumen” de
dichos documentos fundamentalmente de la Edad
Media que iremos comentando en URTEKARIS sucesivos, referidos a Ondarroa y/o Ondarrutarras.
En este año, me ha parecido interesante la publica-

ción de algunos, que he dividido en dos bloques: en
el primero sobre la confirmación documental de la
existencia en Ondárroa de unos importantes astilleros para la construcción de naos (3 ) en el siglo VXI
y el segundo bloque sobre “abizen jatorrak” o los
apellidos ondarreses más antiguos que aparecen en
documentos medievales escritos, así como en un
censo municipal.»
Fernando Agirre

ONDARROA 2008

17/2/09

10:30

Página 214

A R T X I B OA K A R A K AT Z E N

A R T X I B O A K

FORMULA USADA EN ONDARROA
PARA EL ARQUEO DE GALEONES
EN EL SIGLO XVI

Fernando Agirre Aramaio

S

e trata de un corto documento que se halla en el protocolo del escribano de Markina, Antonio de Abaytua
del año 1.598. Un pequeño comentario posterior
publicado en RIEV (Revista Internacional de Estudios
Vascos) fue realizado por Juan J.Mugartegui.
Dice así el documento:

«La quenta que se ha de hazer para saber las
toneladas de un navío o galeón como se hizo para el
Galeón de atrás.
Primeramente poner la suma (quiere decir la
medida) del anchor que el Galeon tuviera en la
manga en lo más ancho della y quantos codos tiene
que son............................................................
17

Y luego se ha de poner los codos y medida
que el dicho Galeon tuviera de altor en la camara
donde se echara la dicha primera medida avaxo en
lo mas ancho del Galeon que son ..................
10

6
y multiplicar los dos, o sea que la suma de (cifra) de
los
176
sea de poner avaxo su mitad............................ 88
que se a de multiplicar por la medida del numero de
codos que que el dicho Galeon tuviera en la esloria
que es el del........................................................ 47
Que da una suma (producto) de
.-------4.194

De esta suma (producto) principal , se han de
sacar las tres cuartas partes y dexar solo una quarta parte, que es esta suma............................ 1.048
Poniendose después la mitad de esta suma (cantidad) que es………………
524
Y esta suma de 524 se a de multiplicar por 5 lo que
da una suma de los……
2.620
De las que se an de quitar las dos letras de adelante y dejar en los 26………
26
Y estos se an de rebatir (restar) de los .....
524
en que quedan ......
que son las toneladas del galeón”
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2.- EXPLICACION DE
ALGUNOS TERMINOS.

ARQUEO. Volumen total de los espacios libres de
un buque, en la terminología actual. Hace 500 años, se
entendía como peso o tonelaje de un buque.

CODO. El codo romano equivalía a 0,444 metros.
En Castilla, el codo común era media vara que equivale a
0,418 metros.

GALEON. Embarcación a vela utilizada desde
mediados del siglo XV. Tienen un bajel (velas altas) y grandes, que se movía por la acción del viento. Eran barcos de
guerra poderosos, aunque podían usarse para el comercio o
la exploración.Los galeones famosos constituyeron la
“Flota de Indias” (Sevilla- La Habana) en el tráfico de mercaderías.

3.- BREVE COMENTARIO.

3.1.- Muchos puertos de nuestra costa tienen un rico
pasado en la construcción de buques, tanto pesqueros,
como de mercancías, y sobre todo, buques de guerra o navíos.

Sirva de ejemplo, que para la construcción de la
famosa “Armada Invencible” contra Inglaterra en tiempo
de Felipe II, está documentado que se construyeron más de
30 navíos en los puertos de Bermeo, Lekeitio, Ondarroa y
Mutriku. Para ello, en las desembocaduras de los rios, en
nuestro caso del Artibai, han existido astilleros en ambos
lados que construían importantes galeones y naos.
3.2.- Esta fórmula arcaica para los actuales ingenieros navales y que tiene su origen probablemente de algún
carpintero de rivera con muchos años de experiencia, quise
comentar con un ingeniero actual que tras estudio minucioso del texto, me comentó
“que esa fórmula bien analizada, tiene una
coherencia total, nacida de su propia cosecha y de
años de experiencia en la construcción de buques.
Que, similar fórmula lo tiene leído en algún libro de
historia referido a la construcción naval de los tiempos de los normandos y vikingos…

3.3.- En el comienzo del texto, dice “para el
Galeón de atrás”. Se refiere al galeón construido anteriormente. Da a entender que con esa misma fórmula se había
construido otro galeón y en el mismo astillero.
Precisamente estamos hablando del reinado de Felipe II
(1556-1598), que mantuvo numerosos frentes y guerras
contra Francia, Paises Bajos, Imperio Turco e Inglaterra.
Para cualquiera de estas guerras serviría este galeón y su
fórmula.
4.- UBICACIÓN DE LOS ASTILLEROS. Algunos
testimonios escritos sobre astilleros en Ondárroa, independiente del derruido hace unos 15 años, propiedad de José
Luis Arriola y Cía, hablan de la existencia de astilleros (en
plural) a ambos márgenes de la ría. Sabemos que la mayor
parte de los puertos vascos están precisamente ubicados en
las desembocaduras de alguna ría, y Ondárroa no es una
excepción. Originariamente el puerto de Ondárroa no es de
mar, sino del rio Artibai. Pero, ¿los astilleros?. El famoso
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jesuita P.Henao en el año 1.688 en “Averiguaciones de las
antigüedades de Cantabria”( libro 3º, cap.41) habla que en
esta villa
“ hay astilleros importantes para la construcción de naos para las armadas reales. A media
legua-Rentería- donde sube la mar y un pedregal y
descargadero donde cada año se desembarcan más
de 80.000 quintales de vena(hierro) para 10 herrerias mayores y otras pequeñas”.

En el AGS (Archivo General de Simancas) existe un
documento del año 1.496, dando licencia a Teresa de
Echevarria, vecina de Ondárroa, para edificar en la dicha
villa, junto al canal y astillero de una venta; y merced de su
propiedad. Y dice cerca de Rentaría de Amallo. A falta de
posteriores estudios sobre el tema, se puede concluir que en
tanto en Rentaría (astillero mayor inicial) como el
“Astillero Txikixe” (zona de Zaldupe) hubo importantes
astilleros en Ondárroa.

«EJECUTORIA A FAVOR DE
MARTIN PEREZ DE CAREAGA DE
MARKINA EN SU PLEITO CONTRA
EL CONCEJO DE ONDARROA»

ARCHV(Archivo Real Chancillería de valladolid) y AMO Municipal de Ondárroa), caja 003.
Copia simple de principios del siglo XVI . 20 folios (300 x 200 mm). Letra cortesana. Buena conservación.

L

a Real Chancilleria de Valladolid , equivalente al
Tribunal Supremo actual (ARCHV), emite en año
1.505 una resolución o auto a favor de Martin Pérez
de Careaga contra el Ayuntamiento de Ondárroa, por cuanto que ésta le quiere cobrar por los bienes y raíces (casas) y
una torrre, así como por una nao nueva que construyó en
Ondárroa, siendo él vecino de Markina, y contribuir allí por
esos bienes, excepto por la nao. Lo que se entendería ahora
como doble tributación por un mismo objeto. Este es el
fondo de la cuestión. Pero nuestro interés se centra en datos
colaterales que entraña el pleito. Sobre todo lo referido a la
NAO, construido en un astillero ondarrés.

1.- BIENES. En el censo de 1.514, este markinés
posee dos fogueras o casas: una en Kale Haundi y otra en
Iperkale, así como solar y huerta. En el pleito, así mismo se
habla en numerosas ocasiones de una torre, aunque no señala su ubicación o calle. Y añade que “en el cuerpo de dicha
villa avía a la sazón muchas casas e torres de gran estima
e valor e como fueron quemadas (año 1.463) e los suelos
quedaron calvos e oy dia estavan en tal estado que sus dueños en ellos no avían fecho edificio alguno”. En la fecha de
este fuerte incendio, su casa-torre fue hospital-refrigerio y
morada de muchos vecinos de la villa. Por esta razón se
repartió 36 robles como compensación de ello, y aprovechó
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para construir una nao y carabela. Con estos robles del
municipio y otros que compró de otros lugares. Añadir que
este señor había sido vecino de Ondárroa y ocupado el
cargo de alcalde.

2.- Precisamente en este período de su mandato
como alcalde, construyó “fiziera una nao en el astillero de
la dicha villa, la qual tenía e estaba en la ría e canal, aprovechándose de los montes concegiles della, con marineros
e pyloto della, aviendo navegado e aun aquel día se servían como un vecino principal de los vienes concegiles de la
dicha villa”.

Está claro que mientras fue alcalde de Ondárroa, y
aprovechándose de su cargo y de los montes comunales de
la villa, había construido en el astillero de Ondárroa, su nao

y realizaba el transporte de mercancías a otros puertos. Y
añade: “ e se governaban e reparavan quando venían de
sus viajes, aunque las tales naos fuesen fechas en ageno
lugar o en otra cualquier parte”. En su defensa, Martin
Pèrez de Careaga, argumentaba que “porque fiziere su nao
en la dicha villa e ganase dineros con ella non hera buena
consecuencia ni hera razón que por esto oviese de contribuir en Hondárroa, que muchos mercaderes de Burgos
azian naos en Bilbao e en otras partes e ganaban dineros
con ellas e non por eso se seguia que por las dichas naos e
por lo que se ganaba en ellas, oviesen de contribuir en las
derramas de los logares donde las dichas naos se fraguaban e navegaban. E no ay razon que porque los marineros
de Lequeitio navegaban en la villa de Vilvao, que los de
Vilvao oviesen de contribuir en Lequeitio”.

TESTAMENTO DEL
RICO NAVEGANTE
MARTIN IBAÑEZ DE MARKINA

Otorgado ante el Escribano del Rey el 22 de Septiembre de 1.497, D.Juan Saez de Legarra, en
Villaviciosa de Marquina. Testigos presentes: Pero Abad de Urquiza y Lope de Bengooelea, su hermano, y Beltrán de Ugarte y Juan de Meave y Martin de Munive, vecino de Hondárroa (sic).

D

e dicho testamento, dentro de la estructura clásica
de los testamentos de la época (pleno conocimiento, su creencia en Dios, Jesucristo, en la Iglesia
Católica, en los Reyes de España etc), ordena sea enterrado
en la Iglesia de Ntra.Sra. Santa María “que está situada
dentro en la Villaviciosa de Marquina en el lugar e suerte
que debaxo fare mención”.

Y relaciona todo su patrimonio personal, así como
sus deudas. Y como era habitual, deja la quinta parte de su
herencia a 3 órdenes: Santa Trinidad, la Merced, y Santa
Eulalia de Barcelona. Y objetos religiosos o dinero para las
iglesias de Santa María de Guadalupe, Santa María de
Xemein, Santa María de Herdoza, Santa María de
Zenarruza, San Martin de Murua, San Miguel de
Arrechinaga, Señora Santa Fimia de Igoz, San Pedro de
Barinaga, San Esteban de Arvinaga, Iglesia de Amallo,
Señor San Andrés de Echebarria y para el hospital de la
villa de Marquina.
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Deja a sus familiares (hermanos, primos, criados)
dinero en metálico. Así como a sus marineros, grumetes,
caballeros y testamentarios. Relata quiénes le deben (Rey
,mercaderes de Nápoles, maestres de naos etc), tanto en
metálico como en hierro, como a su vez a quien él debe,
pero si se le olvida alquién “ e si mostrare albalas firmadas por mí, e faziendo juramento en forma, que se les
pague de mi hazienda”. Y relaciona, ( importante para la
historia de Ondárroa), los nombres de ondarrutarras que le
deben dinero y la razón de la deuda. Y lo más importante,
prueba documental de cómo existian en la plena Edad
Media, importantes astilleros en la construcción de naos en
Ondárroa, con nombres y demás datos. Directamente habla
de naos construidos en los astilleros de Ondárroa, la artilleria y armamento confeccionado en Markina, que se halla
dentro de las naos.

Dice así:

«iten, me debe Martin de Munive, vezino de
Hondárroa, maestre de nao, doze ducados de oro
que le presté para faser gente para la armada que
agora entiendo faser con la ayuda de Dios».
“Iten, me debe Christobal de Estancona, seys
ducados de oro que le presté para fazer gente para
esta dicha armada”.

“Iten, lievo armadas quatro naos de la villa
de Hondarroa en las quales heredo e gozo lo
seguiente:

En la nao de dicho Martin de Munive, donde
lievo mi persona, todo el armamiento e la artilleria
es mia: lleivo en la dicha nao cien quintales de
yerro”

Iten, en la nao de Christobal de Estancona
todo el armamiento es mio, las armas e artilleria
que yo dy al dicho Christo Christobal. Parescieron
por un conocimiento que yo tengo del dicho
Christobal.
Iten, en la nao de Juan de Ayala, donde
Beltran de Ugarte va por capitán, el quarto armamento es mio, las armas e la artilleria, como e quando es mio paresciere por un conocimiento del dicho
Beltran e Juan de Ayala.

En la nao de Juan Martinez de Guilistegui e
Martin de Zuri de Concha, donde va por capitan,
Juan de Barrutia, vezino de Lequeitio, el quinto de
todo el armamento de la dicha nao es mío e las
armas e la artilleria que tengo en ella paresciere
por un conocimiento que tengo del dicho Juan
Martinez de Guillistegui.
Iten, tengo en las partes de Levante mi nao,
nombrada Santa Maria de Erdoza, que yo hize en
Hondarroa, en la qual nao van por maestres e fatores mios de la dicha nao e de otras cosas que en la
dicha nao les dexe e de las ganancias que Dios les
ha dado e les diere, a los quales les dy todo el cargo
de todo lo que dicho es, que son Furtunno de
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Gorozica, vecino de Hondarroa e Martin de Alzaga,
mi escribano de la nao, vezino de Hernani, la qual
dicha nao les dy en quito, sin ninguna deuda, ni
albalá, nin obligación sobre ella, con seis ancoras e
ocho cables, muy bien aparejada e con mucha artilleria e armas e capazetes e corazas, en que ay ocho
piezas de artilleria, las quatro son lombardas grandes, e las quatro pasavolantes grandes, e otra artilleria menuda: lombardas e pasavolantes que llegan
a numero de sesenta piezas, e mas de las dichas
ocho piezas. La qual dicha nao e artilleria e armas,
debaxo de la potencia de Dios, es toda mía.

Iten, mas dexe en la dicha nao, a los dichos
Fortunno e Martin, pan ,vino e queso e votas de
crne salada e candelas e faba en que ovo provision
para en seguimiento de su viage, lo cual dexo en sus
conciencias, e asy partidos con la dicha mi nao e
mantenimiento han fecho un viaje de Cartagena a
Horno, según que escrivieron en que me escrivieron
que podía sacar la nao setecientos e cincuenta
ducados de oro fasta ochocientos, de los quales yo
no tengo recibido nada, nin en cuenta ni razon, e asy
lo que gano en el dicho viage, como lo que ganare
de aquí en adelante la dicha mi nao, todo lo dexo en
su conciencia dellos e que en su juramento sean
creydos, e asy vien les he escripto por tres o cuatro
veces que pagasen el tercio o la mitad de lo yo devia
a la gente, sy alguna cosa mostraron que han pagado e truxeron mi cedula tal o de los tales, que han
pagado mando que se les tome e recia en cuenta; e
tambien les escrivi que vendiesen la nao al mijor
precio que pudiesen, sy por causa de ventura la han
vendido que asymismo sean creydos en su juramento, e que no sean tenudos de pagar mas de quanto
jurasen que la vendieron.

Iten, dexo a Juan Lopes de Ascue, morador de
Renteria, vezino de Hondarroa, cincuenta mil maravedies en castillanos e ducados de oro que me conpre doscientos quintales de yerro, por los quales me
tiene dado su conoscimiento firmado de su nombre.””
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ONDARRUTAR
ABIZEN JATORRAK

APELLIDOS ONDARRESES QUE APARECEN
EN DOCUMENTOS MEDIEVALES
DESDE 1.490 A 1.516
Fernando Agirre Aramaio

ACLARACIONES
1ª.- Son los primeros documentos escritos que aparecen como censo o padrón, o como propietario de un
solar,casa, edificio huerta etc, y que pagan sus impuestos al
Concejo o Ayuntamiento de Ondárroa.

2ª.- Todos estos documentos están publicados en la
colección de Eusko Ikaskuntza, bajo el título “Fuentes
documentales medievales del Pais Vasco”, referido a la
documentación de los archivos municipales de Ondárroa,
recogidas por el historiador Javier Enriquez Fernández. Y
sacados del archivo municipal de Ondárroa, que se hallan
en la Diputación.
3ª.- En esta relación de apellidos, nos hemos basado
en 8 documentos relacionados anteriormente, y solamente
enunciamos los títulos y brevemente su contenido, dado
que no ha lugar en esta pequeña publicación:
1º.- Con fecha 19 de Agosto de 1.495, el
Corregidor (Gobernador) de Bizkaia realiza visita
de buen gobierno a la villa, ante escribano o notario real (Reyes Católicos) y realiza diversas preguntas al alcalde y fieles(concejales) sobre la marcha
del pueblo y les da instrucciones de cómo deben de
funcionar .

2º.- Con fecha 12 de Noviembre de 1.495 el
representante del Capitán General de Bizkaia pasa
revista a las cuadrillas armadas de la villa formadas en alarde. Existen dos cuadrillas de 102 y 103
hombres entre 20 y 60 años. De los 205 se presentan
solamente 57 y el resto ausentes, en la mar o al servicio de sus altezas o “buscando la vida”(sic).
3º.- Con fecha 5 de Abril y 23 de Julio 1.498,
hay un laudo(arbitraje) dado por los jueces árbitros
nombrados por el Concejo de la villa de una parte y
los propietarios de los molinos y molineros de la
otra, sobre el peso de la harina y las maquilas de las
moliendas.
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4º.- Nuevamente con fecha 24 de Enero de
1.503, el Corregidor de Bizkaia, realiza una visita
de buen gobierno a la villa.
5º.- Así mismo, en esa misma fecha , el
Corregidor requiere a Juan de Rentería, fiel del año
1.501, para que muestre el poder de la villa.

6º.- Revisión de las fogueras (casas) de la
villa en el año de 1.511.

7º.- Documento que presenta el fiel Domingo
González del Puerto, a varios testigos para probar
que el Concejo debe de vender el esquilmo de los
montes para hacer frente a sus deudas. Fecha: 7 de
Octubre de 1.516.
8º.- Libro padrón del concejo de Ondárroa.
1.490-1540. Extenso documento (100 hojas) sobre
los bienes de los titulares de propiedades que deben
de pagar al Concejo. Interesante documento que
pueden sacarse conclusiones sobre los presupuestos
(al menos los ingresos) del Ayuntamiento, así como
quiénes eran los mayores contribuyentes del pueblo
y apellidos ilustres de la villa. Este libro, a entender
nuestro, debe de estudiarse mejor y posterior publicidad.

4ª.- Era habitual que los primeros apellidos o
muchos de ellos, sean toponímicos o del lugar de origen.
Por ejemplo: Amallo, Berriatúa, Gorozika, Asterrika,
Puerto, Arenal, Markina, Renteria, Ansosieta, Arleusa,
Arriaga (Arrixa), Asmendia,etc.
5ª.- En esta relación de apellidos, no hemos incluido
a políticos, escribanos, o que por razón de su cargo, aparecen en los documentos, pero que no los consideramos como
ondarreses.

6ª.- En el libro “ONDARROA”, de Agustin
Zubikarai, en las páginas 149-166, publica los apellidos
ondarreses que aparecen fundamentalmente en el libro
parroquial. Pero son apellidos posteriores sacados desde el
año 1.550 : “Ondarroako abizenak”, o “Ondarrutar abizen
jatorrak”.

A R T X I B O A K

7ª.- A nuestro entender y de acuerdo con los documentos escritos hallados en los archivos, éstos son los apellidos más “jatorras” ondarreses. Y da la casualidad, que la
mayoría de ellos

ABIZENA

ZENBAT PERTSONA

han desaparecido de Ondárroa, o apenas existen en la
actualidad. Muchos de ellos son apellidos ilustres históricos
como Aranzibia, Goitinis, Guillistegui, Licona, Apallua,
Garro, etc.

KARGO EDO OFIZIOA

GOROZIKA

18

RENTERIA

13

“

GOITINIS

13

“

“ piloto, escribano.

PUERTO

12

“

“ piloto, fiel.

9

“

“ bachiller, cantero.

ASTERRICA

8

“

ILLORO

8

APALLUA

ARANZIBIA

MARQUINA
ATEGUREN
CAREAGA

GUILLISTEGUI
ELANCHO

15

13
9

9

Etxen jabeak
“

“ piloto,alcalde,regidor,abad

“ regidor, tamborin,maestre,alcalde
rementero.

“ “
“
“

8

“

8

“

----

“ tonelero.

“ bachiller.
“ ----

vicario.

“

“ piloto, calafatero.

7

“

“ abad, piloto.

LECOYA

7

“

“

alcalde.

ZUAZO (U)

7

“

“

----

AULIQUIS

6

LICONA

ARESMENDIA
OLABARRIA
ANSOLA

7
7

“
“

maestre,alcalde, platero.

“ ---“

cantero.

6

“

“

----

AYARDIA

6

“

“

piloto, abad, alcalde.

GARRO

6

“

“ zapatero, fiel.

JAUREGUI

6

“

“

GAMBOA
IBARGUEN

6

6

“
“

“

“

“

herrero, fiel.
-----

“

abad.

abad.

ALBIZ

5

“

“

----

ROMO

5

“

“

piloto.

EGURROLA

4

“

“

IBARRA

4

“

“

URRESTI

4

ARRIOLA
URQUIAGA

IBAÑEZ DE RENTERIA
MEABE

5
5

4

4
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“
“
“

“
“

“

cirujano.

“

sastre, fiel.

“

alcalde.

“
“

-----

fiel.

calafatero, regidor.
carpintero, fiel.
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A R T X I B OA K A R A K AT Z E N

ONDARROAKO ERROLDA
1.511n

Archivo General de Simancas.Registro Gral. Sello
Fernando Agirre Aramaio

ETXE JABEEN IZENAK
1.- IPERKALE.

Lope de Lecoyan etxeetan. Bera bizi da.
Pierris de Iturrieta

“

Emaztekin bizi da

Mari Martinez de Sagarminaga. Alarguna. Pobrea

1 “

1 “

Martin de Carquizano. Bera bizi da.

1 “

Juan de Licona.

“

Mari Ruiz de Echebarria“

“

“

“

“

Catalina de Echabarrieta “

“

“ Pobrea.

Mari Saez de Egurrola

“

“

“

Pero de Garagarza

“

“

“

“

“

Mari Perez de Urquiaga “

“

Juan Martinez de Aulequis” “
Aparicio de Ibarra

Juan Ortiz de Ansola

“

“

Juan de Mallo (Amallo) “

“

“

Hortuño de Elancho”

“

“

1 “

1 “

1 “

1 “

“

1 “

1 “

“

“

“

Juan de Zandinis. Bera bizi da.
Juan de Goitiniz.

1 “

“

Teresa de Mugartegui . Defuntu. Alaba bizi da.
“

“

Juan de Licona.

O n d a r r o a
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“

“

“

1 “

Juan de Gardata. Defuntu. Suhiña bizi da.

1 “

Juan de Echebarria . Bera bzi da.

1 “

1 “

Juan de Berreño. Bera bizi da.

Cristobal de Guillistegui. Bera bizi da.

1 “

Juana de Gaston. Alarguna.Pobrea. Bera bizi da.

1 “

Mari Gonzalez. Etxetxoa. Bera bizi da.

1 “

Juan Saez de Goitiniz. Eskribau. Bera bizi da.

1 “

1 “
1 “

1 “

1 “

1 “

“

Juan de Olea. Bera bizi da.

1 “

“

1 “

Mari Perez de Renteria. Bera bizi da. Pobrea.
“

“

1 “

1 “

Juan de Urresti. Maestre. “

“

Abadio. Emakumea. Bera bizi da.

1 “

Teresa Gonzalez. Alarguna. Bera bizi da. Pobrea.

Juan Perez del Puerto. Bera bizi da.

Arumenza.

1 “

1 “

Errandocha. Bera bizi da eta Juan de Amalloa.

•

1 “

Mari Perez de Goitiniz. Alarguna.

Domingo de Ateguren. Bera bizi da.

220

1 fogera.

Cristobal de Estancona. Bera bizi da.

Maria de Zubiaur. Defuntu. Bere ahizpa bizi da.

1 “

Rodrigo de Egurrola. Bera bizi da.

1 “

Juan de Goitiniz. Pobre bat bizi da.
Maria de Gaston. Bera bizi da.

Ana de Echebarrieta. Etxe txiki bat eraiki zuen.

Catalina de Arenaza.... “

1 “

Mari Ochoa de Belendis. Bera bizi da.

1 “

1 “

Pero de Guillistegui. Defuntu. Emaztea bizi da.

2 “

1 “

1 “

Hortuño,

“

“

Bera bizi da.

Mari Saez de Zuaza. Bera bizi da.

“

“

1 “

1 “

1 “

1 “
1 “

1 “
1 “
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Mari Juan de Careaga. Pobrea. Bera bizi da.

2.-GOIKOKALE EDO CALLE DE ARRIBA.
Gonzalo Ibañez de Aranzibia. Bera bizi da.

1 “

Pero de Goitiniz. Emakume bat bizi da.

1 “

Juan Beltran de Mugartegui.

“

“

“

Gracia del Puerto. Bera bizi da.
Martin de Urruty.

“

Fortuño de Aransola

“

Rodrigo de Lariz

Mari Perez de Goitiniz.

“

“

“

“

“

“

“

1 “

1 “

“

1 “

“

1 “

“

1 “

Martin Ochoa de Zubillaga Bera bizi da eta Sancho de Marzana

2 “

Rodrigo de Ozollo. Defuntu. Emakume batzuk bizi dira.

1 “

Herederos de Pero Lopez de Asterrica. Oiñordekoak bizi dira.

1 “

Juan de Amalloa. Bera bizi da.

Lope de Jauregui. Defunto. Alarguna bizi da.

1 “

1 “

Maria de Iramategui. Bera bizi da.

1 “

Juan de Aluis. Bera bizi da.

1 “

Lope Ibañez de Renteria. Emakume bat bizi da.
Pero de Arzillo. “

“

“

Juan Ortiz de Illoro.”

“

Abad de Ateguren. “

1 “

1 “

“

“

1 “

1 “

Catalina de Orbe. Bera bizi da.
“

Juan de Tellaeche. Alargun bat bizi da.
Maria de Garazate. Bera bizi da.

Martin de Lecoya. Defuntu. Bere alarguna biza da

1 “

1 “

1 “

1 “

Juanico, cantero. Bera bizi da.

1 “

Juan de Leuro. Pregoi botatzaile.

1 “

Catalina de San Sebastián. Etxe txikia.
Domingo de Azcue. Bera bizi da.
Juan de Aya.

“

Domingo de Huesola. “

“

“

“

“

Maria de Sagarra. Alarguna. Pobrea. Bera bizi da.
Juan Perez de Iturreta. Bera bizi da.

1 “
1 “

1 “
1 “

1 “

1 “

Ochanda de Zuazaga. Bera eta ahizpa bizi dira.

1 “

Martin de Aransolo. Bera bizi da.

1 “

Ochanda de Estancona. Bere senarrakin bizi da.
Pascuala de Lara.

•

1 “
1 “

Martin Martinez de Munibe. Bera bizi da.
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Mari Juan de San Sebastián.
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“

“

“

1 “
1 “

“

“

“

Juan de Rentería. Defuntu. Alarguna bizi da.
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1 “

1 “

1 “

Domingo de Apallua. Bera bizi da.

1 “

Domenga de Ayardia. Alarguna.

1 “

Domingo de Arriaga. Bere alarguna bizi da.

1 “

Gracia de Auliquis. Bera bizi da.

1 “

Margarita de Gorozica. Bera bizi da. Pobrea.

1 “.

Catalina de Hernani. Pobrea.

3.- KALE HAUNDI EDO CALLE MAYOR.

1 “

Pero de Elorriaga. Bera bizi da.

1 “

Domingo del Puerto. Bera bizi da.

1 “

Beltran de Rentería.

1 “

Sancho de Elgueta, Martin de Auliquis eta Plaza.
Hortuño del Puerto.

“

“

“

“

“

“

Guillistegui, batxillerra. “
Rodrigo de Ubilla

“

“

“

“

“

3 “

1 “

1 “

1 “

Rodrigo de Ramón. Bere alarguna bizi da

1 “

Juan de Asterrica. Biza da Mari Juan de Garinaga.

1 “

Miguel de Elorrio . Bera bizi da.

Pero Garcia de Licona. Bera bizi da.

Pero Garcia. Martin de Alegria bizi da.

Beltran de Renteria. Bera bizi da.

1 “

1 “

1 “
1 “

Juan Martinez de Auliquis. Bera eta Martin de Angelua eta Mari Lopez de Ateguren .
3 “
Juan de Iraola. Bera eta Martin de Orozua, defunto eta Miguel de Gorieso
Pero Ortiz de Ayardia. Bizi da Pero Ortiz de Aguirre. Barberoa.
Martin de Aya. Bera bizi da.

3 “

1 “

1 “

María de Renteria. Bera bizi da.

1 “

Juan de Bermeo. Bera eta Maria de Barinaga eta Mari Ochoa de Iramategui

3 “

Lope de Licona.

“

“

“

Graci de Laseo. Etxetxoa. Pobrea.

1 “

1 “

Domingo de Garroa eta Lope de Albistur. Biak bizi dira.

2 “

Maria de Iramategui. Bera eta “maestre” Peroren oiñordekoak.

2 “

Gracia de Zurrola. Alarguna bizi da.

1 “

Maria de Ayala. Alarguna. Bera eta Teresa de Berriatua eta Mari Perez deOlano. 3 “
Juan de Igueldo. Bere emaztea bizi da.

1 “
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Mari de Unda. Pobrea.

1 “

Gonzalo de Aranzibia. Abad. Bera bizi da.

1 “

Juan Perez de Astigarribia. Bera bizi da.

Juan de Iciar. Barberoa. Bera eta Urtiona bizi dira.

2 “

Martin de Arriola. Bere emaztea bizi da.

1 “

Juan Ramon de Muguruza. Bera bizi da.
Pero Ortiz de Ayardia. Bera bizi da.
Iñigo de Gorocica. Bera bizi da.
Pero del Puerto.

“

“

Martin de Echebarria.”

1 “

“

“

1 “

“

Garcia de Horonzua. Bera eta Alonso de Agüero bizi dira.
Martin de Echebarrieta. Bera bizi da.
Ochoa de Gorosua.

“

1 “

“

“

Mari Juan de Ansola. Alarguna eta Domingo de Urrestiren oiñordekoak.
Alarguna ere bai.

Domeca de Ayala. Alarguna. Bera bizi da.
Martin Garcia de Gallarta. Bera bizi da.
Iñigo de Ubilla. Bera bizi da.

1 “

2 “

1 “

1 “

2 “

1 “
1 “

1 “

Etxe hortan, beheko bodegan, pobre bat bizi da “Jaungoikoaren izenean eskatzen du”.
1 “
Ochoa de Sustaeta. Bera bizi da.

1 “

Maria de Asteach del Portal. Bera bizi da.

1 “

Juan Miguelez. Bera eta Teresa del Portal . Alarguna eta pobrea.

2 “

Martin Perez de Careaga. Emakume bat bizi da.

1 “

Marina de Gardoza. Bera bizi da.
Pero de Ibarguren. Bera bizi da.

Juan Garcia de Licona. Bera bizi da.

Lopecha del Portal. Etxetxoa. Bera bizi da.
Juan Perez de Perrica. Bera bizi da.
Juana de Uribia. Bera bizi da.

4.-ERRIBERA EDO ARREBAL DE LA RIBERA.

1 “

1 “
1 “

1 “

Juana de Ateguren. “

1 “

“

“

Martin de Goicoechea.

Renteria . Bera bizi da.

“

“

“

Maria de Aya. Bera bizi da.

Lope Ibañez de Renteria.. Bera bizi da.

Teresa de Meabe. Bera eta Mari de Iramategui bizi dira.
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1 “

Martin Ochoa de Guillestegui. Bera bizi da.

1 “

Lope Ibañez de Renteria.Bera bizi da.

1 “

1 “

Beste etxetxoan bera bizi da.

1 “

Juan de Ayardia. Bere emazteekin bizi da.

1 “

Maria de Goitiniz. Bera eta Marina de Galdona bizi dira.
Hortuño de Ansola. Marina de Guericas bizi da.

Juan de Amalloa. Lopecha de Arumenza bizi da.

2 “
1 “
1 “

Mari Ochoa de Renteria. Alarguna. Bertan bizi da.

1 “

Hortuño de Goitinis. Rodrigo, “sapateroa”.

2 “

Maria de Elancho. Bera bizi da.

1 “

Iñigo de Laya.

1 “

Marina de Sagarminaga. Bera bizi da.

Juan de Galdona. Maria de Eguizabal bizi da.
Juan de Urresti.

“

“

“

“

“

“

Domeca de Iramategui. Etxetxoan. “Pobre miserable” bizi da.

1 “
1 “
1 “

1 “

Francisco de Aranzibia. Juan Perez de Ibarraren emaztea bizi da.

1 “

San Juan de Amalloa. Bera eta Teresa del Puerto bizi dira.

2 “

Rodrigo de Goitiniz. Bera bizi da.

5.- ERRENTERI EDO RENTERIA DE AMALLO.

1 “

Martin Ochoa de Guillestegui. Bera bizi da.

1 “

Juan de Goicoechea. Alarguna. Bertan bizi da.

1 “

Juan de Renteria. Defunto. Bere emaztea bizi da.
Juan de Albare. Bera bizi da.

San Juan Fernandez de Irarrazabal. Bera bizi da.

Rodrigo de Renteria. Maria de Goitia, alarguna bizi da.

1 “

1 “

1 “

1 “

San Juan Fernandez de Irarrazabal. Miria de Egurrola eta “koronelaren” emaztea 2 “
1 “

Hortuño de Elexpurua. Bera bizi da.

•

1 “

Pero Ibañez de Goitiniz. Bere arreba bizi da.
Juan de Elejalde. Bera bizi da.
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1 “

1 “

1 “
1 “

1 “

1 “

2 “

Miguel de Gastan. Alarguna bizi da.

1 “

Maria Ochoa de Guillestegui. Pobre bat bizi da.

1 “

Domingo, “errementero”. Bera bizi da.

6.- GOROZIKA.

1 “

Juan de Basterrechea. Bera bizi da.

1 “

Juan Martinez de Gorozica. Bera bizi da.

1 “

San Juan de Gorozica . Bera bizi da.

San Juan de Gorozica. Defunto. Bere semeak bizi dira.

1 “

1 “
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• “Balearesera joan eta hil zirenak” 103 orrialdeko zerrendan
agertzen den Indalecio Burgoa Arrizabalagaren kasuan,
Arrizabalaga bigarren abizena barik Tramazabalaga jarri
behar da.

• 249. orrialdean agertu genuen Muxumartin. “Egoi” arrainaren argazkiari dagokionez, errakuntzaz peixi edo ilargiarrainaren argazkia argitaratu zen.. Muxumartin “Egoi”
arrainaren benetako argazkia behean datorrena da.

• 10. orrialdeko argazkiari buruz esan, Ondarroako
Parrokiako Bataiotetako liburuen arabera, Martzelo
Etxaburu ren bigarren abizena Zularika dela eta ez Zulaika.
• Baita ere gogoratu, Artxibo beraren arabera, Urresti ,
Urreisti nahiz Urristi azaltzen direnean, arrazoi berdinetan
oinarritzen direla

• 61. orrialdean agertutako izen-abizen batzuk txarto zeuden. Hona hemen zuzenduta:

Ochoa de Goitia. Bera bizi da.

1 “

Juan Perez de Categui. Bera bizi da.

1 “

7.-ARRIAGA EDO ASTERRIKA.

1 “

Pero de Goitiniz. Asturiano bat bizi da.

Ochanda de Estancona. “Pobre miserable” bat bizi da.

1 “

GUZTIRA

8.- LABURPENA.

IPERKALE

GOIKOKALE

48 Fogera

46

“

KALEAUNDI

68

“

ERRENTERI

11

“

ERRIBERA

GOROZIKA
ARRIAGA

OROTARA

226

214 FOGERA.

36

3

2

“

“

“

214 FOGERA.

1962. Koadrila ederra Musika Plazan. Tartean tente, Sagrario Akarregi “Pastela”, “Tatxer”, Juan Luis Elustondo “Marte”,
Itziar Akarregi, Belen Larrinaga, Markos Badiola eta Juan Arostegi “Kubala”. Behegainean jarrita: Begoña Agorria, Irene
Aramaio, Alizia Zabala “Arteondo”, Gotzone Aramaio, Txaro Egiguren, Mari Asun Goikoetxea “LeonPepeneku” eta Mertxe
Laka (Bizkargi). UDAL EMAKUME ARTXIBOA.

ONDARROA 2008
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