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Eskerrak eman nahi dizkiegu Jaione Urruzola, Berta
Zumalde, Josetxo Urrutikoetxea, Koldo Izagirre,
Miren Arratibel, Xabier Portugal, Joxe Luix Agirretxe, Mikel Lersundi eta Ortzuri Olaetxeari eskuzabalki eskaini diguten laguntzagatik eta Aintzane eta
Oihaneri, bereziki.

Hitzaurrea
Gaur esku artean hartu duzun liburu honen helburua gure herrian euskarak izan duen
bilakaeraren ulermena eta ezaguera gerturatzea da.
“Ezagutzen ez dena maitatzea ezinezkoa da”, dio esaera zaharrak. Horregatik, gure
herriaren historia eta kulturaren errealitatea, eta halaber gure hizkuntzarena ere, ezin
da ulertu, ezta errespetatu eta are gutxiago istiman izan ezagutzen ez bada.
Mendeetan zehar gizadiaren ondareari gure nortasuna, gure izaera, gure egiteko eta
mintzatzeko era eskaini dizkiogu eta oraindik asko da emateko duguna ere. Baina beti
gure ahalmenen garapenetik abiatuz. Globalizazioaz hainbat hitz egiten dugun honetan,
gure nortasuna galtzeak denon ahulezia ekarriko luke.
Guk maite dugun Pasaiako herri hau portu baten inguruan egituratuta dago. Portua mundu osoari zabaldutako leiho ederra da. Herri desberdinetako kulturak hemen gurutzatu izan dira betidanik
eta guregana hurbiltzen den oro beso zabalik hartzen badugu ere ez diogu horregatik geure nortasunari uko egiten. Urrutiko hirietatik ozeanoak zeharkatuz iritsi zaizkigun ontziei esker mundu honetan ez gaudela bakarrik ikasi dugu, eta gure kaietatik irten diren euskaldunek gure izaeraren berri
zabaldu dute lau haizetara.
Batzuentzat helmuga dena besteentzat abiapuntua izan daiteke beti. Victor Hugo
gure artean izan zen gure herriaren berezitasunetaz idazteko. Lafayette, berriz, hemendik abiatu zen Ameriketako Estatu Batuetako askatasunaren alde borrokatzeko.
Kulturaren bidaia ere joan-etorrikoa da. Ondare unibertsaletik ikasten dugu eta,
gutxi izan arren, ondare unibertsalari ematen diogu garen guztia, gizadia aberatsa
bezain ez-klonikoa izan dadin.
Baina, brasildar idazle interesgarria bezain ezezaguna den Nélida Piñónek zionez,
“hizkuntzarik gabe ez dago historiarik, bereizi gabeko giza gertaldi txiki batzuen nahasketa baizik”.
Gure hizkuntzaren normalizazio prozesuan hezkuntza eta komunikabideak funtsezkoak dira, baina norberaren konpromisorik gabe, liburuxka honen erakarpena eta emaitza oso eskasak izango dira. Gure hizkuntza eta bere garapen historikoa historiaurreko
museoetatik atera behar ditugu. Nork bere ingurumen eta txokoan euskara preziatu,
ezagutu eta erabiltzen badu, denon artean hizkuntza bizia izatea lortuko dugu. Azken
finean, kultura eta hizkuntza gure herriaren nortasunaren adierazle nagusiak dira.
XABIER PORTUGAL
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Xebeke baten eskifaia karteta jolasten San Pedroko dorrearen ondoan. Sidney
Crocker eta Blig Baker-en Sketches from the basque provinces of Spain litografi
albumekoa (Londres 1839). Koldo Mitxelena Kulturnea.
PASAIA, Iraganaren oroigarria, etorkizunari begira liburutik hartuta.

Eskuartean duzun azterketa hau Pasaiako Udaleko Euskara Zerbitzuak bultzatutako
lanaren ondorioa duzu. Izan ere, zerbitzu horren laguntza eta babespean egin ahal izan
da hemen aurkezten dugun liburua.
Liburuak Pasaiako Euskararen Historia Soziala du izenburu, baina izen aski potoloa
gerta daiteke agian; izan ere, hurbilpen bat besterik ez da geurea. Pasaiako euskararen
historia sozialaren arrastoak, ondorio batzuk, datuak eta horrelakoak eskaintzen ditugu
guk hemen, baina ez dugu teoria handiez osatutako lan hertsi eta eztabaidaezina paratu.
Pasaian, euskarak izan dituen gorabeherak ezagutu ahal izateko lagungarria izango
delakoan gaude, eta ikerketa sakonagoetarako abiapuntu gisa erabilgarria gerta daiteke.
Horrenbestez, erantzun biribilak baino galdera eta zalantzak dira lan honetatik aterako
diren ondorioak.
Azterketa hau aurrera eramateko hainbat arazo eta zailtasun aurkitu ditugu. Lehenik
eta behin, zein garairi buruzko azterketa egin nahi genuen zehaztu beharra zegoen: hau
da, zein garai hartu abiapuntu? Zein garai izan zitekeen gure aztergaiari dagokionez
garairik interesgarriena? Azterketa sakona egingo bagenuen, ezinbestekoa zen zehaztapen hori egitea, Pasaiako historia zabalegia gertatuko bailitzateke bestela.
Erabaki genuen, bada, erreferentziazko garaia, eta hala ekin genion euskarak
Pasaian izandako bilakaera aztertzeari. Horretarako, ordea, Pasaiako historia ere ezagutu behar genuen, hizkuntzaren aldagaia dagokion testuinguru historiko-sozialean kokatzeko. Eta horra hor gure bigarren arazoa, Pasaiari buruzko azterketa historikoen urritasuna, testuingurua landu ahal izateko datuen urritasuna alegia.
Bestalde, oso kontuan hartu behar genituen gure herriaren berezitasunak. Pasaiako
barruti bakoitzak bere izaera propioa izanik, hizkuntzak ez baitu bilakaera bera izan
barruti guztietan. Hona hemen, beraz, Pasaiari dagozkion berezitasunak:
– Geografikoak: Pasaiako herria portu baten inguruan kokatua dago. Eta portua izan
da, hain zuzen ere, herriaren historia markatu duena. Portuaren inguruan kokatua
egoteak eragin handia izan du hizkuntzaren erabileran eta hizkuntza ohituretan.
Hasi erromatarren garaitik eta gaur egun arte, historian zehar etengabe izan dira
harremanak kanpotarrekin, harremanak sakonak, gainera, kasu askotan. Eta era
guztietakoak: merkataritzakoak, industrialak, arrantzaleen artekoak, militarrak eta
nola ez, afektiboak edo familiakoak (pasaitar asko ezkondu ohi zen atzerritarrekin).
– Historiko-geografikoak: Portuak elkartzen ditu Pasaiako barruti guztiak, baina
aldi berean banandu egiten dituela azpimarratu behar da. Horrela, historian zehar
Pasaiako barrutiak beste herri batzuen mende egon dira (San Juan Hondarribiaren
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mende eta San Pedro Donostiaren mende), edo mendean jarri nahi izan dituzte,
Pasai Antxo adibidez (bere eskumenean ezarri nahi zuten Donostiak eta Errenteriak).
– Historiko-kronologikoa: Pasaia XX. mendean egituratu zen gaur egun ezagutzen
dugun moduan. Izan ere, San Juan Hondarribiaren mende egon zen 1770 urtea
arte; eta San Pedro berriz, Donostiaren eskumenean 1805. urtea bitartean. 1805ean
bat egin zuten San Juanek eta San Pedrok eta horrela sortu zen Pasaiako udalerria.
Antxo XIX. mende bukaeran sortu zen, eta Altzaren eta Pasaiaren arteko auzi eta
liskar ugarien ostean, San Pedro eta San Juanekin elkartu zen 1890ean. Trintxerpe,
azkenik, 1931n sortu zen Andonaegi ontzijabeak galiziar arrantzaleentzat eraikitako etxadiaren inguruan.
Euskararen historia soziala aztertzerakoan aurkitu dugun arazoetan azpimarratzekoa
da, halaber, euskarak historian zehar eduki duen izaera. Euskara ahoz erabili izan da oro
har, eta ez dugu idatzizko lekukotasun antzinakorik aurkitu. Izan ere, antzinako agiri
ofizial guztiak gazteleraz eta latinez daude, bai udaletxeko aktetakoak, bai elizako jaiotze eta ezkontze zerrendetakoak, bai era guztietako auzietakoak. Dena dela, eta oso
berandu arte euskaraz idatzitako ezer aurkitu ez den arren, aurkitu ditugu euskarari
buruzko aipamen bakan batzuk, eta horietan oinarritu dugu gure azterketa.
Aztergai dugun denbora bitarte honetako (erromatarren garaitik gaur egunera) garai
askotan datu urritasuna nabarmena da. Urritasun hori dela-eta, lan honen zenbait ataletan Pasaia inguruko herrietako datuak erabili behar izan ditugu.
Zehaztapen hauek azaldu ondoren, Pasaiako euskararen historia soziala aztertzeko erabili ditugun iturriak azalduko ditugu. Datu gehienak bigarren mailakoak dira, hau da, besteek landutakoak edo idatzitakoak. Lehen mailako datuak, hau da geuk landutakoak, XIX.
eta XX. mende bukaerari dagozkio. Arestian aipatu bezala, euskarari buruzko datoak oso
urriak dira, eta zeharkakoak, gehienak. Hori dela-eta, era guztietako iturriak bilatu behar
izan ditugu. Hona hemen, bada, lan hau burutzeko erabili diren iturrien zerrenda.
– AGIRITEGIAK: datu bila agiritegietara jo dugunean, Pasaiaren zatiketa izan dugu
arazo nagusia. Hau da, XVIII. menderarte San Juan Hondarribiako eta San Pedro
Donostiako udaletxeen eskumenean egon zirenez, ordu arteko informazio gehiena
herri haietako agiritegietan dago bilduta. Horrez gainera, eta zehazki elizari dagokioenez, Baionako elizbarrutiaren barne zegoen hasieran Pasaia, eta Iruñekoaren
barne ondoren, eta horrek ere halako sakabanaketa eragin du datuen bilketan.
– Iruñeako Elizbarrutiko Agiritegia: auziak, ezkontzari buruzko auziak, elizen patronatoei buruzko agiriak, ondasunen banaketa etab., apaizaren eta Iruñeko Elizbarrutiaren arteko gutunak.
– Pasaiako Udal Agiritegia.
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– BIDAIARIAK: Hasieran esan dugun bezala, euskarari buruzko datuak oso urriak
dira, baina, aldiz, bidaiari asko igaro izan da Pasaiatik, eta euskararen historia
soziala aztertzeko balio handiko testigantzak utzi dituzte. Oro har, bidaiariek euskarak eta euskaldunek eragindako erreakzioak (jakinmina eta interesa, higuina,
harridura, etab.) azaldu dituzte beren idatzietan, eta garrantzi handikoak gertatu
dira gure lan honetan.
Egia da erabili ditugun testigantza asko ez direla Pasaiari berari buruzkoak, baina
garai batzuetako datu gabezia kontutan harturik, inguruko beste herri jakin batzuetatik
igaro diren edo leku ezezagun batetik igaro diren zenbait bidaiariren idatziak erabili
izan ditugu. Izan ere, XII. mendeko bidaiari batek Euskal Herriari buruz egindako deskripzioak oso baliagarriak zehazki zein herriri buruz ari den jakin ez arren.
– HEMEROTEKA: XIX. mende bukaerako eta XX. mende hasierako egunkari
batzuk arakatu ditugu. Pasaia eta euskarari buruz egunkarietan argitaratutako berri
guztiak aztertu ditugu. Horretarako Donostiako Udal Liburutegiko hemerotekara
jo dugu, batez ere, eta honako egunkari hauek erabili ditugu:
- Diario de San Sebastián
- El Fuerista
- La Voz de Guipúzcoa
- El Eco de San Sebastián
- El Urumea
– HIZKUNTZALARIAK: Bonaparte eta Humboldt, besteak beste, filologo famatuak izan dira Pasaian, eta haien ekarpena oso baliagarri suertatu zaigu.
Lehen mailako datuei dagokioenez, azkenik, garrantzitsuenak gure aiton-amonei
egindako elkarrizketak izan dira. Haien laguntzari esker ezagutu ahal izan ditugu XX.
mendeko hainbat kontu.
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San Juango Santiago plazan sarea konpontzen 1.950. hamarkadan. Bertan Pilar
Gametxo, Mª Jesus Salaberria, Luis Gametxo, Garbiñe Otazu eta Lujambio agertzen dira.
Mari Karmen Saldisek Utzitako argazkia.

Gure lanaren helburua euskarak Pasaian izan duen bilakaera aztertzea da, baina, horretarako ezinbestekoa da euskarak Euskal Herrian izan dituen zenbait ezaugarri orokor
gogoraztea. Lehenik eta behin, testuinguru historikoa osatu behar da, eta beraz, Pasaiako
euskararen historia sozialaren alderdi garrantzitsuenak aipatuko ditugu orain.
Honela bada, euskararen bilakaera azaltzeko aurkitu dugun lehenengo arazoa jatorriarena da. Izan ere, euskarari buruz hainbat teoria osatu dira, baina oraindik ez dakigu
zehatz-mehatz zein den bere benetazko jatorria. Hala ere, jakina da, hori bai, euskara
hizkuntza europearra eta bizirik dirauen zaharrena dela.
Azpimarratzekoa da, halaber, euskara gaur egun baino esparru geografiko zabalago
batean uztarturik egon zela garai batean, eta esparru hori gero eta gehiago murrizten
joan dela denborarekin. Horrela esaten du, besteak beste, hurrengo aipamen honek:
“Orain 2.200 bat urte, hau da, Erromatarrak Euskal Herri inguruetara iritsi
baino lehentxeago, euskaldunek lurralde zabalak betetzen zituzten gaurko
Euskal Herriaren ipar-ekialdeetan, hots, Akitania eta Pirinioetan”.1
Euskararen bilakaeran garrantzi handia izan du erromatarren eraginak. Izan ere,
gauza jakina da Behe Erdi Aroa arte latinak bere arrastoa utzi zuela euskaran, hitz hauek
adierazten duten bezala:
“Herriaren sozio-ekonomian erromatarrek ukan zuten eraginak biziki kutsatu
zuen euskaldunen mitologiazko erlijioa ere, zeren multzoan bezala sartu bait
zen euskal mintzairan latinezko hiztegia. Latinetik heldu dira, adibidez, laborantzan hain ezagun ditugun honako hitzok: garau= granu, olio= oleum,
errota= rota(m); edo zuhaitz arbolen izen hauk: fago (pago/bago)=fagus
gerezi edo keriza=ceresia; eta beste zenbait hitz, kontzeptu abstraktuak adierazteko: bake/pake= pacem, arima=anima”.2
Azken batean, erromatarrek Hispania osora zabaldu zuten beren kultura, hizkuntza
barne, latina barne alegia. Penintsulako lurralde askotan latinizazio prozesu sakona gertatu zen horrela, eta prozesu horren ondorioz bertako hizkuntza asko galdu ziren.
Ez ordea euskara. Euskarak bizirik iraun zuen, euskal lurraldeetan ez baitzen, nonbait, latinizazio prozesua hain sakona izan. Euskaldunek ez zuten harreman handirik
1

INTXAUSTI, J: Euskara, Euskaldunon Hizkuntza, Ed. Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen Zerbitzu Nagusia,
Gasteiz 1990. 45. orr.

2

Euskararen liburu zuria. Ed. Euskaltzaindia, Bilbo 1978. 235. orr.
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izan erromatarrekin, eta horri esker iraun zuten bizirik Euskal Herriko biztanleen oihuturak eta iraun zuen euskarak aldaketa handirik gabe.
“Las escasas trasformaciones en los modos de vida tradicionales hizo que la
lengua de los Romanos (el Latín) no lograse sustituir a la originaria”.3
Baina ezin esan daiteke ez zuela eragin nabarmenik izan, garai harez gero bizi izan
baita Euskal Herria elebitasun egoeran. Egoera horretan, euskara zen hizkuntza bat,
herri xeheak erabili ohi zuena segur aski, eta erromantzea bestea, agintariek erabili ohi
zutena segur aski.
Baina elebitasun egoera horrek ez zuen euskara galarazi, eta nahiz eta batzuetan euskararen itzala murriztu, euskara gaur arte bizirik iraun duen hizkuntza zaharrenetakoa
da, arestian aipatu eta ondorengo aipamen honetan berresten den bezala:
“Gauza harrigarri bat euskeran da hizkuntza preromatarra eta prearioa izanik XX. mende arte bizirik heldu zaigula nahiz eta alderdi guztietatik erromatar tankerako hizkuntzez edo behintzat indoeuropear hizkuntzez inguraturik
egon. Europako mendebaldean ez da beste kasurik ezagutzen. Kasu bakarra
dugu”.4
Garai hari dagokionez, bi datu esanguratsu dira kontuan izan beharrekoak euskararen erabilpenaren ildotik. Lehenengoa honako haua da: 1120. urteko lekukotasun batek
dioen moduan, Oportoko gotzainak kostaldeko bidea erabili zuen Aragoiko erregearen
esetsaldiari ihes egiteko, eta bidaia honetan zera aurkitu zuen:
“hombres feroces de idioma desconocido”..5
Euskararen erabilerari buruzko beste datu adierazgarri bat Mª Soledad Tenak azaltzen digu. 1200-1500 bitarteko Donostia, Errenteria eta Hondarribiako gizarte urbanoak
aztertu ditu doktorego tesian, hara zer dioen, besteak beste, lan horretan:
“Estos cargadores son denominados en la documentación cay o puerto, sinónimo del muelle o embarcadero”.6
Gastelaniaz idatzitako dokumentu batean portua hitza euskaraz erabili izana oso
esanguratsua da, hitza euskaraz idazteak eguneroko bizitzan horrela esaten zela pentsatzera baikaramatza.

3

ESTEBAN, M: El País Vasco Atlántico en época romana, San Sebastián, 1991.

4

Euskararen liburu zuria. Ed. Euskaltzaindia, Bilbo 1978. 228. orr.

5

MONREAL HUEGUN, Beatriz: Guipúzcoa en escritores y viajeros. Edit. Caja de ahorros provincial de
Guipúzcoa, 1983. 200. orr.

6

TENA GARCIA, Mª Soledad: La sociedad urbana en la Guipúzcoa costera medieval: San Sebastián, Rentería y Fuenterrabía (1200-1500). Ed.KUTXA Gizarte eta Kultur Fundazioa, Donostia, 1997. 539. orr.
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Baina Behe Erdi Arotik aurrera euskarak atzera egin zuen, gero eta atzerago. Hala
ere, garai hartan euskarazko zenbait kontzeptu agertzen dira eliza munduan, adibidez
aingeru, zeru, deabru, inpernu, pekatu, jende, gurutze, bataio, santu, bedeinkatu, domeka etab., eta bidaiari askok idatzi zuenez, euskaraz hitz egiten zuen jendeak.
Erdi Aroa bukatu eta Errejimen Zaharra hasi zenean euskarak atzerantz jarraitzen
zuen. Izan ere, garai hartan itzal gehien zuten gizataldeak apaizek, nobleek eta burgesek
osatzen zituzten taldeak ziren, eta bi azkenek ez zuten euskararen aldeko jarrera baikorrik azaldu.
Errejimen Zaharrean gainera, debekatu egin zuten euskara administrazioan eta eskolan. Dena dela, eta debekuak debeku, administrazioarekiko harremanak euskaraz bideratzen ziren, herritar gehienek ez baitzekiten gazteleraz mintzatzen. Horrela, auzi, protokolo eta mota guztietako agiri ofizialak gaztelaniaz egiten ziren, baina agiri horietan
askotan ematen da aditzera itzultzaileen beharra.
Esan bezala, euskara debekatuta zegoen eskolan, baina hurrengo aipamen honetan
ikus daitekeenez, euskaraz irakasten zen dotrina:
“La catequesis de los siglos XVI-XVII, fué la mejor ocasión para la alfabetización de la infancia y juventud vascoparlantes: se estableció una normativa
(...), se editaron catecismos, pero la catequesis fue impartida al parecer, casi
exclusivamente de forma oral, al menos hasta el siglo XVIII”.7
Errejimen Zaharraren krisiarekin batera garrantzi handiko aldaketak gertatu ziren
euskal gizartean. Aldaketa horiek bideratu zuten euskararen ordezkapen prozesua, euskararen izen ona eta ospea berreskuratzen lagundu baitzuten.
“Desde la segunda mitad del siglo XVIII. se advierte a los sectores más vinculados a las clases dirigentes y a la burgesía de las villas, algo así como un
propósito consciente de identificar el euskara como la lengua de los campesinos y jornaleros”.8
Garai horretatik aurrera, XIX. mendean, aldaketa handi bat gertatuko da euskararen
inguruan. Ordu arte herri xehearen komunikazio tresna nagusia izan zen euskara, betidanik hor zegoen tresna soila, seme-alabek gurasoengandik ikasi ohi zutena. XIX. mendean, ordea, komunikazio tresna ezezik euskalduntasunaren ikur bilakatu zen euskara.
Hau da, ordu arte inoiz eduki ez zuen izaera politiko bat hartu zuen euskarak.
Izaera politikoarekin batera, euskara berreskuratzearen aldeko mugimenduak, euskararen erabilera sustatzeko mugimenduak eta ekimenak sortu ziren garai hartan. Hone-

7

INTXAUSTI, J: Euskera , la lengua de los vascos, Ed. Elkar S.A, Donostia 1992. 78. orr.

8

Euskararen liburu zuria. Euskaltzaindia. Real academia de la lengua vasca
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la, “juegos florales euskaros” edo euskal lore jokoak, euskal jaiak eta antzeko ekitaldi
ugari antolatu ziren, garai hartako egunkarietan ikus daitekeen bezala.
Euskararen izaeran eta haren gaineko ikuspegian aldaketa hori gertatu aurretik, beste
prozesu bat gertatu zen, aldaketa horretarako lagungarri izan zena: atzerriko hizkuntzalariak euskarari buruzko azterketak egiten hasi ziren eta horrela, Europa guztian ezagutarazi zuten euskara. Euskarak ordu arte ez bezalako garrantzia eta oihartzuna izan
zuen, eta horrek, noski, eragin handia izan zuen euskaldunengan. Oihartzun horren erakusgarri bikaina aurkitu dugu Donostiako garai hartako egunkari batean. Egunkari
horrek Euskal Herriko probintzietan eta Nafarroan (hala dio) euskarazko irakaskuntzaren beharrezkotasuna aldarrikatzen du. Eta honekin batera, euskarak Europan pizten
duen interesa kontuan harturik, gobernu zentralak euskarari eta bere promozioari
eskaintzen dion laguntza urria gaitzesten du.9
Euskara suspertzen lagundu zuten hizkuntzalarien artean Humboldt eta Bonaparte
dira bereziki azpimarratzekoak. Eta zorionez, Pasaiatik igaro ziren biak ere. Honela
bada, beraien lekukotasuna erabiltzeko aukera izan dugu azterketa hau egiteko orduan.
Harrezkero euskarak izan duen bilakaeraren puntu garrantzitsuenak honakoak dira:
❑ XIX. mendearen bukaeran euskara ez da gizartean estimu handitan hartua
eta euskaldunek amorrua sentitzen dute gaztelera ez dakitelako.
❑ Euskarak indartsu jarraitzen du gizartean, nekazaritza, abeltzantza eta
arrantzan, hau da Errejimen Zaharreko alor nagusietan.
❑ Francoren errejimenak euskara jendeaurrean erabiltzea debekatzen du, eta
familia da euskararen babesleku bakarra.
❑ Azkenik, industrializazioak erakarrita iritsitako etorkinek gizartean gaztelera nagusiarazten dute eta baztertua gelditzen da euskara.
Euskararen eta euskal kulturaren sustatzaile izan ziren, lehen esan bezala, zenbait
mugimendu, eta baita XIX. mende bukaeran sortu ziren hainbat aldizkari ere. Hala nola,
Nafarroan, “Euskara” aldizkaria 1877. urtean, eta geroago Donostian, 1880. urtean,
“Euskal Herria aldizkaria”.
Eta ezin ahantz dezakegu euskararen bilakaera azaltzeko orduan, Euskaltzaindia,
zenbait proiekturen ondoren 1918. urtean sorturiko erakundea. Goraipatzekoa da erakunde horrek euskaren ofizialtasuna lortu ahal izateko egin duen lana. Euskara familiartean eta lagunartean erabiltzen zen hizkuntza izan bazen ere, Euskaltzaindiaren lanari
esker beste esparru batzuetara zabaltzen hasi zen, 1960ko hamarralditik aurrera batez

9

La lengua euskara. Diario de San Sebastían. 1885-11-2. Donostiako Udal Liburutegiko Egunez Egun datu
basean.
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ere, hezkuntzara edo administraziora, adibidez, nahiz eta administrazioan prozesua
mantsoagoa izan.
Pasaiari dagokionez, historian zeharreko bilakaeratik ondorio nagusi hau atera daiteke: euskara izan da San Juango eta San Pedroko berezko hizkuntza historian zehar,
XIX. mendearen bukaeran industrializazio prozesua hasi arte, behintzat.
Izan ere, herritar gehienek euskara erabilzen zuten eguneroko bizitzan komunikazio
tresna gisa, nahiz eta azpimarratu behar den Euskal Herri osoan gertatzen zen modura
ahozko erabilerari dagokiola baieztapen hori, hizkuntza ofiziala gaztelera baitzen.
Baina Pasaiako hizkuntza bilakaeraren azterketan berezitasun nabarmen bat aurkitu
dugu: portuak berak daukan garrantziaren eraginez, eta bertan ematen ziren jardueren
ondorioz (arrantza, merkataritza, etab.), atzerritarrak beti izan dira herriko bizitzaren
parte eta horrek eragin zuzena izan du hizkuntzaren bilakaeran.
Horrela, euskara erabiltzen zen arren, beste hizkuntza batzuen eragina ere oso garrantzizkoa izan zen, eta bereziki gogoratzekoa da gaskoiera. XII. mende inguruan iritsiko
ziren gaskoiak Pasaiara eta Behe Erdi Aroko mendeetan, behintzat, gaskoiera eta euskara elkarrekin bizi izan ziren. Hainbesterainokoa izan zen gaskoieraren garrantzia, ezen
hizkuntza ofizialtzat hartu baitzuen Donostiako udalak, eta XX. mendea arte bizirik iraun
baitzuen San Juanen. Horrela, nahiz eta berez atzerriko hizkuntza izan, erroak bota zituen
Pasaian, eta gainerako hizkuntza kanpotarrek baino garrantzi gehiago izan zuen.
Orain arte aipatu direnak izan ziren Pasaiako euskararen ezaugarri nagusiak XIX.
mende bukaera arte. XIX. mende bukaeran eta XX. mendearen hasieran, baina, erdalduntze prozesuan murgildu ziren bete-betean bai San Pedro eta bai San Juan. Erdalduntze horren eragile nagusiak industrializazioa, etorkinak, frankismoa eta euskaldunen
artean gertatutako hizkuntza ohituren aldaketa izan ziren.
XIX. mende bukaeran, nazionalismoaren sorrerarekin, euskararekiko jarrera eta
ikuspegia aldatu egin zen, lehen esan bezala. Harrezkero izaera politikoa hartu zuen
euskarak, euskara hartu zen euskal nazioaren bereizgarri nagusitzat, eta horrela, euskaldunak beren hizkuntzaren garrantziaz ohartzen hasi ziren.
XX. mende hasieran, ahozko erabileran hizkuntza nagusia euskara zela esan daiteke,
bai San Pedron eta bai San Juanen. Baina gaztelerak gero eta indar gehiago hartu zuen
hurrengo urteetan, batez ere frankismoaren urteetan.
Eliza, familia eta herritarren arteko harremanak izan dira, oro har, euskara galdu ez
duten esparruak. Administrazioa, lan mundua eta hezkuntza izan dira, aldiz, gazteleraren esparruak, transizioaren garaia arte bederen. Garai hartatik aurrera, dena den, administrazioan eta hezkuntzan aldaketa sakonak gertatu dira euskarari dagokionean.
Azkenik, XX. mendeari dagokionez, belaunalditan banatuz gero mendea, ondoko prozesuaren bitartez laburbil daiteke orain arteko historia. Mende hasieran jaiotako belaunal- 21 -
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diek, euskara zuten ama hizkuntza; eta San Pedroko eta San Juango aiton-amonek, gaurdaino gorde dute oro har. Hurrengo belaunaldietan gertatu zen eten nagusia. Belaunaldi
horietan leudeke: gerra ondorengo haurrak, eta frankismoaren hurrengo urteetan jaiotakoak. Frankismoaren azken urteetako eta transizioaren garaiko euskararen aldeko mugimenduei esker (ikastolei esker, adibidez), gaur egun ikasketak euskaraz egiteko aukera dute
gazteek, beraz, frankismo garaiko belaunaldietako gazteen aldean, askoz ere gehiagok
dakite euskaraz, nahiz eta horrek ez duen esan nahi euskaraz dakiten orok erabiltzen duenik euskara. Gaur egun, Pasaian haur ia guztiek jasotzen dute euskarazko heziketa.
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Herrerako ditxoaren itxura agertzen da 1.918an ateratako argazki honetan.
PASAIA, Iraganaren oroigarria, etorkizunari begira liburutik hartuta.

Pasaiako euskararen historia soziala egiterakoan ezinbestekoa iruditu zaigu, denboran zehar Pasaiaren beraren nortasuna finkatzen lagundu duten eta bertan hitz egin diren
hizkuntzetan eragin zuzena eduki duten ezaugarri garrantzitsuenen laburpen historiko
txiki bat egitea.
Euskara eta pasaitarrek erabilitako gainerako hizkuntzak kontuan harturik, hauek
dira hizkuntzotan eragin zuzen eta erabakiorra izan duten prozesuak eta eragileak: portuaren lehen aipamenak Behe Erdi Aroan, hiribilduen sorrera, portuaren inguruko jarduera ekonomikoa Erdi Aroan eta Aro Modernoan, XIX. mendeko industrializazioa,
etorkinen etorrera...
Gaur egun ezagutzen dugun Pasaia oso berandu sortu zen, XIX-XX. mendean, hain
zuzen. Historian zehar San Juan eta San Pedro bi herri bereizi izan dira, eta bata zein
bestea beste bi herriren eskumenean egon dira: San Pedro Donostiaren eskumenean, eta
San Juan Hondarribiren eskumenean.
Pasaiako bi herri horien sorrerari buruzko data zehatzik ez da aurkitu. Baina, jakin
badakigu, San Pedro eta San Juan portuaren inguruan sortu zirela, Erdi Aroan ziurrenik,
eta bataren eta bestearen Behe Erdi Aroko eta Aro Modernoko bilakaera historikoan
garrantzi handia izan zutela inguruko hiribilduek, Donostiak, Errenteriak eta Hondarribiak, batez ere.
Hiru herri horien lehen aipamenak eta hiri-gutunak XII-XIV. mendeen artekoak dira
(1180 eta 1320 urteen artekoak), Gipuzkoa osora zabaldu zen hiritartze prozesua gertatu
zen garaikoak, alegia. Honela, Behe Erdi Aroan, Nafarroako erregeek beren erreinua
zabaldu nahian, eta merkataritzarako itsazotiko irteera baten beharra zela-eta, Gipuzkoako kostaldeko lurraldeei arreta berezia eskaini zieten, haiek baitziren Nafarroako erresumaren merkataritzarentzat itsaso bidezko irteera egokienak.
Gipuzkoako kostaldeko herriekiko arreta horren adierazle dugu 1180. urtean Antso
Jakintsuak Donostiako herriari hiri-gutuna eman izana. Hiri-gutun honen bidez Donostiaren esku geratu zen Pasaiako portua. Errege hark berak Hondarribiari eman zion hirigutuna handik gutxira, eta bere lur eremuak Bidasoatik San Juaneraino zabaldu zituen.
Horrenbestez, Pasaiako portua bitan banatuta geratu zen eta bi herriak, San Pedro eta
San Juan, Donostiaren eskumenean lehena eta Hondarribiren eskumenean bigarrena.
Lehenengo foruak Nafarroako erregeek eman bazituzten ere, 1200etik aurrerakoak
Gaztelak eman zituen, gaztelarren esku geratu baitzen Gipuzkoa XIII. mendeaz gero.
Horrela, 1203an Alfontso VII.a Gaztelako erregeak Donostia eta Hondarribiako foruak
berretsi zituen inongo aldaketarik ezarri gabe.
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Portuarekin zuzeneko zerikusia izan zuen hirugarren hiri-gutuna 1320an eman zuen
Gaztelako Alfontso XI.ak; hiri-gutun haren bitartez villa izaera eman zion Villanueva de
Oiarso, gero Errenteria izango zenari.
Errenteriaren sorrerarekin, bada, eratuta gelditu ziren portuaren eta Pasaiaren bizitzan eragin zuzena eduki zuten hiru “villak”. Udalerri haien esku egon zen Pasaiako
herriaren administrazioa, harik eta XIX. mendean Pasaia administrazio barruti autonomo eta batua bihurtu zen arte, eta bitarte horretan etengabeko liskarrak izan ziren hiru
udalerrien artean, portuaren gaineko nagusitasuna zela-eta.
Pasaia portuaren inguruan sortu eta egituratu izanak berebiziko garrantzia izan zuen
haren izaeran, ez ekonomia jarduera nagusiei dagokienean bakarrik (arrantza, merkataritza, untziolak), baita euskararen bilakaerari dagokionean ere, kanpotarrekin eta haien
hizkuntzekin harreman handia izan baitzuten bertako biztanleek.
Hain zuzen ere, Behe Erdi Aroan, zehaztu ezin izan dugun data batean, eta portuko
jarduerarekin loturik, gaskoien etorrera gertatu zen. Gaskoiak noiz eta zergatik etorri
ziren azaltzen duten teoria ezberdinak daude, baina era guztietara, gaskoiek eta haien
hizkuntzak izugarrizko eragina izan zuten Pasaian. XX. mendea arte iraun du eragin
horrek; XX. mendearen hasieran hil ziren, hain zuzen ere, gaskoieraz hitzegiten zekiten
azken sanjuandarrak. Baina gai honen azterketa sakonagoa egingo da 6. atalean.
Pasaiako portuaren hasierako bilakaera azaltzeko, kontuan hartzeko eragile eta gertaerak izan ziren ondorengo hauek: alde batetik, Nafarroako erresumak lehenik eta Gaztelakoak ondoren, Gipuzkoako kostaldea nazioarteko merkataritza guneekin lotu zuten.
Bestetik, Pasaiako portua erosoa, babestua, hurbila eta egokia zen merkataritza portu gisa
erabiltzeko. Horrekin batera, Burgosko hiria Gaztelaren iparraldeko merkataritza gune
bihurtu zen, eta haren gairik preziatuena, artilea, Gipuzkoa eta Bizkaiko kostaldeko portuetatik eraman zen Europako merkatuetara. Aipatu beharrekoak dira, orobat, itsasketan
gertatu ziren aldaketak, inguru hauetan berehala beretuak. Azkenik, bilakaera erraztu
zuen, Pasaiako biztanleek zuten prestakuntzak ere, antzinatik arrantzan ibiliak baitziren.
Garai horretatik aurrera eta XX. mendea bitartean, portuaren inguruan sortu ziren
jarduerak izan dira Pasaiako ekonomiaren oinarriak. Erdi Aroan eta Aro Modernoan
merkataritza, arrantza eta untziolak izan ziren jarduera nagusiak. Baina XIX eta XX.
mendeetako industrializazioak Pasaiako bizitza ekonomikoa errotik aldarazi zuen,
nahiz eta ez zuen portuarekiko harremana eten.
Behe Erdi Arotik aurrera Gipuzkoa osoan merkataritzak ezagututako hazkundea
azaltzeko, kontuan edukitzekoa da probintziako ekonomiaren ezaugarri nagusietako bat
izan zena: laboreen eskasia, alegia, eta ondorioz biztanle kopuru garaiaren eta elikagaien faltaren artean sortu zen desoreka. Hitz gutxitan esateko, Gipuzkoak ez zuen bertako biztanle kopuruaren beharrak asetzeko nekazaritza bideratzeko lur egokirik.
Horrenbestez, garai hartako dietaren oinarri ziren garia eta beste labore batzuen beharra
sortu zen Gipuzkoan. Biztanle kopuruaren eta baliabideen arteko desoreka sortu zen,
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beraz, eta desoreka horrek bultzatuta, bertan ekoiztu ezin ziren produktuak inportatzen
hasi ziren. Produktu batzuk inportatzeko, ordea, beste batzuk esportatu beharra zegoen
eta zenbait zerbitzu eskaini beharra zegoen. Eta horrela hasi zen indar hartzen Gipuzkoako ekonomian metalgintza eta merkataritza.
Pasaiako portua Gipuzkoako merkataritza portu garrantzitsuenetakoa bihurtu zen,
eta horri esker azpiegitura aipagarriak eratu ziren: erregeek eta inguruko herriek zerga
batzuk ezarri zituzten portua merkataritzarako erabiltzearen truke, untziolek indar handia hartu zuten, eta horiekin batera, baita burdinolek ere.
Zerga-bilketatik merkataritzak sortzen zuen aberastasuna zela-eta auzi ugari sortu
ziren Donostia, Errenteria eta Hondarribiaren artean, portuaren gaineko eskumena eta
bertan zergak biltzeko eskubidea nork zuen argitzeko.
Merkataritzak pasaitar eta atzerritarren arteko harremana bideratu zuen eta horren
bitartez atzerriko hizkuntzekin harremanetan jarri zituen pasaitarrak, hurrengo ataletan
sakonago aztertuko dugun bezala.
XVI. mendeko lehen 75 urteetan hazkundea izan zuen Gipuzkoaren ekonomiak.
Urte haietan garrantzi handiko merkataritza jarduera izan zuen Pasaiako portuak. Baina
portuan ez ezik, hazkundea ezagutu zuten orobat burdinola eta untziolek.
Aitzitik, XVI. mendearen bukaera eta XVII. mendea krisi garaiak izan ziren Gipuzkoaren ekonomiarentzat, eta Pasaia gainbehera etorri zen. XVI. mendearen bukaeran
arrantzak eta merkataritzak behera egin zuten. Espainia osoa, eta Pasaiako herria ere,
krisian murgildu zen. Eta krisi egoera larriagotu egin zen, gainera, batetik merkataritzaren beherakada handiagatik, eta horrez gainera, nazioarteko egoera zela-eta, garai hartan hasi baitzen Espainak nazioartean ordurarte izandako hegemoniaren beherakada.
Krisi ekonomikoaz gainera, XVI. mendearen bukaerak beste gertaera garrantzitsu
bat ekarri zuen, izurritea, hain zuzen ere. Izurritea Europatik zabaldu zen itsasoz Pasaiara, ondoren Donostiara handik Gipuzkoa osora.
Pasaian, eta, batez ere, San Juanen, hondamen handia eragin zuen izurriteak. San
Juango biztanleen %50 hil zela diote zenbait ikertzailek. Garai hartan 800 biztanle inguru omen ziren, baina bertako biztanleez gainera, hildakoen artean, bertan topatu ziren
kanpotar marinelak ere kontuan hartu behar dira. Guztiz negargarria zen egoera: ontziak
ezin ziren ez sartu eta ez atera, errekurtso falta nabaria zegoen, bertako medikua ere izurriteak jota hil zen... Egoera honen aurrean, Villaviciosa Batxillergoak hartu zituen botere guztiak eta laguntza eske ibili zen kanpoko medikuak eskatuz eta izurritearen aurkako borroka antolatuz. Kalteak ugariak izan ziren eta azkar areagotu ziren, heriotzak,
gosea, portua istea...Izurritearekin bukatzeko, Pasaia erre nahi zuten Erregeak eta Gerra
Kontseiluak. Villaviciosa Batxillergoak komentzitu zituen ekintza hori ez burutzeko.
San Juango San Roke ermita zaharra 1.597ko izurrite ikaragarri honen oroigarri
moduan eraiki zen.
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Esan bezala, XVI. mende bukaera eta XVII. mendea, orokorrean, krisi garaiak izan
ziren ekonomiarentzat. XVIII. mendean, berriz, egoera ekonomikoa hobetu egingo da
Pasaian. Nabarmena izango da hau merkataritzaren arloan Caracaseko Errege Konpainia Gipuzkoarraren (Real Compañia Guipuzcoana de Caracas) sorrerarekin. 1728. urtean Estatuak, Caracaseko Errege Konpainia Gipuzkoarraren monopolioa Donostiari
eman zion, eta konpainia honek, Pasaiako portua erabili zuen Venezuela-rekin egiten
zuen komertzioa bideratzeko. Honela, Pasaia zein inguruko herriei onura ekonomikoa
ekarri zien konpainia honek, zita honetan argi ikusten den bezala:
“Esta empresa animaría la vida comercial guipuzcoana, y por tanto también
la donostiarra, durante gran parte del siglo XVIII, hasta su fusión en 1785
con la Real Compañía de Filipinas. Toda la ciudad se vió influida por la creación de esta compañía, y en 1761 se llega a afirmar que no hay donostiarra
que no dependa de la misma...”.10
Lehen aipatu dugun bezala, arrantza izan da Pasaiako jarduera ekonomiko garrantzitsuenetako bat historian zehar. Gainera, kontuan hartu behar da, herriko jende xehea zela,
batez ere, arrantzari esker bizi zena. Zentzu honetan, Josetxo Urrutikoetxearen lanean
azaltzen den bezala11, XVIII. mende bukaeran Pasaiako biztanlegotik %2ak bakarrik egiten zuen lan nekazaritzan, gehiengoa arrantza eta merkataritzari esker bizi baitzen.
Arrantzaren barruan garrantzi berezia izan zuen balearenak, izan ere, Euskal Herriko
kostaldean istorio ugari daude jarduera honen inguruan. Behe Erdi Aro ezkeroztik,
balea arrainetan preziatuena izan zela badakigu, elikagai izateaz gain, balearen olioak
erabilera ugari zituelako eta merkatuan salneurri altua zuelako. Komertzio jarduera aberatsa ekarri zuen gure portura arrantza honek.
Baina balearen esplotazioaz hitz egiterakoan, kontuan hartu behar dugu, Pasaiako
portuaren eskumena zela eta sortutako egoera, eta bertakoek edukitako arazoak. Nahiz
eta arrantzarako gizon eta ontziak bertakoak izan, harrapatutakoari etekina ateratzeko
orduan arazoak sortzen ziren inguruko herriekin. Adibide gisa, Donostiarekin mantendu
ziren auziak jar ditzakegu. 1566ko “Real Provisión” delakoak esaten zuenez, Erreal
Kontseiluan erabaki behar zen pasaitarrek hartutako baleak Donostiara eraman behar
ziren ala bertan landu ondoren, Donostian saldu behar ziren. Mota guztietako epaiak
egon ziren eta gutxitan pasaitarren aldekoak.12
Arrantzak, balearenak eta makailuarenak, batez ere, hau da, urrutikoak, pasaitarrak
atzerritarrekin harremanetan jarri zituen, gizonak denbora luzez herritik kanpo egotera

10

SARDA:"Historia de San Sebastián". 57-58. orr.

11

URRUTIKOETXEA LIZARRAGA, José: "En una mesa y compañía". Caserío y familia campesina en la
crisis de la "sociedad tradicional". San Sebastián: Mundaiz, 1992. 105. orr.

12

GRACIA CÁRCAMO, Juan: " La civilización pesquera". Gran Atlas histórico de Euskal Herria liburuaren
barruko artikulua. Lur argitaletxea.
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behartuta baitzeuden. Era berean, gizonak itsasoan egoteak, emakumeen bizimoduan
eragin zuzena izan zuen kostaldeko beste herrietan bezala. Esan beharrik ez dago, bestalde, urrutiko arrantzaz gain, kostatik gertu egiten zenak ere izugarrizko garrantzia izan
zuela pasaitarren bizitzan.
Arrantzarekin harreman zuzena zuten untziolek eta merkataritzak, eta jakina, arrantzaren garapenak beste alorrena ere ekarri zuen eta, bestalde, arrantzak behera egin
ahala gainerako alorretan ere galera gertatzen zen.
Arrantzaleak, garai hartako beste lanbide batzuetako langileak bezala, erakunde
berezietan bildu ziren. Horrela sortu ziren arrantzale kofradiak, gaur egun arte iraun
duten erakundeak. Kofradien inguruko lehen aipamena 1599koa da. Kofradiek arrantzaleen erlijio bizitza, arrantzan lortutakoaren banaketa, salmentak eta gaixo eta zaharrentzako laguntzak antolatzen eta arautzen zituzten.
Arrantzak ere jasan zuen lehen aipatutako XVI. mende bukaerako krisia. Izan ere,
gure kostaldeetan egiten zen arrantzan beherakada handia gertatu zen garai hartan.
Arrantzaren gainbeheraren garrantziaz jabetzeko badugu datu esanguratsu bat: 1599an
erregeak, egoera hartaz kezkaturik, egoerari buruzko informazioa bildu eta bidal ziezaiola eskatu zion Gipuzkoako Korregidoreari, egoera zertan zen ezagutzearren. Erregearen agindua betetzeko, bada, Pedro Gonzalez Korregidoreak kostaldeko herritar
zaharrenen eta arrantzan adituak ziren pertsonen presentzia eskatu zuen. Horrela, Hondarribiko Pasaiatik bi joan ziren eta Donostiako Pasaiatik beste bi.13
Garai hartan untziolek garrantzi handiko jarduera izan zuten. Untziolei buruzko
lanen aipamen nagusia XV. mendekoa da, baina arrantzaren eta merkataritzaren bilakaeraren ondorioz Pasaian lehenago ere untziak egin ohi zirela pentsa daiteke. Untziolen
bilakaerarako ezinbestekoak ziren merkataritza eta arrantza, baina horiez gainera baita
burdinolak eta inguruko basoetako egurra ere. Horrela, untziolen jarduerak inguruko
herrietako langileen bizitza ekonomikoari onura ekarri zion.
Gipuzkoako kostaldean untziola asko sortu ziren. Donostian eta Errenterian, esaterako, indar handiko untziolak sortu ziren eta horiekin batera Pasaiak ere eduki zituen bere
untziolak. Hondarribiaren eskumeneko Pasaian, hau da San Juanen, untziola garrantzizkoenak “de las Casas de Vizcaya” izenekoa eta Port de la Bordakoa (Bordalaborda) izan
ziren; garrantzi gutxi izan zuten, berriz, Calaburza eta plazakoak.
San Pedro aldean ezagunak izan ziren Torreatzia eta Codemasti, (Ondartxo), Santa
Isabel gazteluaren parean kokatuak biak. Lezo eta Errenterian egiten ziren untzi handiak
ubidera eramaten ziren, Bonanza eliza parera, eta han hornitzen zituzten. Horrela, XVI.
mendean Pasaiak zituen untzi gehienak bertako untzioletan eginak ziren.

13

IMAZ, José Manuel: La industria pesquera al final del siglo XVI. 7. orr.
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Merkataritza, arrantza eta untziolez gainera, Pasaiako portuan beste jarduera garrantzizko bat ere izan zen Aro Modernoan: XVI. mendean Espainiako gudarostearen kai
garrantzitsu bilakatu zen Pasaia.
Karlos V.ak eta Felipe II.ak Espainiako erregeek, garrantzi handiko gudarostea osatu
zuten. Erregeen gerra-untzietan portuko herritar ugari ibili zen lanean, eta mendea
aurrera ahala merkataritza portu baino gerra-portu bilakatu zen Pasaiko portua. Horren
erakusgarri da, besteak beste, “Armada Invencible” delakoa garai hartan sortu izana.
Bistan da Espainako Erregeen politikak Pasaiako bizitzan eragin handia izan zuela.
Gudarostearen zerbitzura jarri ziren arrantzan jarduteko prestaturiko marinel eta untzi
asko eta asko, eta era berean, inguruko egurra eta untziolen lana ere gudarostea hornitzeko erabili ziren, batez ere. Mende bukaeran, krisia ekonomiaren alor guztiera zabaldu zenean, baliabideak zeregin militarretarako erabili beharrak, are gehiago larritu zuen
merkataritzaren eta gainontzeko jardueren egoera kaskarra. Honen adierazle da
1590ean Francisco de Albisturrek kontzejuaren izenean idatzitakoa:
“por ser el puerto del Pasaje el más cómodo y conveniente que hay en toda la
costa del mar de poniente para fábrica de naos y hacer armadas y los pertrechos necesarios para ellas, siempre se han hecho y juntado en el mismo
puerto, todas las armadas que en esta provincia de Guipúzcoa y Vizcaya se
han hecho para el reino y a causa de esto, los vecinos del dicho lugar se han
animado y esforzado en servir a S.M. con sus personas, haciendas y naos,
yendo en las dichas armadas y en otros viajes particulares de su real servicio
en los cuales se han consumido y gastado de manera que ya no queda nao ni
gente ni hacienda con que servirle...”.14
Zentzu honetan, ezin ahantz daiteke mende bukaeran espainiar armadak ere hondamen garrantzitsuak ezagutu zituela. Hondamen nagusietakoa Armada Invencible (1588)
talde ospetsuarena izan zen. Ingalaterrako uretan ontzi eta gudari asko galdu ziren, eta
gudu hartan borrokan aritu ondoren Pasaiara itzuli zenean, portuan eztanda egin zuen
Santa Bárbara ontziak eta 400 gudari hil ziren.
XVII. mendea krisi garaia izan zen, esan bezala, baina bai mende hartan eta bai
XVIII. mendean, untziolek garrantzi handia izan zuten portuaren jarduera ekonomikoan
Caracaseko Errege Compañía Gipuzkoarrari esker. Hurrengo aipamenean ikus daitekeen bezala, konpainia horrek bultzada handia eman zien Pasaiako portuko untziolei. Hala
ere, XVIII. mende bukaeran Konpainiak ere hondoa jo zuen eta horrek ondorio larriak
izan zituen Pasaiako ekonomian:
“En el siglo XVIII, y sobre todo en la segunda mitad del mismo, tenemos
referencias concretas de la intensa actividad de la construcción naval en los
14

OLAZARAN, Clotilde de eta MUGIKA: Historia de la economía marítima del País Vasco. 27-28. orr.
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puertos de Provincia. En Pasajes los astilleros conocieron el esplendor que
les proporcionó la Compañía de Caracas, con la prosperidad de la sociedad
mercantil fueron creciendo las labores de la construcción de navíos, pero la
caída de la Real Compañía de Caracas supuso el hundimiento económico de
Pasajes”.15
Orain arte azaldutakoarekin agerian gelditu da Erdi Aroan eta Aro Modernoan Pasaiako bizitza portuaren inguruan egituratu zela. Eta horrela gertatu izanak eragin handia
izan zuen Pasaiako hizkuntzan. Izan ere, portuaren bitartez, merkataritzagatik eta arrantzagaitik edo bidaiagatik, atzerritarrek beren kutsua utzi zuten herrian eta bertako hizkuntzan, euskaran. Era berean, ondorengo ataletan azalduko den bezala, Pasaiari eta bertan erabiltzen zen hizkuntzari buruzko datu ugari ezagutu ahal izan dira atzerritarren
bidez.
XVIII. mende bukaeratik XIX. mende erdialderaino Errejimen Zaharreko krisia
deritzon prozesuan murgilduta egon zen Gipuzkoa. Sistema politiko eta gizarte tradizionalaren hondamena, krisi ekonomikoa eta gerra izan ziren garai horren ezaugarri
nagusiak.
XIX. mendearen erdialdean hasi ziren indarberritzen Pasaia eta Pasaiako portua;
aldaketa prozesu sakona gertatzen hasi zen garai hartan bai gizartean eta baita ekonomia
sistemetan ere. Orduan sortu zen, hain zuzen ere, gaur egun Pasaia izena ematen zaion
herriaren gunea. Izan ere, 1770. urtean Hondarribiaren eskumenetatik atera zen San
Juan eta 1805ean, San Pedro Donostiakotik aske gelditu zen. Urte hartan bat egin zuten
bi herriek.
Baina aurretik ere egin zituen San Juanek Hondarribiaren eskumenetik aske gelditzeko eta burujabe izateko hainbat ahalegin; 1589an lehenik, 1615ean gero, eta baita
1674. urtean ere. Saio erabakiorra, baina, 1770. urtekoa izan zen, esan bezala. Burujabetasuna lortzeko prozesua nola gertatu zen, ondoko aipamen honetan azaltzen da argi
eta garbi:
“...A pesar de la interesada y tenaz oposición de las ciudades de Fuenterrabia y San Sebastián y del Prior y Cónsules de esta última, usando su poderío
real absoluto, eximió y sacó al lugar de Pasages de San Juan, llamado entonces lugar del Pasage de la Banda de Fuenterrabía, de la jurisdicción de las
mencionadas ciudades, haciéndola Villa de por sí y sobre sí, con jurisdicción
civil y criminal alta y baja, mero y mixto imperio, en primera instancia...”.16

15

GARATE OIANGUREN, M:"El proceso de desarrolo económico en Guipuzcoa". 226-227. orr.

16

"Real Cédula de Villazgo", 1770eko Apirilaren 10ean Carlos IIIak emana. 1914ko Udal Akta.
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Pasaiako portuaren modernizazio eta industrializazio prozesua XIX. mendearen
bigarren erdialdean hasi zen. Garai horretatik aurrera Gipuzkoako ekonomi bilakaeraren gune nagusietakoa izan zen Pasaiako portua. Donostiako portuak ordurarte izandako garrantzia galdu zuen, eta Pasaiako portuak baldintza paregabeak zituenez eta
Donostiatik hurbil zegoenez, Pasaiak hartu zuen Donostiako portuaren lekua eta bihurtu zuten hiriburuko portu. Horrek azaltzen du Donostiako burgesiaren zati batek Pasaiako portuaren alde apostu egin izana. Bestalde, Iparreko Burdinbidea (Ferrocarril del
Norte) eraiki zelarik, kokagune estrategikoan gelditu zen Pasaia, bertatik pasatzen baitzen burdinbide hori. Ezaugarri hauek guztiek ahalbidetu zuten, bada, Pasaia Gipuzkoako itsas merkataritzaren gune nagusietakoa bihurtzea.
Iparreko Burdinbidea eta Donostia eta Irun elkartzen zituen errepidearen eraikuntzak bideratu zuten Antxoren sorrera. Izan ere, burdinbidearen eta errepidearen artean
badiatik bereizita gelditu zen padura lur eraikigarri bihurtu zen. Eta Antxo, Altzaren eta
Pasaiaren artean hainbat eta hainbat auzi eta liskar izan ostean, San Pedro eta San Juanekin elkartu zen 1890. urtean.
Garai honetan egin ziren portua birmoldatzeko saiakerak eta beharrezkoak ziren
berrikuntza eta hobekuntzak aurrera eramateko ezinbesteko diru inbertsioak. 1870ean
amaitu ziren Estatuaren eta Aldundiaren arteko negoziazioak, eta Estatuak 90 urtez portua ustiatzeko eskubidea eman zion Aldundiari negoziazio haien bidez.
Birmoldaketa eta eraberritze lanak aurrera eramateko Pasaiako Portuaren Sustapenerako Elkartea (Sociedad de Fomento del Puerto de Pasajes) erakundea sortu zen.
Baina lanak hasita zeudela, hurrengo berrikuntzei aurre egiteko diru falta zela-eta, arazo
ugari izan zituzten elkarte honek eta Aldundiak. Pasaiako Portuko Elkarte Orokorra
(Sociedad General del Puerto de Pasajes) erakundearen sorrerarekin batera atzerriko
finantzaketa onartu zen; atzerritik jasotako diru gehiena kapital frantsesa izan zen.
Oro har, azpimarratzekoa da Pasaiako portuak Gipuzkoako merkataritzaren bilakaeran eta modernizazio prozesuan bete zuen eginkizuna.
Pasaiako mende honetako lan munduari buruz hitz egiterakoan kontuan hartu beharreko datuak dira hauek guztiak, portuaren modernizazioak gure herrien urbanizazio eta
industrializazio prozesua ekarri baitzuen. Horrela, merkataritzaren modernizazioarekin
batera, Gipuzkoako lehen industrializazioa sortu zen XIX. mendearen erdialdean.
Pasaian industrializazioa portuaren inguruan antolatu zen eta, jakina, arrantzan eta
arrantzaren inguruko industrietan oinarritu zen hein handi batean. Baina industrializazioarekin batera aldaketa handiak gertatu ziren Pasaiako eta oro har Gipuzkoako gizartean. Aldaketa nagusietako bat etorkinen fenomenoa izan zen, zalantzarik gabe.
XX. mende hasierako lehen urteetan, arrantzan aritzen zirenak bertako arrantzaleak
ziren nagusiki, eta beren arteko harremanak euskaraz izaten ziren. XX. mendeak aurrera egin ahala, ordea, arrantzak, eta, batez ere, bakailaoaren arrantzak eta bakailaoaren
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inguruko industriek, berebiziko garrantzia hartu zuten eta egoera aldatuz joan zen pixkana-pixkana.
Arrantzaren bilakaerari esker, bakailaoaren arrantzari esker, batez ere, sortu zen
Trintxerpe, esaterako. Izan ere, Andonaegi untzijabeak Galiziatik etorritako arrantzaleentzako etxeak eraiki zituen Trintxerpe izeneko San Pedroko auzo batean 1931. urtean.
Arrantzale pasaitarrak greban jarri zirenean, Andonaegik eta beste untzijabe batzuek
arrantzale galiziarrengana jo zuten, grebak zekarkien galera ekonomikoari aurre egitearren. Trintxerpe Galiziatik etorritako arrantzaleen gune bihurtu zen, eta galiziar arrantzaleen etorrerak eragin zuzena izan zuen ordurarte arrantza munduko harremanetan
erabiltzen ziren hizkuntzan. Baina etorkinen fenomenoak ez zituen arrantzaren inguruko alorrak bakarrik aldarazi, herri osoa eraldatu zuen eta euskarak XX. mendean izan
zuen atzerapena ekarri zuen eragileetako bat izan zen.
Arrantzak berebiziko garrantzia izan du XX. mendean Pasaian. Mende hasieran
gorakada eta garapen handia ezagutu zuen arrantzaren alorrak, eta hurrengo urteetan,
1980ko hamarraldiararte, gero eta indar handiagoa izan zuen. Azken urteetan, ordea,
krisi larri batean murgilduta dago arrantzaren alorra. Krisiaren ondorioz arrantzale
kopurua asko murriztu da, eta behinolako arrantzaren inguruan sortutako esplotazio eta
zerbitzu sarea ere desagertze prozesuan murgildu da.
Sarrera historiko labur honetan Pasaiaren bizitza eta euskararen historia markatu
duten elementu garrantzitsuenak azpimarratu nahi izan dira labur-labur. Beste ezeren gainetik aipatzeko elementurik bada, portua eta portuak jokatutako eginkizuna da hori, haren
inguruan antolatu baita herria eta hark erakarri baitzituen euskararen egoera aldarazi
zuten atzerritzar eta etorkinak.
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Gaskoiak XII. mende inguruan iritsi ziren Pasaiara. Gaskoiak Pasaiara nolatan iritsi
ote ziren zeharo argitu gabe dago artean, nahiz eta zenbait teoria eratu diren horri buruz,
baina gauza jakina da garrantzi eta eragin handia izan zutela inguru hartan XII-XIII.
mendeetan. Pasaian ez ezik Donostian eta Hondarribian ere finkatu ziren, baina San
Juanen izan zuten eragin gehien; izan ere, gainerako herrietan hizkuntza gaskoia galdu
zelarik, bizirik iraun zuen San Juanen eta 1870ean oraindik erabilia zen bertan. Serapio
Múgicak dioen bezala:
“Pocos años hace que existía una tertulia de ancianos gascones que a pesar de
conocer bien el vascuence, gustaban de hablar en gascón cuando se reunían”.17
Ikusten denez, herri zein hizkuntza gaskoiak erro sakonak egin zituzten Pasaian, eta
inguruko herrietan ez bezala, gaskoierak luzaz iraun zuen bizirik bertan.
Esan bezala, gaskoien iritsierari buruzko zalantza asko dago, datu gutxi baitago.
Hona hemen zalantza horietako batzuk:
❑ Noiz eta zergatik etorri ziren gaskoiak Pasaiara?
❑ Nola nahastu zen gaskoiera euskararekin? Nork erabiltzen zuen gaskoiera,
herri xeheak edo gizarteko goi mailetako biztanleek, edo bietakoek? Zein
estatus zeukan gaskoierak?
❑ Gaskoieraz gaskoiek bakarrik hitz egiten zuten edo beste herritarrek ere
ikasi zuten?
❑ Herritar guztiek gaskoiera erabiltzen bazuten (autore batzuk horrela diote)
zergatik galdu da gaskoiera eta iraun dute euskarak eta gaztelaniak?
Jakin badakigu galdera hauei erantzuna ematea oso zaila suertatuko zaigula, are ezinezkoa kasu batzuetan. Dena dela, horixe izango dugu atal honetan helburu, galdera
horiek erantzuten saiatzea alegia.
Gaskoierak euskaran izan duen eragina aztertu nahi bada, ezinbestekoa da gaskoiak
noiz eta zergatik etorri ziren zehaztea. Horrenbestez, gaskoien iritsierari buruzko azalpen labur bat emango dugu hemen.
Gaskoiak Pasaiara zergatik etorri ziren ez dago batere argi, lehen aipatu denez, baina
gai honi buruzko ikerketak egin dituzten adituek ez dute iritzi bera arazo honi buruz eta
17

MUGICA ZUFIRIA, Serapio: Estudios sobre San Sebastián, Ed. Sociedad Guipuzcoana de Ediciones y
Publicaciones, San Sebastián, 1980. 74-75. orr.
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garrantzitsuenak iruditzen zaizkigun teorien azalpen bat emango dugu, Pasaia eta euskara harturik ardatz nagusi.
Gai hau landu duten ikertzaileen aitzindariak Gamón, Camino, Serapio Múgica etab
izan ziren, baina ekarpen berriagoak ere hartu dira kontuan18.
Hasteko gaskoien iritsierari buruzko azalpen laburra egingo da eta ondoren Pasaia
oinarri harturik mintzatuko gara, ahal den neurrian.
Mª Soledad Tenaren iritziz, gaskoiak XII. mendean iritsi ziren Pasaiara. Gaskoien
etorrerak izugarrizko aldaketak ekarri zituen inguruko herrien bizimoduetara. Izan ere,
ordu arte nekazaritzatik eta abeltzaintzatik bizi ziren bertako herritarrak, kostaldetik
zenbait kilometrora zeuden herrietan (Oiartzunen esaterako), piraten erasoak ekiditearren. Gaskoi iritsi berriek, ordea, beren bizitokiak kostaldean finkatzeko joera zuten
(kostaldean bizitzeak arrantza, eta gehien bat merkataritza, ahalbideratzen zuen heinean) eta kostaldeko herrietan gelditu ziren, Pasaiako portuan, Molinao, Asturiaga eta
Urgull mendi inguruetan hain zuzen ere.
Arestian aipatu dugun bezala, mende hauetan aldaketa handiak gertatzen ari ziren
Europa guztian; aurrerapen garrantzitsuak gertatu ziren itsasontzien eraikuntzan, eta
itsasertzeko nabigazioak edo kabotaiak zituen mugak kontutan harturik, portuen erabilpena eta kontrola ezinbestekoa zen nazioarteko merkataritzan jarduteko, eta gaskoiak
izan ziren jarduera horretan aitzindari.
Gaskoien iritsierari buruzko teorien artean bi azpimarratu ditu Tena Garcíak. Hona
hemen gai honi buruz zer dioen labur-labur:
“Los comerciantes gascones llegaron a las futuras San Sebastián y Fuenterrabía quizá expulsados por los anglonormandos, nuevos señores de Bayona,
o quizá movidos por un interés comercial que veía en esta zona un área para
el desarrollo del comercio”.19
Ez dakigu, beraz, zehazki zergatik iritsi ziren inguru honetara, baina bistan da merkataritzarako erakutsi zuten grina. Gaskoiek gero eta ekonomia ahalmen handiagoa eskuratu
zuten Donostian. Eta honekin batera baita ahalmen politikoa eta erlijiosoa ere. Hainbeste,
ezen gaskoiak izan baitziren Donostiako udaletxeko buru XVI. mende hasiera arte. Erlijio
bizitzari dagokionez, gaskoi leinuetako bigarren semeek bete zituzten kargu gorenak.
18

Gaskoien gaiari buruzko ikerketa liburuak honakoak dira:
-BARRENA OSORO, Elena: La formación histórica de Guipúzcoa, Ed, E.U.T.G. Mundaiz, San Sebastián,
1989.
-ORELLA, José Luis: Guipúzcoa y el reino de Navarra en los siglos XII y XV, Ed. E.U.T.G. Mundaiz, San
Sebastián 1987.
-TENA GARCIA, Mª Soledad: Op Cit.

19

TENA GARCIA, MªSoledad: Op Cit, 385. orr.
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Gamonen ustez, gaskoiak XV. mendean etorri ziren bere eskumeneko Pasaiko alderdira, hau da, San Pedrora. Bertan txabola edo etxetxo batzuk egin zituzten eta haietatik abiatuta herria eraikitzen joan ziren. 1467an eliza txiki bat eraiki zuten eta handik San Juana
igaro ziren20. Gure iritzian, ordea, garai hori baino lehenago ere erabiliko zuten gaskoiek
portua, itsas-merkataritzari zenbaterainoko garrantzia ematen zioten kontuan harturik.
Pasaian hasieratik bizi izan ziren gaskoi batzuk, merkataritza portuari ahalik eta etekin gehien ateratzeko, eta portuaren bidez egindako merkataritza sendotu ahala gaskoi
gehiago etorri zen bertara.
Beste teoria aipagarri bat Bonaparterena da. Bonaparte hizkuntzalari ezaguna XIX.
mendeko bigarren erdialdean izan genuen San Juanen, eta haren ustez, portu egoki
baten beharrak bultzatu zituen arrantzale eta itsasgizon gaskoiak Pasaiako portura etortzera; izan ere, beraien portuak itsasora irekiak ziren, eta portu seguru baten beharra
sortu zitzaien21.
Hala ere Donostian eta Pasaian lortu bide zuten boterea kontuan hartzen bada, ezin
pentsa daiteke gaskoiek arrantzan soilik jardun zutenik.

Gaskoiera eta euskara Pasaian
Mende honen hasieran bazen gaskoieraz hitzegiten zekiten herritarrik San Juanen.
Eta arestian aipatu dugun bezala, XIX. mende bukaeran, gaskoi zahar batzuek gaskoieraz egiten zuten beren tertulia, nahiz eta euskaraz ere ongi asko zekiten.
Euskara eta gaskoieraren arteko lotura horren erakusgarri izan daiteke, halaber, gaur
egun sanpedrotar nagusiek sanjuadarrrei buruz esaten dutena:
“Hoiek gaskoiak dira”.
Ondoko lerroetan egoera linguistiko horretara iristeko eman diren pausuak azaltzen
saiatuko gara.
Donostian gaskoierak hedadura handia hartu zuen, eta hedadura horrekin batera
garrantzi handiko estatusa ere lortu zuen. Garai hartako aztarnek aditzera ematen dutenez gaskoierak gaztelaniarekin batera ofizial izatea lortu zuen. Serapio Múgicak dioen
bezala:
“Con estos ayuntamientos compuestos por gascones, se comprende perfectamente que las Ordenanzas de vinos y sidras y otros documentos que el Doctor

20

GAMON,J.I: Noticias Históricas de Rentería, Ed. Nueva Editorial, San Sebastián, 1930.

21

BONAPARTE, Louis Lucien: Les gasconnes de Passage eskuizkribua, Urtea ezezaguna baina 1850 ondorengoa behintzat (autoreak urte hau lehenaldian aipatzen du)
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Camino vió en el libro Becerro, se escribieran en gascón y se deja ver que
eran gascones los electores que los nombraban, así como los administrados
para quienes se dictaban las disposiciones municipales”.(Liburu hau
1813.ko sutean erre zen; udaletxearen jarduna zuzentzeko bete behar ziren
aginduak ageri ziren liburu horretan).22
Honela bada, ezin uka daiteke gaskoieraren erabilera oso zabalduta zegoela, baina
zer gertatzen zen gaztelania eta euskararekin? Hona zer dioen Soraluce Múgicak:
“San Sebastián debía ser una localidad trilingüe a fines del siglo XII. El vascuence y el gascón se emplearían como lenguas vulgares y el castellano como
lengua oficial y sin duda también como segunda lengua por la parte más instruida de la población”.23
Oso kontuan hartzeko aipamena dugu hau, zalantzarik gabe. Soraluce Múgicaren
ustez, bada, bi hizkuntza talde nagusi bereizten ziren garai hartan Donostiako gizartean,
alde batetik gaskoia, eta bestetik euskalduna. Gaztelania, berriz, hizkuntza ofizial eta
letradunen bigarren hizkuntza gisa agertzen da.
Pasaian ere antzeko egoera biziko zen seguru asko. Hau da, bi komunitate bereizten
bide ziren; bertakoa eta gaskoiena. Bertakoek euskara zuten ama hizkuntza eta gaskoiek, jakina, gaskoiera. Bi komunitate hauetako kide letradunek, Donostiaren kasuan
bezala, gaztelania ere ezagutuko zuten.
Honenbestez, zergatik iraun zuen gaskoierak Pasaian (San Juanen) XX. mendea arte
eta zergatik galdu zen Donostian.
Pasaia Donostia baino askoz ere txikiagoa zen24, eta beraz, gaskoien eta euskaldun
komunitateen arteko harremana Donostian baino estuagoa izan zen. Horren ondorioz, bi
hizkuntza hauen arteko elkar eragina ere sakonagoa izango zen. Harreman honek eta
inguruko herrietako biztanleekin komunikatzeko beharrak euskara ikastera bultzatuko
zituen gaskoiak. Euskaldunek, bestalde, gaskoieraz ikasi edo behintzat ulertu egingo
zuten gehienek (urteetako harremanaren eraginez, bi komunitate hauek elkar ulertu
zuten azkenean).
Hala ere, komunitate bateko zein besteko kideen arteko harremanetan zeinek bere
ama hizkuntza erabiltzen zutelakoan gaude. Egoera hau baieztatzen duten lekukotasun
22

MUGICA ZUFIRIA, Serapio: Op Cit. 70-71. orr.

23

SORALUCE MUGICA: Historías de Guipúzcoa liburutik zitatua José Múgicarengatik: Los Gascones en
Guipúzcoa" RSVAP, XXIII, Cuaderno 1, 1967.

24

Gonzalo Moro doktoreak sententzia batean dioenez, hamabi etxe besterik ez zeuden San Juanen.
RAH: Diccionario Geográfico-Histórico de España, sección I, comprende el Reyno de Navarra, Señorío de
Vizcaya y provincias de Alava y Guipúzcoa, Madrid 1802. II. tomoa, 241. orr. Datu hau, Angel Elortegiren
Pasaiako Toponimiatik jaso dugu.
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zuzenak ere aurkitu ditugu. Adibide gisa, 1808. urtean Pasaiako portuan zegoen militar
batek bere nagusiari bidali ziona:
“La jerga que habla el pueblo en el Passagge es una mezcla de vasco y gascón, tal cual se habla en Biarriz, jerga que no se conoce en las villas vecinas
al puerto; sin embargo las dos lenguas, vasco y español, se emplean como en
las otras provincias de Alava, Vizcaya y Navarra”.25
Beste lekukotasun bat ere badugu, Bonaparte hizkuntzalariaren hau, hain zuzen:
“Estamos extrañados de oir hablar el gascón en algunas familias vascoespañolas que habitan la parte del puerto llamado San Juan”.26
Militar haren aipamenak aditzera ematen duenaren arabera, Pasaian gaskoierako eta
euskarako hitzez osatutako jerga moduko bat erabiltzen zen; jerga hori, arestian aipatu
dugun bi hizkuntzen arteko harremanetik eratorria litzateke. Baina, horrekin batera euskara eta gaztelania erabiltzen zirela ere jakinarazten digu. Horrela, lehen aipaturiko hipotesia baieztatuko litzateke, hau da, komunitate bakoitzak zeinek bere ama hizkuntza erabiltzen zuen eta horrez gainera beste hizkuntza bat jakin edo, behintzat, ulertzen zuen.
Goian aipatu ditugun bi lekukotasunen artean mende eta erdiko tartea dago gutxi
gora behera, eta antza denez egoera linguistikoa asko aldatu zen bitarte horretan. Bonapartek, San Juango familia batzuetan bakarrik entzun zuen gaskoiera. XX. mende inguruan hizkuntza horren erabilera oso murriztuta zegoela esan daiteke, beraz. Gure ustez,
herritarren artean euskara gailendu zen eta horrek ekarri zuen gaskoieraren gainbehera
eta galera.
Gaskoierak Pasaian (San Juanen) Donostian baino luzaroago irautearen arrazoia
ondoko hau izan daiteke: Donostiako hiria sortu zenez gero gaskoiek beren esku izan
zituzten udaletxearen buruzagitza eta kargu erlijiosoen gaineko kontrola, baina nagusitasun hori galdu egin zuten XV. mende bukaeran. Zergatik gertatu zen gainbehera hori,
ordea? Bi arrazoi aurkitu ditugu; alde batetik, boterea zuten alorretan egin zituzten
gehiegikeriei aurre egin bide zioten euskaldunek, eta bestetik, probintziatik etorritako
euskaldunekin, kopuruz gaskoiak baino gehiago izatera iritsi ziren euskaldunak.
Nagusitasun horretan, euskaldunek gogor jardun zuten gaskoien aurka. Serapio
Múgicaren aipamen honetan argi ikus dezakegu:
“Y sucedió que cuando los elementos procedentes de otros pueblos de la Provincia se vieron en mayoría, en la actual capital de Guipúzcoa, se consideró

25

CRUZ MUNDET, J.R: El Subcomandante de Marina, propuesta al Intendente de la Marina y de las Armadas. Bayona, 1808. Itzulpena. Pasaia aldizkaria 4º.

26

BONAPARTE, Louis Lucien: Op Cit.

- 41 -

Pasaiako euskararen historia soziala

llegada la hora de que terminara la preponderancia de elementos extraños en
tierra eúscara y siguiendo una acción combinada entre la provincia y los nuevos habitantes de San Sebastián, comenzaron a dictar una serie de disposiciones y Ordenanzas, que hicieron imposible la vida de los extranjeros en Donostia y demás pueblos de nuestro solar, hasta el extremo de que poco a poco los
fueron anulando para los cargos públicos y expulsándolos del vecindario,
para llegar a imponer la voluntad vasca en todo el territorio guipuzcoano”.27
Horra hor, bada, gaskoiera Donostian galtzearen arrazoi nagusia hau dugu. Horrez
gainera, ordea, beste herri batzuetako biztanleekin hartu-emana izateko beharrak euskara ikastera eta erabiltzera bultzatu bide zituen gaskoiak.
Baina, Donostian horrela gertatu bazen, zergatik iraun zuen gaskoierak Pasaian, eta
San Juanen bereziki? Arestian esan bezala, gaskoien eta euskaldunen arteko harremana
askoz ere estuagoa izan zen San Juanen eta horrela, litekeena da gaskoierak erro sendoagoak egin izana Pasaian. Bestalde, bi komunitateetako kide kopurua antzekoa zen,
Donostian ez bezala, eta ez zegoen euskaldunen komunitatearen nagusitasunik herritar
kopuruari dagokionez behintzat.
Baina Donostiatik egotzi egin zituzten gaskoiak, eta horrek ere garrantzia izan zuen
Pasaian gaskoierak luzaroago irautearekin. Izan ere, nora joan ziren Donostiatik egotzitako gaskoiak? San Juan zen Donostiatik hurbileneko gune gaskoia, horrenbestez litekeena da hara jo izana eta horrek gaskoieraren erabilera indartu izana.

Gaskoiera nola galdu zen Pasaian
Denboraren poderioz, euskara, eta bigarren mailan, gaztelania gaskoierari nagusitu
zitzaizkion. Gaskoiera San Juanen eta gaskoiek beren artean bakarrik erabil zezaketen;
etxekoen eta lagun talde jakin batzuen arteko harremanetarako hizkuntza bihurtu zen.
Garai batean komunikazio tresna izan zena tresna emotibo bihurtu zen denboraren joatean. Eta erabilgarritasuna galdu ahala gainbehera egin zuen gaskoierak.
Arrazoibide hori baliagarria da, gure ustez, San Juanen gaskoiera nola galdu zen
azaltzeko, baina zer gertatu zen San Pedron? Zergatik galdu zen gaskoiera San Juanen
baino lehenago? Ez dugu galdera horri erantzuteko inolako daturik aurkitu. Agian,
Donostian gaskoien aurka ezarri ziren xedapen eta ordenantzen ondorioz galduko zen;
izan ere, Donostiaren eskumenean zegoen San Pedro garai hartan.
Jarraian, eta gaskoierak Pasaian bizi izandako bilakaerari buruzko atalari amaiera
emateko, XX. mendearen hasieran San Juanen gelditzen ziren gaskoieraren aztarna
batzuen berri emango dugu. Aztarna horiek Serapio Múgicak bildu zituen sanjuandar
batzuen ahotik (1928. urtean argitaratu zuen ikerketa hau). Serapio Múgicak dioenez:
27

MUGICA ZUFIRIA, Serapio: Op Cit, 83. orr.
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“ Todavía viven algunos que en su infancia chapurreaban el idioma gascón y
recuerdan algunas palabras. De boca de ellos hemos podido recoger algunas
frases y nombres, que ponemos a continuación con sus equivalentes en castellano:
- Vespeya tauetz? = ¿Quieres almorzar?
- Supa tauetz? = ¿Has almorzado?
- Minche tauetz = ¿Has comido?
- Adurbanez?, Alivielli? = ¿Dónde vas?
- Sabia. Curre = Vete. Corre.
- Sabiene pisque = Ven un poco.
- Porte le marimutik = Tráeme el devanador.
- Fete. Curri = Anda. Corre.
- Le pommare = La sidra.
- Le cacachu = El crisaillu (antigua candileja de aceite)
- Bancha = Banche.
- Mar = Mar.
- Chalupe = Lancha.
- Lebirón = Remo.
- Bacalau = Bacalao.
- Anzuelo = Anzuelo.
- Barco = Bajel.
- Passaje = Puerto.
- Lecorel = Aparejo.
Amai, con in cuartoa de leit, toute le calder est plei hasta la chiminie.= “
Madre, con un cuarto de leche, toda la caldera se llena hasta la chimenea”.
[...]
Marchairu, porte le chandelu = “ Márchate y trae la candela”.28
Ikusten den bezala, XX. mendera iritsi diren gaskoieraren lekukotasun bakarrak
esaldi eta hitz solte gutxi batzuk dira. Baina kontuan hartu beharrekoa da XX. mende
hasieran bazirela gaskoiera ezagutzen zuten sanjuandar batzuk eta gaskoiek Pasaian
izan zuten eraginaren erakusgarri garbia dela datu hori.
28

MUGICA ZUFIRIA, Serapio: Op Cit. 75-76. orr.
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Pasai Donibane (View of french Passages Spain Port of Passages). Thomas Lyde
Hornbrook. Twelve Views in the Basque Provinces saileko litografia (Londres,
1837). San Telmo Museoko bilduma.
PASAIA, Iraganaren oroigarria, etorkizunari begira liburutik hartuta.

Pasaiako portuaren bilakaerak harreman ugari sorrarazi izan ditu beste herrialde eta
kultura batzuekin. Bertakoak urrunera joan izan direlako, baina baita, era berean, gure
portura kanpotar ugari iritsi izan delako ere. Kanpoarekiko hartu-eman hau da, Donostiaren kasuan bezala, Pasaiaren ezaugarri nagusietako bat.
Portu baten inguruan era guztietako hartu-emanak sortu ohi dira: merkataritzakoak,
industrialak, arrantzarekin zerikusia dutenak, militarrak eta, nola ez, maitasunezko-sentimenak ere bai, herriko jendea kanpotarrekin ezkontzen baita sarritan. Eta Pasaian ere
horrela izan da.
Euskal Herritik kanpoko etorkinekin izandako harremanak etengabe aipatzen dira
Pasaiari buruzko datu historikoetan. Horretaz berehala jabetu ginen geu ere, Iruñeko
elizbarrutiko artxibora jo genuenean. Izan ere, han ikusi genuenez XV-XVI-XVII. mendeetan makina bat eztei auzi edo oinordekotasunari buruzko auzi gertatu ziren, kanpora
joandako pasaitarren gorabeherak zirela-eta, besteak beste.
Artxibo horretan aurkitu genituen adibideetan bereziki argigarria da ondokoa, 1772.
urteko auzi baten laburpenari dagokiona, hain zuzen ere:
“Presbítero pide la jubilación. Se opone a ello el cabildo parroquial, alegando la gran necesidad de ministros para el culto y administración de sacramentos, en un lugar tan concurrido por extranjeros”.
Pasaia portu naturala da, eta lan honetan behin eta berriro ikusi ahal izan denez, bere
historia portuaren inguruan osatu da. Kontuan harturik portura etorri zirela gaskoiak,
portura etortzen zirela atzerriko marinel eta merkatariak, portuan lan egitera etortzen
zirela atzerriko langileak, frantsesak eta ingelesak barne, zeinek daki zenbat atzerritar
eta zein herrialdetakoak ez ote diren igaro Pasaiatik.
Baina itsas portu bat, ontzien sarrera den neurri berean izan daiteke ontzien irteera
leku ere. Eta horrela, Pasaiaren kasuan, bertakoak ere atzerrira irten izan dira arrantzale
zein gerra ontzietan marinel. Hona hemen joera horren erakusgarri, Josetxo Urrutikoetxea historialariak San Juango parrokiako liburuak aztertu ondoren esandakoa:
“Tan sólo en libros de parroquía pasaitarra, dejan de constituir excepción
llamativa los contrayentes procedentes de regiones alejadas”.29

29

URRUTIKOETXEA LIZARRAGA, Josetxo: Movilidad poblacional en la Guipúzcoa del siglo XVIII artikuloa.
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Kontuan hartu behar da XVIII. mendean Pasaian ezkondu zirenen %37,5 kanpotarrak zirela, hau da, 1628-tik 610 ezkonberri zirela kanpotarrak. Kanpotar horietatik
batzuk ziren inguruko herrietakoak, baina asko eta asko ziren atzerritik etorriak.
Bistan da, beraz, Pasaiaren ezaugarri nagusietakoa kanpoarekiko edo atzerriarekiko
harremana dela, eta ezaugarri horrek eragin handia izan duela pasaitarren bizimoduan
eta izaeran mendeetan zehar. Hainbat alorri buruzko berriak erabiliz egiazta daiteke
baieztapen hori, baina lan honen aztergai nagusia hizkuntza dugunez, gai horri eutsiko
diogu orain.
Herrialde desberdinetako gizakien arteko harremanak hizkuntzen elkartrukea ere
sortu du. Hor dago, besteak beste, gaskoierak Pasaian izandako garrantzia, baina ez gara
horretaz hemen arituko, lehenago aipatua baita gertaera hori.
Pasaiatik igarotako atzerritarrak hartu dira oraingoan ikerketa tresna. Izan ere, historian zehar euskarak eduki duen estatusa aztertzeko abiapuntuak finkatu nahi genituen
lan honekin eta helburu hori betetzeko, tresna paregabeak gertatu dira zenbait bidaiari
kanpotarren lekukotasunak. Zorionez, idatziz gorde dira lekukotasun horietako batzuk
eta oso-oso baliagarriak dira pasaitarren bizimodua ezagutzeko.
Pasaitarren ama hizkuntza edo jatorrizko hizkuntza euskara da duda izpirik gabe,
baina nola frogatu hori, aurreko mendeei buruzko informazioa hain urria izanik? Hona
hemen Pasaian ibilitako bidaiarien lekukotasunen baliogarritasuna.
Aurkitu dugun lehenengo lekukotasuna 1120. urtekoa da: Oportoko gotzainak kostaldeko bidetik egin zuen Aragoako erregearengandik ihes, eta hona hemen bidaia
horretan ikusitakoa deskribatzerakoan zer dioen:
“hombres feroces de idioma desconocido”. 30
Aipamen horretan hizkuntza ezezagun gisa agertzen dena euskara dela esan daiteke,
gure ustez. Kontuan hartu behar dugu gotzainak bazekiela portugesez eta gazteleraz ere
jakingo zuela seguru aski. Horrela bada, hain arrotza egiten zitzaion hizkuntza ezin zitekeen gaztelera izan31. Ez dugu jakiterik izan kostaldeko zein bideri jarraitu zion, eta litekeena da Pasaiatik pasatu ez izana, baina hala eta guztiz ere, zuzena litzateke gure hipotesia,
garai hartan herri guztiek izango baitzuten, seguru aski, egoera linguistiko berdintsua.
Zertxobait beranduago, XII. mendean bertan bazen ere, Aimerico Picaud apaiz frantsesak ibilbide bat prestatu zuen Santiagoko bidea egin nahi zuten erromesentzat: Kodize Kalixtinoa, hain zuzen ere. 1132-1139 bitartean idatzi zuen kodizea eta bertan garbi
erakutsi zuen apaiz hark ez zituela oso gustuko ez euskaldunak eta ez haien hizkuntza,
ondoko pasarteetan ikus daitekeenez:
30

MONREAL HUEGUN, Beatriz: Op.Cit.. 200. orr.

31

Idem. 200. orr.
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“la ferocidad de sus caras y de los gruñidos de su bárbara lengua aterrorizan
el corazón de quienes los ven”; “si los oyeses hablar, te recordarían al ladrido de los perros, pues su lengua es completamente bárbara”32.
Garai hartan euskaraz mintzo zirela garbi dago, nahiz eta ez dagoen jakiterik aipamen hori zehazki zein lekuri buruz egin zuen.
Aurreko bi aipamenek kostaldean XII. eta XIII. mendeetan erabiltzen ziren hizkuntzen berri ematen dute. Baina ikus dezagun orain Pasaian eta inguruetan erabiltzen ziren
hizkuntzei buruz bidaiariek zer dioten.
Juan Francisco Pablo de Gondik, Retz-eko kardenalak, Donostiako arrantzale
batzuekin egin zuen Belle Isle-tik Donostiarako ihesa 1654an, eta ondoko lekukotasun
hau utzi zuen:
“...La noche fué bastante tranquila, y descubrimos al hacerse de día, una
chalupa en el mar. Nos aproximamos a ella con mucho trabajo porque temíamos que fueran corsarios. Hablamos español y francés a tres hombres que
había dentro: pero no entendieron ni una ni otra lengua. Uno de ellos se puso
a gritar: !San Sebastián¡ para darnos a conocer que eran de allí: le enseñamos dinero y le contestamos: !San Sebastián¡ para darle a conocer que era a
donde queríamos ir...”.33
Ez dira Pasaiako arrantzaleei buruz ari, baina, gure ustez Donostiako eta Pasaiako
arrantzaleen egoerak oso antzekoak izango ziren. Arrantzaleak beti hartu izan dira herritar xehetzat, gizarteko maila apaltzat, eta pasarte horretan dioenez, arrantzaleek ez zuten
ezagutzen gaztelera eta frantsesa. Donostiako arrantzaleek gazteleraz ez bazekiten,
Pasaian ere gutxik jakingo zuten, seguru asko. Izan ere, kostaldeko herri gehienetako
arrantzaleen bizitza berdintsua bide zen, are berdintsuagoa elkarren hurbileko herrietako arrantzaleen kasuan.
Franciscon Van Aerssen handik urtebetera ibili zen gure lurraldeetan. Ez dakigu
Pasaia bertatik igaro ote zen, baina gauza jakina da inguru hartan ibili zela. Lekukotasun hau eman zuen bidaiari hark:
“ Los viajeros penetraron en nuestro país por la frontera del Bidasoa, al que
califican de torrente más que de rio, diciendo que el país era pobre, no produciendo más que hierro y hablando una lengua sólo entendida por los naturales, tan pobre que una misma palabra significa varias cosas, y por esta
razón no puede verse recibida en el comercio; no la escriben, y los niños
aprenden el castellano o francés, según el rey al que están sujetos”.34
32

Idem. 199. orr.
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GARCIA MERCADAL, José: España vista por los extranjeros. Biblioteca nueva, Madril. 1919, II. tomoa. 389. orr.
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GARCIA MERCADAL, José: España vista por los extranjeros. Biblioteca Nueva, Madril, 1919. III tomoa.
112-113. orr.
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Haren ustez, beraz, herritarrek euskara erabiltzen zuten beren arteko komunikazio
tresna gisa (horrela bakarrik ulertu daiteke “una lengua sólo entendida por los naturales” esapidea), baina, haurrek gaztelera, hegoaldean eta frantsesa, iparraldean, ikasten
zuten. Uste hori ezezten duten zenbait froga badira, ordea: alde batetik, gauza jakina da
herritar gehienek euskaraz bakarrik hitz egiten zutela, hortik, adibidez, lekukotasunak
itzultzaileen laguntzaz osatzeko beharra, eta bestetik, herriko kargudun izateko derrigorrez jakin behar zen gazteleraz idazten eta irakurtzen. Hortaz, hizkuntza ofiziala, batean
gaztelera eta bestean frantsesa zirela adierazi nahiko zuen Van Aerssenek.
Pasaian antzeko egoera biziko zen funtsean. Baina, portuak erakarrita iristen ziren
kanpotarren eraginez, inguruko herrietan baino jende gehiagok jakingo zuen gazteleraz.
Dena dela, herri xeheak euskara erabiltzen bide zuen komunizo tresna gisa.
Honenbestez, lan hau osatzerakoan aurkitu ditugun datuetan oinarriturik, gure ustez,
Pasaian herritar xeheek euskara erabiltzen zuten, zalantzarik gabe. Eta gizarteko goi
mailako jendeak ere euskaraz hitz egiten bazuen ere, gaztelera ere erabiltzen bide zuten
zenbait zeregin eta harremanetan.
Baina idatzi horiek, urte haietan Pasaiako hizkuntza nagusia euskara zela erakusteaz
gainera, atal honen hasieran adierazi dena berresteko baliagarriak dira, hau da kanpoko
jende, kultura eta hizkuntzekin harreman estuak izan zirela erakusteko baliagarriak dira.
Hona hemen XIX. mendean eginiko bidaia baten kronika bat:
“...El lenguaje dominante es un vascuence adulterado; pero hasta las clases
más bajas hablan el francés, el inglés y el castellano para dejarse entender.
De esta mescolanza de idiomas, debida a los buques de todas las naciones
que frecuentaban el puerto, nace la corrupción de la lengua nativa...”.35
Hala ere ez dugu uste euskara ez zen beste hizkuntza batzuen ezagutza hainbestekoa
zenik. Herritar xehe batzuek jakingo zituzten, noski, atzerriko hainbat hizkuntzetako
hitz bakan batzuk, baina ez frantsesez eta ingelesez elkar ulertzeko moduan;
Gure ustez, herritarren ama hizkuntza eta komunikaziorako tresna nagusia euskara
(eta gaskoiera neurri txikiago batean) izan da oro har. Baina ezin uka daiteke, atzerritarrek euskaraz ez zekitenez, elkar ulertzeko beste hizkuntza batzuk erabili beharrean ere
izaten zirela.
Esan bezala, kanpotar ugari ibili zen Pasaian, arrazoi edo helburu batzuk edo besteak zirela medio. Horien artean baziren garai hartako zenbait pertsonaia ezagun eta ospetsu, adibidez Victor Hugo, Humboldt... Pertsonaia horietako batek utzi zuen, Humboldt
hizkuntzalariak hain zuzen ere, XIX. mendeko lekukotasun nagusietako bat. Humboldt
1801. urtean igaro zen Pasaiatik, eta honako testigantza hau utzi zuen idatzirik:
35

MANE Y FLAQUER, Juan: Viaje por Guipúzcoa al final de su etapa foral 1876. Biblioteca Vascongada
Villar, Bilbo, 1969. 88. orr.
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“Despedimos aquí a nuestro acompañante (Pasaiara iristerakoan), un
muchacho aldeano, al que habíamos tomado del campo con nosotros para
guía en el monte. No sabía una palabra de castellano. Rebuscamos en verdad
todo nuestro vascuence, pero sólo pocas veces conseguimos sonsacarle una
respuesta comprensible. Por la mayor parte teníamos que contentarnos con
su desconsolado Eztaquit (no lo entiendo)”.36
Humboldt-ek pasarte honetan dioenez, mutiko hark ez zekien gazteleraz tutik ere,
baina ezin esan daiteke kasu arrunta zenik hori. Jaizkibeleko baserri batekoa izango zen,
seguru asko, eta gogoan izan beharra dago gaur egun ere Pasaiako baserrietako aitonamona batzuek arazoak dituztela gazteleraz mintzatzeko.
Victor Hugo bidaiari ospetsuak San Juanen egindako egonaldiaren ondoren egindako idatzietan batelerei eta hizkuntzari buruzko adierazpenak agertzen dira, baina batelerei buruzko atalean emango da aipamen horien berri.

36

HUMBOLDT, Wilhem: Los Vascos. Apuntaciones sobre un viaje por el País Vasco en primavera de 1801,
Ed. Auñamendi, Donostia, 1975. 45. orr.
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Pasaiako batelariak XVIII. mendearen amaiera aldean. Luis Paret y Alcázar-en
Vista del puerto de Pasages (c.1.786) olio pinturaren xehetasuna.
PASAIA, Iraganaren oroigarria, etorkizunari begira liburutik hartuta.

Kostaldeko herriek itsasoa izan dute bizibide nagusia. Baina arrantzaz gainera,
azpiegitura eta merkataritza harremanetarako sareak ere sortu ohi dira herri horietan; eta
sarritan ahaztu egiten dugu arrantzaleez gainera badirela arrantzaren inguruan beste
zenbait lan mota arrantza bera bezain garrantzizkoak. Lan horietan emakumeak jardun
izan dira, gizonezkoak harrapatutakoa emakumeek saltzen baizuten.
“Los pueblos de Guipuzcoa, Vizcaya, Navarra y el Labourd, situados en
valles y montañas, utilizaban los servicios de las mujeres de los mismos pescadores que en jornadas fatigosísimas vendían lo que podían llevar en cestas
y carretilllas. Hasta treinta kilometros de ida y otros tantos de vuelta hacian
estas, a mediados del siglo XIX, y aún después, para vender a cuatro cuentos
(doce céntimos) la libra de merluza y a tres ochavos (cinco céntimos) la
docena de sandias”.37
Caro Barojak idatzi zituen lerro hauek eta bertan ikus daitekeenez, arrantzaren bilakaera ez zen soilik gizonezkoen lanaren emaitza izan. Aitzitik, emakumeak ere ekarpen
handiak egin ditu arrantzaren alorrean. Pasaiari dagokionez, Caro Barojak esandakoaren antzera, emakumeak aritzen ziren arraina saltzen; arraina saltzera Donostiara eta
Errenteriara joaten ziren gehienbat. Arrain-otarra buru gainean hartu eta han abiatzen
ziren oinez salmenta lekuetara.
Baina Pasaian emakume talde bat izan dugu bereziki ezaguna: batelariak, hain zuzen
ere. Emakume hauek portuaren alde batetik besterako bidea egiten zuten arraunean, jendea eta salgaiak batetik bestera eramanez garraiolari moduan.
Pasaiara etortzen ziren atzerritarrak txundituta gelditu ohi ziren, nonbait, batelarien
ontzietan ibili ondoren. Hainbat atzerritarrek idatzi izan du Pasaiako emakume hauei
buruz, harriduraz eta mirespenez betiere. Lan honen helburua ez da, jakina, emakumeak
Pasaian izandako garrantzia aztertzea, pasaitarren hizkuntza erabilera ezagutzea baizik.
Baina ezinezkoa zaigu Pasaiako ezaugarri eta berezitasunez aritzea batelariei buruzko
aipamenik egin gabe.
Hortaz, eta gure aztergaiarik atxikirik, batelariei buruzko hiru aipamen bildu ditugu,
emakume haien hizkuntza erabileraz mintzo direnak hain zuzen ere. Hona hemen lehenengoa:
“Para ir a la ciudad que lleva su nombre Pasajes hay que atravesarlo, y al
embarcar se ve uno agradablemente sorprendido por un ejambre de jóve37

CARO BAROJA, Julio: "Los vascos y el mar", Ed. Txertoa, San Sebastián, 1981.
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nes vascas que se disputan en su idioma, ininteligible hasta para los propios españoles, el honor de llevarnos en su lancha en esa travesía de
media lengua”.38
Pasaiatik igaro zen bidaiari askok utzi du emakume haien jantzi, itxura eta hizkuntzari buruzko idatzizko lekukotasunik, Victor Hugok, besteak beste. Lekukotasun
horiek erakusten dute zenbaterainoko garrantzia izan zuten batelariek Pasaiako bizitzan.
Victor Hugoren beraren aipamen bati esker jakin ahal izan dugunez, Pasaiako batelariek ez zuten euskara bakarrik hitz egiten; izan ere, beren lanaren ondorioz harremana
zuten hizkuntza desberdinekin, aipamen horrek dioen bezala:
“...Después de unos momentos de silencio: Señor, me dice la vieja en mal
francés ¿viene usted usted de la montaña?...”.39
Horrenbestez, ez da harritzekoa hizkuntza bat baino gehiago ezagutzea, kontuan harturik Pasaiatik kanpotar ugari igarotzen zela garai hartan eta batelariek bidaiari kanpotarrekin harreman handia zutela.
Baina ez ziren euskara eta frantsesa bakarrik ere; gazteleraz ere bazekiten batelariok.
Honen testigantza dugu Victor Hugok utzitako beste pasarte bat, zeinetan ematen baitu
aditzera garbitokian garbiketan ari den batelari batekin izan zuen solasaldia:
“... Me acerco a ella y entablo conversación con ella en español:
- ¿Cómo os llamáis?
- María Juana para servirle, caballero.
- ¿Qué edad tenéis?
- Dicisiete años.
- ¿Sois del País?
- Si, señor.
- ¿Hija de burgués?
- No señor, soy barquera. ...”.40
Aipamen honetan agertzen denez batelariaren lana ez zen bidaiari eta salgaien
garraiora mugatzen; etxeko lanak ere egin behar izaten zituzten. Baina, bestalde, age-

38

GARCÍA MERCADAL, Jose: España vista por los extranjeros. Biblioteca nueva, Madrid, 1919. III.
tomoa.112-113. orr.

39

HUGO, Victor: Los Pirineos, José J. de Olañeta, Bartzelona, 1985. 101. orr.

40

HUGO, Victor: Op Cit. 100-101. orr.
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rian gelditzen da bere lanak hizkuntzak ezagutzeko eta erabiltzeko aukera ere eskaintzen ziela, eta bistan da, orobat, zenbaterainoko garrantzia izan duten historikoki bidaiarien artean. Garbi ikus daiteke, azken batean, Pasaiatik, beste portu batzuetatik bezala,
jende asko igarotzen zela eta hizkuntza ezberdinak entzuten eta ulertzen zirela, maila
batean behintzat.
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Argazki honetan mendi hasierako urgaineko prozesioa ikus daiteke
Mari Karmen Saldisek utzitako argazkia.

Elizak historian zehar idatzi dituen dokumentuak Pasaia eta inguruko herrien egoera
linguistikoa ezagutzeko oso erabilgarriak suertatu zaizkigu. Era guztietako agiriak aurkitu ditugu elizakoen artean: pastoralak, sermoiak, gutunak, auziak, etab. Ugaritasun eta
aniztasun hori dela eta eskaini diogu, hain zuzen ere, atal berezi bat elizaren eta euskararen arteko harremanari.
Gutun asko aurkitu dira gotzainari bidaliak hainbat herritako parrokietatik apaiz euskaldunak eskatzen dituztenak edo sermoiak euskaraz egiteko eskubidea aldarrikatzen
dutenak. Eta alderantziz ere gertatzen zen, hau da gotzaitegitik parrokietara idatzi beharra gotzaitegitik bidalitakoa gaztelaniaz ezezik euskaraz ere irakurtzeko edo azaltzeko
eskatzen zutenak. Elizaren helburu nagusietako bat bere mezua herritarrei eta bereziki
herritar xehei helaraztea da. Eta hainbat dokumentutan ikusiko dugun bezala herri xeheak komunikazio tresna gisa euskara erabiltzen zuenez, elizak ere euskara erabili behar
zuen, herriak bere mezua ulertuko bazuen.
Elizaren esparruko agiri horiek azaldu aurretik, beharrezkotzat jo da elizak historian
izan duen bilakaeraren laburpena egitea. Hona hemen, bada, bilakaera horren nondik
norakoak, labur-labur adierazita:
Erdi Aroa amaitzean, eta kristautasuna sendotu zelarik, zazpi elizbarrutitan banatuta
geratu zen euskal lurraldea, Hala nola: Oloroe, Baiona, Akize, Iruña, Calahorra, Burgos
eta Tarazona.
1526. urtea arte Pasaia-Lezoko parrokia Baionako gotzaindegiaren eskumenean
egon zen. Urte hartan, ordea, Iruñeko gotzaindegiaren esku gelditu zen. 1531ean Lezo
eta Pasaia Baionako gotzaindegiaren barrutiko parrokiak ziren berriro ere, baina garai
hartako berrien arabera, zenbait arazo egon ziren gaskoien artean, protestante, kalbinista eta luterano asko zegoela eta. Azkenik, eta arazoak zirela medio, Batzar Orokorren
erabakiz eta ekimenez 1563tik aurrera Hondarribia, Irun, Oiartzun eta Pasaia zuzenean
Iruñeko gotzaindegiaren eskumeneko barrutiak izan ziren.
San Juango lehen eliza 1366an eraiki zen, Bonantzako Santo Kristo eliza gaur dagoen lekuan. 1643. urtean eliza berria egin zen Bordalaborda inguruan. Eta Santa Ana
ermitari dagokionez, 1578 urtean agertzen da lehen aldiz agirietan.
Urte haietan, esana den bezala, San Pedro Donostiaren esku zegoen, eta horrenbestez, San Pedroko eliza Donostiako eliza antolakuntzaren barruan zegoen. Donostiak bi
parrokia nagusi zituen XVI.mendean: Santa Maria eta San Bizente, biak hiriaren
“barruan”, baina bazituen beste hainbat eliza harresiz haraindi, adibidez Pasaiko San
Pedro eliza, 1467an eraikia.
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Azalpen horiek emanda, Pasaian eta inguruko herrietan, elizak euskara hizpide zuela
azalduko dugu.
Iruñeako Elizbarrutiko Agiritegian Pasaiari buruz aurkitu ditugun dokumentu guztiak gaztelaniaz idatzita daude (1575etik aurrerakoak bederen). Inguruko herriei dagokienez, berriz, euskaraz idatzitako dokumentu bakarra aurkitu dugu, Hondarribian
1778an idatzi zen sermoi bat, hain zuzen ere.
Euskara hizpide duten dokumentu bakarra aurkitu da Pasaian. Hona hemen zer dioen:
“En 1778 vacante la sede de Pamplona por la muerte del Ilmo. señor Yrigoien, su vicario, don Blas de Alza y Uscarres, dirigió al pasaje de la banda
de Fuenterrabía la prohibición de asistir a los matrimonios de personas que
hubieren viajado por Caracas y otros pueblos distantes, sin haber obtenido
antes la licencia del Tribunal de la Curia. Ordenó, además, que esta disposición fuera dada a entender en “lengua vulgar vascongada”.41
“lengua vulgar vascongada” esapidearekin jendeak ulertzeko moduan esan nahi
duela atera dugu ondorio. Hau da, elizak bere mezua herritar xeheari helarazi nahi zionean, euskaraz egin behar zuen. Gure ustetan, jarrera horrek garbi erakusten du Pasaian,
herritar gehienek euskara erabiltzen zutela beraien arteko harremanetan.
Eta Pasaia inguruko herrietako agiriak aztertuz are argiago ikusten da hori. Ondorengo biak Errenterian idatziak dira, 1569an lehena eta 1654an bigarrena:
“ ... Y porque en los annos pasados se an proveido del monasterio de Santelmo
de la villa de San Sevastian y en ella no ay pedricador bascongado, que conviene le aya a causa que la jente comun de la villa no entiende castellano ...”.42
Bigarren aipamena Errenteriako udalak aurkeztutako kexa bat da. Udala kexu zen
kaputxinoek bertako fraideen komentua Nafarroaren eskumenetik Aragoiren eskumenera aldatzeko harturiko erabakia zela eta:
“El unico bien de los naturales de esta villa y la circunvezindad consiste en la
frecuencia de los sacramentos y la explicacion de Dios, y que esto se haga en
la lengua universal de esta nobilisima provincia, lo qual se conoscio por un
prinçipal fundamento de su fundaçion, pues saco por condiçion que se havia
de confesar y predicar en lenguadje vascongado. [...] Por lo qual siendo esta
villa patrona del dicho convento y la que deve mirar por su conservaçion

41

ITURRIOZ TELLERIA, Fermín: Pasajes. Resumen Histórico, Ed. PYSBE, San Sebastián, 1952. Liburutik hartutako zita. 186-187. orr.
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CRUZ MUNDET, J.R: "Rentería en la crisis del Antiguo régimen, 1750-1845: Familia, caserío y sociedad
rural", Errenteriako udala, Errenteria, 1991, 990. orr.
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para que en conformidad con su primer instituto se continue con los medios
que se elixieron para el mayor servicio de Dios y vien universal de las almas
y, supuesto que para su efecto no suponen los religiosos aragoneses no castellanos mas que si fueran alemanes, por consistir como se a dicho el logro de
tanto fruto como se coje en el dicho convento que los relixiosos asistentes
sean vascongados y particularmente predicadores y confesores, y que esta
falta solamente la pueden suplir los relixiosos navarros y que estos sinboliçan con los naturales de esta provinçia en las costumbres y lengoaje, ademas de ser vecinos perpetuos con quienes thenemos comercio, correspondencia y comunicacion continua”.43
Argi ikusten da, beraz, Errenteria inguruko herrietan euskara zela herritar gehienek
ezagutzen zuten hizkuntza bakarra.
Pasaian, dena den, egoera ez zen berdina; izan ere, portu naturala duen herria izaki,
gaskoiekin ez ezik kanpotarrekin ere bazuten harremana pasaitarrek eta horri esker
inguruko herrietan baino jende gehiagok zekien gazteleraz. Hala ere, gure ustez, azterketa honek erakusten duenaren arabera, garai hartan herritarrek euskara erabiltzen zutelako ondorioa atera daiteke.
Pasaiaren antzeko bilakaera bizi izan zuen Hondarribiak (han ere bazen kolonia gaskoia); sermoiak euskaraz eman behar zirela agintzen duen agiri bat aurkitu genuen han.
Agiri horrek esaten duenez herritar guztiek ulertzen dute euskara eta ez, aldiz, gaztelania, eta horrenbestez euskaraz predikatzeko eskubidearen aldeko eskaera bat egiten zaie
eliz agintariei. Hona hemen agiri horren pasarte batek zer dioen:
“...vicario perpetuo de la parroquia de la parroquia de Santa/ Maria de la
Asuncion de Fuenterrabia como mejor/ proceda dice que procurando el
mejor bien espi/ritual de los feligreses y que los sermones y pla/ticas produzcan el fruto al que dirigen a medi/tado sobre el modo que estos serian mas
utiles: / y considera que no puede haber medio mas pro/porcionado que el
que se prediquen en basquence por/ ser este el idioma propio del pais que
todos enti/enden y al contrario el castellano...”.44
Azkenik, elizari buruzko atal honi amaiera emateko, eta gaskoinerari dagokionez,
aipatu beharra dago Iruñeko Elizbarrutiko Agiritegian ez dela aurkitu ez gaskoieraren
erabileraren arrastorik, eta are gutxiago, gaskoiera eta Pasaia harremanetan jartzen
dituen inolako dokumenturik.

43

CRUZ MUNDET, J.R. Op. Cit. 1.040. orr.
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Proceso sobre predicar en Bascuenze Fuenterrabía, 1777. Iruinako elizbarrutiko agiritegia. Cartón 2309nº13. Fuenterrabía, Predicación.
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1.928ko argazki honetan, Udal administrazioaen zenbait partaide ikus daitezke
Antxoko merkatuaren inaugurazio egunean.
Carlos Yarzaren Pasajes Ancho liburutik hartuta.

Azterketa hau osatzeko erabili diren zenbait liburutako datuetan eta elkarrizketetan
jasotako lekukotasunen bidez, Pasaiko bizitzaren zenbait alorretan hizkuntzak izan
duen bilakaera aztertzen saiatu garen moduan, oraingo honetan, garrantzizkotzat jo
dugu udal artxiboan hizkuntzari buruz aurkitutako zenbait bitxikeria azaltzea; udalaren
gutun bidezko harremanetan eta osoko bilkurako aktetan agertzen dira gehienak.
XX. mendean, errepublika garaian bakarrik ikusten da udalaren aldetik euskararen
aldeko jarrera, udal artxiboan aurkitutako gutunetan eta osoko bilkuretako aktetan agertzen den bezala. Baina udal agirietan errepublika garaian euskarari buruzko aipamenak
agertzen diren bezala, Aldundiak bidalitako gutunetan badira euskaraz eta gazteleraz
bidalitako lehenagoko zenbait gutun.
1918. urtean Aldundiak gutun elebidunak bidali zituen. Horietakoa da, besteak
beste, Gipuzkoako probintziako batzordeak eskola baterako zortzi lanpostu atera zirela
jakinaraziz bidalitako gutuna:
“Nekazari lanak erakusteko Diputazioak Villabonan Fraisoro izenaz ipiñita
daukan ikastechean, zortzi irakasle berri bear dira, ta, nai duanak, geroztik
toki eskatu dezake”.45
Urte hartan bertan, euskaraz eta gazteleraz bidali zuen egurra eta ikatza saltzea
debekatzen zuen gutuna, hemen adieratzen den bezala:
“Gipuzkoan, beste toki geienetan ez ezik, bear aña egur ta ikatzik ez daukagu.
Baña emen bear ainbat ikatz ta egur ez izatea, gure mendiak soil egotetik ez
dator, Gipuzkoako erri- basoak ez dirauetan guretzako naiko ikatz ta egur
badaukagu-ta”.
Udalek zergak nola arautu behar zituzten jakinarazteko, legedi berriaren idatzizko
azalpena bidali zuen Aldundiak, bai euskaraz, bai gazteleraz. Udalak zergak finkatzeko
lege berri hori noiztik aurrera bete behar zuen ematen da aditzera idatzi horretan.
“Gipuzkoako errietako Batzarrak, ayuntamentuak, zergak nola jarri ta bildu
bear zituzten esateko eginda zegoan araudian, arau batzuk aldatu egin dira.
Aldaketa hori egitea Diputazioak berak erabaki zuan, joan dan Ilbeltzaren
29-an artutako erabakiz, ta aldaketa horiek nolakoak izan diran jakin dezazun, or dijoakizu, onekin batera, berritutako araudi hori”.

45

Pasaiako Udal Agiritegia. Atal hau egiteko erabilitako iturri guztiak Pasaiako Udal Agiritegitik aterata
daude.
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Abereen batzaldia egiteko diru laguntza eskatzeko baldintzak azaltzen dituen gutunean ere bi hizkuntzak erabiltzen dira:
“Gipuzkoako Diputazioaren iritzia aurrera eramanaz, ayuntamentu batzuk
eratu zituzten, igaz, abere-batzaldiak beren errietan.
Batzaldi oietarako Diputazioak dirua eman zuen, ta aurten ere emango du,
ortarako ipinita badaukata”.
Eta azkenik, urte hartako eskutitzen artean, boletin ofizialean ordaindu beharreko
iragarkiak zeintzu diren azaltzeko diputazioak bidalitako gutuna aurkitu genuen udalaren gutunen artean:
“Probintziaren ondasunak zenbatu ta zaintzeko Diputazioak daukan landolekoak adierazi ziten, ez dakitela ondo ta garbi, Boletin ofizialean agertzen
diran iragarkien artean zeintzuk izaten diren ordaintzekoak, eta zeintzuk ez
ordaintzekoak, eta on izango litzakela gauza ori argi jartzea”.
Esan daiteke, beraz, Foru Aldundiak bazuela errepublika garaia aurretik euskararekiko kezka, eta gazteleraz gain, euskara ere erabiltzen zuela udalekin zuen gutun bidezko harremanean.
Euskararekiko kezka sumatzen da, orobat, 1904ko eskutitz batean, zeinetan garrantzi handiko gauzatzat jotzen baita Gipuzkoako herrietako sendagileek euskaraz jakitea:
“Los médicos titulares de Guipuzcoa, muy agenos a prevenciones egoistas,
guiados tan solo por las legitimas aspiraciones que sienten como vascongados, y creyendo servir a las supremas necesidades para el buen desempeño de
su profesión, se han esforzado y alientan la idea de imponer como condición
precisa a los titulares de esta provincia, la posesión del idioma regional”.
XX. mende hasieran, ezin esan daiteke administrazioak normaltasunez erabiltzen zuenik euskara, baina bistan da nolabaiteko garrantzia ematen ziotela; herritarrekiko harremanetarako beharrezkoa ikusten zuten, askok eta askok ez baitzuen gaztelera ulertzen.
Udalaren eta Aldundiaren gutunez gainera, Eusko ikaskuntzak bidalitakoak ere aurkitu eta aztertu ditugu. Gutun hauek gazteleraz idatziak dira, baina euskararen inguruko
festak eta kongresuak dituzte mintzagai. Festa eta kongresu hauek egiteko dirulaguntzak eskatzen zituzten normalean gutun horien bidez, edo ekitaldi haiei buruzko informazioa ematen zuten bestela, ondoko aipamen honetan adierazten den bezala:
”Que deseando esta Sociedad conforme a su misión y finalidad intensificar la
campaña en favor del euskara y crear un ambiente favorable para nuestra
lengua vasca, celebra este verano y el otoño próximo actos de proganda euskerista _Durante el próximo curso de 1931 al de 1932 pretende intensificar la
apertura de otras escuelas vascas nuevas y desarrollar una intensa campaña
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para implantar la enseñanza bilingüe en las escuelas municipales particulares se digne conceder una subvención para esta difusión de nuestra lengua y
cultura”.
Pasarte hau errepublika garaiko eskutitz batetik aterata dago, 1931. urtean bidalitako
eskutitz batetik, hain zuzen. Urte hartako abuztuan eta uztailean elebitasunari buruzko kongresu batetara joateko gonbidapena egiten du gutun horren bitartez Eusko Ikaskuntzak.
1929. urtean, berriz, euskal festa prestatzeko ardura izan zuen batzordeak udalari
festa horretarako dirulaguntza eskatzeko euskaraz eta gazteleraz idatzitako gutun bat
igorri zuen:
”usted que, con llanto en el corazón, ve languidecer el euskara por todo el
ámbito del país y de un modo especial en labios del niño debe socorrernos
rápidamente y con largueza, ayudando a sobrellevar los gastos de esta costosa organización”.
Orain arteko aipamenak udalak jasotako eskutitzetatik aterata daude, eta Aldundiak,
eta administrazioarekin harremanak zituzten beste erakunde batzuek euskararekiko
zuten jarreraren adierazgarri izan daitezke, nolabait. Hurrengo lerroetan, udalak berak
gai horri buruz izan zuen jokaeraren berri emango dugu.
1929an udalak bidalitako eskutitz batean, udaltzaingorako lanpostu batzuen deia
egiterakoan, hautagaiek euskaraz jakitea agertzen da baldintza gisa:
“Anuncia la plaza de Guardia municipal diurno con el haber anual de 2800
pesetas. Los aspirantes a la misma que –...en su día estar al corriente en las
cuatro reglás aritmética y poseer el vascuence”.
Zita honek dioenaren arabera, herrian, batez ere San Juanen eta San Pedron, euskara
erabiltzen zen eta udalak garrantzia ematen zion euskarari.
Gutun bidezko harremanaz gain, urte haietako osoko bilkuretako aktak ere aipatu
ditugu atal honen hasieran. Aktak gazteleraz idatzita daude guztiak, gaztelera baitzen
administrazioaren hizkuntza ofiziala garai hartan, baina euskarari buruzko aipamenak
ere aurkitu ditugu. Akta guztietan esanguratsuena 1936ko akta bat da, kale izenei
buruzkoa; akta horretan zinegotzi batzuek esaten dutenez, Antxoko kaleen izenak euskaraz jartzeak ez zuen zentzurik, baina San Juango kasuan, bazen horretarako arrazoirik, nonbait:
“El señor Obeso dice que hay que tener en cuenta que nuestro idioma es el
español, por eso entiende que por ejemplo en el distrito de Ancho no hay
razon de que se ponga en vasco, aunque bien pueda ser en San Juan”.
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Euskararen egoerarekin zerikusia duten errepublika garaiko beste zenbait akta ere
aurkitu ditugu. Adibidez Eusko Ikaskuntzak eskatutako dirulaguntzak eman ala ez eman
erabaki zen osoko bilkurakoa:
“Euskaltzaleak interesado se le señale una subvención para proporcionar
material de enseñanza vasca a las escuelas euscaldunes, que cada vez en
mayor número se van organizando y abriendo, acuerca se consulte con los
ayuntamientos limítrofes , con el fin de que se siga la orma que para este caso
hayan establecido”.
Ildo horretatik, euskara bultzatzeko emandako beste dirulaguntza batzuei buruzko
azalpenak ere agertzen dira errepublika garaian, 1931-1936. urteen artean:
“Así bien destina 250 pesetas a la entidad cultural Eusko pizkunde domiciliada en San Sebastián que se propone tomar a su cargo la preparación de
emisiones euzkéricas llenando así una necesidad sentida por una gran parte
del público radio oyente facilitándole –. El Sr. obeso entiende que esta clase
de subvenciones son una carga más que tiene que soportar el ayuntamiento
aparte de las demás que pegan sobre ...”.
Azkenik, euskal festekin zerikusia duten akten artean, Antxon egin beharreko festa
batean ikurrina ipintzea debekatzeari buruzko aipamen bat aurkitu dugu, ondorengo hau
hain zuzen ere:
“El Sr Obeso hace constar, que señalada en Ancho para el día quince la fiesta vasca, interesa no salgan banderas del partido nacionalista a la misma, en
evitación de posibles encuentros con quienes no piensan de igual manera,
puesto que ello da origen a alardes de tipo político –...contesta Sr Lapazarán
indicando que no se trata de una bandera política, sino de una regional que
se ha exhibido en todas partes”.
Agiri horretan ikus daitekeenez, euskararen erabilerak eta euskararen aldeko ekitaldiek bazuten halako izaera politiko bat ere, eta izaera politiko hori zela eta, ikuspuntu
eta jarrera kontrajarriak aurki zitezkeen garai hartan.
Udalaren osoko bilkuretako aktak eta gainerako agiri ofizial gehienak gazteleraz
egiten baziren ere, mende hasieran eta errepublika garaian euskararekiko kezka eta
aldeko jarrera agertzen duten zenbait lekukotasun aurkitu ditugu. Ondorengo urteetan,
berriz, gerra ondoren eta frankismo garaian, euskara erabat desagertu zen administraziotik.
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Argazki honetan, Pasai Donibaneko Bordaundi baserri desagertuaren atarian
gizon talde bat karteta jolasten ikus dezakegu. 1944an ateratakoa da eta bertan
Juan Mari Sein, Xebe Sistiaga, Pepe Campoy, Joxe Mari Sein, Esteban Vicente,
Juan Mari Sistiaga, Jose Manuel Goienetxea, Jose Etxetxuri, Pablo Sistiaga eta
Patxi Sein azaltzen zaizkigu.
Eneritz Seinek utzitako argazkia.

Atal honetan euskarak XX. mendean izan duen erabilera, ezagutza maila eta hizkuntza horrekiko jarrerak ikertuko dira, Pasaiako herritar helduen testigantzak oinarri harturik. Aurretik, ordea, XIX. mende bukaerako eta XX. mendeko egoeraren laburpen bat
egingo da, garai hartako egoera orokorra zein zen ezagutzeko.
Hasteko, kontuan hartu behar da Gipuzkoan XIX. mendean izan zen lehen industrializazioa. 1840-1850 bitarteko hamarraldian egin ziren Gipuzkoa industrializatzeko
lehen saiakerak; 1860-1876 artean makalaldi bat izan ondoren, 1876tik aurrera indarra
hartu zuen berriro industriak eta esan daiteke mende bukaerarako finkaturik gelditu zela
industrializazio prozesua.
Gipuzkoako industrializazioaren ezaugarri garrantzitsuenak honako hauek dira:
◗

Sakabanaketa geografikoa: produkzio guneak elkarrei buruz oso sakabanaturik zeuden, eta hori izan zen Gipuzkoako industriaren ezaugarri garrantzitsuenetako bat. Tolosa, Eibar eta Errenteria ziren industria gune nagusiak, baina beste herri askotan ere zabaldu ziren industriak.

◗

Atomizazioa: hau da, lantegi edo enpresa handiak sortu ordea, enpresa
txiki eta erdi mailakoak ziren nagusi.

◗

Produkzio askotarikoa: Gipuzkoako industrian ez zen alor jakin bat nabarmendu beste guztien gainetik. Metalgintzak garrantzi handia izan bazuen ere,
aipagarriak ziren, orobat, paperaren industria eta ehunaren industria ere.

Gipuzkoako joerari jarraituz bada, garai horretakoa da Pasaiako portuaren inguruko
industrializazioa. Portuak, berriz ere, garrantzi handia hartu zuen XIX. mende bukaeran, eta horrela, garai hartako Donostiako prentsan kaiaren garapenaren inguruko berri
eta eztabaida ugari azaltzen zen.
Baina portuak berak garrantzi handia izan bazuen, era berean izan zen garrantzi handikoa portuaren inguruan sortutako industrializazioa ere. Eta industrializazioarekin
loturik, kanpotarren etorrera. Honela, jarraian aditzera ematen diren datu demografikoek adierazten duten bezala, berebiziko garrantzia izan zuen urte eta hamarraldi jakin
batzuetan Pasaiak eta beste zenbait herrik kanpotik etorritako biztanle ugari hartu izanak.
Horren adierazle da hainbat herritako biztanleriak nabarmen gora egin izana. Hona
hemen, horrenbestez, Pasaiako biztanle kopuruaren hazkundea beste herriek izan zutenarekin alderatuta. 46

46

GARATE OIANGUREN, M: "El proceso económico en Guipuzcoa". 78. orr.
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HERRIAK

1860

1900

1910

HAZKUNDEA

ALTZA

1.230

2.103

2.683

1.453

ANDOAIN

2.167

2.866

2.850

683

AZKOITIA

4.522

5.506

5.883

1.361

BEASAIN

1.448

1.932

2.973

1.525

CESTONA

2.462

2.661

3.009

547

EIBAR

3.815

6.583

10.121

6.308

ELGOIBAR

3.228

4.317

4.956

1.358

HONDARRIBI

3.161

4.345

5.175

2.014

GETARIA

1.213

1.351

1.604

391

HERNANI

3.558

3.672

4.326

768

IRUN

5.747

9.912

12.120

6.373

ARRASATE

2.870

2.713

4.700

1.836

ORIO

1.119

1.268

1.449

330

PASAIA

1.266

2.857

3.571

2.305

ERRENTERIA

2.869

4.081

5.527

2.658

DONOSTI

14.111

37.812

49.008

34.897

TOLOSA

8.182

8.111

9.747

1.565

BERGARA

6.161

6.196

6.761

600

ORDIZI

1.197

1.421

2.318

1.121

ZARAUTZ

2.117

2.838

3.150

1.033

ZUMARRAGA

1.393

2.034

1.942

549

ZUMAIA

1.601

2.404

2.660

1.067

Argi ikusten den bezala, hazkunde garaia izan zen Gipuzkoako herri gehienentzat;
Pasaiari dagokionez, biztanle kopurua bikoiztu baino gehiago egin zen.
Biztanle igoera hori Donostialdeko herrietan izan zen bereziki nabarmena. Donostiak igoera ikaragarria izan zuen, baina inguruko herrietan ere berdintsu gertatu zen.
Igoera horren arrazoi nagusia, edo nagusietakoa, kanpotarrak etorri izana da, zalantzarik gabe. Horrela, oso kontuan hartzekoa da Pasaiako biztanle helduek garai hari buruz
kontatzen dutena, hizkuntzarekin zerikusia duten pasarteak batez ere, etorkinek hizkuntzan zein eragin izan zuten ikusteko.
XX. mende hasieratik Pasaian gora egin du, etengabe, biztanle kopuruak 1980. urtea
arte. Pasaiako portuko jarduera nagusia hasieran arrantza zen arren, gero eta garrantzi
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gehiago hartu zuen industriak eta horrek kanpotarrak erakarri zituen. Bestalde, ezin
ahantz daiteke XIX. mendean bi barruti berri sortu zirela –Antxo eta Trintxerpe, alegia–
eta barruti haiek etorkinez osatuak zirela hein handian.
Hona hemen biztanle kopuruaren etengabeko haziera kopuruetan erakusten duen
koadroa:
URTEA

BIZTANLEGOA

1.877

1.511

1.887

1.744

1.897

2.789

1.900

2.856

1.910

3.571

1.920

4.772

1.930

7.519

1.940

10.024

1.950

11.793

1.960

15.036

1.975
1.981

22.501
20.709

1.991

18.314

1.996

17.305

Honela bada, eta garai hartako egoerari buruzko laburpena egin ostean, ikerketa lan
honen helburuari lotuko gatzaizkio eta euskarak XX. mendean izan duen garrantzia
aztertuko dugu.
XX. mendea arte Pasaia ez zenez udalerri gisa antolatuta egon, eta Antxok eta Trintxerpek ere ez zutenez barruti izaera, gaur egun Pasaiako udalerria osatzen duten lau
barrutietatik bi hartu ditugu XX. mendean euskararen erabilera nolakoa zen aztertzeko
ardatz nagusi, San Pedroko eta San Juango barrutiak, hain zuzen ere.
Esan bezala, beraz, euskarak XX. mendean izan duen erabilera, euskararen ezagutza
maila eta euskararen aldeko edo kontrako jarrerak erakutsiko ditugu atal honetan. Azalpen hori osatzeko hainbat harreman sare bereizi dira, eta sare horietako bakoitzak garai
jakin batzuetan izandako gorabeherak aztertu dira; era horretan, Pasaiako gizarteko zenbait alorrek garai berean euskararekin zuten lotura, alor horietan ematen zen euskararen
erabilera eta euskararen ezagutza maila emango dira aditzera.
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Hiru denbora tarte finkatu dira horretarako:
1) 1900-1936. Gerra Zibila arte.
2) 1937-1960. Frankismo garaia.
3) 1960tik aurrera.
Ondoren elkarrizketa nori egin erabaki dugu. Aukeraketa hori egiterakoan bi aldagai
nagusi hartu dira kontuan: batetik, Pasaiako jendea izan behar zuen eta bestetik, 80 urte
baino gehiago behar zuten eduki gure berriemaileek. Elkarrizketatuek hiru belaunaldi
ezagutu dituzte, eta horretaz baliatu gara aspaldiko belaunaldi haiek hizkuntzarekin
lotura zuten zenbait gertaera nola bizi izan zituzten jakiteko.
Atal honi sarrera egin eta xehetasunak jakitera eman ondoren, gure aiton-amonekin
egindako soladaldietan esandako hitzak azalduko ditugu orain.

“Etortzen zan erdaldunak ikasi egiten zun ere, orduan…”
(1900-1936)
Familiarteko harremanetan erabiltzen zen hizkuntzari buruz hitz egiten hasi aurretik,
egokia ikusi dugu familia kontzeptuari berari buruzko azalpen bat ematea.
Hain zuzen ere, frankismo garaia arte familiaren kontzeptua gaur egun ulertzen dena
baino zabalagoa zen, hau da, familia ez zen gaur eguneko familia nuklearrera mugatua;
familiaren kontzeptu zabalagoa zuten, eta bertan aiton amonak, izebak etab. sartzen
zituzten.
Baina denborarekin familia kontzeptua mugatu egin da eta gaur egun guraso eta
semealabek osaturiko gunea hartzen da familiatzat. Familiaren kontzeptua aldatze
horretan zerikusia izan dute harreman sareek, noski. Izan ere, harreman sareak zabaldu
ahala gutxituz joan da familiarekiko edo familiartekoen harremana.
Zehaztasun horiek egin nahi izan ditugu elkarrizketa egin genien lagunek ez zutela
familiaren kontzeptu bera azaltzeko.

San Juan (1900-1936)
XX. mende hasierako sanjuandarren hizkuntza nagusia euskara zela esan digute.
Hona hemen gertaera hori nola adierazi ziguten hitzez hitz:
“Euskaraz hitzegiten genuen dena, dena; erderaz bagenekien, baina etortzen
zirenak onera, salamankino horiek ere, euskara ikasten zuten; karabineroen
umeak ikasi egiten zuten euskara, esango nizuke, orain, klaro, ikastolak
daude, baina dena, dena euskara”.
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Karabineroak izan ziren San Juanen guardia zibilen aurretik egon ziren goardiak.
San Juanen bertan zuten koartela, eta dirudienez, karabinero gehienak-edo jatorriz Salamancakoak baziren ere, euskara ikasten zuten gainerako herritarrekin harremanak izan
ahal izateko.
Adierazpen honek garbi erakusten du guda aurreko garai haietan herritarrekin harremanik izan nahi zuen orok beharrezkoa zuela euskara jakitea, euskalduna baitzen herria,
eta jendeak euskaraz hitz egiten baitzuen bai familian eta baita kalean ere.
San Juani dagokion ataleko berriemaile guztiek San Juan herri euskalduna zela esan
dute, han betidanik euskara egin dela alegia.

San Pedro (1900-1936)
San Pedroko nagusiek aditzera eman digutenez, euskara erabiltzen zuten San Pedroko familiek XX. mendearen lehen hamarraldietan. Gurasoengandik ikasi zuten beraiek
euskara (gogoratu gure elkarriztatuen gurasoetako batek gutxienez sanpedrotarra behar
zuela izan), hau da, euskara izan dute ama hizkuntza:
“Euskaraz dakigu etxean egiten genuelako”.
XX. mendearen lehen urteetan familia euskalduna zen San Pedron, eta belaunaldiz
belaunaldiko hizkuntza transmisioaren bitartez jaso zuten euskara garai hartako haurrek.
Gazteleraren ezagutza ere bazutela esan digute; izan ere, erdaraz jasotzen zuten
eskola. Beren gurasoek ere ba omen zekiten gazteleraz (XIX. mendean jaiotako sanpedrotarrez ari gara), baina, halere, ez zen familia harremanetarako hizkuntza; gaztelera
mintzatua ez bide zuten familiatik kanpoko harremanetan besterik erabiltzen.
Aipagarria da, orobat, frantsesaren ezaguera. Elkarriztatu batzuek esan dutenez,
guraso batzuk bazekiten apur bat frantsesez. Datu horrek erakusten du, beraz, Pasaian
eta Donostian ere historian zehar frantsesak izan duela eraginik.
Familiaz kanpoko harremanei dagokienez, XX. mende hasierako haurrek eta gaztetxoek euskaraz egiten zuten nagusiki. Aiton-amonek haurtzaroaz hitz egin zigutenean
San Pedroko garai hartako haur jokoak ere gogoratu zituzten, aipamen hauetan agertzen
den bezala:
“armiarmeta ibiltzen ginen Pasaian:
– Armi armi zakar ipurdi!!
– Periko ta Periko hiretzako!!
– Hiretzako hire ipurdi zikinantzako!!
Eta korri egiten gendun”.
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Aztertzen ari garen garaiaren bukaera aldean, 1930. urtetik aurrerako pasarteetan
agertzen da gazteleraren aipamena haurren arteko harreman hizkuntza gisa, eta eskolan
gazteleraz mintzatzera behartzen zituztela da beraiek aipatzen duten arrazoia.
“Eta egiten gendun combinaciones: armi armi , a no tocar!! , armi armo a no
se cuantos!!”.
Haur jokoetan aipagarria da, halaber, «heltziak irakiten» izenekoa. Neskak jostatu
ohi ziren, ondoren azaltzen den moduan:
“neskak pretilean eseriak eta batek topatzen zituen danak. Nola zen hori?
Etortzen zan bat txingoka hola eta deitzen genion: Heltziak irakiten!!. kontatzen zun eta ikutzen zituen hankak eta esaten zun:
Hau zeinena da?
Ez dakit!!
Bat falta da, noa joan da?
Ez dakit!!
Ikusten zunean hanka, bazekien laguna beretzat zela eta eraman egiten zuen
eta ama gelditzen zen poliki poliki bate gabe. Deia zan: Heltziak irakiten !!
etortzen zan gero heltziak ikustera eta umiak falta...”.
Haurren mundua alde batera utzita, aztertzen ari garen aldian (1900-1936) helduen
arteko harremanetan ere euskara zen oro har erabiltzen zen hizkuntza. Horren erakusle
dugu kanpotik etorri eta euskaraz ez zekien gizon baten adibidea, San Juanen jasoa:
“Etortzen zen erdaldunak ere ikasi egiten zuen orduan, nola zan hura... Joaquin Gallego”.
Laburbilduz, esan daiteke, XX. mendearen hasieran, hau da guk lehen garaitzat
hartu dugun tartean, hizkuntzari buruzko ohiturak oso antzekoak zirela San Juango eta
San Pedroko familia eta lagunarteko errealitateetan.
Gerra ondorengo errealitatea aztertzen hasi aurretik bereziki azpimarratu beharra
dago San Pedron zein San Juanen oso egoera latza bizi zela. Izan ere, Gerra Zibila zela
eta, herritik alde egin behar izan zuten familia askok (Bilbora eta kostaldeko beste hainbat herritara batzuk, eta mugaz haraindi ere bai beste batzuk), eta hildako eta desagertu
asko izan ziren.
Gogora ekarri nahi dugu, orobat, azterlan honen helburua ez dela Gerra Zibilean gertatutako gorabeheren azterketa egitea. Baina aipamen soila eginez besterik ez bada ere,
esan beharra dago oso egoera larria bizi izan zutela Pasaiako familiek eta saminak jota
zeudela gerraren ondoren.
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“Erdera ikasi gendun, baina kostata”
Gurekin mintzatu diren nagusi guztiek esan dutenez, eskola urteetan gazteleraz mintzatzera behartu zituzten Pasaian.
Euskal Herrian 1876. urtetik aurrera derrigorrezkoa izan zen gaztelera, industrializazioaren eta inmigrazioaren eraginez.
Orokorrean, beraz, gerra baino lehenago, eta ondoren ere bai, hezkuntzan gaztelera
erabili zen, bai Euskal Herrian, bai Pasaian.
Familian euskara eta eskolan gaztelera erabiltze horren ondorioz haur askok arazoak
izan zituzten, gaztelera ulertzen ez zutela-eta:
“Erdera ikasi genuen, baina kostata”.
Bai san Pedron eta Bai San Juanen, bietan aipatu dira eskolako arazoak hizkuntzaren
ondorioz. Hona hemen San pedroko emakume batek zer esan zigun:
“Behin gelditu nintzan agineko mina nuelako eta hurrengo egunian jun nintzan eta:
-Porqué no viviste ayer?
-Porque me dolía la muela.
Ez dakit nola esango nion eta:
-Te han arrancado?
Ez dakit nik zer esaten zuen eta nik:
-Sí
Zerbait esateagatik, sí eta ola in eta.
-Abre la boca!
Eta zabaldu zin eta:
-Mentirosa!
Ze, nik gezurra esan nion, ez nekin eta zer galdetu zitan eta nik baietz. Te han
arrancado ez da ba hain zaila baino: ez dakienak ikuste ez dunak bezala
omen da ta”.
Elkarrizketa egin genien emakume eta gizon guztiek beraz, eskolan gazteleraz ikasi
zuten, eta haien seme-alabek ere gazteleraz ikasi zuten Pasaiako eskolan. Hala ere,
nahiz eta eskolan euskara erabili ez, dotrina euskaraz ematen zen Euskal Herriko herri
gehienetan; hala dio zita honek:
- 79 -

Pasaiako euskararen historia soziala

“A partir de 1876, asistimos a la imposición del castellano en la escuela, llegada de maestros que desconocían el euskara, dejando acaso para la doctrina la utilización del euskara”..47
Hori Euskal Herrian hala zen oro har, eta Pasaian ere eliz-dotrina euskaraz ematen
zela adierazi digute elkarriztatuek. Beraz, berriemaileek dioten bezala, eskolan gazteleraz erakusten ziren ikasgaiak; horrek ez du esan nahi, ordea, ondoren jolasaldietan eta
kalean gazteleraz hitz egiten zutenik.
San Juanen, gainera, garai hartan Oiartzungoa zuten maistra, eta maistra hark ez zien
demanda egiten errekreoan euskaraz egiteagatik. Beste herri batzuetan ez zen, dena den,
berdin gertatzen.
“Lagunekin ere euskaraz hitzegiten zen, baina eskolan dena erdera. Baina
behin errekreoa izaten zen, errekreoa orduerdi edo ordubete 10etan; orduan
libre genuen, nahi bagenuen euskara egin. Maistra genuen oiartzuarra, eta
berak ere bere alabai etxean euskara ez bazuten egiten postrerik gabe lajaten
zituen, kastigua, baino nahi zuen erdera ikastea ere guk, nahi zuen erdera
jakitea, ondo dago hori, ez?”.
San Pedron, adibidez, Euskal Herriko hainbat herritan bezala, bestelakoa zen egoera
eta gazteleraz aritu behar izaten zuten irakasleen aurrean.
Oiartzuango maistra horren eskola San Juango PISBE ondoan zegoen; eskola hartara San Pedroko jendea ere joaten zen nonbait. Eskola horretaz gainera mojen eskola bat
bazen San Juanen; mojetan frantsesa ere ikasten zutela esan digute zenbait berriemailek. San Pedron ere bi eskola zeuden: publikoa eta mojena.
Hala ere, eta salbuespenak salbuespen, mende hasieran irakasle gehienak erdaldunak izaten ziren eta ikasketetarako materiala ere gazteleraz egina zen gehienetan. Salbuespenetako bat zen, beraz, gure berriemaileek San Juanen ezagutu zuten maistra oiartzuar euskaldun hura.
Garai hartarako Donostian egiten hasiak ziren ikastola sortzeko ahaleginak, baina
Pasaian oraindik ez zen ikastolaren aldeko higikundearen arrastorik.
Berriemaile heldu hauek gaztelerarekin izan zuten harreman urria eskolan izan
zuten, baina gogoan izan behar da, dena den, gerra aurreko garaietan haur gutxi joaten
zela eskolara, familiari lagundu behar izaten baitzieten, bai baserrian bizi zirenek eta bai
kalean bizi zirenek.
“Eskola publikoan, oso maestra ona genuen, pixkat ibili nintzen, baina gutxi;
beste anaiak jaiotzen zian, eta eskolan ezer kasik, oso gutxi ibili nintzen, amai
lagundu behar etxean”.
47

Davila, P: " Lengua, escuela y cultura".
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Goiko aipamena emakumeen kasuari dagokio, baina mutilen kasuan ere ez zuten
eskolara joateko aukera handirik izaten: familiari laguntzeko arrantzara joaten ziren oso
gazterik.
“Jende gehiena arrantzale joaten zen, 10, 12 urtekin, orain arrantzaleak kultura badaukate”.
Hezkuntza ez zen erdara gune zuen bakarra. Lan munduan ere gauza bera gertatu
zen. Bi herrietako nagusien testigantzari jarraituz arrantza zela iharduera nagusia bertakoentzat.
Bai San Juanen, bai San Pedron, gizonezkoak oso gazte hasten ziren arrantzan, 1112 urterekin gutxi gorabehera. Gazte horiek lanean aritzen ziren itsasontzietan San
Juango eta San Pedroko gizonek jarduten zuten eta horrela, euskaraz aritzen ziren elkarren artean.
Garai hartan ez zegoen gaur egun arraina kontserbatzeko ezagutzen den metodorik
eta harrapatutako arraina egunean bertan saldu behar izaten zen. Salmenta horretatik
garrantzi handiko etekina ateratzen zuten Pasaiako familiek; salmenta lanetan emakumeak aritzen ziren batez ere. San Pedroko emakumeak, Donostiara joaten ziren arraina
saltzera; oinez abiatzen ziren Donostiara, arrain otarra buru gainean hartuta (burukia
delakoaren gainean). Geroago Donostiarako kotxe zerbitzua erabiltzen hasi ziren.
Arrain saltzaileek euskaraz egiten zuten beren artean. Baina, behin baino gehiagotan
azaldu den bezala, Donostian gaztelera erabili behar izaten zuten:
“Donostian farmazia zala edo... han erdaraz”.
San Pedroko emakumeen artean, neskame eta dendari lanetan aritzen zirenak ere
bazeuden, batez ere Donostian. Lan horiek betetzeko gazteleraz jakin eta aritu beharra
zuten. Dirudienez, San Pedron Donibanen baino zabalduagoa zegoen gaztelera, San
Pedro Donostiatik hurbilago dagoelako seguru aski, ondoko aipamena ikusirik:
“ San Pedron hitzegiten zen erdara gehiago, zergatik San Pedron nola
Donostia bertan dependienta asko zeuden enpleatuak, eta dependientak San
Pedron asko. San Juanen ez, ez zen ohiturarik, haiek erderaz, San Pedron
gehiago egiten zen erderaz ...”.
XX. mende hasieran arrantzan jende asko aritzen zen, baina arrantzaz gainera gizonezko ugari enplegatzen zen portu lanetan ere.
1919an, esaterako, Muelles y Almacenes para Vapores de Pesca elkartea sortu zen
San Pedron, San Pedro eta Herrera artean eginiko bide berrian (bide horrek lehen erreka
eta itsaspe izandakoak aldatu eta kai berriak egiteko aukera eman zuen).
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Urte batzuk geroago, 1927an hain zuzen, San Juanen bilakaeran garrantzi handia
izan duen enpresa sortu zen: PISBE (Pesquerías y secaderos de Bacalao de España). Eta
1930. urtean portura iristen ziren ontzien hornidurarako sortu zen MEIPI (Muelles e instalaciones de Pesca e Industria).
Enpresa horiek sortu izanak argi eta garbi erakusten du urte haietako enpresa nagusiak arrantzaren eta portuko jardueren alorrean oinarritzen zirela.
Enpresa horietan langileek beraien artean erabiltzen zuten hizkuntzari dagokionez,
zera adierazi digute gure berriemaileek: bertakoen artean, San Juan eta San Pedroko
langileen artean alegia, euskaraz aritzen ziren, eta gazteleraz enpresako nagusiekin.
Baina bertako langileez gainera, etorkinek lan egiten zuten enpresa horietan, eta horiekin gazteleraz aritzen ziren pasaitarrak:
“lanean guk euskaraz, guk bakailuetan dena euskaraz, kanpotarrekin ez
zekienarekin erderaz, etortzen baziren erdaldunak ba erderaz”.

“Gu bizi ginanetik oso aldatua dago San Juan”
Pasai San Juan eta Pasai San Pedroko errealitatean garrantzi handia izan zuten hainbat ospakizunek, hala nola bi herrietako zaindarien jaiek, dantzaldiek, ikuskizunek etab.
Mende hasieran festa ugari omen zituzten herri batean zein bestean; festa horien
artetik nabarmenena eta gogoratuena San Ignazio eguna da. San Juanen garai hartan
zezenek garrantzi handia zuten festetako ekitaldien artean, aurreko mendeetan gertatzen
zen bezala.
Gerra zibilaren aurretik, jai handia egiten omen zuten herrian inauterietan ere eta
jende asko etortzen omen zen San Juana, harik eta frankismoak giro hori erabat aldatu
zuen arte. Hona hemen festen inguruan zer dioen emakume sanjuandar batek:
“Gu bizi ginanetik oso aldatua dago San Juan, oso aldatua, beste bizimodu
klase bat dago. Nik ez det inor zentsuratzen ze nik asko sufritu det ezin nuelako saltatu lehen. Plazan txun txunean, zenbat jende, alaiagoa zen San Juan.
Baina gerra etorri zenean gauzak aldatu egin ziren, gerra estallatu zenean ez,
baina aurretik bai… gero Gramola eta festetan. Guk ezagutu dugu musika
korpus egunean, pasko egunean, karnabaletan, karnabalak izaten ziren beti
oso alaiak hemen; ene, munduak, munduak juntatzen ziren plazan, tamborrada ere egiten zuten, oso tamborrada ederra, napoleonetaz jantzita joaten
ziren, zuk dakizu ze festak egiten ziren karnabaletan hemen,... oso alaia zen
San Juan”.
Festetan eta inauterietan antolatzen ziren ekintzez gainera, gerra aurretik oso garrantzitsuak izan ziren batzokian egiten ziren antzerkiak ere. Antzerki emanaldi horiek euskaraz izaten ziren eta batzokiaren aretoetan egiten ziren.
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Antzerkia zegoen egunetan jende guztia geratzen zen herrian. Oro har igandetan izaten ziren. Gerra ondoren, ordea, antzerki emanaldiak desagertu egin ziren, beste hainbat
gauzarekin gertatu zen bezala.
Herriko zaindariaren festak eta inauteriak alde batera utzita, nazionalismoarekin
zerikusia zuten zenbait talde ziren urte guztian zehar bi herrietako kultura bizitzaren
zuzpertzaile. 1933. urtean, esaterako, talde hauek zeuden:
❑ Euzko Gaztedia
❑ Emakume Abertzaleak
❑ Ezpata Dantzariak
❑ Pasaiako Kepa Deuna Buru Batzaria
❑ Euzko Pizkundea
Elizak ere zerikusi handia zuen bi herri horietako kultura ekintzetan. Elizak festak
zirela-eta antolatzen zituen ospakizunetan herritar askok parte hartzen zuen. Elizak
agintzen zituen erlijio ospakizunez gainera, apaizek beste hainbat ekintza antolatzen
zituzten: mendi irteerak, abesbatzen antolaketa, ea...
Gipuzkoako beste herri batzuetan bezala, aipagarriak ziren, orobat, euskal jaiak.
Udaletxeko gutunetan azaltzen denaren arabera, Pasaiako udaletxeak diru laguntzak
ematen zituen euskal jaiak antolatzeko. Baina frankismoak festa horiek baztertu zituen,
eta egoera aldatu egin zen, ondoko berriemaileak azaltzen duenez:
“Gero karnabaletan ere jotzen zuten musika eta guk asko disfrutatu degu; oso
alaiak ginen, baina beste bizimodu klase bat zen. Orain, badakizu, joaten zara
plazara eta purgatorioko anima baino tristeago dago plaza, igandetan gazterik
ez dezu ikusten kasik, asko aldatu da bizimodua.., asko. Gure denboran baziren
bi edo hiru destakatuak zirenak, kanpokoak, hemen bizi zirenak, bailea joaten
zirenak; baileik ez det ikusi oraindik, sartzeko nago hanka baile batean”.
XX. mende hasieran, bazen beste ohitura bat gizonezkoen artean oso zabaldua:
sagardotegietara joateko ohitura hain zuzen ere. Pasai San Pedron eta Pasai San Juanen,
ba omen zen sagardotegirik bai batean eta bai bestean. Herri ohituretan, beraz, aipagarriak ziren sagardotegiak, giro bikaina sortzen baizuten herrian. Berriemaile nagusi
hauek adierazitakoaren arabera, baziren hamar bat sagardotegi San Juanen bertan.
Emakumeek ez zuten horretarako ohiturarik, edo hobeki esan debekatua zuten
sagardotegietara joatea, baina dena dela, emakumeek ere asko gozatzen zuten “txuntxunarekin” (dantzaldiak) dantzan XX. mende hasieran.
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“Sermoia latinez, baino gainontzekoa euskeraz egiten ziren”
Jendearen harreman sareen barruan eliza zen erakunde garrantzitsuenetakoa, eta
hortaz, herriaren errealitate linguistikoa ezagutzeko adierazle aparta da.
Pasaiako elizgizonek mende guztian zehar euskararen aldeko jarrera eduki dutela esan
daiteke, eta Euskal Herri guztian bezala, elizari zegozkion hainbat jarduera (meza, dotrina, prozesioak…) garai hartan euskaraz egiten zirela esaten digute gure aiton-amonek:
“El ámbito eclesiástico, en la medida que goza de una cierta libertad y autonomía respecto al control de régimen, se convertirá en lugar de amparo para
el euskera, y el único espacio en el que el cultivo y pervivencia de una lengua
culta es posible”.48
Mende hasieran, bazeuden Pasaian elizarekin harremana zuten zenbait talde jendearen ohituretan eragin handia zutenak. Horren adibide dugu San Juango Hijas de Maria
deituriko kongregazioa. San Juango emakume batek horren inguruko gertaera bat aipatu zigun. Hona hemen zer zioen:
“Hori dena Don Manuelei kontatu nion nik Yolan, Ramonita eta nerekin jan
zuen San Pantaleon egunean, eta lehengo kontuak atera genituenean, hijas
de maria eta, ez zen horren aldekoa, Don Manuel. Hori gehiegi lotzea omen
zen gaztea, bai… Don Manuelek.
Zerbizioan zegoen eta de marinerito, euskalduna eta, hemen datorkit, gazte
dantzatuko? eta ez ez, eta mutil bat polito, joango nintzan baita bueno, dena
utzita joango nintzan, Getariarra mutila, gerrako barkoan zerbizioa kumplitzen marineroz, bai eta txuri txuri zegoen eta jolin ez, empeñoa hartu zuen ba,
bainon basurkon lehengusua, bai egingo dezu dantza ba nerekin?
Bazegoen plazan neska pila baina empeñatu egin zen, ez ez, ezin det mahaiak
dakazkit kobratzeko, eta hemen datorkit kamareneko aita, zaharra, asko
maite zidan eta, zenbat mahai dakazkin kobratzeko? eta bost, bueno uai, nik
kontu hartuko diot eta nik deituko diat eskatzen dutenean kontua, uai, harrek
bidali nahi, ezin naizela Leopoldo , ezin naiz eta joateko. Ez dizut esaten ezin
detela mutila despatxatu.
Esan nion: beida Getariarra al zea? Bai. Fededuna al zera? Bai. Bueno ba,
hara, esango dizut: kongregazio bat degu, eta nik dantzatzen badet bota egingo naute, orduan esan nion. Ez da zuri despreziatzeagaitik, ze joango nintzen
momentu hontan bertan zuekin, baina ezin naiz. Bueno, esan zidan, bueno,
bueno, barkatu lata emateagaitik. Eta han joan zen, eta hori sufritzea zen. Ez
al zen sufritzea? Klaro, eta hori kontatu nion Don Manuelei. Don manuelen
algarak, hori mutil moñonoa zen”.
48
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Kongregazio horren aipamena oso mamitsua da; herriaren antolamenduan eta ohituretan elizak zuen eragina zein handia zen nabarmentzen du.
Elizari buruz hitzegiterakoan, apaizei buruz hitzegin beharra dago ezinbestean, apaizak harreman zuzena baitzuten herritarrekin. Bai San pedron eta bai San Juanen apaizak
euskaldunak izan ohi dira. Guztiak herrian jaioak izan ez arren, euskaldunak izaten
ziren beti ere, ondoko pasartzean adierazten den bezelaxe:
“Bai, sermoiak latinez, baina gainontzekoan euskaraz egiten ziren. Sermoiak
orain erderaz eta euskaraz. Baina orain Meipitik bastante jende etortzen da
erdalduna, baina orain sermoia egiten du erdia euskaraz eta erdia erderaz,
bientzako. Guk ulertzen degu, eta guk listagoak gera, bi hizkuntza dakizkigu”.
Nagusiek adierazten duten moduan, sermoiak euskara hutsean egiten ez baziren ere,
dotrina eta errosarioa euskeraz egiten ziren oso-osorik.

“Guk geneukan euskera etxeko zapatilla zaharrak bezela”
(1937-60)
Frankismoaren garaiak euskararen egoera kaskartu egin zen, oro har Euskal Herri
guztian, eta nola ez Pasaian ere.
Izan ere, frankismoaren garaian, euskararen esparrua eremu pribatuko harremanetara murriztuta gelditu zen. Gizartea eta gizarteko egoera euskararen aurkakoa zen arren,
giro eta tradizio abertzaleko familietan belaunaldiz belaunaldiko trasmisioa zaindu zen
Euskal Herri osoan:
“A pesar del contexto social en contra de la lengua, en aquellas familias donde
existía un fuerte componente nacionalista, o un componente ideológico, la tendencia a la utilización, y a la transmisión de la lengua se mantuvo”.49
Horrelakoa zen frankismo garaian Euskal Herrian bizi zen egoera orokorra hizkuntzari dagokionez. Pasai San Juani dagokionez, eta berriemaile nagusiek adierazi dutenaren arabera, herrian euskaraz hitz egiten jarraitzen zuten, helduek batez ere.
Hala ere, gure berriemaile batzuen seme-alabek gerra ondorengo urteetan, kanpoko
faktoreen eraginez gehienbat, euskara jakin arren asko hitz egiten zuten gazteleraz, bai
kalean, bai beste eremu batzuetan ere. Horrenbestez, familia izan zen frankismo garaian
euskarari eutsi zion egitura bakarretakoa eta, beraz, euskararen gordailu modukoa. Hau
da, Pasaia San Juanen belaunaldiz belaunaldiko transmisioa euskaraz izaten jarraitu
zuen frankismo garaian, baina berriemaileen seme-alabek gazteleraz aritzeko ohitura
handia hartu zuten, etxetik kanpo zituzten harremanen bultzatuta. Hala erakusten du
aipamen honek:
49
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“Nere bi alabek erdera egiten dute gehiena, badakite euskara, baina ez daukate erreztasunik nik bezela, egiten dute erdera gehiago, eta neri kulpa ematen naute, nik egiten omen nioten erantzun erderaz… Badakizu zer? Donostira asko joaten zen jostera ikastera zaharrena, eta beti Donostian, eta
Donostian, erdera egiten, eta nere kulpa”.
Beraz gerra aurretik gazteleraren erabilera eskolara mugatzen bazen ere, frankismoan zehar gazteleraren eragin eremua zabaldu egin zen, eta euskararena berriz, murriztu,
familiara mugatuta gelditu zen.
Lagunen arteko harremanetan euskara erabili zen aurrerantzean ere. Baina egia da,
aurreko aipamenean azaldu bezala, Donostiarekin harreman gehien zuen jendeak gehiago hitz egingo zuela gazteleraz, eta errazago galdu zuela euskara jende horrek.
Aurreko urteetan familia giroan euskara hutsean egiten bazen, frankismo garaian
zenbait familia euskaldunetan gaztelera indarra hartzen hasi zen.
“Hemen familian ere dena euskaraz. Esan dizut ba, bi alabak erderaz, eta nik
erderaz erantzuten, nik egin behar nioten bez, ez badezute euskaraz egiten ez
dizut hitzegingo gehiago, baina hori lutxa handia da, eta nik erdera erantzuten, eta orain nere kulpa egiten naute”.
Honela, Euskal Herrian hizkuntzaren bilakakeran atzera pauso nabarmenena frankismo garaiko zapalkuntzak eragina izan da:
“En el franquismo cuando más ha sufrido la lengua, el franquismo un contexto social de prohibición y represión”.50
Beraz, azken batean, frankismo garaiak aurrera egin ahala belaunaldiz belaunaldiko
transmisio prozesuan San Juanen euskara galdu ez bazen ere, kalean lagunen artean ez
zen mende hasieran bezain beste hitz egiten euskaraz.
Garai horretan gainera, harreman sareak zabalduz joan ziren, eta beste herriekiko
harremanak ere areagotuz joan ziren garai hartan.
Gauza jakina da Pasaiako barrutietan euskararen erabilerak behera egin zuela, baina
San Juan izan zen, lehenagoko garaietan bezala, barruti euskaldunena, eta gaur egun
ere, horrela gertatzen da: Pasaiako Udalak euskararen kale erabilpenei buruz egindako
datu bilketetan San Juanek du portzentaia altuena.
Francoren diktadurapean, espazio eta harreman pribatuetan gorde zuen indarra euskarak. San Pedron ere hala izan zen kasu batzuetan, behintzat. Izan ere, garai horretan
50
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herriko zaharrenek euskara erabiltzen jarraitu zuten oro har. Gure berriemaile batek
zioen bezala:
“Guk euskera maite genuen”.
Euskararen transmisioa joera eta tradizio abertzaleko familietan eman zen batez ere,
lehen esan bezala, baina transmisio katean eten nabarmenena gertatu zen belaunaldi
haren seme-alaben garaia, gerra ondoren jaiotako belaunaldiaren garaian hain zuzen eta
batez ere San Pedron; izan ere, ordu arte ohiko hizkuntza euskara izan bazen, haren
ordezko lekua hartu zuen gaztelerak gero eta gehiago.
Gurasoengandik euskara jaso bazuten ere, euskararen ordez gaztelera erabiltzen hasi
ziren eta gaztelerak hartu zuen pixkana-pixkana euskararen lekua. Garai batean gaztelerak eremu publikoan izan zuen nagusitasuna eremu pribatuan ere antzematen hasi zela
esan daiteke. Hau da, sarbidea eman zitzaion gaztelerari familian.
Prozesu hori, ordea, ez zen San Pedroko familia guztietan gertatu, eta familia
batzuetan euskarak izan zuen nagusitasuna, lehen bezalaxe. Baina, era berean, euskararen atzerapen eta gazteleraren zabaltze hori nabarmenagoa izan zen San Pedron San
Juanen baino.
1950. urtetik aurrera jaiotako belaunaldietan areagotu egin zen ordezkatze joera
hori. Kasu batzuetan euskarak galdu ere egin zuen lehenago familiaren baitan edukitako
nagusitasuna eta gaztelera bihurtu zen familia harremanetarako hizkuntza nagusia.
Ezagutzaz eta erabileraz gainera, bada beste puntu interesgarri bat gai honen inguruan: identifikazioarena hain zuzen ere. Hau da, nahiz eta herritar askok ez izan euskararen ezagutza onik eta are urriagoa izan euskararen erabilera, euskalduntzat dute bere
burua eta ez dira euskararen galeraren jakitun.
Hala ere, lehen esan bezala, ordezkapen prozesua ez zen erabatekoa izan. Izan ere,
kasu askotan, familiaren eremua izan zen euskararen gordailu eta sostengu beste eremu
batzuetan izandako nagusitasun galera horren aurrean.
Lagunarteko harremanetan familietan bezala edo are gehiago nabaritu zen ordezkatze prozesua. Garai hartan begi onez ikusten zen gaztelera, herritar “ikasiak” gazteleraz
mintzo ziren, lan on bat lortzeko ere beharrezkoa zen gazteleraz mintzatzea, eta horrenbestez, hizkuntza “jasoagotzat” hartua zen. Euskararekin ez zirela inora iritsiko, etorkizunik ez zutela, uste zuten askok eta askok, eta horrek euskara baztertzera eraman
zituen hainbatetan, eta, lehen aipatu bezala, familia gelditu zen, kasu askotan, euskararen erabilerarako esparru bakarra. Hona hemen berriemaile batek esandakoa:
“Guk geneukan euskara etxeko zapatilla zaharrak bezala”.
Aurrean azaldutako horren guztiaren argigarri da, orobat, Tejerina soziologoak gai
horri buruz idatzitakoa:
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“Entre las causas de la baja utilización de la función comunicativa del euskera, los actores sociales apuntan la falta de conciencia para utilizar siempre
el euskera, como primera forma de acercamiento y el recurso preferente al
castelano: la incidencia, de la inmigración sobre todo, en determinadas
zonas geográficas: El funcionamiento del estigma del euskera como lengua
inferior que empuja a determinados euskaldunes al abandono progresivo de
la lengua, o al menos, a la disminución de la frecuencia en su utilización, y su
progresiva sustitución por el castellano: la incidencia de los medios de comunicación de masas mayoritariamente castellanas: la falta de adaptación del
euskera, para su utilización en determinados ámbitos especializados, o para
hablar de ciertos temas específicos y por último entre los euskaldunes, la
inteorización en la conciencia de las fronteras linguísticas”.51
Elkarrizketatu ditugun pasaitarren seme-alabek gaztelera erabili zuten beren heziketan, eta irakasleak ere erdaldunak izan ziren.
Hala ere azpimarratu beharra dago Donostian ikastolak sortzen hasi ziren 1945ean,
isilpean, nahiz eta euskara oso zapalduta zegoen maila guztietan.
“Franko denboran badakizu… baina, hala ere, orduan jendeak euskaraz
hitzegiten zuen, hala ere gu beti euskara, hemen euskara egin da beti. Euskara egitea ez zuten galazten, orain antzerkiak atera zituzten, baina euskara ez
zuten galarazi. Frankok ez zuen euskara galazi, izorratzen ez bazen bai”.
Gerra ondorengo lehen urteetan, enpresa handiek neurri gogorrak hartu zituzten bertako langile izandakoen aurka. Hona hemen PISBEn gertatutakoaren aipamen bat,
horren eredu:
“gero etortzean ezin kolokatu, como agitadores de masas”.
Industria alorrean langile euskaldunen arteko harremana euskaraz egiten zen eta
erdaldunekikoa gazteleraz. Baina banaketa hau, urteak aurrera joan hala, desagertu egin
da, gaztelerak gero eta indar handiagoa hartu baitu. Kanpoko erdaldunez gainera, frankismoaren garaian gero eta euskaldun gehiago hasi zen euskararen ordez gaztelera erabiltzen lanean.
Langileen arteko jerarkiaren araberako banaketaren arabera, orokorrean esan digutenez goi mailako langile kualifikatuak eta ugazabak ziren gaztelera gehien erabiltzen
zutenak. Lan alorrari dagokionez, urte haietan San Juanen euskara erabiltzen jarraitu
zuten langile gehienak arrantzaleak izan ziren.
51
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San Juan-San Pedro (1960-tik aurrera)
Gure berriemaileen bidez diktaduraren azken urtetarainoko azterketa egin ahal izan
da. Hala ere garrantzitsua iruditu zaigu, frankismoaren ondoren gertatu zen arren, ikastolaren sorrerari buruz jardutea.
Aurreko urteetan euskararen erabilera familiaren esparru pribatura mugatu bazen,
esparru publikoan eta hezkuntzan ere indarra hartzen hasi zen euskara pixkana-pixkana.
1960. urtaren hamarraldian euskararen eta euskal kulturaren aldeko mugimendu
zabala sortu zen Euskal Herri osoan. Pasaiari dagokionez, garaitsu hartan San Pedroko
zenbait euskalzale bildu ziren, herrian euskarari bultzada bat emateko asmoz. Talde
haren lehen helburuetakoa zen euskarak hezkuntzan lekua izatea. Izan ere, kontuan
hartu behar da garai hartan San Pedron etorkin asko zegoela eta haien seme-alabek ez
zutela euskara jasotzen familia transmisioan eta ez zutela, halaber, familiatik kanpo euskara ikasteko inolako aukerarik ere. Gainera, familia euskaldunetan ere gaztelerak hartu
zuen nagusitasuna, aurreko atalean adierazi bezala eta horrek familiatik kanpora euskara indartu beharra zekarren.
Egoera horren aurrean, lantalde horrek eman zuen lehen urratsa eliz dotrina euskara
hutsez ematea izan zen. Betidanik egon zen dotrina euskaraz jasotzeko aukera, baina
lehen hautazkoa zen moduan, urte hauetako berrikuntza izan zen euskara ez zekitenei
eta gutxi erabiltzen zutenei euskara hutsean ematea dotrina. 1966. urtean hasi zen lehendabiziko haur taldea euskaraz ikasten.
Ikastolaren sorrerari buruz hitz egiterakoan ezinbestean aipatu beharra dago izen
bat, San Pedroko andereño Pilartxorena hain zuzen. Izan ere, emakume hau da sanpedrotar askorentzat ikastolaren lehen urratsen sinboloa. Hona hemen berak nola azaltzen
duen ikastolaren sorrera:
“Ni nintzan katekista, katekista nintzan eta Trintxerpen askok… mutilak genituen gainera. Eta Don Miguelek, hemengo bikayoak, ematen zuen ostegunetan euskaraz. Eta gero Don Miguel bidali zuten Eibarra, alde egin zuen. Eta
ni nere zea hartan, nere katekesiko zean... ba nik ez dinat utziko hori, o sea,
guk euskera maite gendun, guk maite gendun, eta nahiz eta esku artian ez
izan... ui!! idatzia ikusten baldin bagenun zerbait eta hola... Zeruko Argian,
La Cruz... etortzen zian gauz batzuk euskeraz eta haiek ahi!! horrela irakurtzen eta una... hori da barrun barrun nahi genuna. Eta libro batzuk ere bai,
baino erreztasun haundiyk ez gendun, etxean bai baino, zuek bezela ez.
Ni hasi nitzan gure umiai... hau ama euskalduna in, honek e ama euskalduna
in, bueno: -ya sabes hacer por la señal pero en euskera?-No -Amai esan eta
datorren osteguneako ba gurutze zea...
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Eta horrela hala ikasi zuten, klaro Trintxerpekoak zianei, haiei ezin nien hori
eskatu. Haiek denak nik iten nituen.
Eta gero esan zuen... Don Antonio re azaldu zen eta esan zun: aizu zuk Horrela ikasi zuten Aita Guria ta... hasi ingo gea .
Eta hala hasi ginan doktrina ematen euskeraz. Baina ordun ez zan, dotrina,
doktrina zeak, doktrinako hitzak eta liburuak erabili gabe, baizik eta otoitzak
eta kantantu eta txistiak esan eta hola... iten genitun sakristian eta inorrei ez
genion husten erderaz iten. Hemen zaudeten bitartean dena euskeraz. Eta
etortzen zian...
Eta zer gertatu da? Gero gertatu zan hori, ikastolen zea hori eta... Bai Ikastolak eta: Nola jarriko den hori? Jolin ba ez dago hemen titulodunaik eta ez
dago ezerre. Aurrea eramateko ez zionen ezerre eta nundik hasi, nundik hasi
... Eta... oain hasiko bagina hiru urtekoekin? Bagero aurrera beiratuaz, ba...
juan dedila eta orduan lortuko ditugu behar ditugun gauzak.
Eta egiten genituen bilerak eta gurasoak eta... bidaltzen genien kartak gurasoei, zabaldu zen herri guztian eta batzuek: ¡Qué van a hacer!, si no van a
hacer nada... no esto y no nada y luego tienen que ir a trabajar y no saben
castellano.
Eta historiak eta bueno. Baino batzuk aurpegia eman zuten eta pixka bat
astindu. Hortik hasi ginan eta Ibonek lan asko in zuen, Ibon Fresnedo, asko...
Nik uste det gehiena mugitzen zun zea eta halakokin hitzein eta... Gainera
Villasante bere lehengusua zan... bazuen zea...
Ea bueno hasi eta: maistra nundikan atera?, behar da titulua. Eta egun batean bilduak geundela, bida: -Nik uste det hori zuzendua dagola-ez dakit zeinek
esan zun, -ya erabakia hartu degu eta ein behar degu. Nik pentsatu det zeinek
ein behar dun, nahi baldin badu beak -, eta neri bota zidaten, -zu katekista
zea, badakizu umiakin nola zeatu eta badakizu, hasierako behintzat bazaude.
Hola sartu nintzan, Jangoikuai eskatu laguntza eta... horrela. Gero joan nintzan kursillo batzuta Amorebieta, eta apaiza ere eta harek ere hartueman
handia izan zuen”.
Ikastolaren sorrerak aurrerapen handia ekarri zion San Pedrori. Hala ere, ez da ahaztu behar, goiko lekukotasunean agertzen den bezala, zenbait herritarrek mesfidantzaz
hartu zutela saiakera hura. Izan ere, zenbait jendek ez zuen euskararentzako lekurik
ikusten harreman pribatuen esparrutik kanpo, euskara behe mailako hizkuntza bat zela
sinetsita zeuden erabat.
Baina ikastolaren mugimendua orokorra izan zen Euskal Herrian, eta mugimendu
orokor horri esker sortu zen Pasaia-Lezo Lizeoa ikastola.
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Ikastolak onura ekarrizion, esan bezala, Pasaiari, euskararen normalkuntzarako
bidean.
1994. urteko datuen arabera, Pasaiako ikasleen %45,5 D ereduan ari da ikasten,
%25,2 dago B ereduan izena emanda eta %19,2 ari da A ereduan.52
Euskararen ezagutza gora doa Pasaiako ikastetxeetan. 1970. urtetik aurrera handituz
joan da euskaraz ikasten duten haur eta gazteen kopurua. Baina ezagutzaren igoera hori
ez da behar adina isladatu erabilpenaren alorrean, ez baita halako igoerarik antzeman
oraindik.
Aurreko belaunaldietan gurasoek euskara galdu zuten bezala, gure berriemaileen
bilobak ari dira orain euskara berreskuratzen.
Gaur egun egindako kale neurketen arabera, esan behar da haurrak eta nagusiak
direla Pasaia San Juan eta San Pedron euskara gehien erabiltzen dutenak. Kale neurketa
hauen arabera argi ikusten da, halaber, bigarren belaunaldia edo berriemaileen semealabak eta ondorengoak izan zirela euskara gehien galdu zutenak eta hauen seme-alabak
euskara ikastolaren bitartez berreskuratu dutenak.
Bigarren belaunaldi horretan ikusten den etena, dena den, Euskal Herri osoan nabaritu zen:
“Los que hoy tienen entre 30-40 años son los que sufrieron con mayor intensidad la perdida del euskera”.53
Beraz gaur egun haur guztiek euskara ikasteko aukera dutela kontuan harturik, ezagutza eta erabilpenaren arteko oreka lortzea izango da epe luzera helburu nagusia.

52

Euskaraz Pasaian, Azterketa soziolinguistikoa. Pasaiako udala. Euskara batzordea, 1994.

53

TEJERINA,B: Ibidem. 259. orr.
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Azken kapitulu honetako hitzak gure herriko jendeari eginiko elkarrizketetatik ateratakoak dira. Hauexekin aritu ginen solasean:
• Pilar Arratibel
• Hilari Bizkarrondo
• Ramonita Elizalde
• Bixente Etxeberria
• Pilar Hermida
• Angelex Inda
• Pedro Iraola
• Adelaida Laboa
• Angel Ouviña
• Luis Romero
• Amador Serna
• Maritxu Sistiaga
• Teresa Sistiaga
• Domingo Taberna
• Anita Taboada

Eskerrik beroenak eman nahi dizkiegu haien etxeetan izan dugun harrera ezinobeagatik.
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