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Aurkezpena

O

ndare industriala legatu bat da, Pasaian izan diren produkzio-jarduerek osatzen duten multzo horretatik, gure udalerriaren garapenean
lagundu dutenek utzi diguten ondarea.

Ikusmolde hori oinarri hartuta sortu ziren Pasaiako Ondare Industrialari buruzko Jardunaldiak eta Aktak lan honetan biltzea. Gure ondare
industriala ez dela “industriaren hondakintzat” hartu behar, baizik eta “gure herriaren ondare historiko eta kultural” modura hartu behar dugula ulertzen baitugu.
Gure iragan industriala aldarrikatzea, gure herriaren nortasuna aldarrikatzea da. Hau baloratu eta hedatzeko konpromisoa hartu behar
dugu, lehen egindako akatsak ez errepikatzeko, zoritxarrez horietako aztarna asko galdu badira ere, gaur ulertzen dugu zein garrantzitsua den
eraikin, eraikuntza eta agiritegiek zein bizitzeko modu eta ohiturek, gure historia, pribatua eta kolektiboaren zati garrantzitsua definitu zuten
jarduera haien benetako probatzat hartzea.
Lan honek lagunduko digu gure ondare industriala zaintzeak duen garrantzia ulertzen; ez soilik gure hiribilduaren bizitza bereizi egin duelako, baizik eta gainera Gipuzkoako industria-historian izan zuen garrantziaren adierazgarri delako.
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Hitzaurrea

A

zken urteotan Pasaiak eta bere inguruak birmoldaketa handia jasan du, pasaitarrok nahi bezain sakon eta erabakigarria izan ez bada ere,
segur aski. Nolanahi ere, paisaia berritu egin da hirigintzari eta industriari dagokionez.

Prozesu hau ez da oraindik amaitu, baina nahikoa izan da orain arte egindakoa hainbat kontu eta eztabaida azaleratzeko: besteak beste, edo
guk hala espero dugu behintzat, industria-ondarea hartzen ari den balioarena. “Ondare” hau hainbat ikuspuntutatik azter daiteke. Esaterako,
batzuek laster eraitsi beharreko hondakinak eta eraikin itxiak topatuko dituzten lekuan, beste batzuek beren bizipenen eta memoriaren zati bat,
gaur egungoa baino askoz ere hunkigarriagoa eta hurbilagoa den industria-jarduera baten oroitzapena, ikusiko dute eta, jakina, azken hauen
ustez, nolabait ere zaindu behar da ondare hori.
Kontua da udalaren eta eskualdearen beharrek bultzatuta, eraikin eta egitura asko oso azkar eraitsi direla eta ez dela aukera handirik izan
inolako proiekturik gauzatzeko. Halatan, harrigarria da ikustea 2006. amaieran guztiz desagertu egin direla gizaldi bat eskas lehenago gure herriko etxeei, kaleei, urari eta pertsonei kolore –eta zilegi bazaigu esatea, usain– berezia ematen zieten fabrikak, biltegiak, ontziolak eta halakoak.
Aldaketa hau ez da soilik Pasaian gauzatu, ezta gutxiagorik ere. Gauza bera gertatu da Euskal Herriko eta mendebaldeko Europako beste
hainbat eremu hiperindustrializatuetan. Era berean, Pasaiak inbidiaz begiratzen die beste zenbait lekuri: hain zuzen ere, industria-ondarea
berriztatzen ez ezik, berrerabiltzen –edo beste modu batera esanda, balioesten– asmatu duten horiei.
Liburu honen helburua beste udalerri eta eskualde batzuetan dagoeneko izan duten eztabaida piztea da, hain zuzen. Horretarako, Udalaren,
Gipuzkoako Foru Aldundiaren, Hego Euskal Herriko Arkitektoen Elkargoaren eta Aranzadi Zientzi Elkartearen laguntzarekin, zenbait aditu bildu
ditugu, inguruan dugun –edo genuen– eremu urbano eta industrialaren beste ikuspegi bat izaten lagunduko digutenak. Hauxe da, behintzat, gure
asmoa. Ez gaitu mugiarazi, ordea, nostalgiak edo lehenaldia beti hobea izan zelako uste badaezpadakoak. Gure ustez, elementu hauek eta ikuspegi hau eztabaidan –edo pasaitarren arteko elkarrizketetan, besterik gabe– txertatzea oso garrantzitsua da zer nahi dugun edo gure herriarekin
zer egin dezakegun jakiteko.
Horretarako, ikertzaile talde bat bildu eta gure hirigintza eta gure eraikinak aztertzeko eskatu diegu, jada desagertua den edo begi bistatik galdu ezin dugun eta nekatzen gaituen lantegi gisa ez ezik, ikuspegi hau oinarrizkoa eta ezinbestekoa den arren, ondare baten edo memoria kolektiboaren zati gisa ere. Izan ere, behar-beharrezko dugu gure memoria kolektiboa ezagutzea eta ulertzea gure ondarea eraitsi, aldatu edo mantenduko dugun erabaki baino lehen.
Liburu hau osatzen duten testuak 2006ko azaroaren 15etik 23ra Donostian eta Pasaian izan ziren “Mugimendu Modernoari Buruzko V.
Jardunaldiak (1920-1968). Ondare Industriala Pasaian: defentsa eta zabalpena” izeneko jardunaldietan aurkeztu ziren. Hitzaldiok, gainera,
goian aipatu ditugun erakundeen arteko elkarlanari zor zaizkio eta hau ez da inolaz ere abiapuntu txarra.
Liburuaren lehen atalean, Beatriz Herrerasek eta Josune Zalduak Pasaiaren industria-ondarea izan litekeenaren elementu azpimarragarrienak
aztertzen dituzte zehatz-mehatz; eta “izan litekeena” diogu, ikusiko dugun bezala, haietako gehienak desagertu direlako edo oso hondatuta daudelako jada. Gainera, Zalduak berak Gipuzkoako industria-arkitekturaren pertsonaiarik emankorrenetako baten bizitzaren berri ematen digu:
Luis Tolosa Amilibia, lan nabarmena eta berritzailea egin zuena gure badian.

Ondoren, Larraitz Arretxeak eta Mikel Lertxundik zenbait koadro eta grabatu erakutsiko dizkigute, gure portua eta honen ingurunea hainbat
artistaren inspirazio iturri izan da eta. Gainera, garrantzitsuena da irudi horien bidez –horietako batzuk ezezagunak dira– Pasaiaren bilakaera
ezagutuko dugula, bertan ikusiko baitugu industrializatu aurreko herria eta industria-gune bilakatu eta gerokoa.
Carlos Larrinagak, bestalde, bere artikuluan azaldu digu nola aldatu den Pasaiako jatorrizko badia, nasak, dartsenak eta gainerako zerbitzuak
dituen industria-portu bat bihurtu arte. Horretarako, XIX. mendearen bigarren erdian kokatzen gaitu, trenbidea eraiki eta gero hasi baitzen gure
hiribildua garatzen eremu guztiz industrial bat bezala.
Alvaro Ricon, berriz, gizarteaz arduratu da, ondare materiala alde batera utzita. Ikuspegi ez-ohikoa da hau gai honi buruzko ikertzaile
gehienen artean. Izan ere, Pasaiako langileen irudi politiko eta soziala eskaintzen digu atal honetan. Fabrika hauetan lanean aritzen zen gizartetaldearen ezaugarriez dihardu. Hau da, gaur egun ondare esaten diegun lantegiez ari da, baina askoz lehenagoko ikuspegi batetik: lanerako eta
produkziorako gune ziren garaikoa.
Azkenik, Aurkene Alzuak zuzendutako taldeak gure oinordetza industrialaren balioaz hitz egingo digu. Aurreko ataletan adierazi digute zer
den industria-ondarea, baina liburua ixten duen honetan ikasiko dugu ondare hori nola gozatu, erabili edo eraitsi, hala iruditzen bazaigu.
Honenbestez, goian adierazi ditugun atal horiek idatzi dituzten ikertzaileei ez ezik, Sorginarri bilduma honekin jarraitzeko gugan konfiantza
jarri duten arduradun politiko eta tekniko guztiei ere dagokie meritu izugarria: alegia, gure herria beste begi batzuekin ikusten lortzearena. Horiei
guztiei eman behar dizkiegu eskerrak, baina bereziki eskertu nahi dugu Portuko Agintaritzako artxiboaren arduradun Teo Leziartuaren profesionaltasuna eta pazientzia, eta bide batez Pasaiako Portuko Agintaritza bera ere, harenak dira-eta liburu honetan erabili ditugun irudietako asko.
Honenbestez, goian adierazi dugun esker ona berrestea baino ez zaigu geratzen eta, bidenabar, Pasaiako herritar guztiei estimazio handia
agertu behar diegu bilduma honen lehen zenbakia maitasunez eta jakinminez hartu zutelako. Espero dugu bigarren lan honen harrera ere
parekoa izan dadila.

David Zapirain Karrika
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PASAIA: INDUSTRIA
ETA ONDAREA

Beatriz Herreras - Josune Zaldua
Pasaiako kaiaren ikuspegi orokorra, 30. hamarkadakoa.
Pasaiako Portuko Agintaritzaren argazki-artxiboa.

Kaiaren ikuspegi orokorra
XXI. mendearen hasieran.
Pasaiako Portuko
Agintaritzaren
argazki-artxiboa.

B

ILAKAERA HISTORIKOAREN ONDORIO DA GAUR EGUNGO

Pasaia, eta izaera berezia eman dio horrek.
Paisaian eta hiriaren egituran islatzen da bilakaera
hori. Benetako aztarnategia da, eta orain arteko
garai historiko bakoitza ezagutzeko aukera ematen
digu. Gero eta zailagoa da hori, ordea, hirigintza proiektuen, eta
hiria eta portua eraberritzeko lanen ondorioz; izan ere, alde
batera uzten dituzte horiek arkitektura eta ondarea, beren lanen
oinarri badira ere. Egia da garai historiko guztiek beren aurrekoei
heldu dietela eta horrek ondarearen hainbat elementu galtzea
ekarri duela; larriena da, baina, elementu horiek etengabe ari
direla galtzen gaur egun, eta ez dela horren inguruko gogoetarik
egiten. Gainera, gero eta homogeneoagoa da lurraldea, eta arkitektura eredu bera erabiltzen da etxeak, lantegiak eta zerbitzuetarako eraikinak egiteko.
Hala eta guztiz ere, oso elementu garrantzitsuak ditu Pasaiak
ondareari dagokionez. Berdingabeak dira batzuk, eta oso funtzio
nabarmena izan dute inguruko nortasuna sortzeko; beraz, horien
inguruan ere ariko gara aurrerago. Arkitektura modernoaren eta
mendearen hasierako ingeniaritzaren aitzindari izandako beste
hainbat elementu paregabe ere galdu dira.
Orri hauen asmoa da industria arkitektura eta ingeniaritza
ezagutaraztea, inguru hau ulertzen laguntzeko; izan ere, leku
estrategiko batean dagoenez, aldi historiko eta ekonomiko guztien lekuko izan da eta, gaur egun, XXI. mendearen hasieran,
orain arteko aldaketarik handienak ari dira gertatzen. Ez dugu
jarrera kontserbadoreenen aldeko apustua egingo, baina uste
dugu Pasaiak bere ondare elementu nagusiak barneratu behar
dituela hiri antolamendu berrian, horiei bestelako erabilerak
emanda.
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1.1 Portuko ondarea
Pasaiako portuak urte asko baditu ere, portua 1926an estatuaren esku
geratuz geroztik egindako proiektu eta lanek eman diote batez ere
gaur egun duen itxura. Urte hartan, Lan Batzordearen esku geratu zen
portuaren kudeaketa. Javier Markina izan zen erakunde horretako
lehen ingeniaria, eta portuko lehorreko baliabideak ahalik eta gehien
ustiatu behar zirela erabaki zuen, uretako zatia txikia baitzen. 20ko
hamarkadaren amaieran Herrerako instalazioak baino ez zeuden, eta
kaiek 5-6 metroko sakonera besterik ez zuten. Nasaren beste aldean
340 m-ko arrantza portu bat zegoen. Portuko Lan Batzordeak portuko
sarrera eta instalazioa hobetzera eta administrazio-eraikinak eraikitzera bideratu zituen ahalegin guztiak 30eko hamarkadan.
Ongi zekien portuko zuzendaritzak arrantza portu gisa espezializatzea izan zitekeela onena. Hala, 1932koa da Pasaiako arrantza instalazioa egiteko proiektua. Pentsatu zuten Pasai San Pedro izango zela
hori egiteko leku egokiena. Ontziak eraikitzeko eta konpontzeko tailerrak bota ondoren, 1940an hasi ziren eraikitzen arrantza portuaren
lehen zatia, 255,70 m-koa. Ondoren, Luzuriaga ontziola hustu eta
gero, arrantza portuaren bigarren zatiari ekin zioten; 1954koa da
proiektua. Masa-hormigoizko arkuz egindako kai etena da; hormigoizko habe eta estriboek eusten diete horiei, eta 184,60 m-ko tartea
dago batetik bestera. 60ko hamarkadakoak dira Pasai Antxoko atrakalekuak, eta 70eko hamarkadakoak, berriz, Lezokoak.
Pasaiako portuan etengabe egin dituzte lan baldintzak hobetzeko
lanak, eta aldaketa etengabe horren ondorioz, galdu egin dira portuko elementu historiko ugari. Hala eta guztiz ere, ondare balio handiko elementu asko daude Pasaiako portuan oraindik; portuko ondarearen eta iraganaren zati dira, eta uste dugu merezi duela horiek
babestea. Balio historikoa ez ezik, garrantzi ikonografiko handia dute,
bai eta paisaiari dagokionez ere. Hain zuzen ere, eraikin horiek
–administrazio-eraikinak, itsasargiak, ontziak eta abar– egiten dute
berezi Pasaia.

Espezializazioa izan du xede portuak orain arte; ontzigintza izan
da nagusi Donibanen, arrantza San Pedron, eta arloz arloko dibertsifikatzea Antxon, baina batez ere, igarotzako salgaietarako eta ardo
trafikorako biltegiak. Kaputxinos ere gune garrantzitsua izan da, eta
meatze enpresak, material biltegiak –erregai, olio, zementu eta bestelakoenak– izan dira bertan, trenbide eta errepide sarea hurbil zegoelako. Portuko ondarearen artean honako hauek azpimarratuko ditugu:

Itsasargiak
Segurtasuna eta argia ezinbestekoak dira portuetan. Pasaiako portuan
bi itsasargi paregabe daude oraindik.
Platako itsasargia 1855eko urrian piztu zuten lehen aldiz. Itsas
mailatik 148,25 m-ra dago, eta gotorleku itxurako eraikina da. Carlos
Campuzano ingeniariak eraiki zuen, eta malda handi baten gaineko
haitz batean kokatu, itsas gainean zut. Inguru haren goiko aldean edota irispide bakarrean ez zegoen nahiko leku itsasargia jartzeko, eta lan
handiak izan zituzten lurra berdintzen. Hiru solairuko eraikin estu
almenadun bat egin zuten, eta bi dorre zirkular jarri zizkioten alde
banatan; hala, itxura historizista eman zioten nolabait, barnetik oso
funtzionala bada ere. Dorreraino heltzen den burdin urtuzko eskailera da azpimarratzekoa; eskailera kiribila da, beltza, eta bertan horren
jatorria jartzen du: Eduardo Fossey. 1885. Mendia bera da eraikinaren
atzeko aldea1.
Itsasargi hau lagungarri izan arren, zaila zen gauez portuan sartzea,
eta beste itsasargi bat eraiki behar izan zuten. 1906an, Seneko zuloko
itsasargirako etxebizitza, dorrea eta bidea eraikitzeko proiektua aurkeztu zuen Joaquin Arguedas bide ingeniariak2. Estilo klasikoa du
eraikinak, Frantziako itsasertzeko itsasargi soil eta funtzionalekin bat
etorriz. Etxe bakarra zegoen bertan, eta bi metroko diametroko linterna zilindriko bat eta burdinurtuzko dorrea zituen.
Itsasargiez gain, baliza-argiak ditu portuak. Ministerioaren 1946ko
agindu batek eman zuen baimena portuko bokalean argiak edo
Arando handi eta txikiko dorrea jartzeko. Galiziako ibaietakoak bezalako bi dorre eraikitzeko proiektua egin zuten. Badiatik barnerago
beste dorre bat dago; askoz ere berriago da, eta Gurutzeko punta eta
Santa Anaren arkua deitzen diote. Azken hori portuko bokalean dago,
Bonantza pasealekuan. Erdi-puntuko arkua da, kareharrizko harlanduzkoa, eta bokalerako bidea dago horren azpian. Habearen gainean
dago argi-seinalea.

Ondorengo orrietan, Pasaiaren historia eta industria ondarea aztertuko ditugu. Hala ere, desagertutakoan arreta berezia jartzera behartzen gaitu gaur
egungo egoerak, proiektu berriek memoria historikoa ere behin betiko galaraz baitezakete. Besteak
beste, minerala kargatzeko tokia azpimarratuko
dugu, Bilboko Txabarritarrek eraikitako meatze
trenbidearen amaieran zegoena. Oiartzungo
Arditurriko meategia eta portua lotzen zituen trenbide horrek. 0,75 m-ko bide estuko trenbide hori
11,430km zen luze; zortzi tunel eta 14 zubi
zituen, eta metalezko zamatzeko toki bat, berriz,
Kaputxinos inguruan. Ontziraleku hori orekan
zeuden bi kontsolak osatzen zuten; zeharkako
ardatz baten gainean zeuden horiek; bi kontsola
horietako batek 28 m zituen eta itsasorantz irteten
zen; 19 m-koa zen bestea, eta lehorrerantz zegoen,
meatzeko trenbidearekin bat egiteko; gainera,
Norteko trenbidea zeharkatzen zuen Kaputxinosko
tuneletik. Ugalde y compañía irin fabrika izan zen
beste elementu garrantzitsuetako bat; Errenterian
zegoen, badiaren alboan. Eraikin hori 1903an
eraiki zuten, hormigoi armatua egiteko
Hennebiqueren sistema pribilegiatua erabilita, eta
Gipuzkoako industriaren mugarritzat jo zuten.

Oiartzungo meategiak
ustiatzen zituen “Txabarri
Anaiek” Elkargoak mea
garraiatzeko eta
zamatzeko eraikitako
zama-gunea. Pasaiako
Portuko Agintaritzaren
argazki-artxiboa.

Administrazio eraikinak
Pasaiako portuaren kudeaketa berriz ere estatuaren esku geratu
ondoren, portuko instalazioak egokitu eta modernizatzearekin
batera, kudeaketa egokia egiteko beharrezkoak ziren administrazio
eta zerbitzu eraikinak sortu zituen Portuko Agintaritzak. Horiek
horrela, eraikin ugari altxatzeko proiektuak egin zituzten 20ko
hamarkadaren amaieran, horietako asko hurrengo hamarkadan 30ekoan- egin behar izan bazituzten ere.
Batzordearen bulegoak hartzen zituen eraikina, orain gutxi
desagertutakoa, 1933an eraiki zuten, 1930eko behin betiko
proiektuari jarraituta. Estilo neoeuskalduna zuen, eta bolumenek,
fabrika-konbinazioak, erdi-puntuko arkuek, erdiko hormek eta
abarrek itxura pintoreskoa ematen zioten, portuko etxeen estiloarekin bat etorriz.
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20. hamarkadaren
amaierako ikuspegi
orokorra, kaiaren
instalakuntzak berritu
aurretikoa. Pasaiako
Portuko Agintaritzaren
argazki-artxiboa.

Aduana ere 1933an egin zuten, 1932an onartutako bigarren proiektu bati jarraituta; izan ere, baztertu egin zituzten aurreko bi proiektuak,
1928 eta 1930ekoak, hurrenez hurren. Eraikin horri dagokionez, behekoaz gain, beste bi solairu ditu, eta elementu historizista argiak; besteak beste, Pizkundera garamatzaten dekorazio elementuak3: txarro
errematedunak, moldura uhinkariak, fatxaden osaera bera -alboko bi
dorre eta dorre zentrala ditu-, adreiluzko itxituren koloreak, kareharrizko plakak.
Itsas armadaren zerbitzuetarako eraikina 40ko hamarkadaren hasieran eraiki zuten, proiektua 1929koa bada ere, eta “bertako estiloari
jarraitzen dio, oso sinplifikatuta badago ere”4. Estilo erregionalistaren
antz handia du, batez ere bolumenetan, sabaietan eta dorrean, baina
ez du ohikoa den dekorazio ugaria, portuko batzordearen bulegoetan
hain garbi ikusten dena. Eraikin honetan, baoen soiltasuna da harrigarria. Hormigoizkoa da eraikina, eta hiru solairu ditu. Erdi-puntuko
arkuek, bao zuzenek eta dorreak soilik ematen dioten nolabaiteko
izaera berezia eraikinari. Usategiak eta idi-begiak deigarriak dira.
Garai bateko aduanaren biltegia, 1933koa, aduanaren eta itsasoaren artean zegoen. Funtzionala zen oso eraikina, 1930eko proiektuaren memoriak zehaztu bezala. Egitura hormigoizkoa zen, eta metalezko armaduraz eta adreiluz estalita zegoen. Fatxada nagusietan, berriz,
frontoi interesgarriak zituen5.
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Portu aurreratuan, batzordearen tailerra zegoen; horren lehen
proiektua 1928koa zen, baina 1938an onartutako proiektuko irizpideei jarraituta eraiki zuten. Hormigoizko egiturazko eta estaldura metalikozko hiru nabe zituen. Tailerreko buruaren etxea, langileen komunak
eta tresna biltegia zeuden angelu bati atxikita. Eraikina 90eko hamarkadaren amaieran eraitsi zuten.

Dena dela, arkitektura interesgarria duten hainbat eraikin daude
oraindik Pasaiako portuan. Arkitektura modernoarekiko lotura ikusten
da argi eta garbi horietan. Horixe da, hain zuzen, bulego berezietarako eta osasun zerbitzuetarako eraikinen kasua; izan ere, alde batera
utzi zituzten estilo erregionalistari jarraitzen zioten proiektuak, eraikinak bete beharreko funtzioa kontuan hartuta, estilo hori desegokia
zela pentsatuta6.
Bulego berezietarako eraikina 1933ko behin betiko proiektuaren
arabera eraiki zuten. Oso proiektu interesgarria zen. Portuko instalazioetan negozioak egiten zituzten enpresek lokalei zegokienez zituzten beharrak adierazten ditu, portuan bertan eta inguruan lurzorua
eskasa izaki. Etorkizunerako beharrak ere aztertu zituzten, baita etxeorratz bat eraikitzea pentsatu ere. “Portuaren itxurarekin bat ez
etortzeagatik” baztertu zuten proiektua. Hala eta guztiz ere, 34
bulego hartuko zituen eraikin bat proiektatu zuten, eta honakoa
zen bulego-tipoa: “hiru gela edukiko zituen: harrera izango zen bat,
menpeko langileentzat bigarrena, eta buruentzat, berriz, bestea”; azalera ahalik eta egokien erabiltzea zen xedea. Horrez gain, igogailua,
berogailua eta abar jarri zituzten, eraikin funtzionala ez ezik, modernoa eta erosoa ere izan zedin. Eraikin benetan originala da bulego
berezietarako eraikina. Sei solairu eta hormigoizko egitura ditu, eta
linea sinpleak eta horizontaltasuna dira azpimarratzekoak; baoek ere
laguntzen dute eraikinaren altuera orekatzen. Gainera, bolumen
kubo eta zilindrikoei esker, eraikin guztiz modernoa lortzen da.
Osasun zerbitzuetarako eraikina, izaera erregionalista zuen
lehen proiektua baztertu ondoren, 1935eko proiektuaren arabera
eraiki zuten 1939an, arrazionalismoaren irizpideei jarraituta eraiki ere. Hiru solairuko eraikin txikia da, eta baoek modu guztiz orekatuan uztartzen dituzte linea horizontal eta bertikala, bolumen

ugari baititu. Hala, Pasaiako portuko eraikin modernoena dela
esan daiteke.
Salgaiak ontzi batetik bestera eramatea, pilatzea, biltzea eta
bidaltzea oso lan garrantzitsuak ziren, baita horiek garraiatzea ere.
Alde horretatik, benetan beharrezkoak ziren biltegiak. Garai bateko
deskribapenen arabera, “harlangaitzezko lau horma, zurezko haberen
bat edo beste -adreiluzko atal bat zuten horiek- eta estalki gisa zur
toleskorrak baino ez zituzten biltegiek”, eta ez ziren portuko beharretara egokitzen. 1929an erredaktatu zuten lehen proiektua7; Lan
Batzordeak itzuli egin zuen, ordea, eta behin betikoa 1932an onartu
zuten. Lanak 1935ean hasi zituzten arren, hainbat aldaketa egin
behar izan zituzten emaitzak ahalik eta onenak izan zitezen.
Hiru biltegi berdin-berdin eta zerbitzuetarako eraikin bat egin
zituzten Portuko Lan Batzordearentzat, eraikuntza eskema bera erabilita. Oinplano erregularra, bi solairu eta teilatupe terrazaduna zituzten hormigoizko egituraren gainean, eta deigarria da ohiko forjatuaren ordez habe kapiteldunak erabili izana. Gainera, hormigoizko
hormaz egiten zituzten itxiturak, hormek euspen gaitasun handiagoa
eduki zezaten. Eraikin guztiz funtzionalak ziren. Material eta espazio
baliabideak aztertu zituzten, eraikinak ahalik eta funtzionalenak izan
zitezen8.
Proiektu horiek guztiak Javier Markina ingeniari zuzendariak sinatu zituen; bulego berezietarako eta osasun zerbitzuetarako eraikinei
dagokienez, baita proiektuaren egile Antonio Bizkarrondo ingeniariak ere. Hala ere, Portuko Lan Batzordeko kideek esandakoa eta Luis
Tolosaren espedienteko agiriak ikusita, -baita portuaren memorian
hari egindako esker oneko adierazpen eta aitortzak ere-, Portuko Lan
Batzordeko delineatzaile Luis Tolosak ere proiektu horiek diseinatzen
parte hartu zuela pentsatzen dugu.
Biltegi horietako gehienak eraitsi egin dituzte; 1 zenbakia zuen biltegiaren zati batzuk -AZTIk erabiltzen du horietako bat- eta 4 zenbakia zuena baino ez dira geratzen; Lan Batzordearen zerbitzuak deitu
zioten lehendabizi, Jantokiak ondoren, eta Transatlantikoa deitzen
diote egun. Azken horretan Pasaiako Portuko Agintaritza dago orain;
90eko hamarkadan egokitu zuten, 4 zenbakiko biltegia eraberritzeko
proiektuari jarraituta. Horretarako, eraikinaren egitura sendotu, aurrealdea eta sarbideak aldatu, eta barnealdea egokitu behar izan zuten;
Pedro Indarreta Lapazaran ingeniariak hartu zuen parte proiektu
horretan9.
Izan ere, biltegiek ematen dute horiei berriz erabiltzeko eta egokitzeko aukera gehien. 17. zenbakia duen Herrerako biltegia dugu
beste adibideetako bat; etxebizitzatarako egokitu zuten, Lan
Batzordeak 1957an onartu eta Ignacio Gaskue Etxeberria ingeniari
zuzendariak sinatutako proiektuari jarraituta. Biltegiaren goiko aldean 4 solairu daude, eta horietako bakoitzean lau etxebizitza. Eraikin
funtzionala da, lurzorua ahalik eta hobekien erabiltzeko; oso lurzoru
gutxi dago portuaren inguruan, eta hainbat erabilera ikus daitezke
eraikinetan, biltegi eta etxebizitza erabilerak besteak beste10.
Horrekin batera, askotariko eraikin osagarriak zeuden eta daude
egun, oraindik, portuan. Baskula eta erlojua zituen eraikina, 1939koa,
zen esanguratsuenetako bat -eraitsi egin zuten-; kutsu espresionista
nabarmena zuen, balantza baten itxurarekin.
Ondoren, portuko beharrei erantzuteko hainbat instalazio eraiki
zituzten Atlantikoaz gaindiko portuan, Antxon eta Molinaon.

Aipatzekoak dira 5 eta 6 zenbakiko biltegiak eta itsas geltokia.
Egitura metalikoa, hormigoizko itxitura eta bobeda itxurako teilatua dituzte; agerikoa da horien izaera funtzionala. Itsas geltokiari
dagokionez, estilo berezia eman nahi izan zioten, eta fatxadako
mugimendua nabarmendu zuten; azpimarratzekoak dira, era berean, fatxadetan uhinkari irteten diren pilote eta hormigoizko
masak. Portuko Lan Batzordeko ingeniari zuzendari Carlos
Martinez Cebollak egin zuen proiektua, eta 1974an onartu zuten
behin-behinean.

Bulego partikularren
eraikinaren xehetasuna,
eraikina bukatu berria
agertzen delarik.
Pasaiako Portuko
Agintaritzaren
argazki-artxiboa.

1966an, Molinaoko dorre ezagunaren proiektua egin zuen
Jose Maria Yturriaga arkitektoak. Bulego berriak eta laguntza zerbitzuak ezarri nahi zituzten eraikin horretan. Hasieran, 10 solairu
eta atikoa zituen. Barnean, berriz, kontratazio gela, langileen
aldagelak, langileen jantokia, bulegoak eta etxebizitza. Egitura
hormigoi armatuzkoa da; fatxada atzera eramana du, eta beira
lerragarriak leiho handietan11. 2002an eraikinaren zati bat bota
zuten, eta baxuagoa utzi zuten. Gaur egun, hutsik daude eraikinaren bost solairu12.
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30-40. hamarkadeetako
badiaren ikuspegi orrokor
honetan, urgaineko
ontziralekua oraindik San
Pedro zegoela antzeman
daiteke. Pasaiako Portuko
Agintaritzaren
argazki-artxiboa.

Garabiak

Ur gaineko ondarea

Ohikoak dira garabiak portuetan. Salgaien zamalanak egiten
laguntzen dute tresna horiek oraindik.

30eko hamarkadatik aurrera, sarrerako kanala hobetzeko eta kaiak
handitzeko beharra ikusita, drainatze-tren integratu bat erosi zuten;
Jaizkibel draga-ontziak eta haren bi gangilek, eta atoiontzi batek
osatzen zuten. Kultur ondasun kalifikatu izendatu zuen Eusko
Jaurlaritzak Jaizkibel 1992an. Metalezko zatia altzairuzkoa da, eta
honako neurri hauek ditu: 60,20 m-ko luzera, 10,50 m-ko zabalera, 4
m-ko zutabea, 2,10 m-ko gehienezko sakonera, 6,75 miliako abiadura eta 900 tona inguru garraiatzeko gaitasuna; neurketa gordina 650
tonakoa da.

30eko hamarkadan, Babcock & Wilcox markako 10 garabi ezarri zituzten Herrerako portuan, baina horietako bat besterik ez da
geratzen egun13. Portale-garabi elektrikoa da, portuetako zamalanak egiteko sortutakoa; beso kulunkari artikulatua dauka, karga
erradioaren noranzkoan eta mugimendu azkar baten bidez horizontalki garraiatzeko. Besoa altzairu ijeztuzko profil txarrantxatuz
osatuta dago, eta altzairu gozozko profilekin egindako kulunka du
goiko aldean; ongi josiak daude, eta loturak hainbat kartelarekin
sendotuta. Argiek Espainiako trenbideen galiboa igarotzeko
moduko neurri egokia du portaleak. Garabi horrek -geldirik dago
gaur egun- 12,5 m-rainoko erradioa eta 6 tonako gaitasuna zituen.
1,5 m kuboko edukierako koilara zuen garabi horietako bakoitzak,
eta ikatz nahasiarekin lan egiteko ziren egokiak. Koilara betez
gero, 3 tonako pisua hartzen zuen.
1954an portale-garabi soil horietako batzuk jarri zituzten Erloju
kaian -Herrera-, eta 1969an, berriz, Mendebaldeko kai aurreratuan. Grasseto markakoak ziren. Hona hemen portale bikoitzeko
beste garabi batzuk: Talleres Urbasak 1967an Molinaon ezarritakoa, kai aurreratuko orga baxukoa, 1905ekoa, eta automobil
motakoak, hainbat portutan ikus daitezkeenak.
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Ur-marraren azpitik 17 metrorainoko drainatze gaitasuna zuen
draga-ontziak, 3 metroko gorabeherarekin. Gaitasun hori 300 m3-koa
zen orduko, lokatz edo buztin gogor eta trinkoari zegokionez.
Draga-ontziaren zati azpimarragarrienetako bat erdiko dorrea da;
altzairu gozozko txapa eta profilez osatuta dago, eta txarrantxatuak
ditu alde guztietan, arrosarioaren mekanismoari eta palankari eusteko. Askak altzairu urtuzkoak dira, eta 500 litroko edukiera dute. Begikateei lotuta daude, buztin trinkoan aritzeko. Kanpoko aldea makotua
dago, horren itxura sendotzeko eta isurketa errazteko. Drainatzetik
ateratako produktuak drainatzearen sakonerara egoki zitekeen kutxa
zentral batera isurtzen zuten. Propultsio makinak eta makina osagarriak ere bazituen draga-ontziak: makina nagusia14, kondentsadorea,
elikapen-ponpak, xukatzeko ponpak, isurbideetako ponpak, argindar
sorgailua eta galdara15. Bizkarrean ondorengo makina hauek zituen:

eskala tornua, gindaxa, abaniko tornua, atzeratze tornua, zabortegietarako tornua eta aurrealdeko garabia16. Bilboko Euskalduna ontziolan eraiki zuten, 1933an, eta han egindako 101. ontzia zen.
Hondatuta badago ere, hori da ur gaineko ondasun aipagarri bakarra.
Galduagatik ere, kontuan hartzekoa da Andres lurrunezko atoiontzia,
1904an Rotterdamen eraikitakoa, 120 HPko ahalmena zuena. Punta
Calparra gabarra ere aipatu behar da: 16 metroko zabalera zuen
eta 2 tonako lurrunezko garabi bat zuen, portura iristen ziren
ontziei laguntzeko; baita Torreatze gabarra ere, Pablo Azkorretak
1935ean eraikitakoa. Nabarmentzekoa izan zen, era berean,
Oyarzun gindaxa ur gainean edukitzeko 1951n egindako garabi
berezia ere. Gasoliozkoa zen, eta 100 HPko motorra eta 60 tonako ahalmena zituen.

Portuko ontzitegiak
30eko hamarkadan, Andres Saez de Parayuelok Lezoko itsasartean eraikitako ontzitegiak zeuden. Horiek egiteko, mendi-hegal
arrokatsuaren zati bat bota behar izan zuten. Ekimen guztiz pribatua izan zen hura. Hurrengo hamarkadan, ontzitegien gaineko
interesa agertu zuen Portuko Lan Batzordeak. 1936tik 1943ra
%40 hazi zen ontzi kopurua, baina haiek karenatzeko instalazioetan ez zen inolako hazkunderik izan. Horregatik, behar horri
erantzungo zion ontzitegi bat ezartzea erabaki zuen portuko
zuzendaritzak. Horretarako, MEIPI Muelles e Instalaciones para
Pesca e Industria elkartearen alboko lur sailetara jo zuten. %7ko
malda zuen ontzitegiak 250-350 tonako gehienezko pisuarentzat,
eta 8 cm/s-ko goratze abiadura; motorrek, berriz, 60 HPko gaitasuna zuten, eta arrapalaren mutur batean 1,50 m-ko sakonera
zegoen. Luzetarakoa zen ontzitegia, eta bi arrapala zituen; horrela, bi ontzi lehorrera zitezkeen aldi berean. Lehena arrantza-ontzi
handientzat zen, bous izenekoentzat —40 m-ko luzera zuten
gehienez—. Bigarrena, berriz, 25 m-ko luzerako ontzientzat, eta
2,86 m-ko bi tarte bakarrik zituen. Arrapala handian hiru orga
egin zituzten, eta txikian beste horrenbeste. Ontziaren gila eta
silueta sartzeko eta finkatzeko mekanismo bat zuen orga bakoitzak,
eta kanporantz zegoen bolante baten bidez jartzen zen abian.
Motor elektriko batek abiarazten zuen tornua zen trakzio-maki-

na bakarra. Uhalezko balazta eta enbragea ere bazituen tornuak.
Aldi batez geldirik egon eta gero, Astilleros Zamakona- Pasaia
SLren esku dago egun ontzitegia.

1.2 Pasai Donibaneko industria
ondarea
Industriaren garapenak ez du inolako eraginik izan Donibaneko hirigune historikoaren egituran, eta hiltegia da bertako herri-lan aipagarri
bakarra. 1882koa da eraikin hori, eta badiaren alboan dago,
Bonantzako elizaren aurrean. Bordalabordan eta Bizkaia auzoan,
berriz, erabilera handia eman diote egun espazioari, industria jarduerak bultzatuta. Lehen ontziolak zeuden inguru horretan; Real
Compañía de Caracas ontziolak aurrena, eta Empresa de Pasages izenekoa gero, Jose de Arambarrik zuzendu zuena. Enpresa hori
Santiago Arizabaloren ondorengoen lurretan hasi zen gero, Colegial
izeneko etxearen aurrean. Handik urte batzuetara beste enpresa bat
hasi zen leku hartan: 1854an, Baignol anaiei alokatu zizkien udalak
lurrak, eta portzelana lantzen hasi ziren horiek.
Tailerra Arizabalotarren etxean eta tximiniaren alboko aparkalekuan ezartzea erabaki zuten. Jauretxean prestatzen zuten pasta, eta
han bertan zegoen piezak modelatzeko, azken lanak egiteko eta
dekorazioa egiteko tailerra. Tailerraren ondoan, berriz, lehortegiak eta
labeak zeuden. 1881ean Fussade y Cia. Enpresak hartu zuen Baignol
hermanos konpainiaren lekua, baina industria joera harekin berarekin
jarraitu zuen. 1895ean Manufacture de Porcelanas W. Guerin y CIe
konpainiari sortu zitzaion interesa, eta hurrengo urtean -1896Manuel Camarak hartu zuen enpresaren ardura.1901ean, gainbehera
hasi zen enpresa, industria biziberritzeko ahalegin handia egin bazuten ere, eta 1916an Arrieta, Orueta y Cía altzairu fabrika jarri zuten
bertan; horrekin batera, portzelana lantegien zati handi bat desegin
zen.
Industria erabilera handia izan arren, zeramika labearen tximinia baino ez da geratzen gaur egun. Bistako adreiluzkoa da, eta
Jaizkibel draga
Euskalduna Ontzioletan
uretaratu zen egunean,
1933. urtean.
Pasaiako Portuko
Agintaritzaren
argazki-artxiboa.
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engranatze-eraztunak eta irudi geometrikoak ditu ahoaren inguruan. Aztarna gutxi daude inguru horretan eta, horrenbestez, arkeologia teknikak erabili behar dira lurzoru horretan izan diren industria egiturak aztertzeko.
Donibaneko aldaketa handiena itsas aurreko zatian gertatu da;
inguru horretan, pixkanaka-pixkanaka gero eta industria gehiago
jarri zituzten: PYSBE, MEIPI eta, gero, Astilleros Luzuriaga eta zentral termikoa.
Gaur egun eta industria instalazio horiek guztiak eraitsi ondoren,
hirigintza egitasmo berria dago XXI. menderako.
PYSBE -Pesquerías y Secaderos de bacalao de España- mendearen
hasieran sortu zen, 1919an, Ternuko bakailaoaren arrantzari zegokionez inguruak iraganean izandako nagusitasuna berreskuratzeko. Hala
ere, urte batzuk behar izan zituzten lanean hasteko: 1929an izan zen
lehen kanpaina. PYSBE lantegi handia izandakoa Bizkaia esaten zioten Donibaneko auzoan ezarri zuten, Astilleros de la Real Cia
Guipuzcoana de Caracas y Filipinas ezagunak egon ziren kaietan,
hain zuzen. Halaber, bertan zeuden jauretxeak ere hartu zituzten lantegia eraikitzeko.
Aduanako biltegia.
Pasaiako Portuko
Agintaritzaren
argazki-artxiboa.
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22.000 m2-ko zabalera zuen guztira, eta esparru itxia osatzen zuen.
Haietatik 10.600 m2 portuko hainbat kontzesiorena ziren.
Hainbat nabe eta eraikinetan banatuta zegoen enpresa; zurezko eta
metalezko egitura, adreilu eta harlangaitzezko itxitura eta bi isuriko teilatua zituzten eraikin klasikoekin batera eraikin modernoagoak ere
baziren; azken horiek hormigoizko egitura eta teilatupe terrazaduna
zituzten; arma pabiloia eta hozkailua dira aipagarrienak. Hona hemen
beste hainbat eraikin: bulegoetarako eraikina, garajeak, ontzi biltegiak,
hiru biltegi -hozkailudunak horietako bi-, gatz biltegia, aroztegia eta
mekanika tailerra, arraina garbitzeko eta lehortzeko eraikin handia,
ikazteko gelak, galdarak eta sailkatu eta paketatzeko sailak zituena, eta
kontramaisuen bizileku zen eraikin txiki bat.
MEIPI, Muelles e Instalaciones para pesca e industria Pasajes-Lezo
SL, 1930ean sortu zuten; ontziak ikatzez hornitzea zen haren helburua hasieran; azkenean, baina, ontzietarako eta industriarako biltegi
eta instalazio enpresa izan zen.; Pasai Donibanetik Lezorako errepidearen ondoan zegoen, eta fabrika, berriz, errepidearen eta badiaren
artean, industria ingurune batean betiere. Angel Cirizak, Javier
Arcelusek, Leon Carrascok eta Laboak osatutako elkarteak
Bordalabordan erositako 190.000 m2-etan hasi ziren. 1990. urtean

izotza egiten zuen enpresak oraindik, eta Frick Company markako
konpresoreak zituen horretarako.
1930ean, 2,450 m2 eman zizkioten hasteko MEIPIri; hurrengo urtean, Eugenio Elgarrestaren proiektuari jarraituta hasi zen izotz fabrika eta
etxebizitzak eraikitzen. Beheko solairuaz gain, etxebizitzatarako lau
solairu zituen eraikinak. Sei atetzar zeuden beheko solairuan, eta
bakoitzak leiho bat zuen alde bakoitzean. Gainerako solairuetan balkoiak eta begiratokiak zeuden; azken horiek fatxada baino pixka bat
aurrerago zeuden. Eraikin horretan argi eta garbi bereizten dira erabilerak: industria erabilera nabaritzen da lehen solairuan, eta etxebizitzak,
berriz, gainerakoetan17. 30eko hamarkadan, instalazioak hedatzen
jarraitu zuten. 1934an arrandegia18 eraiki zuten, eta 1939an handitu
egin zuen izotz fabrika MEIPIK, Jose Carrasco ingeniariak lagunduta,
2.450 m2-ko beste kontzesio bati esker. 40ko hamarkadan beste eraikin
batzuk egin zituzten, eta, horrekin batera, lehendik zeuden pabiloi eta
instalazioak handitu eta egokitu zituzten. Valentin Setien ingeniariak
hartu zuen parte lan horietan. Azkenik, arrandegia handitu zuten
1947an, 5.685 m2-ko beste kontzesio bati esker.
Honako instalazio hauek dira aipagarrienak: kaietatik 40 m-ra
PYSBErekin mugan zegoen izotz fabrika, izotza txikitu eta itsasontzie-

tan banatzeko egitura zuena; kaiko arrandegia, arraina manipulatzeko solairu bakarreko eraikina, biltegi eta garajetarako eraikina eta
bulego eta etxebizitzetarako zena. 1968an, hiru solairuko industria
eraikin ikusgarri bat eraiki zuten badiaren oinetan, gatz biltegia eta
bakailaoa gordetzeko hozkailuak hartzeko. Eraitsi duten arte, horixe
izan da enpresaren irudia; aurrealdean bertan agertzen zen sozietatearen izena19. Gaur egun ez da instalazioen aztarnarik geratzen,
oroitzapenek bizi-bizi jarraitzen badute ere; ezin jakin, baina, horiek
noiz arte iraungo duten.

Erlojuaren kaia, 40.
hamarkadaren hasieran.
Pasaiako Portuko
Agintaritzaren
argazki-artxiboa.

Astilleros Luzuriaga ezaguna izan da Gipuzkoako ontziola edo
ontzi fabrika nagusienetakoa. Ibilbide berezia egin du, baina aipagarria da lantegi eta ur gaineko eraikinei dagokienez sortutako
ondarea. Itsas aurrean egin du bere ibilbidearen zatirik handiena,
MEIPIren alboan. Instalazio horiek Astilleros Zamakona- Pasaia
SLrenak dira gaur egun. Ontzigintzan hasi aurretik, enpresa arloan
hasi ziren luzuriagatarrak, eta oso galdategi garrantzitsua izan zuten
Pasai Antxon. Hala, San Pedron lurrunontziak konpontzeko tailer
bat jartzea erabaki zuen Victorio Luzuriagak, frontoiaren ondoan,
Torrea y Vergara galdaragintza tailerraren eta burdinolaren alboan,
arrantza arloko aurrerapenek industriari eskaintzen zizkion aukera
handiak ikusita. 1931n antolatu zituzten instalazioak eta, horretarako, alturako arrantza-ontziak karenatzeko eta konpontzeko ontzitegi bat eraiki zuen. Inguru horretan izandako aldaketen ondorioz itsas aurrean batik bat-, ez da geratzen garai hartan sortutako ondarearen aztarnarik.
Lehen tailer horiek asko hedatu ziren 30eko hamarkadan, pixkanaka-pixkanaka ontzigintza tailerrak gehitzen joan baitziren; San
Pedron ere aritzen ziren haiek ordurako: Talleres Mamelena
1930ean, Astilleros del Rey alokatu zuten 1931n, eta Constructora
Guipuzcoana erosi, berriz, 1937an.
Eraikuntza arloa garatzearekin batera aldaketa handiak gertatu
ziren garai hartan, eta erabat aldatu zen portuaren itxura. 1944rako
oso aurreratuak zeuden Pasai San Pedroko arrantza portuaren lehen
zatia egiteko lanak. Horren ondorioz, nahitaezkoa zen arrantza por-
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Beste marrazki gela handiago bat ere badu ontziolak galdaragintza
lantegiaren gainean. Luzea da, altuera gutxikoa, eta zatitu gabe dago.
Teilatua, berriz, kanoi erdiko gangaila da. Kanoi erdiko gangaila
erdian hausten da bi isuriko linterna txiki bat osatzeko, eta honi esker
lortzen da behar den argiztapena.
Instalazioei dagokienez, oso hondatuta dagoen pabiloi bat aipatu
behar da; fuste ildaskatua duten burdinurtuzko bi haberen gainean
dago, eta uste dugu oso aspaldiko egituren hondarrak direla.
1955ean, kanoi erdiko gangailez estalitako bi harmaila eraikitzeko
proiektua egin zuen Alfredo Bizkarrondo bide ingeniariak: 87 x 17 mkoak izango ziren. Urtebete geroago, Felix Azpilikueta ingeniariak
beste eraikin angeluzuzen bat diseinatu zuen; itsasotik hurbilago
zegoen, eta lau horma-arte zituen; zura eta materialak gordetzeko biltegi gisa eta fabrikazio aurreko lanak egiteko erabili zuten. 1959an,
soldadura eta oxigeno bidezko ebaketen pabiloia, mekanika astuneko tailerra eta biltegiak egin zituzten.
Trasatlantiko eta
Molinaoko kaiak, 70.
hamarkadan. Pasaiako
Portuko Agintaritzaren
argazki-artxiboa.

tuaren ondoren zeuden Luzuriagako tailer eta instalazioak badiako
beste leku batera aldatzea.
1951n, lantegia lehenbailehen lekuz aldatu behar zuela jakinarazi
zion Portuko Lan eta Zerbitzu zuzendaritzak Astilleros Luzuriagari,
arrantza portuko lanek aurrera egin zezaten. Horren truke,
Bordalabordako ingurua –horretarako prestatuta zegoen– eman zieten, eta han jarraitu zuen Astilleros Luzuriagak bere jarduera.
Lehendik ere ontzigintzari lotuta egona zen inguru hura, Hijos de
E. Laboa y Clemente Goldaracena enpresaren jarduera zela eta.
Pixkanaka-pixkanaka tailerrak eta dikeak handituz joan ziren, eta
16.000 m2 betetzera ailegatu ziren -horiexek ditu gaur egun ere-, eta
1979an 500 langile zituen.
Oro har sektore osoak bezala, enpresak ere krisia izan zuen, eta
birmoldatzearen ondoren Astilleros de Pasaia SA izena hartu zen;
gaur egun, berriz, Astilleros de Zamakona- Pasaia SL du izena.
Nabeen eta instalazioen proiektuak Alfredo Bizkarrondo eta Felix
Azpilikueta bide ingeniariek egin zituzten. Estilo funtzionala zen
nagusi horietan, eta oso tarte txikia zuten estilo elementuek. Ontziak
ziren industria ontzioletako eta bestelako egituretako protagonistak,
eta hala da gaur egun ere. Itsasotik hurbil eraikitze bidean dauden
ontziak ikusita, bigarren maila batean geratzen dira ontzigintzarako
eraikitako eraikinak, eta makina biltegi huts bihurtzen dira instalazioak; batzuetan, harmailak eskasak direla dirudi.
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1951-1952koa da Alfredo Bizkarrondo bide ingeniariaren proiektua; honako funtzio hauek edukiko zituen eraikina egin zuen hark:
transformadoreen etxola, galdaragintza tailerra, hoditeria tailerra,
tresna biltegia, mekanika biltegia, eraikuntza biltegia, mekanika arineko tailerra, bulegoak, mantentze lanetarako instalazioa, jantokiak
eta aroztegia. Sei horma-arte paralelotan banatuta zegoen eraikina,
eta kanoi erdiko gangek estaltzen zituzten horiek. Bulegoak bigarren
solairuan zeuden, eta horien gainean, berriz, marrazki gela zegoen.
Altuera gutxikoa da eta teilatupe terrazaduna du; ez du zenit argirik
eta alboetako fatxadetan bao zuzen zabalak daude. Galdaragintzako
nabeak zenit argia du kanoi erdiko gangailaren erdian dagoen linternari esker, eta bao zuzenak, berriz, alboetako fatxadetan. Pabiloi
horren barne aldean 1953ko garabi bat ezarri zuten, enpresa sortu
zutenean Talleres de Erandio enpresan egindakoa, lanak errazago
egiteko.

Ontziola horiek ur gaineko dikeak erabiltzen zituzten ontziak konpontzeko eta karenatzeko. 1953 aldera dike lehor bat eraikitzeko
saiakerak egin zituzten Goldaracena ontziolak zeuden lekuan; oso
garestia zen, ordea, eta badiaren ezaugarri bereziak kontuan hartuta,
bertan behera geratu zen proiektua. Ur gaineko dikeekin jarraitu
behar izan zuten, horrek badiako ur gaineko espazioa murrizten
bazuen ere.
Ur gaineko dike batekin egin zituzten aurrena ontziola horiek eta,
paradoxa bada ere, txatarra bihurtzen ari dira orri hauek idazteko
orduan. 70 urte baino gehiago zituen dike horrek, eta EAEko itsas
industria ondareko elementu interesgarrienetako bat zen, haren originaltasun, antzinatasun eta ezaugarri teknikoengatik. 1925ean eraiki
zuten Alemaniako Lubecker ontziolan. 1933an Pasaiara ekarri aurretik, Cadizen eduki zuten, eta hango ontziolako dike lehorreko hormigoi armatuzko kutxak eraikitzeko erabili zuten. Hasieran askoz ere
handiagoa zen, baina gero erdia Cadizen uztea eta beste erdia
Pasaiara eramatea erabaki zuten; Pasai San Pedrora, hain zuzen. Ur
gaineko dike horrek egitura berezia zuen, U itxurakoa. 125 m-ko
luzerainoko ontziak har zitzakeen; alegia, kanpotik 23,25 m-ko zabalera, barnetik 18 m-koa, eta ur-marratik 6,60 metrorainoko sakonera
zituztenak. Ordubete behar zen ura ateratzeko. Txumilak zur eta
metalezkoak ziren, eta dikearen erdi-erdian zeuden; han jartzen
zuten ontziaren gila. Alboetako oheak ontziaren kroskoari heltzeko
ziren. Ontzi asimetrikoki jartzeko zentratzeko gailuak ere bazituen,
kulunka ez zedin. Azkenik, goratzeko sistema bat ere bazuen, lanak
errazago egiteko: 19,70 m-ra 3 tonako garabia, edo 8 tonakoa 6 m-ra.
Aginte panelak eta balbulak Hanburgoko Rud Otto Meyer etxeak
muntatu zituen.
Ur gaineko bigarren dikeak 4.000 tonako indarra du gorantz, eta
honako ezaugarri hauek ditu: 104 m-ko luzera, 28,975 m-ko zabalera kanpotik eta 24,50 m-koa, berriz, barrutik. 1964tik 1966ra
portuko kai berriak egiteko lanetan erabili zuten. Gero, 1976tik
1982ra aldaketak egin zizkioten, gaur egun duen itxura eta baldintzak edukitzeko.
Ontzioletako instalazioetan beste hainbat elementu ere badaude,
garabiak besteak beste. Gezi inklinatuko hiru garabi azpimarratuko
ditugu; hegoaldeko kaian dago bat, aroztegi kaian bestea, eta muturreko kaian, azkena; harmaila estalietan eta fabrikazio parkean daudenak ere ezin ahantz ditzakegu.

Donibaneko ibilbide hau ezin dugu amaitu zentral termikoa aipatu gabe; 60ko hamarkadaren amaieran hasi zen lanean, eta guztiz
aldatu zuen Donibaneko sarrera. Lezorako errepidearen ondoan
dago begi-inpaktu handiko industria instalazio hori. Lanean jarri
zutenean indarra hartu zuen portuko ikatz garraioak, eta
Bordalabordaren eta Oiartzun ibaiaren ahoaren artean ibaiertzeko
kaia egiteko beharra ikusi zuten. Hor egin zituzten Lezo 1, Lezo 2 eta
Lezo 3 kaiak.
Ingeniaritza lan horren proiektua Pedro Martinez Artola bide ingeniariak egin zuen 1962an. Bi urte geroago, 1964an, Playazo de Rotetas
izeneko eremua erabiltzeko baimena eman zioten Iberduerori.
Turboalternadore multzo batek -eraikin nagusian edo zentralaren
eraikinean dago, multzo osagarri batekin batera-, egitura metalikoa
duen aterpez kanpoko galdarak eta transformadore elektrikoak
osatzen dute zentrala; aterpez kanpokoa da azken hori ere.
Ikatza egiteko ekipoa, berriz, atrakalekuko deskarga garabi batek,
eta ikaztegira, siloetara eta xehatze eta banatze dorreetarako zintek.
Atrakalekuaren mendebaldeko muturretik hurbil hondakin eta erraustegiak daude, eta hodien bitartez garraiatzen dituzte horiek hara.
Tximinia hauts kolektore mekanikoen alboan dago. Proiektuan 125
m-ko altuera zuen eta, horrenbestez, eskualdeko edozein lekutatik
ikus daiteke. Hormigoi armatuzkoa da, eta horren lodiera, berriz,
altueraren araberakoa; barneko geruza adreilu erregogorrezkoa da,
12 cm-koa20. Barneko ator erregogorrak kono-enbor forma du, eta etenak edo zati estuagoak mentsulen parean. Oinaldearen barneko diametroa 8,16 m-koa da, eta goiko aldekoa 3,50 m-koa, keak ateratzeko
abiadura nahikoa lortzeko.Tximiniaren fustea zatituta dago. Beheko
zatiak 14,53 m ditu eta kanpoko aldetik prisma hexagonal itxura dauka.Goiko zatiak 110,47 m-ko altuera dauka, eta kono-enbor forma
kanpotik eta barrutik; beraz, koroa zirkularra da, eta 0,20 m-ko lodiera du goiko aldean.
Pasai Donibaneko industria garatzearekin batera hazi egin zen bertako populazioa, eta, horren ondorioz, etxebizitza arazoari egin behar
izan zioten aurre hainbat enpresak. Portuko Lan Batzordeak 10 etxebizitzako eraikin bat sustatu zuen 1952an Donibaneko Erreka inguruko
langileentzat. Batzordeko langileentzako 10 etxebizitza eta erreskate
atoiontzia gordetzeko biltegia ditu eraikinak; itxurari dagokionez,
berriz, kutsu erregionalista dauka. Luis Tolosaren etxe multzoa ere

deitzen diote eraikin horri. Etxebizitzaren Institutu Nazionalari eta
inguruko enpresei esker, Juan XXIII.aren kaleko 24 eta 26 zenbakiak
azpimarratuko ditugu, Astilleros Luzuriagak 1956tik aurrera eraiki eta
Jose Maria Iturriaga arkitektoak diseinatutakoak21. Lezo Biden ere langileentzako etxebizitzak eraiki zituzten MEIPIk eta Lasa y Yeregui
enpresak.

Donibaneko Bordalaborda
tradizio luzeko gunea da
ontzigintzan.
Pasaiako Portuko
Agintaritzaren
argazki-artxiboa.

1.3 Kaputxinoseko industria ondarea
Real Compañia Asturiana de Minasek eman zion industriarako joera
inguru honi. Portua leku egokia zen lehengaiak helarazteko eta,
horrekin batera, baita horiek bidaltzeko ere. Hori pentsatu zuten
Kaputxinoseko penintsula erosi zuten zuzendariek bederen, hasieran
probintzia osotik heltzen ziren mineralak bildu besterik egiten ez
bazuten ere. Badiaren atzeko aldean zegoenez, erraza zen handik
Bizkaiko Golkoko portuetarantz irtetea. 1855ean, kai zati bat ere erosi zuen Real Compañiak Matxingon, mineralak errazago ateratzeko22.
Kaputxinos ez zen jarduera horretara soilik mugatu, ordea. 1858an
fabrika bat eraiki zuten bertan. Probintziako meategietatik ateratako
beruna eraldatzen zuten bertan; bereziki, Irungo San Nartziso meategitik ateratakoa. Gero, 1893an, berunarekin margoak egiten hasi
ziren, produktu aukera zabalagoa lortzeko; horretarako, tailer berriak
Luzuriaga Ontzioletako
urgaineko ontziraleku
historikoa, txikitua izan
aurretik. Euskal Kultura
Ondarearen Zentruaren
Artxiboa.
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Bizkaia eta Bordalaborda
auzoak. “Ceramica
Baignol”, PYSBE eta
MEIPI enpresen
instalakuntzak ederki
ikusten direlarik.
Pasaiako Portuko
Agintaritzaren
argazki-artxiboa.

eraiki zituzten Alzaten, Oiartzun ibaiaren eskuin aldean, bokalearen alboan. XX. Mendeko 60 hamarkadatik aurrera enpresa berriak
iritsi ziren bertara, beren interesentzako leku paregabea aurkitu
baitzuten Kaputxinosen, baldintza ekonomiko onek bultzatuta. Real
Compañia Asturiana 1986an itxi zuten, eta gaur egun portuko autoak daude lur sail haietan.
50eko hamarkadaren erditik eta 60ko hamarkadaren hasieratik
aurrera sortu zitzaion portuari Kaputxinosen inguruko interesa. Kai
eta lerro berriak egin zituzten aurrena badian: Molinao, Kaputxinos
eta Petrolioak. Espezializazioa eta baliabideen optimizazioa lortu
nahian, leku egokia izan zen hori meatze, kimika eta petrokimika
enpresen zamatzeko tokiak eta biltegiak ezartzeko.
Oiartzun ibaiaren eta Molinaokoaren artean dago Kaputxinoseko
penintsula, eta Pasaiako portuko inguru berezienetako bat da.
Etengabe erabili izan da eta erabiltzen da eremu hori, XIX. mendearen erdialdetik aurrera etengabe egin eta eraitsi dituzte bertan arkitektura eta ingeniaritza egiturak, eta mineralak, erregaiak eta olioak
biltzeko, eraldatzeko eta banatzeko erabili dituzte horiek batik bat.
Azken urte hauetan ibilgailuak eta txatarra biltzeko erabili dituzte.
Hala, azpimarratzekoa da ibilgailuen biltegi adimendun berria,
UECC enpresarena.
XX. mendearen erditik aurrera hainbat ikerketa eta azterketa egin
behar izan zituen Portuko Agintaritzak, salgaien mugimendua eta
ontzien tonaje eta luzera egokituta, han kokatu nahi zuten enpresak
baldintza egokietan ariko zirela ziurtatzeko23.
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XX. mendearen erditik aurrera, hain zuzen, asko handitu zen eremu horretako lurzoruaren erabilera. Instalazio ugari eraiki zituzten
handik aurrera, eta itxura berezia eman zioten Kaputxinoseko
penintsulari.

1957an, isurki ontzi eta kargaontzietan garraiatutako elikadurarako
olioak deskargatzeko eta biltzeko instalazioen proiektua egin zuen Cia
Oleicola y Productos especiales COYPE SAk; solteko olioa garraiatzeko soto egokituak edukiko zituzten horiek. Metalezko lau edukiontzi
eraiki nahi zituzten: 2.000 m3-ko edukierako bi eta 500 m3-ko beste
bi, 150 mm-ko diametroko altzairu tenkatuzko hodi bikoitzeko sare
batekin, isurki ontzien atrakalekuetan edukiontzi horiek portuko kaietako kutxatilekin lotzeko. Olioak edukiontzi batzuetatik besteetara
pasatzeko neurtze, kontrolatze, zaintza, garbitze eta aldatze lanak
erraz egiteko, segurtasun balbulak, itxitura hidraulikoko kanpaiaren
eta presioa egokigailu automatikoaren gainean ikuskatze erregistroak,
garbiketa egiteko ahoa, bi edukiontzietara igotzeko eskailera eta olio
likatsuak pasatzeko punpa helikoidal bereziak zituen horietako
bakoitzak. Olioa isurkari tren eta kamioietan ontziratzea bazterlekuan egiten zen mahuka malguekin, eta emari handiko punpa helikoidalak ere bazeuden horretarako.
Bulegoak, baskulak, langileentzako komunak eta material osagarrien biltegia hartuko zituen pabiloi angeluzuzen bat eraikitzeko
proiektua ere egin zuten. Metalezko egitura eta teilatua zituen.
Instalazioen funtzionaltasuna kontuan hartzeko azpimarratzen zuten
edukiontzien eraikin eta instalazioak egiteko proiektuan, eta “kontu
handiz zaintzeko eraikin horien hobekuntza estetikoa, hori instalazioaren errendimenduaren kaltetan ez bada”. Instalazio horien jatorrizko proiektua Pablo de Otaola industria ingeniariak sinatu zuen
1957ko urrian24.
Gero, COYPE SA enpresaren instalazioak handituz joan ziren
pixkanaka-pixkanaka; ugaritu egin zituzten edukiontzi eta instalazio osagarriak. 2001ean eraitsi zituzten.
Riegos Asfalticos SA enpresak kontzesio bat zuen portuan 1935etik
eta, hari esker, solteko produktu asfaltiko fluidoak porturatzeko eta

asfaltoak bidoietan biltzeko instalazioak eraiki zituzten; baita
emultsioak edota bestelako asfalto-produktuak egiteko instalazioak
ere. 1957an Productos Asfalticos SA PROAS enpresa sortu zuten, eta
instalazio berriak egin behar izan zituen portua eraberritzeko eta
hedatzeko lanen ondorioz. Manuel Velazquez bide, ubide eta portuetako ingeniariarena da 1958ko proiektua. Kaputxinosko eremu luze
batean hasi ziren; hara eraman zituzten 800 m3-ko bi tangak, eta beste bat ere egin zuten, hirugarrena25. Baztergune bat ere behar zuten
trenbidean, bidoiak edo solteko likidoak isurki bagoietan kargatzeko.
10 m-ko diametroa zuten edukiontziek: 8 m-ko altuera lehenak, 4,5 mkoa bigarrenak, eta 5 m-koa, berriz, hirugarrenak26.

QUINCASA Quimica Industrial de Capuchinos SAk –Real
Compañia Asturiana de Minas eta Cros SA zituen bazkide– azido
sulfurikoa eta produktu kimikoak, eta horietatik eratorritako ongarriak egiteko instalazio bat diseinatu zuen 1960an, Real Cia
Asturiana de Minas enpresan berunezko mineralak erretzetik lortutako gas sulfurosoak eta portutik erraz jaso zitzakeen beste
lehengaiak aprobetxatuta, burdin pirita besteak beste. Real Cia
Asturiana de Minasek Kaputxinosen zituen lurretan hasi ziren.
Horretarako, instalazio zaharrak bota edo berritu behar izan zituzten, eta berriak egin. Bulegoen eraikina besterik ez da geratzen
egun. Eraikin funtzionala da, eta hormigoizko egitura eta ageriko
adreiluzko itxitura ditu; erdisotoa, eta bost solairu ditu, dorrean

MEIPI eta Luzuriaga
enpresen instalakuntzak.
Pasaiako Portuko
Agintaritzaren
argazki-artxiboa.

MEIPI enpresaren egoitza
zaharra. Pasaiako Portuko
Agintaritzaren
argazki-artxiboa.
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azkena. Soila bada ere, azpimarratzekoak dira fatxadak: fatxada
handienetako argia, hormigoizko egiturak mugatutako espaziora
hirunaka egokitzen dira bao handiak, alde baxuenetako horma
itxia –apenas du eskailera-baorik—, eta horma-atal txikiaren goiko
aldean daudenak. Paradoxa bada ere, fatxada horietako batean
dago sarrera nagusia.
Garai bateko enpresen instalazioen artean, biltegiak dira deigarrienak.
Mineralak jasotzeko bi biltegi daude jatorrizko proiektuan: pirita
gordina jasotzeko zen bata, eta fosfatoentzat bestea, beste hainbat
instalazio ere bazeuden arren. Pasabide batek bereizten zituen bi biltegi horiek; oinplano angeluzuzena zuten biltegiek, eta produktuak
garraiatzeko zintak ziren ardatz nagusiak. Parabola itxura zuten,
ardatz bertikala eta lurzoru mailako abioa, eta errotula; horietako bi
bermeetan eta hirugarrena, berriz, giltzarrian. Egitura metalezkoa
zuen, zertxak oso arinak ziren eta erraz munta eta desmunta zitezkeen; txapa uhinduzko estaldura bihurritua zuten, Real Compañia
Asturiana de Minasek egindako arkuen estradosari jarraituta. Masahormigoizko zapata bidez egokitzen ziren bermatze errotulak, presioa hobeto banatzeko. Teilatuaren goiko aldeko kristalezko bi argizulori eta zertxekin tartekatutako leiho handiei esker lortzen zen
argia27. Eraikin horiek 1989an eraitsi zituzten.

Kaputxinos, 40.
hamarkadan. Pasaiako
Portuko Agintaritzaren
argazki-artxiboa.

Potasas de Navarra SAk silbinita eta karnalita hobi handiak zituen
Erreniegan, Iruñetik hurbil, eta hainbat instalazio egin behar izan
zituen portuan kanpoko eskariei erantzuteko. Juan de Arespakotxaga
Felipe bide ingeniariak diseinatu zuen salgaiaren biltegia 1960an.
Silo-biltegi handi bat eraikitzea aurreikusten zuen proiektuak, bi hilabetean ekoitzitako produktu guztia –potasa—biltzeko modukoa; hau
da, 30.000 m3. Karga handia zenez, hainbat konponbide aztertu
zituzten; horrekin batera, arreta handiz aztertu zituzten portuko
zimenduak. Hiru zati zituen silo-biltegiak: errepide eta trenbide
bidezko garraioetatik deskargatzeko lekua –tobera hartzailea ale-

gia–, silo-biltegia zena, eta produktua kargatu eta portuko ontzira
garraiatzeko instalazio osagarriak. Hormigoi armatuzkoa zen egitura, eta argiak zituen alboetan eta goiko aldean.
Hormigoi armatuzko beste eraikin bat ere diseinatu zuten aurrealdean, instalazio osagarriak egiteko; bulegoak, besteak beste28.60ko
eta 70eko hamarkadetako argazkietan, uralitazko edo zuntz-zementuzko plakaz estalita ageri da eraikin hori, eta nekez ikus daitezke
xehetasunak; eraikintzarra dirudi.
Potasas de Navarra SAren pabiloi zaharra eraisteko proiektuak,
1989an Miguel Menaya Irurzun bide ingeniariak diseinatutakoak, lau
unitate aipatzen ditu; horietako bat, bulegoen eraikina, erabat beregaina zen. Zinta eraikina hormigoi armatuzkoa zela dio. Fatxadak ere
hormigoi armatuzko karga-hormak ziren; 16,5 m-tik gora, ordea, ez
ziren hormigoizkoak, zutabe eta habe lauki-sare bat zuten. Solairuak
eta teilatuak ere hormigoizkoak ziren. Hormigoi armatuzko horma
bat ere bazuen, eta bi hegada zeuden haren gainean; hormaren oin
bertikalarekiko uhal garraiatzaileen sistema simetriko bat zutena.
Hegada horiek hormigoi armatuzko hegada-habeak zituzten oinean
(horman sartuta). Hegadak 7 m-koak ziren. Lehorreko aldeko hegadak 75 m zituen, eta itsasoko aldekoak, berriz, 119,5. Bulegoetarako
eraikina oso txikia zen, eta hormigoizko zutabe eta habe sare batez
osatutakoa. Pabiloi sail osoaren tamaina kontuan hartuta, ezinezkoa
zen banan-banan eraistea. Horrenbestez, formula misto bat erabiltzea
erabaki zuten: zati batzuk baliabide mekanikoekin eraistea eta beste
zati batzuk leherketa bidez botatzea.
Mineral erregogorrak ateratzea eta horiek altzairuzko labeak
estaltzeko elementu bihurtzea zen Magnesitas de Navarra SA enpresaren egitekoa. Meatzeak eta lantegiak Zubirin zeuden (Nafarroa).
60ko hamarkadan Alemaniara, Ingalaterrara eta Frantziara esportatzen
zuen bere produktua, eta Pasaiako portua erabiltzen zuen horretarako.

Horiek horrela, produktua jasotzeko eta kargatzeko instalazioak egin
behar izan zituen. Alfredo Bizkarrondo bide ingeniariak diseinatu
zituen horiek 1964an. Eremu angeluzuzena hartzen zuten instalazioek, Potasas de Navarra SAren eta Madril-Irun trenbidearen tunelaren artean. Panel itxura zuten siloek, eta sei, zazpi eta sei laukitxoko
hiru lerrotan ezarritako 19 laukitxo hexagonalez osatuta zeuden.
Laukitxo guztiak berdinak ziren, hexagonalak, ardatzen artean 2 mko apotemakoak. Laukitxorik gabeko azalerak 12,74 m2 zituen, eta
prisma aldeko altuerak, berriz, 14 m. Laukitxoen hormak adreilu
armatuzkoak ziren. Prismen atzean tobera konikoak zeuden, eta
hormigoi armatuzko zutabeak diseinatu zituzten horien ertzean.
Siloari atxikita hormigoi armatuzko eskailera bat diseinatu zuten, bi
zutabe eta habe horizontal txarrantxatuekin osatutakoa. Fatxada guztien kanpoaldean, berriz, kareberritze eta luzitu iragazgaitzak zeuden. 2005eko amaieran eta 2006ko hasieran eraitsi zuten29.
Añorgako Cementos Rezola SA ezagunak Kaputxinosetako
penintsulan zementuzko silo batzuk eraikitzeko proiektua egin zuen
1964an. Pasaiarekin itsasoz lotura zuten merkatu nazionaletan errazago sartzea zen helburua, Galizian batez ere. Bi zamaontzi zituen
enpresak, baina beste bi erosteko asmoa zuen. Hala, 1.000 m3-ko bi
silo eraikitzea pentsatu zuten; beste bat egitea ere aurreikusten zuten,
baina, azkenean ez zuten egin. Proas, Magnesitas y Potasasen artean
zeuden. Silo horiek hormigoi armatuzko bi zilindro dira, eta horien
parean makina etxe bat dago; beheko solairua eta beste bi –makinentzako— ditu. Makina etxeko beheko solairutik irteten zen zementua zamatzeko tokiraino. Lan horien proiektua Jose Maria Gabarain
Oiarzabal bide, ubide eta portuetako ingeniariak egin zuen. 1982an
siloen sistema egokitu zuten; ordurako 1.500 tonako edukiera zuen
bakoitzak, ontziak upelekotik beteko zituzten isurkari kamioiak hornitzeko. Jose Luis Maiz Blanco industria ingeniariaren proiektu baten
arabera egin zuten egokitzea30. Gaur egun ere irauten dute instalazio
horiek.
1960an, 6.100 m2-ko lur sail bat erabiltzeko baimena eman zion
Portuen eta Itsas Seinaleen Zuzendaritza Nagusiak CAMPSAri, eta
bost tanke metaliko ezarri zituzten. 1961ean 26 biltegi zituen konpainiak portu inguruan, eta 18.000 m3-ko edukiera zuten guztira31 Gaur
egun ez da halakorik geratzen, eta portuak berreskuratu du espazio
hori guztia.

80ko eta 90eko hamarkadetatik aurrera, baliabideak antolatzen
saiatu da portua, merkatu kuotari eusteko edo hori handitzeko. Itxura
denez, espezializatuz joan behar du arloak, merkataritzari eta industriari dagokienez. Gaur egun, ibilgailuak esportatzeko eta txatarraren
inguruko zamalanak egiteko joera hartu du Kaputxinoseko inguruak.

1.4 Antxoko industria ondarea

Antiguas instalaciones de
“Potasas de Navarra.
S.A.” 60. hamarkadan.
Egun, birrinduta.
Pasaiako Portuko
Agintaritzaren
argazki-artxiboa.

Gaur egun Pasai Antxo dena, XIX. mendera arte, padura batean sartzen
zen badiaren adar txiki bat baino ez zen, Molinao izeneko itsasadarra
sortzen zuena.
Itsasbehera zenean, padura zingiratsua zen ingurua, eta marea
igotzen zenean urez betetzen zen; 1846an, errepide nagusia eta
Norteko Trenbidea egin zituztenean bakartuta geratu zen. Hiruki
baten antzeko itxura zuen: hegoaldean errepide nagusia, eta iparraldean, Molinao auzoa zuen muga. Ekialdean Txoritokietako gotorlekurako bide militarra egin zuten, eta mendebaldean, berriz, errepide
nagusitik petrolio fabrikara zihoana. Bertatik igarotzen diren bi trenbideek baldintzatu dituzte hiri garapena eta ondare motak. Pasaiako
geltokiko jatorrizko eraikina 50eko hamarkadan bota zuten, eta haren
ordez ageriko adreiluzko eraikin bat egin zuten; burdin urtuzko zutabe lerdenen gaineko markesina bakarrik ikus daiteke egun.
Beste garraiobideak, Donostiatik mugarainoko trenbideak –topoa–
mendebaldetik ekialdera zeharkatzen du Molinaoko padura.
Trenbidea Miramarketa baserriaren inguruan zegoen tuneletik irteten
zen eta Antxo zeharkatzen zuen; geraleku txiki bat zegoen bertan,
Norteko Trenbidearen azpitik errepide nagusiranzko irteera zuena.
Trenbidearekiko zutak ziren lau kale zeudenez, trenbide-pasaguneak egin behar ziren, eta trenak oso abiadura handian pasatu behar
zuenez, arazoa konpontzeko zubi bat eraiki behar zela pentsatu zuen
trenbide konpainiak. Hala sortu zen Antxoko zubia; 337 m-ko ibilbidea eta 8 m-ko altuera zituen.
Antxoko egituran oso esanguratsua den zubi hori hormigoi armatuzkoa da, eta zimenduak finkatzeko 3.600 gontz sartu behar izan
zituzten lur azpian. 15 m-ko hiru arku ditu, eta horiei esker, kaleetatik
pasatu daiteke; 13 m-ko beste arku bat ere badu, Molinaoko errepidean eta, horiez gain, baita 13 m-ko beste hiru ere.
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Horiek horrela, lur erreserba bihurtu zen Antxo, industriaren garapena eta portuko jardueren bilakaera iritsi zirenean. Partzelatu zutenean, ongi bereizi zituzten bi erabilerak: etxebizitzatarako eta industriarako erabilerak. Antxoko atzeko aldea, Molinao, industriarako utzi
zuten. Inguru hartan kokatu zen, hain zuzen, 1870ean, M. Borderas y
Cia elkartea, petrolio eta olio mineralen salerosketan aritzen zena. Lur
sail handia hartzen zuen, eta ubide nabigagarri baten bidez zegoen
portuari lotuta.
Lurra bazegoela aprobetxatuta, Lasartetik Antxora eraman zuten A.
Echeverria y Cia burdin galdategia 1888an. Metalurgiako enpresa hori
90eko hamarkadara arte egon zen bertan, Victoriano
Luzuriagarekin32. 1940an hedatu egin zituzten instalazioak, eta Pedro
Markiegi arkitektoak eraikin berriak egin zituen. Eskalantegi kalean

industria eraikin berriak egin zituzten 50eko hamarkadan. 1954an,
kubiloteak hartuko zituen eraikina sortu zuten. Bi urte geroago,
1956an, beste hiru industria eraikin egin zituzten, horietan hondarra
bildu, lehortu eta xehatzeko; kale horretako 78, 80, 82, 84 eta 86 zenbakietan izan zen hori. Ricardo Olaran arkitektoak egin zuen proiektua34. Eskalantegi kalean lerrokatuta daude oraindik eraikin horiek.
Sakonera gutxikoak dira, hiru solairu dituzte, eta horietako bakoitzean
ardatz horizontaleko bao bana dago, eraikin osoa luzetara urratzen
dutena. Ertzak bihurgunean daude, eta erdiko aldean –ate handi bat
dago bertan– gorpu ateburudun bat dago; frontoi handia du, eta estilo
klasikoko zutabeek zazpi bao-ardatz osatzen dituzte.
Fundiciones Luzuriaga lantegiaren ondoan J. Laffort enpresa jarri
zuten, enologia produktuak eta elikadurarako lurrinak egiten zituena.

Izan ere, portuarekin eta inguruarekin lotura izateagatik, elikadurarekin zerikusia zuten jarduerak ere garatu zituen Antxok. San Markoseko
errepidean eta Molinao ibaiaren aurrean, bigarren industria eraikin
multzoa zegoen. Guztiak desagertu dira, baina merezi du gelditu eta
zenbait gogoeta egitea. Vinagreria Louit enpresaren pabiloiez ari gara.
Molinao ibaiaren aurrean lerrokatuta eta iparraldean trenbidea muga
zutela zeuden Beissier margo fabrikaren bi eraikinak. Enpresa horrek
lehendik eraikita zeuden hainbat eraikin hartu zituen bere beharretarako, eta 1940an eraikin berria egin zuen Fausto Gaiztarro arkitektoak
lagunduta35. Hormigoizko egitura zuen eta oso funtzionala zen; solairuak bereizten zituen erlaitzak ziren nabarmentzekoak36.
Molinaoko ubidearen alboan zeuden SETE konpainiaren instalazioak ere, aluminiozko hodian egiten zituen Pechiney talde frantse-

sak sustatutakoa. Bi pabiloi zituen. 1942an Setien arkitektoak egindako eraikina da nabarmentzekoa; funtzionala, hura ere.
Azkenik, inguru horretara etorri zen Tornillos Molinao enpresa ere
1939an, Antonio Agirre arkitektoak egindako eraikinetara, eta
1938an Francisco Zabala Zalduari enkargatu zioten biltegi berriak
egiteko proiektua. Azken eraikin hori guztia hormigoizkoa zen; baoak
ardatz horizontalekoak ziren, eta goiko angeluak alakazkoak erdian.
Beheko solairuan oinezkoentzako arkupe bat da azpimarratzekoa.
Herri lanei dagokienez, azoka nabarmendu behar dugu; Putzua (La
Charca)izeneko eremuan eraiki zuten, hura garbitu eta bete ondoren.
Eraikin horren proiektua Eugenio Elgarrestari enkargatu zioten
1926an. Eraikin eklektikoa da, eta elementu koloretsuak ditu: ageriko

“Magnesitas de Navarra
S.A.” enpresaren erakina,
bota aurretik. 2005.
urtearen bukaeran..
Beatriz Herreras.
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adreiluzko uztai irtengunedunak besteak beste. Orain gutxi eraberritu
dute, behar berrietara egokitzeko.

1.5 Trintxerpeko industria ondarea
Udalerriko hirigintza garatzeko orduan, azken barrutia izan zen gerora Pasaiako inguru jendetsuena izango zena. XIX. mendearen erditik
aurrera, 1860an, erabaki zuten San Pedroko zerrenda izenekoa antolatzea; horretarako, Herrerako hondartza mugarritu zuten. Hondartza
hori probintziarena zen, eta harri-lubetatik edo errepide nagusia
zeharkatzen zuen bidetik San Pedroko zerrendara eta marea biziek
jotzen zuten mugaraino heltzen zen33.

1805ean Portu-zar baserria zegoen inguru horretan. Aspalditik
zegoen han izen bereko portua, biltegiratu beharreko salgaiak deskargatzeko erabiltzen zena.
XX. mendearen hasieran, lur sail aintziratsuak zeuden Trintxerpen;
San Pedro auzora zihoan errepideak zatitzen zituen horiek, eta portua
eta Ulia mendia zituzten muga. Landa ingurua zenez, honako baserri
hauek nabarmendu nahi genituzke: Larrabide, Martinmuño, Trintxer,
Araneder eta Azkube, gero Azkuenera eta Illunbera joango zena.
Egoera erabat aldatu zen ontzigintza eta arrantza enpresak heldu
zirenean; han hasi zituzten beren ekonomia eta enpresa jarduerak,
eta erabat aldatu zuten paisaia. Lehen enpresa horietako bat Muelles
y Almacenes para vapores de pesca en Pasajes SA izan zen, 1919an
sortutakoa. Kai eta biltegi modernoak eraikitzea zen helburu nagusia,
eta arrantza-ontzientzat mota guztietako zerbitzu osagarriak sortzea.
400 m-ko luzerako padura batean ezarri zuten enpresa, eta betelan
handiak egin behar izan zituzten, baita solidotze lanak ere. Pasaiako
portuaren mendebaldean zegoen, Uliaren mendi-hegala inguratuta
Bidebietako errepide nagusitik hasi eta San Pedroraino heltzen zen
errepidearen oinetan34.
Gaur egun ez dugu garai horretako elementu erreferentziazkorik.
Euskadi etorbidearen aurrean lerrokatuta zeuden biltegi eta tailerren
ordez aparkalekua egin dute.

Goiko irudian,
“Quincasa”ren bulegoak;
behekoan, “Cementos
Rezola S.A.”ren siloak.
Badiako industria-gunerik
nagusienetariko izen zen
tokian gelditzen diren
aztarna urriak.
Josune Zaldua.

Elkarte horrekin batera beste enpresa asko hasi ziren inguru horretan: Julio Ziganda, Artaza eta abar. Horrek populazio hazkundea ekarri zuen berehala, eta, ondorioz, aldaketa handia hiri antolamenduari
dagokionez. Pixkanaka-pixkanaka, zigandatarrak eta zirizatarrak
beren etxeak eta langileentzako bizilekuak egiten hasi ziren lur sail
onenetan. Industria jardueren eta bizilekuen arteko sinbiosi erabatekoa gertatu zen, eraikinetan ikusten den bezala. Adibide bat jartzearren, 1918an Artolak eta Casaresek beren etxe-tailerra diseinatu zuten
Ramon Zendoia obra maisuaren arabera. Gaur egun, Euskadi etorbideko 1. zenbakian dago hori. Beheko solairuan tailerrak zeuden, eta
bi urte geroago bi solairu egin zituzten.
Francisco Andonaegi Garmendia izan zen Txintxerpeko enpresari
garrantzitsuenetako bat. 1908 inguruan Astilleros Andonaegi sortu
zuen Pasaian; Constructora guipuzcoana enpresa bizkaitarrak erosi
zuen gero. Europako gerra amaituta, berriz, beste bide bat hartu eta
arrantzontziak egiten hasi zen.

32 I

Enpresa horren instalazioak Pasaiako Trincher eta Araneder etxeen lurretan zeuden. Ontzigintzaren garapenak ere populazio hazkundea ekarri zuen, eta, horrenbestez, etxebizitza arazo larria konpondu behar izan zuten. Eraikin guztietan bizi ziren langileak; itsasoan aritzeko Galiziatik etorritakoak ziren asko eta asko. Auzo
etxeak dira horiek guztiak, eta Euskadi Etorbidearekiko eta
Arrandegi kalearekiko zutak dira. Auzo etxeen atzeko eraikinak
Francisco Urkolak diseinatu zituen 1934an, eta bulegoak eta tailerrak ezarri zituzten horietan. Horiekin zut eta lurraren maldari
jarraituta, artxiboa, materialen biltegia eta atezainaren etxea zituen
eraikina zegoen; handik metro gutxi batzuetara, berriz, aroztegia
eta sareen biltegia, eta eskola eta pilotaleku estalia. Horren guztiaren ondoan kapera egiteko leku bat utzi zuten. Izan ere,
Trintxerpeko biztanleek ez zuten elizarik izan inguruan 1953 arte;
urte honetan inauguratu zuten Karmengo Amaren eliza. Proeiktua
Jose Maria Iribarrenek egina da, baina ongi dakigu Luis Tolosaren
parte-hartzea ere ezinbestekoa izan zela lana diseinatzeko eta egite-

ko orduan35. Eliza irtengune baten gainean dago, eta modernoa da.
Gaur egun ia erabat desagertu dira enpresa horren lantegiak, eta
garajeak egin dituzte.
1921ean, Lucas Aldai arkitektoak biltegiak diseinatu zituen
Francisco Andonaegirentzat, eta urte batzuk geroago, 1923an,
biltegi horien gainean egindako etxebizitza proiektuarekin osatu
zuten36. Karmengo Ama edo Trintxerpe izena dute. Gero etxebizitza eraikin berriak egin zituzten Euskadi etorbidean: Trintxer
alden eta Trintxer aurren, eta Arrandegi kalean; azken horiei
Trintxer-bide deitzen diete. Multzo hori industria gizonarentzat
egindako txaletak eta atezainaren etxeak osatzen dute; estilo
neoeuskalduna dute biek37.
Horrekin batera eta hurrengo urteetan, bete egin ziren Euskadi
etorbidea eta Arrandegi kalea, hainbat ekimenen ondorioz.
Fausto Gaiztarro, Francisco Urkola, Luis Astizaran, Luis Vallete
eta Antonio Zaldua arkitektoek besteak beste diseinatu zituzten
kutsu eklektikoa zuten etxeak eta biltegi eta lantegiak; azken
horietan, baina, estilo funtzionala da nagusi.
90eko hamarkadan, itxi egin zituzten Arrandegi kaleko lantegiak. Cooperativa de Pesca de Altura, 30eko hamarkadan sortua,
arrantza salerosten eta manufakturatzen hasi zen. 60ko hamarkadan itxi zuten, baina kooperatibaren bulegoek bertan jarraitu
zuten. Beheko solairuan tresna biltegia zegoen -halaxe zioen
aurrealdean-, eta hirugarren solairuan, berriz, sareak lehortzeko
lekuak. Arrandegi kalean lerrokatutako eraikin multzo batean
zegoen pabiloia.

Arrandegi kaleko Cooperativa de Pesca de Alturaren alboan
Serrasts enpresa sortu zuten 20ko hamarkadan; arraina gazitu eta
kontserban jartzen zuten. Pabiloi handia zen, altua, funtzionala
eta dekorazio elementu handirik gabekoa, eta etxe sail baten
artean zegoen. Beste hainbat jarduera ere egin zituzten instalazio horietan: izotz lantegiak, bakailao lehortegiak, mekanika tailerrak eta galdategi bat zeuden, adibidez. 1945etik aurrera
Expes, “Explotaciones pesqueras” izena hartu zuen enpresak,
eta bakailao ontziak ere eraiki zituen.

Pasai Antxo 20.
hamarkadan. Topoaren
burdinbidea ederki
ikusten da. Pasaiako
Portuko Agintaritzaren
argazki-artxiboa.

Badiako ertzetatik 75 m-rainoko mailarainoko tartea hartu du
Trintxerpek. Inguruko topografia dela-eta, askotan hainbat konponbide bilatu behar izan dituzte eraikuntzari dagokionez, inguruak izan dituen funtzioak kontuan hartuta. Bizilekutarako ez
ezik, tailerrak, biltegiak, lehortegiak eta abar egiteko ere erabili
dute eremu hori. Adibide bat jartzearren, pixkanaka-pixkanaka
gero eta gorago jarri zituzten lehortegiak, biltegien goiko solairuetan, eta, horrela, ezohiko eremua bihurtu zen, dentsitateari
dagokionez. Arkitektura aldetik bizileku eta industria funtzioak
uztartzeko konponbideak bilatu behar izan ziren. Hala, alde
nagusitik ez, baizik bigarren mailako aldetik dute sarrera etxe
askok, etxabeak tailer eta biltegietarako aprobetxatzeko 38 .
Horiek horrela, hirigintza erabat mistoa egin zen.
Gudarien plazako eta Arrandegi kaleko Bita SA eraikina industria gune garrantzitsua da. Gorpu sendoa dauka, eta ardatza
balitz bezala antolatzen ditu alboetako bi gorpuak; horietan, bao
jarraituak daude fatxada guztietan eta hainbat altueratan, sareak
lehortzeko funtzioari egokituta. Gaur egun lau solairu ditu behe-
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koaz gain, bai eta jasodura bat ere, eta bulegoetarako erabiltzen
dute, eraberritu ondoren. Eraikin hori Fausto Gaiztarro arkitektoak egin zuen 1946an.

1.6 Herrera
Herreraraino heldu zen portua, eraberritu ondoren eta, leku estrategiko
batean dagoenez, lurzoru erreserba bihurtu da pixkanaka-pixkanaka,
bertan industria eta merkataritza jarduerak egin zitezkeen eta. Polikipoliki, bete egin zen ingurua. Garrantzitsuak izan ziren Herederos de
Ramon Mugicak egindako biltegiak. Hona hemen hara joandako beste
hainbat enpresa: Eraso y Cia galdaragintza lantegia, 1917koa; Lasa y
Yeregi lantegia, 1929koa. 60ko hamarkadatik aurrera sortu ziren behar
berriak, eta Herrerako lantegiak egokiago erabiltzen saiatu ziren.

“Victorio Luzuriaga S.A.”
enpresaren ikuspegi
orokorra. Euskal
Kultura Ondarearen
Zentruaren Artxiboa.

1975ean 90 lur sailetan banatuta zegoen inguru hori, eta behin-behinekoa zen horiek erabiltzeko baimena. Askotariko industria eta enpresak zeuden bertan. Lan Batzordearen txosten batek hainbat multzotan
sailkatu zituen: salgaien biltegiak zeuden batean; eraldatzeak egiteko
zirenak, beste batean: burdin biltegiak, ontzigileek erabiltzen zituzten
tresnak gordetzeko biltegiak…; beste multzoan, berriz, Cooperativa de
Transportes, Sociedad Auxiliar eta Garaje Zubillaga etxeek besteak beste aparkaleku edo makinak konpontzeko tailer gisa erabiltzen zituztenak; ontziak konpontzeko tailerrak ere ezin ditugu ahaztu.

Sailkapen bat ere egiten zuen txosten horrek. Ciriza Hermanos,
Talleres de Lasa Hermanos edo Talleres Guria aipatzen ditu batetik.
Horiekin batera, aspaldiko pabiloiak zeuden, balio txikikoak, burdin,
tresna eta gatz biltegiak edo tresna biltegiak besteak beste; horiekin
batera, itxitura horma bat besterik ez zuten lur sailak aipatzen ditu.
Horixe zen ikatz edo zur biltegien jabeen kasua.
Hantxe daude gaur egun ere, eta hiria behin betiko berritzen dutenean lur horiei beste erabilera bat eman aurretik horietako industria eraikin batzuk nabarmendu nahi ditugu. 1971n sinatu zuten Cooperativa
de Transportes enpresaren pabiloia egiteko proiektua. Oinplano erregularreko eraikina zen, eta metalezko egitura, hormigoizko blokez egindako itxitura eta metalezko ate baskulagarriak zituen; Pedro Maria
Aristegi arkitektoak diseinatu zuen. Barnean, kamioiak presio bidez
garbitzeko leku bat, bi zilindroko igogailua eta bi hobi zituen; baita
denda txiki bat eta aldagelak ere39. Industria Guriak pabiloi bat zuen
1973an dartsenan; San Pedrorako errepidea handitzeko lanek hura
lekuz aldatzera behartu zuten, eta ordura arte Carbones Artazarenak
izandako lur sailetan jarri zuten. Hiru solairuko bulego-eraikina da, eta
industria eraikinak hiru pabiloi ditu. Hormigoi armatuz egindako
habexkak daude bulegoetan, eta metalezko egitura dute industria pabiloiek; U profilekin osatutako zutabe eta sareta gatzariekin osatuta daude horiek. Zerra-hortzak ditu teilatuan, iparralderantz; fatxada nagusiarekiko paraleloak dira, eta zuntz-zementuzko xaflaz estalita daude;

argi-zuloak ere baditu. Fatxadako itxiturak burdina betez eta zuntzzementuzko xafla esmaltatuz eginak daude. Jose Luis Gerendiain eta
Jose Ramon Luzuriaga industria ingeniariek diseinatu zuten40.
1978ko irailean, Sociedad Auxiliar del Puerto de Pasaia-rako
aparkalekua eta makinak konpontzeko instalazioa egiteko proiektua
sinatu zuen Juan Antonio Calvo ingeniariak. Metalezko egitura, bi isuriko zertxak eta zuntz-zementuzko teilatua ditu, eta plaka zeharrargiak
teilatuan; hala ere, fatxada nagusien itxitura igeltsuzkoa da, erdi puntuko bi arkuz egindakoa41.
Ciriza Hnos lantegiaren proiektua Jose Luis Guerendian industria
ingeniariak egin zuen 1973an, eta biltegiak eta tailerrak zituen.
Metalezko egitura zuen eraikina ageri zen proiektuan; bi zati zituen:
arina izenekoa lehena, eta astuna edo karga-jasogailua igotzeko eta
kamioiak sartzeko bigarrena. Manifestarako hautatu zuten eraikin
hori. Industria guneen erabileraren inguruko arreta pitzarazi zuen
horrek. Pasaiako kultur gune bat izango da laster.

1.7 Pasai San Pedroko industria
ondarea
Pasai San Pedro dugu laugarren eta azken barrutia. Arrantza sektorea
izan du ardatz nagusi, baina Arrantza Portua eraiki aurretik ontzigintza
enpresak ere izan ziren bertako nasetan Iragan horren lekuko da,
oraindik, Astilleros Ascorreta. 1922tik aritu da ontzigintzan Pasaiako
portuan. Hiru belaunaldi ibili dira horretan. San Pedroko elizaren
alboan egon ziren aurrena. 823 m2-ko azalera zuten, baina Arantza
Portuko instalazioek bete zuten ondoren leku hori. 1949an, jarduera
sendotzen ari zela ikusita, Portuko Lan Batzordeak Ondartxo izeneko
eremuan jartzeko baimena ematea lortu zuten; erosoago egin ziteke-

en lan ontzitegi horretan. Alfredo Bizkarrondok diseinatu zuen
labaintze horizontaleko ontzitegia. Ekinozioan itsasbeherako mailarik baxuena denean metro lineal bakoitzeko 0,0697 maldarekin 8 mko kotatik 1,10 m-ra jaisten diren luzetarako bi bide ageri dira eraikuntzaren inguruko txostenean. 130,50 m-ko luzera du bakoitzak, eta
13 m-ko tartea dago bi bideen ardatzen artean. Bideen goiko aldean
15 m-ko luzerako plataforma horizontal bat diseinatu zuten; hor daude orgei tiratzeko mekanismoak. Ontziak altxatzeko metalezko bi
gurdi ezarri zituzten. Hauxe da malda bakoitzean dagoen makinaria
guztia: bi eztarriko bi poleako aparailua duen tornu bat, etxola batean dagoen motor elektriko batek abiarazten duena. Altzairu urtuzko
poleek 39 mm-ko diametroa dute eztarriaren atzean, eta eztarriak,
berriz, 45 mm-ko zabalera. Gurdiak hutsik jaisteko, hormigoizko bloke bati lotutako polea bat dago maldaren muturrean.

Herrerako ondartzako
industria gunea –ikusi 33.
oharra- eta Andonaegi
Ontziolen etxebizitzak
(egun Euskadi Etorbidea
dena). Hori zen orduan
Trintxerpeko kale bakarra.
Eliza ere eraiki gabe
zegoen, nahiz eta
hasierako obrak atzematen
diren. Era berean,
eskubialdean Araneder
baserria ikusten da.
Pasaiako Portuko
Agintaritzaren
argazki-artxiboa.

60ko hamarkadan handitu egin zen eremu hori, eta beste ontzitegi bat eraiki zuten lehenaren alboan. Ontziola horiek espezialistak
izan ziren ontziak eraldatzen, motorrak aldatzen, ontziak luzatzen
eta ontziak konpontzen.
Gipuzkoako portu txikietan kontserba eta gazitze enpresak zeuden; Pasaia, berriz, Gipuzkoako portu nagusia, arrain freskoaren
esportazioan espezializatu zen, eta, nola ez, baita horren arrantza eta
manipulazioan ere. Joera horren ondorioz, Arrantza Portua portu
aproposa bihurtu zen arraina manipulatzeko instalazioak eta arrain
azokak hartzeko. Horretarako, eraikinak eta instalazioak sortu zituzten pixkanaka. Gaur egun ere ikus ditzakegu esanguratsuenak.
30eko hamarkadan, arraina manipulatzeko eta saltzeko eraikin bat
egitea pentsatu zuten, baina 50eko hamarkadako azken urteetan eraiki zuten. Jose Maria Aguirre e Hidalgo de Quintana ingeniari zuzen-
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Arrandegiaren kaia, 60. hamarkadako irudian. Pasaiako
Portuko Agintaritzaren argazki-artxiboa.

dariak egin zuen proiektua, eta Jose Ignacio Yeregui izan zen kontratista42. Eraikin soila da; eta hormigoizko egitura, bi solairu eta teilatupe terrazaduna ditu; ez du inolako dekorazio elementurik, lehen
solairuko eta goiko ertzeko baoen eta baranden lerrokatze orekatua
izan ezik; gaur egun askoz ere sinpleagoa da, aleroi jarraitu bat ezarri
baitute. 1961ean arraina manipulatzeko eraikinaren proiektuaren
bigarren fasea erredaktatu zuten, 1966an egin bazuten ere. Portuko
Lan Batzordeko ingeniari zuzendari Ignacio Gaskue Etxeberriak
zuzendu zuen proiektua43.
Badiarekiko paraleloan dago eraikina, eta bi zati ditu; estalki terrazaduna du batek, eta kanoi erdiko ganga eta linterna jarraitua, berriz,
besteak. Hormigoizko egitura dute biek, eta funtzionalak dira. Arraina
manipulatzeko lehen eta bigarren eraikinen artean tinglado izeneko
lotura eraiki zuten; 1973an erredaktatu zuen proiektua Carlos
Martinez Cebollak, eta lanak 1974an amaitu zituzten.
Eraikin multzoaren hegoaldeko muturrean izotz fabrika dago,
alturako arrantzako kooperatibak sustatutakoa. 1948an egin zuten
eraikin horren proiektua. Portuko ontziei izotza hornitzeko zen
eraikina. Trapezio itxura eta bi solairu zituen, eta zamalanetarako
instalazioak zeuden bertan. Beheko solairuan makina gelak, biltegiak, komunak, dutxak eta izotza kontserbatzeko ganberaren bulegoak zeuden. Izotz ganbera, igogailua eta birringailua zeuden goiko solairuan. Hormigoi armatuzko bi dorre independenteren bidez
banatzen zen izotza, eta hodi teleskopikoak ere bazituen igogailua
deskargatzeko.
Itsas aldeko fatxada atrakalekuko gangailen gainean zimendatu
zuten. Bigarren horma-artea lekuan-lekuan jarritako bi piloteren gainean, eta hirugarrena, berriz, tuparrizko zoruan zapatak jarrita.
Hormigoizko egitura zuen, eta fatxadak erdian aire-kamera zuten bloke hutsez egindako horma batekin itxi zituzten. Hormak 13 cm-ko
lodiera zuen.

Proiektuan bloke handi baten moduko instalazio itxi bat agertzen
zen, baoren bat edo beste baino ez zuena, eta bi dorre agertzen ziren
alde banatan. Fatxada nagusian zegoen lantegia. Gaur egun oso utzita dago, eta zaila da proiektu haren diseinu interesgarria bereiztea.
Bi eraikin horien aurrean industria pabiloi luze bat dago —errepidearen beste aldean dago, eta horiekin egiten du bat—. Juan Velasco
sustatzaileak 1944an enkargatu zion Antonio Zalduari biltegiak egiteko proiektua. 1949an, arkitekto horrek zuzendu zituen eraikin haren
goiko aldean etxebizitza merkeak egiteko lanak; Salinas etxearenak
izandako lurretan egin zituzten. Kutsu klasikoa zuen estiloak, biltegienak ez bezala, erabat funtzionalak baitziren horiek.
Barruti horretan ere egin behar izan baitzioten aurre etxebizitza
faltari. Jarduera ekonomikoak gero eta indar handiagoa zuenez, hazi
egin zen populazioa, eta etxebizitza arazoak sortzen hasi ziren; lur
sail gutxi egoteak ere areagotu egin zuen arazoa. Testuinguru horretan
heldu zen, 1943an, Arrantzaleen Herria egiteko proiektua, Itsas
Armadaren Gizarte Institutuak sustatutakoa. 63 etxe eraikitzea zen
helburua. Horiek Uliako mendi-hegalean egitea erabaki zuten,
Salinasko jauregirantz.
Eremutan banatzeko eta poligonotan garatzeko irizpideei jarraituz
—hirigintza modernoaren irizpideak— egindako Pasaiako lehen
herria izan zen. Ez zuten hiri bat sortzeko inolako asmorik eta, horrenbestez, Euskadi etorbidean amaitzen zen bide bihurgunetsuak lotzen
zituen uharte hori eta gainerako zatiak.

1.8. Ondorioak
Pasaiaren industria bilakaerari eta horrek hiri antolaketan izandako
eraginari buruzko gogoeta egin nahi izan dugu orri hauetan. Argi
dago oso industria inguru garrantzitsua dela Pasaia, eta portua ezinbestekoa izan dela horretan Horren ondorioz sortu den industria
“Cooperativa de Pesca de
Altura” zenaren sareak
lehortzeko gunea,
Trintxerpeko Arrandegi
kalean zegoena,
(egun Serafin Esnaola
enparantza). Euskal
Kultura Ondarearen
Zentruaren Artxiboa.
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“Tornillos Molinao”
enpresaren egoitza,
itsas-adarraren ondoan,
erantsia izan aurretik.
Euskal Kultura
Ondarearen Zentruaren
Artxiboa.
ondarea oso aberatsa izan da, bai biltzen dituen sektoreei dagokienez, bai eta garatu diren arkitektura eta ingeniaritza motei dagokienez
ere. XVIII. mendearen erditik gaur egun arte jarduera eta egitura ugari izan dira inguru horretan, ondarea etengabe galtzea ere ekarri dute
aldaketa ugari horiek.

itsasoan eta lehorrean. Uste dugu, hala ere, eraisteen inguruko gogoeta egin behar dela ingurua eraldatzen hasi aurretik, bai eta berriz erabiltzeko aukeren inguruko azterketa ere. Askotan, erlazionatu egiten
ditugu hiri eraberritzea eta eraistea, beste hainbat parametro ahaztuta: iraunkortasuna, ekonomia eta ondare balioa besteak beste.

Pasaiako industria arkitekturaren azterketak laburtzen du gaur
egungo arkitekturaren bilakaera, eredu tradizionaletatik hasi eta gaur
egungo azken aurrerapen teknologikoetara. Funtzionaltasuna oinarri
hartuta egindako eraikin eta ingeniaritza egitura interesgarri ugari
daude, baina makina bihurtu dira horietako asko, irauteko inolako
helbururik gabekoak; horrenbestez, desagertu egin behar dute beren
zeregina amaitu orduko, erabilera berriei bidea uzteko.

Agian, prozesu horretan parte hartzen duten herritarren oroitzapenean eta enpresako artxibo ahaztuetan irauten du iraganak, industriaren arrasto fisikoetatik harago.

Eraikin horiek guztiek ez dute funtzio bakar bat, ordea; gogoeta txiki batekin berriz erabil litezke horietako asko, bai eta hiri egituran
modu egokian sartu ere; borondatea baino ez da behar, agian.
Hiriaren bilakaerari dagokionez, arrunta da Pasaian gertatzen den
ordezkapen prozesua, batez ere inguru horretan, leku gutxi baitago
“UECC” enpresaren
egoitza berria, arkitektura
industrial berrituaren
eredua. Josune Zaldua.
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Uste dugu lehenbailehen heldu behar diola Pasaiak gai horri,
industria ondarearen alderdi hauek berreskuratzeko aukera baitago
oraindik; hori egin ezean, bere nortasunaren zati handi bat galduko
du Pasaiak.

“Ciriza” enpresaren
egoitza dugu
industri-aroko eraikinen
artean Pasaian bergaiztu
den gutxienetarikoa.
Oarsoaldeko Hitza
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LUIS TOLOSA AMILIBIA:
hurbilketa bat

Josune Zaldua
30. hamarkadan bulego partikularrak eraikitzen ari zireneko argazkia.
Pasaiako Portuko Agintaritzaren Argazki-artxiboa.

A

RKITEKTURA INDUSTRIALEKO IKERKETA BATEK BAINO

gehiagok aipatu du Luis Tolosa Amilibiaren parte-hartzea zenbait obra bereziren proiektutan1.
Pasaiako Portuko Agintaritzako delineatzailea izan zen ororen gainetik, haren eginkizun profesionalak delineatzaile-lana eta are Pasaiako
Portuaren eremua bera gainditu bazuen ere. Horrexegatik, gure ustez,
Pasaiako ondare industrialari buruzko ikerketa hauek testuinguru egokia eskaintzen dute haren irudi profesionalera hurbiltzeko.
Hain zuzen ere, Luis Tolosak Portuko Agintaritzan egindako lana
garrantzitsua izan zen benetan, baina horrez gain hainbat arkitektura
proiektu egin zituen Portutik kanpoko ere. Haren jarduera profesional handia 1927tik dokumentatua dago, Portuko Agintaritzako delineatzaile plaza bat bete zuenetik, 1956an hil zen arte, 53 urterekin,
bere karreraren gorenean zegoela. Urte haiek gorabeheratsuak izan
ziren politikoki eta ekonomikoki, oso konplexuak, eta arkitekturan
ere garai haietako planteamendu estetiko, tekniko eta are ideologikoak islatu ziren. Gainera, urte erabakigarriak izan ziren Pasaiako
Portuarentzat. Izan ere, orduan ekin zioten Portua modernizatzeari
eta Luis Tolosa prozesuaren lekuko ez ezik, partaide ere izan zen.

2.1 Testuinguru profesionala:
Pasaiako Portuko Agintaritza
Esan bezala, Pasaiako Portuak garrantzi handia izan zuen Luis
Tolosaren garapen eta bilakaera profesionalean.
Portua Estatuaren eskutara itzuli zen berriz ere 1926an, eta honek
berebiziko garrantzia izan zuen haren historian. Une hauxe izan zen,
hain zuzen, erakundearen modernizazioaren abiapuntua. Oso garai
interesgarriaren hasiera dugu: hainbat proiektu eta obra egin eta zenbait
eraikin eta azpiegitura eraiki ziren. Hala, portuaren instalazioak erabat
berrantolatu ziren. Garai hartan, gure herriko leku, hiri eta herri gutxitan egin ziren hainbeste proiektu eta ingeniaritza eta arkitekturako obra.
Lan hauek guztiak, 1927ren eta berrogeita hamarreko hamarkadako erdialdearen artean burututa, Pasaiako Portuko Agintaritzako talde
tekniko garrantzitsuari esker egin ziren. Hasieran Javier Markina Borra
Ingeniari Zuzendaria eta gero Jose M. Agirre Hidalgo de Quintana
Ingeniari Zuzendaria buru zela.
Garai hartan, esan bezala, hausnarketa tekniko eta arkitektonikoak
modernitateko proposamen berrietara irekitzen ziren, testuinguru
ekonomiko eta politiko zail batean, eta Pasaiako Portuan ere konplexutasun hau guztia islatuko da.
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Honenbestez, hasiera batean, Portua Estatuaren eskutara igaro
berritan, proiektu berriak egiteko gogo bizia nabari da, baina koiuntura ekonomikoaren mende zeudenez, denbora asko igaroko da haiek
gauzatu arte; gainera, proiektu hauen espedienteetan arkitektura berari buruzko hausnarketa interesgarria sumatzen da. Esate baterako, ohiko arkitekturatik gertu zeuden proiektuak baztertu eta beste arkitektura mota batera jotzen da: oraingoa funtzionala da, zuhurra, baliabide
tekniko eta espazial berriak ditu eta beste lengoaia batean adierazten
da, Arkitektura Modernoaren planteamenduekin bat datorrena.
Ildo berri honek adibide bat baino gehiago ditu. Aduanaren Biltegia,
gaur egun desagertu dena, “bere helbururako aproposa zen estilo
industrial batean” eraikia izan zen eta 1930eko proiektu batean oinarritua egin zen 1933an, 1928ko beste proiektu bat baztertu ondoren2.
Nolanahi ere, Bulego Partikularren eta Osasun Zerbitzuen eraikinak –biak ala biak zutik daude oraindik– dira agian adibiderik
bistakoenak. Estilo erregionalistako proiektu zaharrak baztertu
zituzten; izan ere, “ez zen egokia lehendabiziko proiektuan hautatu zen euskal estiloa, ez baitzetorren bat portuko gainerako erai-

kinenarekin, eta gainera, estilo hura ez zen aproposena eraikinaren helbururako”3.

eragina izan zuen ere talde teknikoaren eta Portuko beste langileen lan baldintzetan.

Biltegien kasuan, jatorrizko proiektua 1929koa zen arren, baina
behin betikoa 1932an onartu zen, Portuko Agintaritzak lehenengoa
baztertu ondoren. Lanak 1935ean hasi ziren eta hainbat aldaketa egin
behar izan zituzten emaitzak hobetze aldera. Interesgarria da hormigoizko egitura erabili zutela kapiteldun zutabeen gainean, forjatuak,
habeak eta solibak erabili beharrean, horrela “(…) altuera erabilgarri
handiagoa lortzen zen, gainera eraikinak argiztapen eta garbitasun
hobeak zituen, era horretan txokoak desagertzen ziren eta.” Orobat,
adreiluzko itxituraren ordez hormigoi armatuzko trenkadak eraikitzeak arrazoi funtzionala du, era honetan murruen eusteko ahalmena
areagotzen zen eta. “Biltegia egitura hutsa zen horrela, hau da, ingeniaritzako edozein lanen ideala”4.

Pasaiako Portuko Agintaritzako Zuzendaritza Fakultatiboan aritzen
ziren langile gehienek zerbitzu aktiboa “utzi” egin zuten. Aipagarrienetako
bat dugu Antonio Bizkarrondo Gorosabel Ingeniari Laguntzailea,
93/1937 dekretua aplikatuz, zerbitzutik bereizi baitzuten haren ideia
politikoengatik5.

Bestalde, Pasaiako Portua ez da historiaren bilakaeratik at egongo eta Gerra Zibilak eragin zuzena izan zuen Portuaren jardueraren garapenean. Armada matxinatuak 1936ko irailean Pasaia hartu
zuela eta gerrako bestelako gertakariak alde batera utzita, gudak

Aitzitik, gerraren ondorioz, Espainiako kalifikazio handiko zenbait
profesional etorri ziren Pasaiako Portura. Hauetako kasu batzuetan
kontsultatu ditugun agirietan argi ikusten da: profesional hauetako
batzuek Portuan lan egin zuten, baina beste batzuk erakunde honen
agregatuak izan ziren6. Besteak beste, Alfonso Peña Boeuf, aurrena
Bide, Ubide eta Portuetako Ingeniari Eskola Bereziko Irakasle eta gero
Diktadura garaiko Herri Lan Ministroa izan zena; Miguel García
Barrosa, Gijón-Musel-eko Portuko Agintaritzako gordailuzainordaintzailea izan zena; eta Roberto Pérez, Martínez, A Coruñako
Portuko ofiziala. Dena den, agian kasurik garrantzitsuena Eduardo
Torroja Miret Bide, Ubide eta Portuetako ingeniari ospetsuarena izan-

Kai Berrien ikuspegia.
Luis Tolosak marraztua
omen da.
Pasaiako Portuko
Agintaritzaren
Argazki-artxiboa.
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Luis Tolosa Amilibia.
Portuko oroitza-txostena,
1949ko urtarrila –
1955eko abendua.
Pasaiako Portuko
Agintaritzaren Artxiboa.
go da. Malagako Portuan aritzen zen eta 1939ko otsailean Pasaiako
Portuko Agintaritzara bidali zuten, eta urte bereko irailean Bide,
Ubide eta Portuetako Ingeniarien Eskola Bereziko Irakasle izendatuko
zuten arren, Pasaiako Portuan hasi zen. Gainera, aurrerantzean aipatutako eskolan aritu arren, oso lotuta egon zen Pasaiako Portuarekin,
eta berari kontsultatu zioten, hain zuzen, zenbait proiektutan, esate
baterako, Kai Berriaren obran7.
Guztiarekin ere, panorama teknikoa lehen mailakoa zen. Portuko
Agintaritzako zenbait langilek diotenez, Rafael Ugartek kasu, liburutegi handia zegoen eta Bulego Teknikoan aldizkari frantsesak, ingelesak eta alemanak irakurri eta aztertzen ziren. Halaber, badakigu
Portuko profesionalek atzerrian portuei buruz egiten ziren kongresuen berri zutela8 eta haietara joaten zirela batzuetan, esaterako Felix
Calderon Gaztelu, Pasaiako Portuko Ingeniari Laguntzailea,
Portuetako eta Nabigazioko Kongresuen Nazioarteko Elkarteko
biziarteko kidea9.
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Gainera, zenbait erakunde ofizialek profesional hauen laguntza
eskatu zuten. Javier Markina Ingeniari Zuzendariari, esate baterako,

Portuetako Zuzendari Nagusia izateko eskatu zioten, eta ondoren,
Compañía de los Ferrocarriles del Norte erakundeko Zuzendari izendatu zuten. Aipatzekoa da halaber lehen aipatu dugun Felix Calderon
Ingeniariak 50eko hamarkadan Eskualde Suntsituetako Zuzendaritza
Nagusiarekin, gerora Etxebizitza Ministerioko Arkitekturako
Zuzendaritza Nagusia izango zenarekin, kolaboratu eta esku hartu
zuela bereziki Eibar, Irun eta Elgeta berreraikitzeko lanen zuzendaritzan eta orobat 1953ko ekaitzek Gipuzkoan eta Nafarroan suntsitutako eremuak.
Azken batean, datu hauek guztiek agerian jartzen dute Pasaiako
Portuko Agintaritzako profesional-taldearen maila tekniko altua.
Profesional hauek lan-taldean aritzen ziren; arazo zehatzen hainbat
alderditatik jardunez lan originalak eta benetan interesgarriak egiten
zituzten, eta dudarik gabe, zenbaitetan, egiten zutenaren maila teknikoa probintzian egiten zenarena baino askoz ere altuagoa zen.
Gainera, Pasaiako Portuko Agintaritza bera eragingarri izaten zen
eta, era berean, bertako langileen prestakuntza eta lanbide-sustapena
bultzatzen zuen. Langile teknikoen espedienteak horren lekuko ditu-

gu. Haietako gehienek lanpostu bat lortu eta pixkanaka hura gainditzen zuten beren balio profesionala erakutsi ahala. Ohiko prozedura zen garai hartan. Izan ere, hezkuntza sistemak lan-munduaren
eskakizunak behar bezala betetzen ez zituenez, enpresaren eremua
bera arduratzen zen lanbide-heziketa sustatzeaz.

2.2 Luis Tolosa Amilibia,
Pasaiako Portuko Agintaritzako
delineatzailea
Esparru honetan bete zuen Luis Tolosa Amilibiak bere lanbide-bizitzaren zati garrantzitsu bat. Guztira, 26 urte, 11 hilabete eta 2 egunetan
lan egin zuen Pasaiako Portuko Agintaritzarentzat10.
Haren espedienteak dioenez, Luis Tolosa 1927ko urtarrilaren
15ean sartu zen Pasaiako Portuko Agintaritzan hutsik zegoen
Delineatzaile lanpostu bat betetzeko, plaza hori oposizioan atera
zenean titulua zuen inor ez baitzen aurkeztu. Antza denez, ez zuen
eskatzen zuten titulazioa, baina laster nabarmenduko da egindako
lanarengatik eta bere balio profesionala aintzat hartuko dute.
Denborarekin, maila-igoerak etorriko dira: 1939an, Herri Lanetako
Lehenengo Delineatzailea, Lehen Mailako Administrazioko Ofiziala;
1943an, urtarrilaren 14ko Ministro Aginduaren bidez, Herri Lanetako
Bigarren Mailako Lehen Delineatzaile izendatu zuten; eta 1953ko
abenduaren 9an, beste Ministro Agindu batek Herri Lanetako
Bigarren Mailako Delineatzaile Nagusi egin zuen.
Garai honetan, Tolosa elkarlanean aritu zen Pasaiako Portuko
Agintaritzako ingeniariekin, gehienbat honakoekin: Antonio
Bizkarrondo, Javier Markina, Felix Calderon eta Jose Maria Agirre.
Nolanahi ere, Pasaiako Portuko Agintaritzan egin zuen lana delineatzailea batenaren oso gainetik zegoen; maiz goraipatzen ziren
haren profesionaltasuna, ardura eta balio teknikoa.
1935ean, esate baterako, Javier Markina ingeniariak honako hau
idatzi zuen: “(…) Berriki zabaldu diren Agintaritzarako Bulegoen,
Bulego Partikularren, Aduanen eta Biltegiaren eraikinak behin burututa, behean izenpetzen duenak azpimarratu behar du Agintaritza
honetako Delineatzaile Bikaina den Luis Tolosa Amilibia Jaunak lan

hauek egiten ziren bitartean egin duen aparteko zerbitzua. Haren karguari dagokiona baino askoz ere gaitasun handiagoaren jabe, lanean
etengabe, bere arauzko baimenak erabili gabe lanez hobetu arduratu
ahal izateko, haiek zaindu egin ditu egundoko talentua eta lanerako
gogoa erakutsiz....”11. Eta orobat: “(...) Interesgarria da nabarmentzea
proiektuak, batez ere eraikinetakoak, kritikatzen zirela gehiegizkoak
zirela esanez, beren zabaltasuna eta erosotasuna zela eta. Gehiegizko
luxua, handikeria, eta aberats-berriak bezalako esamoldeak erabili
ziren, besteak beste, geroko beharrak aurreikusi zirelako –gaur egun
gaindituta daude–, zehaztasunez eta gustu onez proiektatu zirelako
Langilezain, Delineatzaile eta artista den Luis Tolosaren laguntzaz eta
elementu osagarriak, kalefakzioa, altzariak, argiztapena, etab. aurreikusi zirelako, eraikin publikoetan hain ohikoa den zekenkeria alde
batera utziz (...)”12.
1937an, Agintaritzako ingeniari Zuzendariak Lehendakariari
zuzendutako txosten batean honakoa dio Luis Tolosari buruz: “(...)
kaiak aldatzeko lan korapilatsuaren ardura nagusia darama eta ardura hau areagotu egiten da nire karguarengatik maiz izaten naizelako
kanpoan (…)”.
40ko hamarkadan bere lanarekin jarraitzen zuen, eta Kai Berrien
lana zela-eta, berriz ere azpimarratu zuten “(…) Ingeniari Laguntzaile
Felix Calderon Gazteluk eta Herri Lanetako Laguntzaile TeknikariDelineatzaile Luis Tolosa Amilibiak Zuzendaritza honi eskaini dioten
gaitasuna eta lana [proiektua] idazteko (…)”13.
Dirudienez, Tolosaren eragin profesionala garrantzitsua zen benetan. Haren lankideek ere nabarmendu dute hau.
Miguel Salvador14, delineatzaile eta eraikitzailea, Mármoles Altuna
enpresan lanean zebilena, Luis Tolosarekin batera aritu zen Pasaiako
Portuko zenbait obratan 1936 baino lehen eta esan digu L. Tolosa bere
solaskidea zela Pasaiako Portuko lanetan eta hura zela proiektuak egin
eta lanen jarraipena egiten zuena.
Rafael Ugarte15, bestalde, Pasaiako Portuko Agintaritzan lanean aritu
zen 1939tik 1989an erretiratu zen arte, Delineatzaile Laguntzaile hasieran, eta gero, 1954an, delineazio-gelako Buru egin zuten Delineatzaile
Proiektugile kategoriarekin; bada, hau ere Luis Tolosarekin aritu zen lanean eta oso harreman pertsonal eta profesional estua izan zuen berarekin.

Sorospenetarako eraikina,
Luis Tolosak marraztua.
Pasaiako Portuko
Agintaritzaren
Argazki-artxiboa.

Urgaineko ontziralekua. 1953an Luis Tolosak sinatuta.
Portuko oroitza-txostena, 1949ko urtarrila – 1955eko
abendua. Pasaiako Portuko Agintaritzaren Artxiboa.
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“1 Biltegia” Oletatik
ikusita. Pasaiako Portuko
Agintaritzaren
Argazki-artxiboa.

Ugartek berak adierazi zigun Pasaiako Portuan talde-lana funtsezkoa
zela eta Luis Tolosa proiektuak egiten zituen taldean zegoela; berak
asmatzen zituen proiektuak, marrazten zuen, ideiak, eraikinen
formak ematen zituen, eta ingeniariek egiturak kalkulatu eta aurrekontuak egiten zituzten. Gero, behin obra hasita, Luis Tolosak egiten
zuen haren jarraipena.
Argi dago, beraz, Tolosaren inplikazioa Pasaiako Portuko
Agintaritzaren jardueran delineatzaile batena baino askoz handiagoa
izan zela. Halaber, agerikoa da haren parte-hartzea erabakigarria izan
zela irtenbide tekniko eta arkitektoniko berriak hartzeko orduan, eraikinei ordura arte ohikoak ez ziren baliabideak emanez. Datu hauei esker
ondorioztatzen dugu Luis Tolosak ezagutzen eta bultzatzen zuela arkitekturaren ideia berri bat, Arkitektura Modernoarekin bat zetorrena.
Hala eta guztiz ere, lehen aipatu ditugun Pasaiako Portuko lanen
proiektuetako hainbat marrazki, plano eta proiekzio Tolosarenak direla antzematen dugun arren, denak daude dagozkien Ingeniari
Laguntzaileek eta Ingeniari Zuzendariek izenpetuta. Beraz, oso zaila
da zehaztea haren inplikazio maila zehatza. Luis Tolosak Pasaiako
Portuan sinatu zituen lan bakarrak margolanak –batez ere akuarelak–
eta marrazkiak dira, zeinetan portuaren zenbait ikuspegi islatu zituen,
irudi guztiz moderno eta batzuetan are futurista emanez.
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2.3 Luis Tolosa Amilibia:
haren jarduera Pasaiako Portuko
Agintaritzatik kanpo
Hala eta guztiz ere, oso garrantzitsua izan zen Luis Tolosaren ibilbide
profesionala Pasaiako Portuko Agintaritzatik kanpo ere. Haren artxibo
partikularra, gaur egun Tolosa-Tello sendiaren esku, guztiz ezinbestekoa da alderdi hau ikertzeko eta orobat erabiltzen eta kontsultatzen
zituen iturriak ezagutzeko16.
Izan ere, artxibo partikular honek Luis Tolosaren liburutegi zabala
gordetzen du oraindik, zeinak liburu ugari zituen besteak beste arkitektura, Artearen Historia, Ingeniaritza, kalkulu eta portuei buruz;
bazuen ere aldizkari bilduma ikaragarri bat; haien artean, Espainiako
aldizkarien ondoan (Arte hogar; Revista Nacional de Arquitectura;
Reconstrucción…), nabarmentzen dira, besteak beste, Modern
Bauformen (ia bilduma osoa du 30eko hamarkadatik 40ko hamarkadako hasierara arte), Kunst und kunst, 50 Teilbare Einfamilienhäuser
aldizkari alemanak; Sapere, Scienza e tecnica per la nostra cosa italiarra; The Dock and Harbour Authority ingelesa; eta batez ere
Arquitectural Forum (ia zenbaki guztiak ziten 20ko hamarkadako
bukaeratik 50eko hamarkadara arte), Arquitectura, Ideal Home, eta
Americam Home iparramerikarrak. Argitalpen hauek erakusten digute L. Tolosak era autodidaktan egiten zuen lana eta ikerketa, beti ahalegintzen baitzen eraikuntzari eta arkitekturari buruzko azken joeren
berri izaten. Begi-bistakoa da delineatzaileak ezagutzen zituela
Europan eta Estatu Batuetan ikertzen eta aplikatzen ari ziren proposamen arkitektoniko eta teknikoak.

Liburu hauekin guztiekin batera Tolosaren artxibo partikularrak
oraindik gortzen ditu parte hartu zuen proiektu askotako marrazkiak,
planoak, kalkuluak, etab. Fondo hauen arteko lagin bat baino aztertu
ez badugu ere, emaitzak zinez harrigarriak dira.

Erlojuaren baskula.
Pasaiako Portuko
Agintaritzaren
Argazki-artxiboa.

Luis Tolosak proiektu askotan parte hartu zuen, nahiz eta gero
proiektu horiek, erakunde ofizialen aurrean, arkitektoek edo ingeniariek izenpetuta agertzen diren. Hau egiaztatu dugu Tolosa-Tello
Artxibo Partikularrean aztertu dugun dokumentazioa beste hainbat
artxibotako materialarekin erkatuta, hala nola Andoaingo,
Donostiako eta Pasaiako Udal Artxiboetakoa edota Valleta de
Montano-Iribarren Artxibo Partikularrekoa.
Horrez gain, badira lekukoak egiaztatu dutenak, hain zuzen, Luis
Tolosaren parte-hartze erabakigarria zenbait arkitekto eta ingeniariren
lanean. Hauexek dira profesional ezagun horietako batzuk: Luis
Astiazaran, Luis Vallet de Montano eta Jose Maria Iribarren arkitektoak; Juan Barrenetxea, Enrique eta Manuel Laborde eta Jose Ignacio
Ieregi ingeniariak, besteak beste.
Herminia Labordek, Manuel Laborde Werlinden-en alabak,
berretsi zigun L. Tolosaren parte-hartze erabakigarria Andoaingo
Laborde Hermanos S.A. fabrika ospetsuan. Esate baterako 1928ko
lehen eraikinean eta Jantokien Eraikinean, 1939ko proiektu baten arabera eraikia, edota gerora izan zituen zabaltze-obretan17. Proiektu
hauetako planoak eta kalkuluak Tolosa-Tello Artxiboan daude, baina
Andoaingo Udal Artxiboan dauden proiektu eta planoetan Manuel
eta Enrique Laborde Werlinden ingeniarien sinadurak agertzen dira,
eta berriagoetan J.I. Ireregirenak18.

Trintxerpeko Karmengo
Amaren eliza.
Josune Zaldua.
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Delineatzaile eta eraikitzaile Miguel Salvadorrek adierazi zigun
Luis Tolosak Luis Astiazaran arkitektoarentzat marraztu zuela 20ko
hamarkadaren erdialdean. Dena den, ez dirudi lan egin zuenik berarentzat hamarkada honetatik aurrera.
Hala ere, Luis Vallet de Montanorekiko elkarlana oso luzea eta
emankorra izan zen. Ondorengo lanetan parte hartu zuela dokumentatu dugu:
- Ramon Lilly-ren koloratzaile fabrikaren berritze eta zabaltze
lanak. Fabrika Pasaiako Molinao errekaren ertzean zegoen. Luis
Valleten artxiboan eta Pasaiako Udal Artxiboan arkitektoak irunen
1947an izenpetutako proiektua dago19. Dena den, artxibo honetan
ere aurkitu ditugu 1941ean eta ondoren 1955ean fabrika berean egindako obren espedienteak, eta hauetan Luis Tolosaren marrazkiak dauden arren, Jose Ignacio Ieregik sinatu zituen20.
- Jose Maria Aizpuruaren Andoaingo Fabrika (datarik gabe Luis
Tolosaren artxiboan). Proiektu hau 1952an aurkeztu zen Andoaingo
Udaletxean eta L. Valletek izenpetua azaltzen da21.
- Andoaingo Cía. Subijana lantegiko etxebizitza, kapera eta
haurtzaindegia (datarik gabe L. Tolosaren Artxiboan). Luis Valletek
sinatutako planoez hornituta dago eta Arkitektoen Elkargoaren zigilua
dauka, 1948ko abenduaren 11koa.
- Irauntxegi/Iraundegi Txaleta, Ategorrieta auzoan. Luis Valletek
1951n sinatua22.

Txirrika
(“Cabria” delakoa).
1951ko martxoan Luis
Tolosak sinatuta. Portuko
oroitza-txostena, 1949ko
urtarrila – 1955eko
abendua. Pasaiako
Portuko Agintaritzaren
Artxiboa.
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- Ramon Vizcainoren lantegia, 1948. Proiektu hau Luis Vallet de
Montanoren Artxiboan topatu dugu, eta halaber Donostiako Udal
Artxiboan23.
Jose Ignacio Ieregi Arana ingeniari eta aparejadorearekin24 benetan
talde emankorra osatuko du. Hala Juan Ignacio Tolosak, delineatzailearen semeak, nola Rafael Ugartek, Pasaiako Portuko Agintaritzako lankideak, adierazi ziguten zer nolako harreman pertsonal eta profesionala izan zen Iregiren eta Tolosaren artean. Hain zuzen ere, Rafael
Ugartek azaldu zigun bion arteko lehen harreman profesionala
Pasaiako Portuaren eremuan gauzatu zela. Izan ere, Huarte y Cía
enpresa eraikitzaileak zenbait obra egin behar zituen Portuan eta bertan Jose Ignacio Ieregik lan egiten zuen. Hemendik aurrera, bi profesionalek hainbat lan egingo dituzte elkarrekin, eta Ugartek dioenez,
Portuan lan egiteko zuten eskema bera errepikatuz: Luis Tolosak
proiektatu eta Ieregik kalkulatzen zuen.
Jose Ignacio Ieregik berak aitortu zuen Luis Tolosaren parte-hartze
zuzena Andoaingo “Laborde Hemanos S.A.” lantegiko Bulego Berrien
Proiektuko memorian, 1957an, hain zuzen, delineatzailea hil eta
berehala: “(...) Luis Tolosa Jaunak (goian bego) zirriborratu zuen
Proiektua izan dugu oinarri eta, oro har, haren arabera egin dugu gure
estudioa (...)”25.
Asko dira Tolosaren parte-hartzea izan duten proiektuak. Aipatu
dugun Molinaokoa eta “Laborde Hermanos S.A.” enpresako Bulego
Berriak alde batera utzita, beste honako hauetan dokumentatu
dugu:

- Altzako Frasquería Guipuzcoana. Tolosako Artxiboan aurretiko bisten, kalkuluen eta xehetasunen planoak daude.
Donostian zigilatuta daude, 1941eko maiatzeko datarekin. L.
Tolosaren estudioan ez du sinadurarik. Donostiako Udal
Artxiboan, ordea, Jose Ignacio Ieregiren izenpea du proiektuak,
1941eko abendukoa26.
- Zarauzko Industrias Antuñano enpresa. Berritze-lanak. 1944.
Izenpetua: Jose Ignacio Ieregi.
- Albistur eta Aizpurua Jaunen lantegiko Proiektua. Fábrica de
Persianas ZIAKO. 1940. Izenpetua: Jose Ignacio Ieregi, Ingeniari
Industriala. Andoaingo Udaletxean aurkeztu eta onartu ziren planoak
hauexen kopia dira27.

Ildo bereko kasu bitxia da Trintxerpeko Karmengo Andre Mariaren
Elizarena. Serafin Esnaolak, elizari eskaini zion ikerketa monografikoan, obraren proiektua Luis Tolosarena dela esan zuen. Hala eta guztiz
ere, erakunde ofizialen aurrean aurkezteko J.M. Iribarren arkitektoaren sinadura zeraman eta Tolosa, berriz, lanaren zuzendaria zen28.
Pasaiako eta Donostiako Udal Artxiboetan Luis Tolosaren partehartzea bere marrazkien bidez antzematen dugun hainbat proiektu
daude, baina bere estudioan ezin izan dugu aztertu proiektu hauetan
egin zuen lana; edo alderantziz, delineatzailearen estudioan, udal
artxiboetan egiaztatu ezin izan ditugun hainbat plano, marrazki eta
kalkulu topatu ditugu.
Hala, Luis Tolosaren estudioan benetan garrantzitsuak izan ziren
lan industrialekin loturiko planoak topatu ditugu, baina ezin izan

Porlanarentzako siloa
(ez zen gauzatu).
1950. urtean Luis Tolosak
sinatuta. Portuko
oroitza-txostena, 1949ko
urtarrila – 1955eko
abendua. Pasaiako
Portuko Agintaritzaren
Artxiboa.
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San Pedroko lonjarako
1947an Luis Tolosak
diseinatuta eraikina.
Bistan dena egin ez zena.
Portuko oroitza-txostena,
1942ko urtarrila – 1948ko
abendua. Pasaiako
Portuko Agintaritzaren
Artxiboa.

ditugu erkatu artxiboaren informazioarekin. Hona plano eta marrazki
horietako lagin bat besterik ez:

petu, nahiz eta beraiek eginak izan, ahalmen hau tituludun arkitekto
eta ingeniariena zen eta.

- La Nueva Cerámica de Orio, 1940ko datarekin baina sinadurarik gabe.

Soilik aurkitu dugu Luis Tolosak sinatutako plano bat erakunde
ofizialetara aurkeztutakoen artean. Obra txiki bati dagokio: lantegiko bateko izotz-isurtegiaren gaineko pasabide baten eraikuntza,
“Iriarte y Cía” fabrikarena, hain zuzen ere. Lan honetako espedienteak plano bakarra du, kokapen planoa eta obraren hainbat
xehetasun eta kalkulu dituena. Dokumentua Langilezain
Delineatzaile Luis Tolosa Amilibiak izenpetua da Pasaian, 1944ko
urrian30.

- Papelera de Leizaran, data eta sinadurarik gabe29.
- MEIPI Sozietatearen Pabiloia. Proiektu honek hainbat plano ditu.
Eta Luis Tolosaren artxiboan bertan, Juan Barnetxea ingeniariak izenpetu zituen 1947an.
- Hernaniko Papelera del Norte lantegiko Bulegoa. 1945
(Proiekzioak) (datarik gabe).

2.4 Luis Tolosaren ekarpena

- Fundiciones de Vera, Beran (Nafarroa). Planoetako batzuk fatxadako berritze-lanetakoak dira (1942); 1952an, estalpeen planoak egin
zituen eta orobat beste pabiloi baten proiektua, jantokia eta langileen
bainugelak hartuko zituena. Ez dute sinadurarik.

Ezin ditugu alde batera utzi, jakina, udaletan eta bestelako erakunde ofizialetan aurkeztu ziren proiektuak izenpetzen zituzten profesionalak. Ezin da inolaz ere zalantzan jarri hauen iaiotasuna eta
ospea. Dena den, ez badakigu ere zenbaterainokoa izan zen Luis
Tolosaren esku-hartzea parte hartu zuen proiektuetan, agi denez,
haren parte-hartzea erabakigarria izan zen haietako askotan.

- Fuerzas Eléctricas de Navarra. (Marrazkiak) Data eta sinadurarik gabe.
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Egiaztatu dugu, beraz, Luis Tolosaren parte-hartzea proiektu hauetan; dena den, oso zaila da jakitea zenbaterainokoa zen benetan
haren parte-hartzea. Izan ere, arau ofizialen arabera, delineatzaileek
ezin zuten eraikinen eta ingeniaritzako instalazioen proiektuak izen-

Honenbestez, proiektu hauetan oinarrituta egin ziren lan arkitektonikoak aztertuz, eztabaidaezinak diren zenbait datu atera ditugu.
Alde batetik, proiektatu ziren eraikin gehienak industrialak dira tipologikoki. Txaletak, langileen etxeak eta are elizak dauden arren,
gutxienak dira.

Bestalde, estiloari dagokionez, eraikin hauetan egitura oinarrizko
adierazpenera murrizten da; alegia, hormigoizko egiturak, bolumenen joko hutsa (paralelepipedoak eta zilindroak) eta baoen osaketa
lerro horizontal eta bertikalekin jokatuz, batzuetan piloteen, teilatuhegal irtenen eta baranda metalikoen aurrean amore ematen den
arren.
Gainera, arkitektura honen ekarpen nagusia, elementu estetiko
modernoa gorabehera, lehen mailako estudio espazial eta funtzionala da. Eraikin hauek funtzio berezi baterako baliabide espezifikoak
dituzte. Hau da, Arkitektura Modernoaren adibide garbiak dira.
Rafael Ugartek hauxe adierazi zigun ildo beretik Tolosaren arkitekturari buruz: “oinarrizko arkitektura da, soila, oinarrizkoa, baina era
berean bete-betea”.
Ez alferrik, Andoaingo “Laborde Hermanos S.A.”ren lantegia
Monumentutzat jo du Euskal Kultura Ondarearen 7/90 Legeak, eta
halaber, Andoaingo ZIAKO eta Orioko Nueva Ceramica de Orio lantegiak DOCOMOMO iberiarraren erregistroan sartu dira.

2.5 Azken hitza
Argi dago zuhurrak izan behar dugula Luis Tolosak proiektu hauetan izan
zuen parte-hartzea zehaztean. Nolanahi ere, gure ustez, berriz diogu,
haren papera erabakigarria izan zen, batez ere alderdi estetiko eta formalari eta halaber eraikin industrial hauen egokitzapenari dagokienez.

Zentzu honetan, esanguratsua da oso bera hil zenean, 1956an,
idatzi zutena. Zenbait argitalpenek haren izaera eta alderdi profesional eta artistikoa nabarmendu zituzten. El Bidasoa aldizkariak hauxe
idatzi zuen: “(...) Pasaiako Portuko Zerbitzu Teknikoetan Luis Tolosa
arima zela esan daiteke, portuaren eraldatzean eta bertan egin diren
berriztatze-lan garrantzitsuetan parte hartu baitu. Zenbait arkitektorentzat, gainera, Tolosa ezin eskertuzko laguntzailea zen lan artistikoetan (...)”31.

Antxo eta Donibaneren
arteko zubi altxagarria
egiteko proiektua. 1949an
Luis Tolosak sinatuta.
Portuko oroitza-txostena,
1949ko urtarrila –
1955eko abendua.
Pasaiako Portuko
Agintaritzaren Artxiboa.

Industrias Pesqueras aldizkariak hala dio artikulu batean: “(...) Luis
Tolosa Amilibia Jauna. Arrantzaren industriari loturiko familia batekoa,
ustekabean hil da Luis Tolosa Amilibia Jauna, Pasaiako Portuko
Agintaritzako goi mailako enplegatua. Gizon ona, argia eta trebea,
Industriaren lagun handia, nabari da Portuan haren itzala, batez ere
eraikin artistiko ederretan eta arrantzarako kaiaren ikusmolde eraginkorrean. Ezagupen tekniko handiak ez ezik, arterako sentikortasun fin eta
delikatua zuen, eta biek elkarturik, lan perfektuak utzi dizkigute (...)32.
Pasaiako Portuko Memoriak halaxe adierazi digu: (...) Ez dezala
inork pentsa artista hutsa zenik. Arkitektura industrialean espezializatua zegoen eta honek ingeniariaren teknikaren garrantziaren ezagupen zabala ematen zion. Gero, artea eta teknika elkartzen eta bateratzen jakin zuenez, emaitzak perfektuak direla esan daiteke (...)”33
Luis Tolosa oso estimatua izan zen maila pertsonalean, baina batez
ere alderdi profesionalean. Berebiziko profesional baten obraren
aurrean gaudela uste dugu. Hala eta guztiz ere, ez da erraza zehaztea
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haren jardueraren eremua, gure ustez, ez baitzen berdina izango segur
aski parte hartu zuen proiektu guztietan. Espero dugu aurrerantzean
ikerketa sakon bat egingo dela, denok aukera izan dezagun Luis Tolosa
Amilibiaren irudiaren benetako garrantzia ezagutzeko, gure lan xume
honetan haren zirriborroa baino ez dugu egin eta.
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Kaiako sarrera Kaputxinosetatik. Luis Tolosaren sinadurarekin.
Portuko oroitza-txostena, 1942ko urtarrila – 1948ko abendua.
Pasaiako Portuko Agintaritzaren Artxiboa.
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PASAIA ARTEAN.
Eremu tradizionaletik
industrialdera

Mikel Lertxundi - Larraitz Arretxea
Antonio Brugada: Pasaiako kaia eta torrea (1843).
Ondare Nazionala (Espainia).

P

ASAIAKO BADIAREN BEREZKO XARMAK ETA GARRANTZI

historikoak artista eta idazle dezente erakarri ditu bere historia berrian zehar. Batzuen
zein besteen lanek aukera eman digute berrehun urteko epe
laburrean Gipuzkoako txoko honek izandako bilakaera eta
jasandako funtsezko aldaketa ezagutzeko.

Didier Petit de Meurville:
Donibaneko plaza
(ca. 1860). San Telmo
Museoa, Donostia.

José María Unsainek 1 duela gutxi bildu ditu Pasaiari buruzko
testigantza idatziak eta artistikoak. Bilketa-lan honen bidez, testigantzarik ezagunenak zehatz-mehatz deskribatu eta orain arte
alde batera utzitakoak argitzen saiatu da. Honenbestez, autoreak
dagoeneko aztertu dituen irudiak errepikatu beharrean, hainbat
arrazoirengatik lekuz kanpo geratu direnak jasoko ditugu.

3.1 Artistak
Kanpoko artistak XIX. mendean
XIX. mendean hasi ziren, batez ere, grabatzaileak eta artistak Pasaia
irudikatzen. Zentzu honetan, erabakigarria izan zen hemeretzigarren
mendeko Europan Espainiara bidaiatzea modan jarri izana, eta orobat
mendean izandako zorigaiztoko gerra ugariek –Independentzia
gerrak, lehenik, eta karlistaldiek, ondoren- Euskal Herrira nolabaiteko
dohain artistikoak zituzten militar eta gerra-kronista dezente erakarri
izana. Militar eta kronista hauek beren egonaldien testigantza grafiko
asko utzi zituzten.

1843an Victor Hugo idazle eta marrazkilari ospetsuak Pasaia bisitatu eta honela deskribatu zuen badia Les Pyrénées lanean: “dena zen
berdea golko horretan: itsasoa eta mendia, lurra eta ura”2. Bere deskribapenek agerian uzten dute egonaldiak eragindako lilura. Dena
den, marraztu zituen Pasaiako hiru paisaien elementu nagusia garai
batean San Pedron zegoen dorrea da.
Militarren artean, aipatu behar dira Louis Albert G. Bacler d’Albe
(1819-1822), Napoleonen tropen brigada-jenerala, eta hainbat ofizial
britainiar, esaterako Robert Batty (1823); Richard Lyde Hornbrook eta
bere seme Thomas Lyde; Sidney Crocker edo Henry Wilkinson. Azken
honek –lehen karlistaldian parte hartu zuen Granadari Eskoziarren
Erregimentuko kirurgialaria- belikoak ez ziren eszena gipuzkoar asko
jaso zituen John Harper marrazkilariaren laguntzarekin.
Aipatutako bi egoerez gain, esan behar da 1845eko Isabel II.aren
bisiten ondorioz, goi-mailako klase espainiarrentzat, eta ondoren
–mendeak aurrera egin ahala- europarrentzat, lehen mailako gune
turistiko bihurtzen hasi zela Donostia. Hona hemen Francisco de
Paula Madrazok dioena: “Donostiako bizimodua gortean egiten
denaren parekoa da ia: bisitak goizean, bazkalordua, paseoa arratsaldean, antzerkia gauean...”3. Halaber, ohikoa zen itsasoko bainu onuragarriak hartzera hirira zetozen turisten artean inguruko paraje erakargarrienetara joatea: besteak beste, Pasaiara.
1854an Donostia Gipuzkoako hiriburu bihurtzearekin batera,

hainbat artista atzerritar kokatu ziren hirian, ez merkatu potentzialak
erakarrita, baizik eta, kasu batzuetan, hainbat hiriren kontsulatuetako
postuak betetzeko. Hala, Didier Petit de Meurville eta Rodolfo
Sprenger ditugu, Frantziako eta Alemaniako kontsulak, hurrenez
hurren.

George Carpenter:
Pasaiako ikuspegia
(1844). Bilduma pribatua.

Kontsulak iritsi zirenean, George Carpenter artista ingelesa hirian bizi
zen dagoeneko. Gutxi da pintore, marrazkilari eta grabatzaile honi buruz
dakiguna. Alabaina, probintzian egindako lehen lanak erreferentziatzat
harturik, mendearen 40ko lehen hamarkadaren inguruan etorri zela
esan daiteke. Ikuspegi interesgarrien egilea izateaz eta Donostiako
hainbat tailer litografikotan lan egiteaz gain, bere lanaren jarraitzaile bat
izan zuen: Fidel Mugika. Datu berri honek azaltzen du ingelesaren eta
Rudolf Sprenger:
Pasaiako ikuspegia
(1878-1883). San Telmo
Museoa, Donostia.
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Anglések dio harreman honek azaltzen dituela Madril eta Bordele
artean egindako joan-etorriak, behin erbesteko hamaika urteak bukatu ondoren”6. Eta, guztiok dakigun bezala, Madril eta Bordeleren
artean Donostia dago.
Hirian egindako geldialdietan eta inguruetara egindako bisitaldietan aukera izan zuen Pasaiaren zenbait ikuspegi pintatzeko. 1843ko
Vista del torreón y puerto de Pasajes da, dakigunez, lehenengoa.
Hamabost urte beranduago, motibo bera hautatu zuen beste oihal bat
pintatzeko. Oihal hau, Día tempestuoso en el Cantábrico lanarekin
batera, saritu egingo dute 1858ko Erakusketa Nazionalean. Litekeena
da azken bi lan hauek Donostiara egindako bisitetako batean egitea,
Antonio Okendo ospetsuaren itsas garaipenak ospatzeko bi oihal
handi enkargatu baitzizkioten Gipuzkoako hiriburu izendatu berria
zen Donostiako Udaletxe zaharrean eskegitzeko7.

Gonzalo Bilbao: Pasaia
(1926). San Telmo
Museoa, Donostia.

gipuzkoarraren artean aipatu izan diren antzekotasunak.
Didier Petit de Meurvillek (1793-1873), berriz, probintziaren irudi
asko utzi dizkigu, Frantziako kontsul gisa Donostian bizi izandako
hamasei urteei esker (1857-1873). Fernando Altubek, Petit de
Meurvilleren lana ezin hobeto ezagutzen duenak, hauxe dio: “ur-tekniken bidez egindako lan, marrazki eta zirriborro alaiek apaindurarik
gabeko marrazki soila dute oinarrian; azken urteotan marrazki hau
agian zehaztasuna joan da galtzen, baina inolaz ere xarma”4. Eta,
hain zuzen ere, xarmak dirau, eta XIX. mendearen erdialdeko
Gipuzkoa imajinatzeko erraztasunean datza batez ere. Petit de
Meurvilleri kalitate tekniko aparta eskertu behar diogu, baina, horrez
gain, haren espiritu behatzaileri esker, lan bakoitza balio handiko
dokumentu grafiko bakarra da gaur egun.
Rudolph Sprenger Alemaniako kontsula izan zen ia hogeita hamar
urtez bigarren karlistaldian. Hiru artista hauetatik azkena izan zen
Donostiara iristen eta azkena ere talentu artistikoari dagokionez. Hiri
honekin eta inguruekin zerikusia zuenarengatik interesatu eta euskal
kulturan integratzeko grina izan zuen betidanik. Zentzu honetan,
marrazki ugari egin eta euskara ikasi omen zuen.

Gustave Colin:
Itsasontziak Donibaneren
parean (1876).
Salgai, París.
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Gipuzkoako hiriburuan kokatutako sortzaile hauez gain, asko izan
ziren hainbat arrazoirengatik Donostiara etorri eta inguruneak ezagutu
nahi izan zituzten artista atzerritarrak. Beren zirriborro-koadernoetan,
oihaletan eta oholetan irudikatzeko Paisaia berriak bilatzen zituzten.
Antonio Brugada (1804-1863) itsas pinturako margolari erromantiko garrantzitsuak sarritan bisitatu ohi zuen hiria 1840ko eta 1860ko
hamarkadetan. Hirurteko liberalean Milizia Nazionalaren kide izateak lehenik kartzelara eta, 1823tik aurrera, erbestera (Frantziara) eraman zuen5. Hala, madrildarra bizilekua Bordelen finkatu eta
Goyarekin egin zen lagun. Goyak berak animatu egin zuen pinturaikasketak jarraitzeko. Fany Brosse izeneko gazte batekin hasi zen
amodio-kontuetan eta harekin jarraitu zuen, 1829an beste emakume
batekin ezkondu eta 1835. urte inguruan Espainiara itzuli arren. Arias

Pasaiako ikuspegi gehien utzi dizkigun artista Gustave Henri Colin
(1828-1910) frantsesa izan da. Arrasen jaio eta 1860an Ziburura
ezkondu zen emakume euskaldun batekin. Espainiara egindako
bidaietan hainbat artistaren gidari izan zen (1872an, esaterako,
Corotena). Bere lanek tradizio akademikoarekin hautsi eta lehen talde
inpresionista paristarrarekin dute lotura zuzena. Izan ere, 1863ko
Baztertuen Erakusketa historikoan parte hartzera iritsi zen.
Honenbestez, à plein air paisaiak egiten zituen ia beti. Naturan bertan
egindako lan hauetan arreta berezia jartzen zuen argian, koadroen
protagonista bihurtzeraino 1860ko hamarkadaren erdialdetik aurrera,
sarritan joan zen Pasaiara, eta kostaldeko herri hau, dudarik gabe,
kutunenetako bat bilakatu zen berarentzat. Colinen lanen zehaztasun-maila miresgarria da. Estetikoki atseginak izateaz gain, bere lanek
garaiko eraikinei, jantziei, ohiturei edo itsasontziei buruzko informazio asko eskaintzen dute. Hauek dira bere margolanik nabarmenetako batzuk: El castillo a la entrada del puerto de Pasajes (1869), Toros
en Pasajes San Juan (1869), El castillo y la bocana de Pasajes. Marea
alta (c. 1880), Los prácticos del puerto (1881), Camino del castillo de
Pasajes (1902-1904) edo Traineras en la bocana de Pasajes.
Mendearen azken hamarkadetan, artistek Pasaiara etortzen jarraituko dute. Laurogeiko lehen hamarkadan Jose María Corchón pintore
madrildarrak hainbat arrantzaleren lana islatzen duen portuko ikuspegi bat margotu zuen (1882, bilduma partikularra). Aurrean bokalea
dago eta, eskuinean, Donibaneko zenbait eraikin –Bonantzako Santo
Kristo eliza, besteak beste-. Paisaiekiko zaletasun hau, dudarik gabe,
berria da; artista honi buruzko bibliografia urriak natura hilen pintorea dela baitio. Bestalde, haren paisaiaren kontzeptua urrun zegoen
XIX. mendearen erdian Carlos Haesen jarraitzaileen jarrera errealiste-

tatik, eta lotura zuzena zuen XVII. mendeko eredu holandarrekin.
Baliteke, gainera, natura hilentzako bilatzen zuen eredu hau Pradoko
Museoan kopiatzea. Eragin hau argi hauteman daiteke arrantzaleetan
eta itsas olatuen aparrean.
Hamarkadaren bukaeran, 1889an, Antonio Muñoz Degrain eta
Salvador Martínez Cubells artista valentziarrak etorri ziren
Donostiara elkarrekin uda pasatzera8. Bi pintoreak helduak izateaz
gain, ospetsuak ziren ordurako Espainiako artearen munduan.
Prentsak jakinarazi zuenez, “badira egun batzuk artista hauek ikuspegi ederrak eskaintzen dituen Pasaia pintatzera doazela”9. Hain zuzen
ere, Muñoz Degrainek udako egonaldi honetan egindako lan bat aurkeztu zuen hurrengo urteko Erakusketa Nazionalean: Astilleros en
Pasajes. Ia hamarkada bat beranduago, 1898an, herriko beste ikuspegi batekin hartu zuen parte Madrilgo beste lehiaketa batean. Hala,
urte horretako Arte Ederreko Zirkuluaren Erakusketan El puerto de
Pasajes koadroa aurkeztu zuen. Francisco Alcántara kritikoaren esanetan, lan honek irudikatzen du “egun euritsu bat itsasoan, sentikortasun handiz islatua”10.

Artista euskaldunak XIX. mendean
Paraje hau bidaiarientzat ez ezik, artista euskaldunentzat ere izan zen
erakargarria. Azken hauek, tramankulu guztiak hartuta, mendira joateko ohitura hartu zuten XIX. mendearen bigarren erdian. Kanpoan
lan egitea soilik mendearen azken bi hamarkadetan zabaldu zen
arren, zorionez, baziren aurretik à plein air paisaia landu zuten sortzaile gutxi batzuk. Eugenio Arruti eta Gordón, aita eta semea, Gipuzkoan

naturara hurbiltzeko modu berri honen aitzindari garrantzitsuenak
ditugu. Gainera, modu berri hau dizipuluei erakusteaz arduratu ziren;
Laureano Gordónek, esate baterako, hauxe zioen 1875ean Okendo
kalean ireki zuen marrazketa-akademiaren iragarkian: “irakasleek,
gehienbat, naturan bertan margotuko dute irakaslearen laguntzaz”

Eugenio Arruti: Donibane
(ca. 1880), xehetasuna.
Bilduma partikularra.

Eugenio Arruti (1841-1889) Pasaiako mediku baten semea izan
arren, aitaren lana zela-eta Luancon (Asturiasen) sortu zen.
Txikitatik izan zuen aitaren laguntza. Heziketa artistikoa emateaz
arduratu eta, oraindik hemezortzi urte bete gabe zituenean,
Madrilera bidali zuen ikastera. Irakasleen txosten onak ikusi zituenean, Diputazioari beka bat eskatu zion bere ibilbidea hasi baino
lehen ez zapuzteko. Madrilen Pintura, Eskultura eta Grabatuko
Eskola Berezian sartu eta Carlos Haes irakaslearen eskolak jaso
zituen. Pintore belgikarraren eragina antzeman daiteke ondorengo
paisaia askotan, bai erabilitako teknikan bai motiboak aukeratzeko
orduan.
Madrilgo heziketa amaitu ondoren (1859-1862), Parisen kokatu
(1862-1864) eta Suitzara bidaiatu zuen animalien pintura ikasteko.
Hamarkadaren bukaeran, eta denboraldi labur bat Asturiasen bizi
ostean, Donostiara etorri zen bizitzera. Bere bizitzaren azken bi
hamarkadak artea irakasten eta hiriko eta inguruetako paisaia margotzen pasatu zituen batez ere. Hartara, bere koadroen protagonistak bilakatu ziren Irun, Loiola, Ategorrieta, Gros... baina, batik bat,
Pasaia, zeinarekin harreman estua baitzuen.
Koadroei urtea jarri ez izanak zail bihurtzen du neurri handi bate-
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Augusto Comas Blanco:
Ulia eta Jaizkibelgo
kostaldea (ca. 1900).
San Telmo Museoa,
Donostia.
an bere lan-kopurua aztertzea. Nolanahi ere, Gipuzkoara itzuli eta
gutxira hasi zen Pasaia margotzen. Atentzioa eman zioten Portuak,
bokaleak, Donibanek, San Pedrok, etxeen azpiko igarobideek,
arrantzaleek eta batelariek. 1881ean Madrilen antolatutako
Erakusketa Nazionalean Castañal cerca de Pasajes (puesta de sol) lana
aurkeztu zuen.
Rogelio Gordónek (1859-1938), laguna zuen Arrutiren antzera,
probintzian barrena egindako txangoekin gozatzen zuen gehien; pintura-kutxa hartu eta paisaia gipuzkoarra irudikatzen zuen ohol eta
oihaletan. Mendearteko urteetan paisaia-pintore talde emankorra
osatzen zuten zenbait lagun margolarirekin joaten zen paseatzera.
Gordón, Pedro Venancio Gassís, Ignacio Ugarte, Juan Martínez, José
Salís eta hainbat artista atzerritar -Manuel Ramos Artal, Augusto
Comas edo Joaquín Sorolla, besteak beste- hiriburuaren inguruetan
zehar ibili eta, batzutan, Pasaiara etorri ziren pintatzera. 1899ko
Erakusketa Nazionalean erakutsi zituen Estudio de Pasajes izeneko bi
koadroek frogatu egiten dute Gordón Pasaian izan zela11.
Pedro Venancio Gassís (1850-1896) izan zen, dudarik gabe, guztien artean emankorrena Pasaiako gaiei dagokienez; izan ere,
Donibanen jaio zen, aita bertako ontziola batzuen jabe zuen eta.
Madrilen heziketa artistikoa hasi ondoren, 1871n Segoviako Artilleria
Akademian sartu zen eta harrezkero, bokazio piktorikoa eta karrera
militarra uztartu zituen. Hirugarren Karlistaldian teniente gisa parte
hartu eta penintsula osoan barrena ibili zen. Besteak beste,
Cadizen, Bartzelonan, Zaragozan eta Nafarroan hartu zuen parte
hainbat kanpainatan.

62 I

Haren lanetan Donostiako, Veneziako, Cadizko edo Burgosko
ikuspegiak topa ditzakegu. Alabaina, Pasaia eta bertako biztanleak
batez ere izango dira haren arreta bereganatuko dutenak. Haren koa-

droen pintzelkada txikia eta urduria da, eta argiaren azterketak eta
efektu atmosferikoak, nabariak. Hortaz, ikuspegi ikonografikotik eta
etnografikotik oso interesgarriak dira ondorengo lanak: Bahía de
Pasajes12, Puerto de Pasajes de San Juan, Pasajes de San Pedro, Rincón
de Pasajes de San Juan, Pescadores, Casa de Pasajes de San Juan,
etab13. Beste pintura batzuk, izenburuak lekuaren erreferentziarik
egin ez arren, jaioterriarekin erraz lotu daitezke haren jaioterriarekin,
esaterako Las lanchas de pesca, En el muelle eta Con los trapos al sol.
Hiru lan hauek 1890eko Erakusketa Nazionalean aurkeztu zituen14.
Haren lagunetariko bat Ignacio Ugarte (1862-1914) margolari
donostiarra zen, batez ere Gipuzkoako eta Bizkaiko kostaldeko paisaia eta ohitura-ikuspegi anitzen egile. Interesgarria da aztertzea adiskideak ziren artista horietako batzuek aukeratutako motibo berak.
Adibidez, Escalera de Pasajes Ignacio Ugartek eta Gassísek margotu
zuten 1890ean.
José Salís (1863-1926) irundarra, Madrilen, Bruselan, Erroman eta
Parisen ikasi ondoren, bere jaioterrira itzuli zen 1895ean. Hurrengo
urtean, Pasaian barrena ibiliko zen margotzen. Pasaiak aukera eman
zion bokazio gehien erakutsi zuen gaietan, alegia, itsas pinturetan,
sakontzeko. Bada, Gipuzkoako kostaldean zehar ibili eta 1896an
Bahía de Pasajes izenburuko olioa pintatu zuen15.
Atzerritarrak izan arren, beste zenbait artistaren izenak aipatu
behar dira aurrekoekin batera. Esate baterako, Joaquín Sorolla eta
Augusto Comas, goian aipatutakoen artean lagun onak zituztenez,
udan bereziki, haiekin batera lan egiten baitzuten. Joaquín Sorollak
(1863-1923) Gipuzkoarekin zuen lotura berezia askotan aipatu izan
da, eta aukera eman zuen Sorolla en Gipuzkoa (1992) izeneko erakusketa interesgarria antolatzeko. Sorollak 1890ean bisitatu zuen
lehen aldiz Donostia. Pasaiarekin, ordea, ez zaio hain goiz lotu.

Erakusketaren katalogoan, hiribilduaren zenbait ikuspegi islatzen
dituzten 1904. eta 1910. urteen inguruko lan batzuk daude: Apunte
de Pasajes (1904), Pasajes de San Pedro (c. 1910) edo Puerto de
Pasajes (c. 1910), besteak beste. Alabaina, 1890ean jada, Sorollak
txango bat egin zuen kostaldeko herrira. Prentsa donostiarrak pintore
valentziarra irailaren erdialdean Madrilera zihoala plazaratu zuen:
“ha llevado á su estudio de la corte tres bocetos para tres cuadros de
carácter guipuzcoano. Representa el uno la terraza del Gran Casino
en el que se verán retratadas muchas personas; otro, un embarque de
emigrados en el puerto de Pasajes, y el tercero el pintoresco valle de
Zubieta y la histórica casa solariega de Aizpurua”16.
Augusto Comas Blanco (1862-1953) pintore eta kritikari valentziarrak Gipuzkoara egindako bisita ugarien datak zailagoak dira zehazten. Nolanahi ere, 1890. urteko hamarkadan hasi ziren Pasaiara egindako joan-etorriak. 1896an Donostiako Pintura eta Eskultura
Erakusketara Castillo de Pasajes17 izeneko lan bat bidali zuen eta bertan hiriburu gipuzkoarrean bizi zela adierazten zuen. Donostian beste pintore batzuekin jarri zen harremanetan, hala nola, Gordón eta
Ugarterekin, eta gai euskaldunak dituzten lanetan artista hauen eragin

estetikoa begi-bistakoa da. Bereak dira, era berean, San Telmo
Museoan dauden Embarcadero de Pasajes de San Pedro eta Canal de
Pasajes. Pescador de chipirones olioak.
Darío de Regoyos (1857-1913) dugu, Asturiasen sortu arren, tradizionalki euskalduntzat jo den beste pintore bat dugu; izan ere, aurrena Gipuzkoan eta ondoren Bizkaian bizi izan zen denbora luzez.
Mendearteko urteetan, Pasaiari buruzko bistarik interesgarrienetako
batzuk margotu zituen. 1897an euskal gaien inguruko litografia-albumean honako lanak sartu zituen: 1900eko Remeras en Pasajes, Toros
en Pasajes de San Juan (Bilboko Arte Eder Museoa) aparta eta La
mañana en Pasajes, eta 1903ko Puerto de Pasajes ikuspegia, non portuko zamaketa-garabiak gailentzen diren.
Daniel Zuloaga (1852-1921), Ignacio Zuloagaren osaba, Madrilen
jaio arren, harreman estua izan zuen Gipuzkoarekin. Bertako eraikin
edo monumentu publiko askotan bere pinturak eta, batez ere, zeramikak ikus daitezke. Zuloagari erakargarria iruditzen zitzaion ingurune
pasaitarra; baita 1906an Pasaiako portzelana lantegia zuzentzeko
bertan kokatu baino lehen ere. Bada, 1899an Erakusketa Nazionalean
Pasajes de San Juan18. izeneko hiru lan aurkeztu zituen, denak pastelekin egindakoak.

XX. mendea

Pedro Venancio Gassís:
Txoko bat Pasaian
(ca. 1890).
Bilduma pribatua.

XX. mendean Pasaiako badiak bilakaera sakona jasan zuen, testuinguru historiko-ekonomiko berri baten ondorioz. Arteak aldaketa hau
barneratu eta interesarekin islatuko du errealitate berria. Hasierahasieratik ohiko ikuspegiak industria-nabeen eta garabien bistekin
uztartuko dira.
Pasaia pintatu zuten artisten zerrenda amaigabearen berri hemen
emateak gainditu egingo lituzke testu honen helburu eta mugak.
Baina, badira aipatu behar diren artista eta lan interesgarri batzuk.
Mendearen lehen hamarkada ia osoan, XIX. mendearen azken
urteetan gailendu ziren irudikatzeko gai eta moduekin jarraitu zen,
nolabaiteko pintoreskotasunera joz. Garai horretan, artista atzerritarrek hiribildura etengabe etortzen jarraitzen zuten, kokalekuaren
berezitasunak erakarrita. Espainiarren artean, honako artistak nabarmendu daitezke garaian izan zuten garrantziarengatik: Julio Vila
Prades, Gonzalo Bilbao eta José Moreno Carbonero.
Argentinan hainbat urte eman ondoren, Vila Prades (1873-1930)
valentziarra Parisera joan zen bizitzera 1914an, baina lehen Mundu
Gerraren hasierak behartu egin zuen hiriburu frantsesa uztera eta
Donostian babesa bilatzera. “Pintoreak Cheerful deitu zion luzaroan
bizileku finkoa eta iraunkorra izan zen Ategorrietako bere etxe berriari”19, pertsona ospetsu ugari erretratatzeko etengabe bidaiatu arren.
Gipuzkoako hiriburuan zegoenean ibilaldiak antolatzen zituen probintziatik barrena lagun artistekin, adibidez Francisco del Castillo
diletante donostiarrarekin. Iritsi eta gutxira, biak motibo bera pintatu
zuten: Un rincón de Pasajes de San Pedro; Vila Pradesena San Telmo
Museoan dago eta Del Castillorena bilduma partikular batean.
Ondoren, hiribildura itzuli zen zenbaitetan, 1921ean Bilboko
“Majestic Hall” aretoan “Pasaiaren pintzelkada batzuk, alaiak baina
zehatzak” erakutsi zituen20.
Mendearen lehen hamarkadetan valentziarra Paris uztera behartu
zuen arrazoi beraren ondorioz, zenbait atzerriko artistak Gipuzkoa
gurutzatu eta, kasu batzuetan, bertan geratu ziren. Kasu interes-
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garria dugu, Gerra Handia hasi eta gutxira, 1914an Donostian
kokatu zen Segismundo Nagy pintore hungariarrarena.
Hurrengo urtean, Madrilera bidaiatu zuen eta bere lanek harrera ona izan zuten eskarmentu handiko pintore espainiarren artean:
esaterako Sorolla, Gonzalo Bilbao edo López Mezquita. “Su
celebrada Barca verde que representa un pintoresco rincón de
Pasajes le ha valido un triunfo, siendo luego adquirido por el
Estado con destino al Museo de Arte Moderno”, zioen prentsa
donostiarrak 21.
Halaber, 1915ean zenbait lan jarri zituen Victoria Eugenia
Antzokiko erakusketa-aretoan ikusgai. Lan horien artean daude En la
taberna, Familia de Pescadores eta Pescador; denak Pasaian girotu eta
aurreko urtearen bukaeran margotuak.

José Moreno Carbonero:
Donibaneko plaza (1935).
San Telmo Museoa,
Donostia.

Hurrengo hamarkadaren erdialdean Gonzalo Bilbao (1860-1938)
iritsi zen Gipuzkoara, batez ere Sevillan, bere jaioterrian, oinarritutako hainbat ohitura-ikuspegi famaturen egilea. Bilbaoren lanek dominak eta kondekorazioak jaso zituzten, besteak beste, honako lekuetan: Pariseko 1889ko Erakusketa Unibertsalean, Chicagoko 1893ko
Unibertsalean, Bartzelonako 1896ko Arte Ederreko Erakusketan, eta
Berlin (1899), Munich (1905), Buenos Aires eta Santiago de Chile
(1910), San Francisco (1915) eta Panamako (1916) Nazioarteko
Erakusketetan.
1926an, probintzian izan zenean, Pasajes olioa (San Telmo

Museoa) margotu zuen, bere pinturak izandako bilakaeraren adierazgarri dena. Bilbaok kanpoan margotzen du paisaia, pintzelkada aske
baten bidez, eta haren lanetan argiaren efektuen kezka azaltzen da.
Gerra Zibila hasi baino urte bat lehenago, José Moreno Carbonerok
(1858-1942 Plaza de Pasajes San Juan (San Telmo Museoa) pintatu
zuen. XIX. mendearen azken hamarkadetan, Malagako artista ospetsu
honek sari garrantzitsuenak lortu zituen hainbat erakusketatan, pintura historikoaren lengoaia ezin hobe menderatzen zuelako. “Maisu
akademikoen artean egoteko dudarik gabe baliagarriak izan zitzaizkion mota honetako lanak egin bazituen ere, Moreno Carbonero genero-pintorea eta goi-mailako erretratugile izan zen bere bizitzan”22.
Azterlan honen xede den lana genero-pinturarekiko dedikazioan
kokatzen da eta hemeretzigarren mendeko errepresentazio-moduetara dago argi eta garbi lotuta. Moreno Carbonerok pintzelkada zehatzaren bidez islatzen du irudia oihalean. Pintzelkada honek plazaren eta
bertan dauden pertsonaien xehetasun guztiak arretaz jasotzen ditu
pintoreak hautatutako unean.
Mendearen erdiko hamarkadetan Pasaia ia nahitaezko motibo bilakatu zen paisaia-pintore gipuzkoarrentzat. Zaila da profesionalki edo
amateur gisa paisaiak pintatzen zituzten margolari horien ekoizpenean gutxienez kostaldeko hiribilduari eskainitako lan bat ez topatzea.
Mendearen lehen erdian paisaia-pinturaren ordezkari nagusienetakoa probintzian, Ascensio Martiarena (1883-1966), Pasaiara hurbildu

zen behin. Garai berean, Ricardo Barojak (1871-1953) portuaren
ikuspegi bat margotu zuen Antxotik, lerroan jarritako kaiko garabiei
protagonismo handia eman nahian.
Carlos Landi (1876-1974) beste artista arras interesgarria dugu;
1998an erakusketa antologikoa eskaini zitzaion arren, ez du lortu
bere kalitateak merezitako onarpena. Haren ibilbidean, mendearteko
Europako abangoardia figuratiboen hainbat eragin eta XIX. mende
bukaerako paisaia-pinturaren era askotariko irtenbideak uztartzen
dira. Pasaiari buruzko bi margolan baino ez ditugu ezagutzen
–Bocana de Pasajes (c. 1932, bilduma partikularra) eta Pasajes de San
Juan (1946)- baina hiribilduarekin izandako kontaktu honen ondorioz beste hainbat lan egin zituela pentsa daiteke. Azken honetan
–akuarelaz pintatutako marrazkia- Landik baliatutako motiboa eta
enkoadratzea haren lagun Julio Francok bere litografietako batean
erabilitako berberak dira. Etxeek, kaiak, arrapalan lehorreratutako
itsasontziak, itsasora doan eskaileraren oinarrian dauden txalupek...
denak, azken finean, uzten du agerian sortzaile gipuzkoarren arteko
lotura estua.
Barcas en Pasajes San Juan (bilduma partikularra) lanaz gain, Julio
Franco (1903-1980) litografoak eskualdea erretratatzera bideratu
zituen ia ahalegin gehienak. Arteari lotutako hastapenen ondoren
Donostiako Merkataritza Eskolan jarraitutako ikasketek behartu egin
zuten Banco Guipuzcoano banketxean lan egitera eta bere zaletasun
artistikoa aisialdian garatzera. 1940. urte inguruan, teknika litografikoaren ezaguera hobetu eta erakusketa askotan parte hartzen hasi
zen. Gipuzkoako paisaia eta tipoak plazaratu zituen hainbat forotan.
Esaterako, San Ignazio Zirkuluaren Gipuzkoako Artisten bi urtez
behingo 5. Erakusketan, Lluvia y humo (Pasajes de San Juan) aurkeztu
zuen. Bereak dira ere Calle de Pasajes (bilduma partikularra) edo portuari buruzko grabatuak; bertan, egitura industrialak, hala nola garabi
altuak edo zamaontzi handiak, dira protagonistak. Horietako bi dira
Grúas en el puerto (bilduma partikularra) eta Paisaje desde el muelle
de Ancho (Banco Guipuzcoano)24.
Elementu hauek ere topa daitezke mende erdialdeko beste artista
emankor batzuen zenbait lanetan, esaterako Menchu Galen Puerto
de Pasajes edo Julio García Sanzen La grúa de Pasajes (1956, bilduma
partikularra) lanetan. Alabaina, bi autoreek hiribilduaren eremu tradizionalenak ere hartu dituzte kontuan. Horixe erakusten dute Galen
Pasajes (1954, San Telmo Museoa) edo García Sanzen Pasajes de San
Juan. Arrantzales (1983), Calle de Pasajes San Juan (1983) eta Pasajes
de San Juan (1982) lanek. Ikuspegi hauek José Camps Gordónen
Zabaldiya. Pasajes de San Pedro (1962, San Telmo Museoa) margolanaren kutsu intimistarekin lotzen dira.
Mendearen erdiko hamarkadetan Pasaiaz gehien pintatu zuen
artista gipuzkoarretako bat Vicente Cobreros Uranga (1898-197?)
paisaia-pintore sentikorra dugu. Tolosan jaio eta helduaroan
Donostian bizi arren, betidanik izan zituen oso gustuko Errenteria,
Lezo eta Pasaia pinturarako gaiak bilatzeko orduan, segur aski bertan
igaro zuelako haurtzaroa. Pasaian etxeak nahiz ontziak irudikatu
zituen, eta bi osagai hauek badiaren uretan islatzean sortutako argijokoetarako eta joko kromatikoetarako zaletasun berezia erakutsi
zuen.
Cobrerosen laguntzaile eta lagun on bat dugu Agustín Ansa
(1909-1989). Donostiako akuarelista eta marrazkilari aparta, hiriburutik gertu zeuden herriak eta Gipuzkoako kostaldeko hiribilduak
ere bisitatu zituen. Bost hamarkadatan, trazu berezi eta betiere

Julio Vila Prades: San
Pedroko txoko bat
(ca. 1915). San Telmo
Museoa, Donostia.
nahastezinarekin, askotan marraztu eta akuarelaz pintatu zituen
Pasaia eta inguruak. Horren adierazgarri dira Casas sobre el canal.
Pasajes (c. 1949), Pasajes (c. 1949)25 eta Plaza de Santiago (1984,
San Telmo Museoa).
Mendearen azken hamarkadetan Pasaiaren inguruekiko piztu zen
interesak gora egin du. Santos Echeverría, Carmelo García Barrena,
Julián Ugarte, Luis eta Iñaki Álvarez, Juan Luis Goenaga, Marta
Cárdenas, Raúl Urrutikoetxea, Alcover... dira herri honen irudikapenari lotutako izen batzuk. Alabaina, bi proposamen dira bereziki interesgarriak hiribilduaren industri eta merkataritza ondareari dagokienez: Clara Gangutia eta Iñaki Bilbao. Bi artista hauek, errealismoaren barruan, giza-jarduerari lotutako paisaiaren alderdi latzagoak
erakutsi nahi dituzte.

3.2 Gaiak
Badia
Artearen bidez, erraz ikus daiteke natur gune honek bi mendetan
jasandako bilakaera sakona. Kasu batzuetan hemezortzigarren
mendeko konposizio-eskemetan oinarrituta dauden XIX. mendearen lehen erdiaren grabatuetan, pertsonaiak ingurune ia idiliko
batean azaltzen dira paseatzen edo gozatzen. Hauxe da Henry
Wilkinson, M. Odelli, Echaniz edo George Carpenter artisten
estanpen kasua. Mendearen azken herenean jada, ikuspegi batzuetan, agertzen doaz mendeak ekarritako aurrerapen teknologikoaren lekuko diren osagaiak, eremu tradizionalaren bizikide direnak. 70eko hamarkada bukaeraren adibide argia dugu Rudolf
Sprengerren portuko ikuspegia, non Madril-Irun trenbidea azaltzen
den. Pixkanaka, mundu berriak garrantzia handiagoa joango da
hartzen Artean. Hala, 1902. urtearen inguruan, Darío de
Regoyosek Efecto de tarde en Pasajes pintatu zuen Antxoko
zamalanetako kai batetik. Konposizioaren lehen planoan garabi
bat eta atzean bi Pasaiak argituta daudela, mundu modernoa eta
tradizionala kontrajartzea lortzen du. Margolan honen emaitzak
gogora ekartzen digu Ricardo Barojak hamarkada batzuk beranduago pintatutako Los dos Pasajes koadroa. Ikusten dugunez,
tituluak jada azaldu egiten du pintoreak baliatutako ikuspuntua-
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ren asmoa.
Alabaina, mendearteko urte horietan, oraindik ere baziren bisten
konposaketak egiterakoan eskualdearen fisionomia jasaten ari zen
metamorfosia saihestu nahiago zuten paisaia-pintoreak. Adibidez,
José Salís irundarraren La Bahía de Pasajes lanean –berandu, 1896an
margotuta eta, beraz, Regoyosenaren ia garaikidea-, artistak naturari
ematen dio lehentasun osoa. Hartara, itsasoak eta mendiek hartzen
dute ia koadro guztia, eta gizakiaren presentzia atzeko etxe gutxi
batzuetan agertzen diren pertsonetara eta erdian dauden marinel
batzuetara mugatzen da. Salísek bere oihalaren atzean gertatzen
zena alde batera utzi eta soilik eremu tradizionalak jaso zituen,
Bizkaiko Anselmo Guineak (1855-1906) bezala26.
XX. mendearen hasieratik aurrera, dikotomia hau pasaiari buruzko
ikuspegi guztietan agertuko da. Artista batzuek arrantzaleen ikuspegi
kostunbristak edo San Pedro eta Donibaneren bistak soilik bilatu
zituzten, aldatu ez balira bezala, eta beste batzuek, agian bizitzea
egokitu zitzaien garaiarekiko konprometituagoak, garabiak, industriak eta merkataritza-instalazioak irudikatu zituzten. Dena den, bi
jarrera artistiko hauek elkarrekin bizi ahal izango dira pintore berean:
esaterako, Julio Francon, Menchu Galen edo Julio García Sanzen.
Daniel Vázquez Díazek (1882-1969) bi lan interesgarri eskaintzen
dizkigu Pasaiako badiaren industria-ondarearen historia berritzeko
orduan. 1920. urteko hamarkadako lan hauek Kaputxinos auzoaren
ikuspegia eskaintzen dute Lezotik: La fábrica bajo la niebla (c. 1920,
Bilboko Arte Eder Museoa) eta La fábrica dormida (1925, Museo
Nacional Centro de Arte Reina Sofía). Bai gaiaren bai figurazioaren
Menchu Gal: Pasaia
(1954). San Telmo
Museoa, Donostia.
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aldetik bi lan hauei lotuta, José Gracenearen Fábrica de Pasajes
(1959, San Telmo Museoa) margolana dugu, Vázquez Díazen egonaldiek euskal plastikan utzitako arrasto estetiko iraunkorra agerian
uzten du eta.
Badiaren sarrerak, berriz, ia XIX. mende osoan eta XX. mendearen
lehen hamarkadetan piztu zuen artisten interesa, batez ere. Hala, kanpotik barrura, lehenik eta behin Augusto Comasen Costa de Ulía y
Jaizkibel dugu, non Platako itsasargia eta badiaren sarrera ikus daitezkeen. Bokaleak atentzioa eman zien bertatik igaro ziren paisaia-pintore askori, hala nola Eugenio Arrutiri –Bocana de Pasajes27 (bilduma
partikularra)-, Carlos Landiri -Bocana de Pasajes (c. 1932, bilduma
partikularra)- edo, batik bat, Gustave Colini. Lehen ere aipatu dugu
pintore frantsesak Pasaia zuela gogokoen, sarritan etorri baitzen bertara XIX. mendearen bigarren erdian. Alabaina, hiribilduaren inguruko lanen artean bokalearen eta Santa Isabel gazteluaren ikuspegiak
nabarmentzen dira ezbairik gabe: El castillo a la entrada del puerto de
Pasajes (1869), El castillo y la bocana de Pasajes. Marea alta (c. 1880),
Camino del castillo de Pasajes (1902-1904) edo Traineras en la bocana de Pasajes. Bere konposiziorik ikusgarrienetakoa den azken oihal
honetan, bi traineru itsas zabalera irteteko borrokatzen ari diren bitartean, belaontzi bat portura sartzen ari da.

Barrutiak
Pasai San Pedro
XIX. mendean eta ia XX. mende osoan, San Pedroren ikuspegiak

Agustín Ansa: Santiago
plaza. Donibane (1984).
San Telmo Museoa,
Donostia.
dorrea eta arrantzaleen etxeak izan ziren. San Pedroko dorrea -1867.
eta 1869. urteen artean eraitsi zuten- funtsezko osagaia da XIX. mendearen lehen bi herenetako litografietan, marrazkietan eta olioetan.
1835ean erre ostean, oinean zuen almenadun zelaigunea biltokia
izan zen herriko jendearentzat. Hortaz, arrantzaleak eta itsasgizonak
ikus daitezke bertan bildurik Sydney Crockeren eta Eugenio Arrutiren
lanetan. Ingelesaren grabatuan (c. 1839, Zumalakarregi Museoa)
xebeka baten eskifaia agertzen da karta-jokoan, dorrea atzean
duela 28. Arrutiren olioan (c. 1885, bilduma partikularra), berriz,
dorrea desagertu arren, lekuak bere jolas-izaerari eutsi ziola ikus
dezakegu. Izan ere, han elkartutako arrantzaleen ondoan kale-argi
bat ageri da; argitu beharreko ohiko topalekua zen seinale.
Dorrea ere azaltzen da Víctor Hugok San Pedrotik eta Donibanetik
egindako marrazkietan, Didier Petit de Meurvilleren gouachetan eta
George Carpenter, M. Odelli, Julio Lambla eta Henry Wilkinsonen
grabatuetan. Dena den, eraikin zaharra protagonista duten Antonio
de Brugada marina-pintore erromantikoak margotutako bi olioak izan
daitezke segur aski lanik interesgarrienetako batzuk. Biek dute izenburu bera, hamabost urteko aldea izan arren: Vista del torreón y puerto de Pasajes. Lehena 1843koa da (Ondare Nazionala –Espainia-) eta
bigarrena 1858koa, Madrilgo Erakusketa Nazionalean aurkeztu zuen
urtekoa.

Ontziralekuaren oinean eraikita, zurezko balkoi korrituak dituzten
arrantzaleen etxeak funtsezkoak dira ere San Pedroko ikonografian.
Ikuspegirik iradokitzaileenetako bat Eugenio Arrutirena da (c. 1880,
bilduma partikularra). Eraikin hauen testigantza grafikoa izateaz gain,
1870.-1880. urteen inguruko Pasaiako arrantzaleen bizimoduaren
oroitzapen ezin hobea da. Arropak eguzkitan lehortzen ikus ditzakegu; upelak, arraunak, sareak eta haize-oihalen zatiak etxebizitzen
ateen ondoan eta hainbat pertsona eguneroko zenbait jarreratan:
ama bat semearekin, emakume bat balkoian, gizon batzuk sareak
konpontzen, bi txo arrantza egiten...
Interesgarriak ere, baina ez hain animatuak, Augusto Comasen (San
Telmo Museoa) eta Julio Vila Pradesen (San Telmo Museoa) ontziralekuen bistak ditugu. Dena den, marrazkiari, pintzelkadari eta kromatismoari dagokienez, bigarrena azpimarratu behar da. Vila Pradesen ia
garaikidea da Genaro Etxeberribar artista donostiar sentikorraren
Casas de pescadores. Pasajes de San Pedro. Bertan, haien artean kontrastatutako kolore lauak erabili zituen eraikinak egiteko. Alabaina,
San Pedroko kaleak ez ziren Donibanekoak bezainbeste irudikatu.
Hortaz, nabarmentzekoa dira Zabaldiyaren ikuspegiak, bata Paul
Emile Lecomterena (Arabako Arte Ederren Museoa) eta bestea José
Campsena (1962, San Telmo Museoa), txoko horren mende erdiko
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eraldaketa jasotzen dutenak, alegia.
Pasai Donibane
Dudarik gabe, bere itxura pintoreskoa dela-eta Pasai Donibane inspirazio-iturri agortezina izan da pintoreentzat. Eta itxura hori izan da,
hain zuzen ere, Pasaiari buruz ezagutzen ditugun lan gehienak badiaren alde hau gaitzat hartzeko arrazoia. Koloretako etxeak, mendiaren
babespean iragaten den kale bakar bihurria edo Puntasera doan
bidea, berpiztu egiten dira artisten pintzelekin.
Víctor Hugo idazle eta marrazkilaria, 1843an egindako bisita
ospetsuan, honela deskribatzen du Donibane: “Zeru distiratsu baten
gainean, gailurrak nabarmentzen zituen mendi handi berdeen errezel
bat; mendi hauen orpoan, etxe lerro bat hertsiki elkarganatua; etxeok
denak zuriz, azafraiz, berdez… teila harroko teilatu zabal gorrixken

luzapenak babesturiko balkoi handikoak bi edo hiru solairutan; balkoi horietan guztietan milaka gauza igerian: arropa idortzen, sareak,
zapi gorri, hori, urdinak; etxe hauen orpoan, itsasoa; [...]”29. Bitxia
bada ere, egonaldi hartatik 160 urte inguru igaro arren, herri hau
gutxi aldatu da, eta deskribapena ia bat dator egungo itxurarekin.
Honela, XIX. eta XX. mendeetako ikuspegietan, idazle frantsesak
bisitatu zuen Donibane antzeman daiteke. Balkoietan koloretako
oihalak zituzten etxe horiek Didier Petit de Meurvillek, Gustave
Colinekek, Darío de Regoyos, José Moreno Carbonerok edo Agustín
Ansak Santiago Plazari eskainitako koadroetan agertzen dira. Plaza
honetan herriko ospakizunak egiten ziren, lekurik zabalena baitzen.
Bertan egin ziren zezenketak jaso zituzten bi adibide aparta ditugu:
lehenak, Gustave Colinek 1869an margotutakoak, nobillada koloretsua
islatzen du plazatik bertatik begiratuta. Lan honen antzekoak dira

bere Novillada en Lezo edo Novillada en Bizkaia lanak ere.
Bigarrenak, Regoyosen Toros en Pasajes (1900, Bilboko Arte Eder
Museoa) pinturak, ikuskizun bera eskaintzen du, baina San Pedroko
hegaletik. Gaia –jaia- zerbait anekdotikoa da orain, eta garrantzitsuena artistarentzat Donibaneren argia eta eraikinek eta ontziralekuek
itsasoan sortzen dituzten islak irudikatzea da.
Hiribilduaren aurrean ainguratutako itsasontziek, xehetasun gehiago edo gutxiagorekin, grabatzaileen eta pintoreen arreta bereganatu
dute askotan. Eugenio Arruti, Pedro Venancio Gassís, Vicente
Cobreros Uranga, Julio Franco eta Menchu Gal dira adibide batzuk.
Dena den, ederrenetako bat Gustave Colinen Barcos frente a San Juan
(1876, salgai, Parisen) lana da. Bertan, egileak zehatz-mehatz eta
fideltasun miresgarriz irudikatzen du lehen planoan kokatzen duen
itsasontzia, segur aski Pasaiako kaietan igarotako ordu amaigabeen
emaitza.
Herriko kaleak eta txokoak ere askotan pintatu dira. Donibane
kalearen Igarobideak (Hennebutte, Arruti, Gassís eta Julio García
Sanz), ezkutaleku edo eraikin zehatzak (Gassís eta Ugarte) dira horietako batzuk, eta, noski, bereziki erakargarriak diren ontziralekuak.
Lehen aipatu ditugu Carlos Landiren eta Julio Francoren lanak,
marrazki doi batekin etxeak eta itsasontziak kopiatzen dituztenak.
Hainbat artistak Bizkaia eta Bordalabordako guneei erreparatu izanak ezinbesteko testigantza eskaintzen digu XVIII. mendetik egundaino mota guztietako jarduera industrialek etengabe erabili eta egokitu
duten inguru honi buruz. Clara Gangutiaren Pasajes en rojo (1973,

Bilduma partikularra), esaterako, artista honek inguruan duen errealitatea fidelki kopiatzeko duen gaitasun bikainaren adibidea da.
Marrazki hau 1972. eta 1974. urteen artean egin zuen serie batekoa
da, eta azken urte horretan Egam galerian erakutsi zen. Harrigarria da
nola menderatzen duen marrazkia; ez da modu mekanikoan errealitatea kopiatzera mugatzen eta, gaia aukeratzean eta marraztean –paisaia bikromo, gris eta gorri hau ikustea besterik ez dago-, edukiarekiko interesa antzeman daiteke, batzuetan oso leunkiro eta poetikoki
adierazita.
Antxo
Antxoko barrutiak, 1891n sortuak eta, beraz, berrienak, artista
ospetsu batzuen arreta ere bereganatu du; segur aski hain bukolikoa
ez den errealitate hurbilago bat islatzeko interesak bultzatuta. Artista
hauen lanetan, bertako izaera industriala agertzen da, eta orobat arkitektura modernoa eta nahasia. Fabrika berrietan lan egitera kanpotik
etorritakoentzat eraikitako etxeek ez dute zerikusirik aurreko garaietako Pasai Donibaneko edo San Pedroko ikuspegietan ohituta geunden
koloretako leihoak zituzten etxe polit horiekin.
Pasaiaren alderdirik industrialenak interesa piztu du XX. mendearen erdialdeko egile batzuengan, hala nola Menchu Galengan, Julio
García Sanzengan (La grúa de Pasajes, 1956, bilduma partikularra)
edo Julio Francorengan, Pasaiako Portuaren Agintaritzak azken honi
enkargatutako litografia-seriean.
Alabaina, bereziki ematen dute atentzioa askoz ere urbanoagoa

Eugenio Arruti:
San Pedro (ca. 1880).
Bilduma pribatua.

Paul Emile Lecomte: Pasaia.
Arabako Arte Ederren Museoa.

José Camps: Zabaldiya. San Pedro (1962). San Telmo
Museoa, Donostia.

Clara Gangutia:
Pasaia gorriz (1973).
Bilduma pribatua.
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eta industrialagoa den paisaia honekin oso ohituta dauden bi artistaren lanek: Clara Gangutia (1952) eta Iñaki Bilbao, ondorengo belaunaldi batekoak biak. Haien lanak ikustean esan daiteke Jose María
Salaverriak Antxori buruz esandakoak –“bere itxurak begiak eta arima
mintzen ditu”- indarra galtzen duela30.
Bi egileek paisaia industriala ikaragarrizko samurtasunaz islatu
arren, trazuetan ez dago erromantizismo -eta are gutxiago milikeriaizpirik ere. Paisaia grisak dira, baina zintzoak, zuzenak; modernoak
izan arren, irudikeriarekiko leialtasunari eusten diotenak. Hauxe da
lan hauen ezaugarri nagusia Iñaki Bilbao beraren hitzetan: “que-seve-lo-que-es”31.

jarri eta marrazteko zuen gaitasun itzeletik probetxua ateratzen
lagundu zion. Behin 70eko hamarkadaren fasea gaindituta, non paisaietan osagai surrealista batzuk sartu zituen, egunerokoa islatzera
itzuliko da 80ko hamarkadan. Hortxe dugu esaterako Puerto de
Pasajes (1986, bilduma partikularra) lana. Arkatzez egindako
marrazki honek Antxoko zamalanetako kaietako bat irudikatzen du
zuri beltzean. Harrigarria da, besteak beste, lan honek argazkigintzarekin duen lotura, izan ere, xehetasunak zehaztasunez kopiatzeaz
gain, enkoadratze fotografikoa darabil. Enkoadratze honi esker,
objektuen zatiak soilik uzten ditu agerian –kasu honetan ezkerraldean dagoen itsasontzi zati bat-, kamera baten objektibotik begiratuko bagenu bezala.

Clara Gangutiak ezin du ezkutatu bere irakasle Antonio Lópezen
eragin handia. Lópezek errealitatearekin zuzenean harremanetan

Bereziki interesgarriak dira Iñaki Bilbaok berriki pintatutako paisaia batzuk, distantziak ematen duen ikuspegitik egindakoak.

Nerbioi ibaiaren ezkerraldeko artista bizkaitar honek, Xabier
Portugalek dioen bezala, “arte bilakatzen du, eta beraz edertasun,
guri [pasaiatarroi] azkenean ito egin gaituen paisaia urbano bat”32.
Bilbaok aitortzen du hauxe nahi duela: “dagoeneko ikusi duguna
gogorarazteko gaitasun horretara eta ikusten ari garena antzemateak
ematen digun zirrara txiki horretara jo, batez ere hain azkar aldatzen
ari den Pasaia bezalako leku batean. (...) Ikusleak aldatzen ari den eta
laster iragana izango den zerbait gogoratzean eta ezagutzean datza”,
eta bukatzeko honakoa esaten du: “pintura denbora geratzeko tresna
bat dela baieztatzen duen ideiarekin bat etorriz, zuen paisaia aldakorraren ikuspegi zehatza eskaintzen dizuet”33.
Honenbestez, garabiak, trenbideak, “topo”-ko geltokia edo eraitsitako lantegiak dira bere lanen ardatza. Artistak zintzoki kopiatzen ditu
eguneroko tokiak eta objektuak, irudimenari eta fantasiari lekurik utzi
gabe. Leku bat tristea bada, hala da, eta kito.
Bilbaok Pasaiari eskaini zizkion lanen artean, Portuaren hainbat
ikuspegi aipa ditzakegu –non garabiak eta itsasontziak nagusitzen
diren batez ere-, eta orobat N-1 errepidearen, Antxoko “Topo”-ko geltokiaren, RENFE-ko aldiriko tren-geltokiaren, edo zenbait industrianaberen ikuspegiak, esaterako, Victorio Luzuriagarena.

Bertako biztanleak
Batelariak kostaldeko herri honen osagai bereizleetako bat izan dira,
eta turistek eta bidaiariek emakume hauen irudiak jaso zituzten haien
apunteetan. Unsainek34 dioen bezala, Bretón de los Herrerosen La
batelera de Pasages antzezlanak jendearen jakin-mina piztu zuen bere
adierazgarritasuna zela eta. Hain zen handia kuriositatea, pertsonaia
batzuek zuzenean ikusi nahi zituztela erabaki zuten. Francisco de
Paula Madrazok (1848) edo Francisco de Paula Melladok, adibidez, bi
bidaia-liburuetan adierazi zuten beren etsipena.
Atzerritarrek emakume hauen aurrean erakutsitako harridura

begien bistakoa da Melladoren35 liburuaren Las bateleras y el turista izeneko ilustrazioan. Lan honen garaikidea da jantziak islatzen
dituen Blanche Hennebutteren36 litografia, eta pixka bat lehenagokoa, Richard Lyde Horbrooken (c. 1836) marrazkia. XIX. mendearen bukaerakoa dugu, berriz, Mañé eta Flaqueren El Oasis... liburuarentzat Gómezek egindako ilustrazioa, batelari lirain bat irudikatzen duena. Marrazkiarekin batera pertsonaia bera deskribatzen
duen testu bat azaltzen da, irudia, berez, tipo etnografikoa den
arren37. Alabaina, interesgarriagoa da, dudarik gabe, Darío de
Regoyosek 1897an Euskal Herriari eskainitako grabatuen albumean sartu zuen litografia38. Bertan, batelariak lanean azaltzen dira,
antzeko gaien konposaketatan bere lagun bizkaitar batzuek
(Manuel Losadak eta Anselmo Guineak, adibidez) erabili ohi zuten
antzeko ikuspuntu subjektibo batekin.
Gorago mintzatu gara emakumezko hauen erakarpen erromantikoaz, baina kasu batzuetan gizonezko batelariak ere topatu ditugu;
alegia, bi itsasertzak gurutzatzen zituzten txalupak gidatzen zituzten gizonak edo gazteak. Horren lekuko dira Henry Wilkinsonen
1838ko, Julio Lamblaren 1846ko eta Eugenio Arrutiren 1880. urtearen inguruko lanak. Azken honen olioan (bilduma partikularra) bi
gaztek Donibanera joan nahi duten lagun batzuengana hurbiltzen
dute batela.
Bestalde, arrantzale pasaitarren irudiak bat datoz XIX. eta XX.
mendeetako Artean -antzerkian baino gehiago- eskaini zaien ikonografia zabalarekin. Arrantzaleak sareak konpontzen, arraina deskargatzen, arrauna bizkarrean, itsasoaren ondoan erretzen...
Pasaian girotutako gaiak ditugu hauek, baina euskal itsasertzeko
beste edozein herritan koka litezke. Lan interesgarrienetako bat
Eugenio Arrutiren Pasajes de San Juan (c. 1870-1880, bilduma partikularra) koadroa dugu. Bertan, margolan askotan agertuko diren
tipo hauetako asko biltzen dira irudi berean, eta kontzeptualki, XX.
mendean nagusituko diren Alcoverrena bezalako ikuspegien berdintsua da.

Iñaki Bilbao:
Pasaiako kaia (2001).
Bilduma pribatua.

Augusto Comasen Chipironero (1908, Museo de San Telmo)
lana, berezia da oso: bertan, bokalearen buia baten ondoan, agure
bat ikus dezakegu txalupa batean haria patxadaz eusten. Ikusi
orduko, nabaria da konposizio aldetik lanak antz handia duela
lehen aipatu dugun Regoyosen litografiarekin.
Dudarik gabe, barnealdeetako bistak bakanagoak dira. Segismundo
Nagy margolari hungariarrak hiribilduko lokal batean girotutako ikuspegi bat -En la taberna (salgai, Bilbo)- pintatu zuen 1914. urtearen
bukaeran. Lan honek jarraipena izango du urte batzuk beranduago
Vicente Cobreros Urangaren Sidrería-Pasajes akuafortean.

3.3 Ondorioak
Ikusi dugun moduan, Pasaia izan da artisten lekurik kutunenetako bat.
Badian, San Pedroko eta Donibaneko kale estuetan edo Antxoko
kaien aurrean bilatu dute inspirazioa. Pasaiak pintatzeko gaiak, txokoak eta jendea eskaini dizkie, batzuetan pintoreskoagoak eta beste
batzuetan irudi industrialagoak. Haiek, berriz, irudi bidezko kronika
bat oparitu diote Pasaiari: dagoeneko bi mende egin dituen, eta segur
aski jarraipena izango duen historia ilustratu bat.

Eugenio Arruti: Mutiko
bateleriak (1885),
xehetasuna.
Bilduma pribatua.

74 I

Iñaki Bilbao: Victorio
Luzuriaga (2001).
Bilduma pribatua.

Genaro Echeverribar:
Arrantzaleen etxeak.
San Pedro (1917).
San Telmo Museoa,
Donostia.
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4

PASAIA, 1861-1926:
industria portuaren sortzea
eta sendotzea

Carlos Larrinaga
Pasaiako Portuko Agintaritzaren argazki-artxiboa.

1850. urtean badiaren
irudi lasai hau jaso zuen
G. Carpenter-ek. Hala eta
guztiz ere, eraldaketa
abian zen. Bilduma
pribatua.
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ZAUGARRI FISIKOEKIN ETA KOKALEKU GEOGRAFIKO

ezin hobearekin ez ezik, XIX. mendearen erditik aurrera Donostian egindako hiri ereduaren
inguruko planteamenduarekin ere erlazionatu behar da Pasaiako portuaren lehengoratzea. Izan ere, Pasaiako Udalerria osatuta zegoen
ordurako eta Donostiak ez zuen eskumenik portu honen gainean, baina Donostiako burgesiak, bertako kaiak mugatuak zirenez, ondoko
udalerriko portura jo zuen inbertsio berrien bila. Horrela, errazagoa
izango da Antonio Kortazarrek Donostia zabaltzeko egindako lehen
proiektuko aldaketak ulertzea. Hirugarren sektorearen aldeko aldaketa ikaragarria egin zuen, industria portuko hiriaren aldeko apustua
egin ordez, hasieran bezala. Egia esan, Donostiako portuak oso aukera mugatuak zituen, Manuel Peironcelyk 50eko hamarkadan hobekuntza ugari egin bazituen ere. Probintzia industrializatzen ari zen
garai hartan, eta, horrenbestez, portu azpiegitura sendoagoak behar
ziren. Horixe izan zen, zalantzarik gabe, Pasaiako portua lehengoratzearen alde egindako apustuaren gakoa. Beraz, ez zen kasualitatea izan Norteko trenbidea portu horren ertzetik igarotzea, edota
Donostiako tranbiak ere beste horrenbeste egitea gerora. Donostiako
portuaren inguruko proiektua indarra galtzen ari zen pixkanaka, eta
Pasaiakoa, berriz, indartzen. Horiek horrela, testuinguru horretan sortu eta sendotu zen Pasaiako industria portua.

4.1 Administrazioaren lehen
kontzientzia hartzea
XIX. mendearen erdialdera benetan kezkagarria zen Pasaiako portuaren egoera, mende horretako lehen hamarkadetan ezer gutxi egin
baitzuten hori babesteko. Badiara isurtzen ziren ibaien —Oiartzun
bereziki— ekarpenen, eta hainbat padura desagertu izanaren ondorioz, ur azpian zegoen ia portuaren azpiegitura, Compañia de
Caracasi esker XVIII. mendean goraldia izan zuena. Izan ere, jalkin
horiek aspaldi itxi zuten Pasaiako portua, eta ontziak sakonera handiagokoak izaten hasi zirenean, utzi egin zioten portu horretan sartzeari1.
Hala eta guztiz ere, potentzial handia zuen; 1860 aldera ikusi zen
hori, hamarkada horren azken aldera, ikaragarri hazi baitzen kanpoko merkataritza; inportazioei esker batez ere; garia inportatzen zuten
batik bat 1868ko krisiaren harira, 1867ko abuztuaren 22ko
Dekretuak atzerritik irinak eta aleak inportatzeko debekua baliogabetu ondoren. Pasaiako badia handia zenez, ez zen oharkabean pasatzen;
Donostiako portuak, berriz, muga garbiak zituen, XIX. mendeko 50eko
hamarkadan hobekuntza ugari egin bazituzten ere. Izan ere, Bilboko
edo Santanderko portuen aldean, Donostiakoa beheraldian zegoen
60ko hamarkadarako2. Beraz, ez da harritzekoa Pasaiako portua era-

biltzeko beharra sortzea berehala, hori probintziako porturik
garrantzitsuena bihurtzeko. Garraiobide berriekin (trenbidea eta
lurrun indarrezko itsasontziak) lotutako merkataritza hazkundeak
konponbide berriak eskatzen zituen, noski, Gipuzkoarentzat, hasia
baitzuen industrializazio prozesua.
Horiek horrela, Gipuzkoako agintariak ere konturatu ziren behar
horretaz, eta 1861eko Segurako Biltzar Nagusietan eta 1866ko
Azkoitikoetan portu hori lehengoratzearen inguruan mintzatu ziren.
Aukera hori lehen ere aztertu bazuten ere3, adierazi behar da portuan
lan jakin batzuk egiteko aukeraz galdetuz Herri Lan zuzendariak
probintziari egindako gonbita aztertu zuen batzorde bereziak egindako txostena aurkeztu zutela orduan4. Ikus daitekeenez, gobernuak
bultzatutako ekimena zen hori, probintziaren laguntza bilatzen
bazuen ere. Gainera, ekimenaz pozteaz gain, Pasaia lehengoratzearen
alde agertu ziren txostenaren egileak. Portuaren inguruko interes
horrekin bat eginik, horri buruzko ikerketa egiteko agindu zieten euskal probintzietako bide ingeniariei. Horiek horrela, 1866ko abenduaren 25ean sinatutako aurreproiektu handia izan zen horren guztiaren
emaitza, eta, itxura denez, Francisco Lafarga ingeniari bizkaitarra izan
zen horren egilea.
Gogoratu behar da Lafargak Pasaiako portuko Salinaseko harrilubeta eraisteko proiektua bidalia ziola gobernuari 1866k urtarrilaren
14an. Dike horretan errepidearen zati bat zegoen; probintziarena zen
hori, eta Pasaia Irunerako errepidearekin lotzeaz gain, marea
Herrerako itsasartean sar zedin saihesten zuen. Dike hori 1855ean
eraiki zuten, baina haren iritziz, oso kaltegarria zen portua lehengoratzeko. Horregatik zen beharrezkoa hura eraistea. Bestalde, ideia
hori ez zen berria, badia babesteko Herrerako itsasartea ireki beharra
zegoela baitzioen Pasaia ikertzen aritutako Itsas Armadako batzorde
batek 1861ean egindako txostenak. Hala ere, garestiegia iruditu zitzaion
Bide, Ubide eta Portuen Aholkularitza Batzordeari Lafargaren proposamena, eta beste proposamen bat egin behar izan zuen hark 1868ko
otsailaren 26an, gastuak nabarmen gutxituta baina Salinaseko dikea
botatzeko beharrari eutsita5.
Askoz ere erabakigarri eta handinahiagoa izan zen Pasaiako portua lehengoratzeko lehen aipatutako 1866ko abenduaren 25eko
aurreproiektua 6, noski, 1869ko apirilaren 7an onartu zutena.
Laburbilduz eta interesatzen zaizkigun aldeei helduta, hiru talde
edo fasetan banatzen zituen lanak aurreproiektuak. Lehenengo,
nahitaezko lanak egingo zituzten. Lau ziren horiek: batetik, mendebaldean zegoen harearri multzo gogor bat lehertzea; izan ere, itsasoak estali eta ezkutatzen zuen eta arriskutsua zen portuan sartzen
ziren ontzientzat. Bigarrena, badian eta ubidean gutxienez 3,5
metroko sakonerainoko drainatzea egitea, 4 metrorainokoa itsasbeheran; handik ateratako lokatz gehiena Molinaoko, Lezoko eta
Errenteriako paduretan jartzera aholkatzen zuten, maila igoko
zenez etorkizunean eremu horietan etxeak, biltegiak edo lantegiak
eraiki ahal izango zituztela pentsatuta, eta gainerakoa, berriz,
ibaiertzeko kaietako betelanetan eta Norteko trenbidearen eta
Madril-Irun errepidearen arteko eremuetan. Hirugarren lana
Pasaiako portuko bi aldeetan harri lanezko kaiak eraikitzea zen.
Portuaren atarikoak izango ziren; 426 metroko luzera edukiko zuen
San Pedrokoak (Errege Ontziolaraino) eta 370, berriz,
Donibanekoak (parrokiaraino). Azkenik, trenbideko betelana osatzean zetzan lehen multzo horretako laugarren lana, zamalanetarako
kaiak lortzeko; aurreproiektuaren arabera, Compañía del Norte
enpresak egin behar zituen horiek. Guztira, 715.869,200 ezkutukoa
zen lehen lan multzo horietarako aurrekontua.

Bigarren lan multzoan, Pasaia benetako merkataritza portu
bihurtzeko beharrezkoak ziren lanak zeuden, eta, lehenik eta behin,
lehen drainatzearen sakonera areagotu beharra azpimarratzen zen; 8
metroraino eta Herrerako sarbideraino, hain zuzen. Era berean,
ibaiertzeko kai bat proposatzen zuten mendebaldean, zirgarako eta
Zepetako plataforma edo kaia barnealdearekin lotzeko (Senokozuloa
bokanaren barruan ixten duten harkaitzei deitzen zaie Zepeta, espigoia eusten duten berberak dira). Hain zuzen ere, Zepetako kai horren
eraikuntza zen bigarren lan multzo horretako hirugarren ekimena.
Herrerako itsasartean ur gaineko nasa bat eraikitzeari buruz ere
mintzo ziren, ixte-kai bat egin eta hori barrutik drainatuta, itsasbeheratik behera bi metro egon arte. Baita ibaiertzeko hainbat kai ere,
honako hauek, hain zuzen: San Pedrotik nasarainokoa eta
Donibaneko ixte-kaitik Iruñerako trenbiderainokoa; horrela, 1.500
metro garatuko zituzten ia. Azkenik, karenatze-dike bat egingo zuten
San Pedron, kargarik gabeko ontzientzat. Lan horiek, guztira,
2.136.550 ezkutu kostatuko zirela pentsatzen zuten.
Amaitzeko, hirugarren lan multzoak portua zabaltzea zuen
xede. Horiek horrela, badia osoa drainatzea zen lehenik eta
behin egin beharreko lana, itsasbeheran 8 metrora iristeraino;
ainguralekua nabarmen handitzea ekarriko zuen horrek.
Zamaketa lanak egiteko kaiak ere egin nahi zituzten trenbidean;
zehazki, badiako iparraldeko aldean Norteko trenbidearen trafikoarentzat, eta Donibanen Iruñerako proiektatutako trenbidearen trafikoarentzat. Egia esan, bi kai horiek ez zituen estatuak
eraiki behar, trenbide horiek ustiatu behar zituzten konpainiek
baizik. Merkataritza portu nagusien elementuak ere eraiki nahi
zituzten; besteak beste, ontzien kroskoetan konpontze lan txikiak
egiteko dike bat, ontzitegi bat eta hiru maila Lezoko ibaiertzean,
ontziak eraikitzeko eta kabotaje-ontzi txikiak lehorreratzeko.

1878ko plano honetan
trenbidearen nondik
norakoa eta Molinaoko
itsasadarrean eginiko
betelanak antzeman
daitezke. Espainiako
Liburutegi Nazionala.
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Referencias:
Astilleros: el marcado con el número 1 es el que tenía el
Estado y en el que se construyó hasta mediados del siglo
pasado. El 2 el que perteneció a la compañía de Caracas y
único que en hoy se construye. Y el 3 el que tenían los particulares.
AA: Trozos del puerto que le fueron cercenados para reducirlos a cultivo, entregados hace 16 ó 18 años ([a contar
desde] 1861) a manos de particulares. Con esto se privó al
puerto de un espacio abrigadísimo de 80 a 100 velas de
todas partes y en el que a principios del siglo pasado fondeaban fragatas de guerra de 50 cañones.
B: Camino carretera de Andoain a Pasages por San
Sebastián, para el cual hubo de cercenar al puerto la
ensenada C.
D: Camino construido de Salinas a Miramarquera con que
se ha inutilizado el saco E, [...] es capaz de 100 a 120 velas
de todas partes. [...]
Este camino [cercena] al puerto una extensión de 84.000 m2.
En comunicación con Barcelona para Navarra y Aragón en
18 ó 20 horas.
No hay mejor puerto desde el Ferrol a Cherbourg
Es tal la importancia de este puerto que Napoleón 1º trató
de fundar en él el primer arsenal y puerto comercial de
Europa, ocupándose en esta colosal [revista] en los años
1808 y 1809 lo más escogido de su cuerpo de ingenieros
que habían presupuestado el plan en la enorme suma de 60
millones de francos.

1861eko planoa, badiaren
egoeraren gaineko
oharrekin. Lanen
norabidea zuzentzeko urte
gogoangarri izan zen hura.
Espainiako Liburutegi
Nazionala.
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1890. urtean landa-guneak
eta baserriak nagusi ziren
oraindik, hirigintzak
eraldatu gabeak.
Itsasbazterrak, berriz, oso
bestelako itxura zuen jada,
kaien, morruen, eta
lehortze zein dragatze
lanen eraginez. Biblioteca
Nacional (Espainia)

Horrekin batera, beharrezkoak izango ziren atoi bat, ekimen pribatuak ezarri beharrekoa, eta portuaren zerbitzura egongo ziren
hainbat eraikin, laguntza, portuko Polizia, aduana eta ogasuna
biltzeko.
Testuinguru horretan, ez dugu ahaztu behar 1868ko azaroaren
14an, Gloriosa izeneko iraultza liberalaren ondoren, herri lanak
arautzeko oinarriak finkatu zituela dekretu batek. Gure gaiari
lotuta, dekretu horrek ekimen pribatuaren parte-hartze zuzenaz
gainera udal eta aldundien esku-hartzea ere bultzatzen zuela azpimarratu behar da, eta, horrekin batera, Estatuaren parte-hartzea txikitzen zuela 7. Pasaiaren lehengoratzeari dagokionez, Foru
Aldundiak gastuen zati bat ordaindu beharko zuen; kasu hori
aztertzeaz arduratzen zen batzordeak esan zuen, halere, lanek ez
zutela portua hobetzera soilik mugatu behar; merkataritza gune
handi bat sortu behar zela, baldintzak aprobetxatuta. Azkenean,
onartu egin zuten ekimena, berehalako inolako ondorio praktikorik izan ez bazuen ere.
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4.2 Ekimen pribatua. Bonifacio Ruiz
de Velascoren parte-hartzea
Edonola ere, Pasaiako portua lehengoratzearen aldeko jarrera hori
ez zen Administrazioan bakarrik sortu. Arlo pribatuan ere izan zen
halakorik. Zentzu horretan, portua hobetzeko proiektu bat egiteko
eskatu zion Jose Azlor de Aragon errege kondeak Gipuzkoako
hainbat jaberekin elkar hartuta Herri Lanen Aholkularitza
Batzordeari 1856ko abenduaren 23an. 1858ko apirilaren 24an
aurkeztu zuten proiektua, eta 43 milioi kobrezko errealekoa izan
zen lanen aurrekontua; finantzatzeko, Pasaiako aduanak ainguralekuagatik eta zamaketa lanengatik 1851tik biltzen zuena eman
ziezaioten eskatzen zuen. Zehazki, hainbat atal zituen proposamenak. Lokatzaren gainean zegoen ubidearen zabalgunea hartzen
zuen lehenak, Kaputxinos penintsulako Real Compañia Asturiana
de Minas enpresaren ontziak igaro zitezen erabili beharrekoa.
Bigarrenak, berriz, hainbat kai Donibaneko ibaiertzean, eta hirugarrenak eta laugarrenak badiaren garbiketa eta hainbat lan osagarri, hurrenez hurren. Guztira, hamar urte beharko zituzten lanak
amaitzeko. Azkenean, ordea, proposamenak ez zuen aurrera egin;
hein batean, Donostiako burgesiaren zati handi bat horren kontra
zegoelako, Donostiako portua lehenestearen aldekoak ziren eta8.

Horiek horrela, Ruiz de Velascok bilera antolatu zuen Errenterian
1868ko apirilaren 18an, Pasaiako portua lehengoratzeari buruz eztabaidatzeko. Bilerak arrakasta handia izan zuen, eta lanak egiteko
proiektua aztertu, eta hori esleitzeko baldintzak eta obrak eginez gero
portuan izango zen mugimendua kalkulatzeko batzorde bat ere osatu
zuten. Zentzu horretan, interesgarria da gogoratzea Bizkaiko Golkoko
portuek garai hartan egoera zaila bizi zutela; izan ere, tarifa konbinazioak aprobetxatuta, trenbide konpainiek kalte handia egingo zieten
inguru jakin bateko merkataritza interesei. Horixe ari zen gertatzen,
hain zuzen, portu horietan, Compañia del Norteren eta Frantziako
Midiren arteko akordioaren ondorioz, Bordeleko portuaren mesederako.
Hala, Madrildik Bordelerainoko bidaia Madrildik eta penintsulako
iparraldeko portuetarainokoa baino askoz ere merkeagoa zen, eta
horrek kexak eragin zituen, 1867ko Kantabriako Ligaren bidez iristen
zirenak10.

Zalantzarik gabe, trenbideak eta zabalgunearen inguruko planteamendu berriak aldatu zuten jarrera hori.
Testuinguru berri horretan, Bonifacio Ruiz de Velascok azpimarratu zuen batez ere lehengoratze horren beharra. 1866ko urriaren
4an Pasaiako portuan biltegiak eta kaia egiteko proiektua aztertzeko baimena eman zion gobernuak, eta 1867ko otsailaren 28rako
amaitu zuen. Hala, 1867ko irailaren 14ko Errege Aginduak obrak
egiteko baimena eman zion. Haren iritziz, oso garesti zirelako ez
zen ordu arte inolako lanik egin Pasaiako portuan, baina horren
oparoaldia aprobetxatzeko beharra azpimarratu zuen, Rio de
Janeiroko (Brasil) portuaren parekoa baitzen. Ruiz de Velascoren
ustez, Bizkaiko Golkoan ez zen Pasaiakoa baino ainguraleku
babesago eta seguruagorik. Beraz, Gipuzkoaren industria eta merkataritza interesentzat ez ezik, beste hainbat probintziarentzat ere
interesgarria zen, Nafarroarentzat, adibidez. Are gehiago, trenbideak eskaintzen zituen abantailak aprobetxatu behar ziren; batez
ere, Pasaia eta Tarragona lotuko zituen itsas arteko linea amaitzen
bazuten. Horren guztiaren ondorioz, kaia eta biltegiak eraiki nahi
zituen Ruiz de Velasco y cia enpresak Pasaiako portuan. Proiektu
apala zen, eta ez zien kalte egingo gobernuaren etorkizuneko
proiektuei9.

Horregatik eta Pasaiako portua hondatzen ari zenez, ez da harritzekoa Errenteriako bilerak arrakasta eduki izana. Une hartatik aurrera
kalkuluak egiten hasi zen batzordea11. Baldintza arruntetan eta beharrezko azpiegitura eta lanekin Pasaiatik bidera litezkeen tonen lehen
kalkulua egin zuten. Hala, garai hartako Gipuzkoako enpresa nagusiek emandako datuen arabera, portu horrek urtean 37.000tik gora
tona hartuko zituela kalkulatu zuten. Kopuru hori motz geratzen zen,
argi eta garbi, ez baitzuen kontuan hartzen bakailaoaren nahiz atzerritik ekarritako bestelako elikagaien inportazioa, kare hidraulikoa
ateratzea, eta hainbat fabrikek sortutako mugimendua, hala nola,
Lasarteko galdategia, Tolosako eta Irurako paper fabrikak, Arrasateko
metalgintza enpresa, probintziako arma lantegia, Azkoitiko eta
Tolosako txapel fabrikak, pospolo fabrikak eta Gipuzkoako beste
hainbat eta hainbat lantegi txiki eta tailerrak. Bigarrenik, probintzia
mugakideek edo ingurukoek eragingo zuten zirkulazioa aipatzen zen,
Pasaiak portua Bilbokoa edo Santanderkoa baino hurbilago baitzuten.
Horiek horrela, meatzeak eta Berako galdategia ere ez zituzten kontuan hartu; ezta Atarrabiako paper fabrikak, Baztan inguruko arbel
harrobiek edota Nafarroako, Arabako eta Aragoiko beste hainbat
enpresak ekoizten zutena ere. Horrekin batera, tarifa murritzak aplikatu beharra azpimarratzen zuten behin eta berriz, beste guneetako
fluxua Pasaiara erakartzeko. Nafarroako, Arabako edo Aragoiko nekazaritza bultzatzea ere beharrezkotzat jotzen zen, produktu horiek
Pasaiatik bideratzeko.
Hala, batzordeak uste zuen urtean 200.000 tonako trafikoa lortzeko moduan izango zirela urte gutxian, beharrezko azpiegitura eta
lanak egin, eta aurreikuspenak betez gero. Horrela, Donostia eta
Pasaiaren artean banatuko zituzten funtzioak berriz ere, iraganean
bezala. Gipuzkoako hiriburuko portu bihurtu behar zuen Pasaiak,
hiriaren oinarri ekonomiko berriek funtzio batez ere industrialarekin
bateraezin egiten zutela kontuan hartuta batez ere12.
Era berean, Donostian jaso eta Pasaiara eraman beharreko produktuen zamaketa lanen eta garraioaren kostua aztertu zuen batzordeak,
eta Donostian gastuak askoz ere handiagoak zirela ikusi zuen.
Abantailak ez ziren merkatze horren ondorio soilik, ordea; izan ere,
garraioaren kostua gutxituta Gipuzkoako eta inguruko probintzietako
industriak eta ekonomia errazago lehia zitezkeen gainerako fabrikekin, eta, horrela, ekoizpena eta irabaziak handitu. Horrenbestez, merkataritzari ez ezik Gipuzkoako ekonomiari ere egingo zion mesede,
oro har, Pasaiako portua txukuntzeak, eta, batez ere, industria sortu
berriari.
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Hala ere eta Ruiz de Velascoren proiektuaren alde egon arren, ez
zela nahikoa erabaki zuen batzordeak. Haren iritziz, askoz ere lan
handiagoa egin behar zen Pasaian, hark iraganean izandako
garrantzia berreskuratzeko. Kostu horiei aurre egin ahalko zion
elkarte bat sortzea zen agian konponbidea, edo Foru Aldundiak lan
horiek bere gain hartzea.
Ildo horretan kokatu behar da Pasaiako, Errenteriako, Lezoko eta
Oiartzungo udalek 1868ko Zumaiako Biltzar Nagusietan egindako
eskaria, Pasaiako portuaren egoera kaskarra zela-eta, Foru Aldundiari
probintziaren interesei begira jokatzeko baimena eman ziezaioten.
Batzorde berezi bat osatzera aholkatu zuen orduan Herri Lan
Batzordeak, bideetarako zegoena eredu hartuta, Pasaiako azpiegituren hobekuntzarekin eta portua lehengoratzearekin zerikusia zuen
gai horretaz arduratzeko, probintziaren ekonomia hobetzeko13.
Hurrengo urtean, 1869an, Hondarribian egindako Biltzar
Nagusietan, beste erabaki bat kaleratu zuen Lan Batzordeak, eta, bertan, plano batekin eta Francisco Lafarga ingeniariaren aurrekontuarekin batera, Foru Aldundiak Biltzarretara bidalitako Pasaiako portuaren
hobekuntzari buruzko espedientea zegoen. Lafargaren iritziz, badia
drainatu behar zen, zirgarako nasak eraiki behar ziren portuaren
sarreran, eta 250 m-ko luzerako zamaketa nasa bat; horrekin batera,
eta bigarren fase batean nasa bat altxatuko zuten Herreran14.
Gainera, kexu ziren batzordekideak, 1861eko lehenengo akordio
hartatik ez zutelako ezertxo ere egin portua hobetzeko. Horrenbestez,
beste batzorde bat hautatzea proposatu zuten, ahaldun nagusia buru
izango zuena. Onartu egin zuten batzorde berri hori, eta portuaren
hobekuntzaren inguruko guztia aztertu, horrekin lotura zuen guztia
kudeatu eta lan horiek egiteko modurik egokiena proposatu behar
zuen15. Hondarribiko Biltzar Nagusien agindua jarraituz, bada,
Pasaiako portua berritu eta hobetzeko proiektua enkargatu zion Foru
Aldundiak 1870eko urtarrilaren 12an Manuel Peironcely ingeniariari;
urte hartako abenduaren 20rako eduki zuen prest16. Proiektu haren
zati bat 1871ko maiatzaren 1eko Revista de Obras Públicas aldizka-

riak (XIX. alea, 9. zenbakia) argitaratu, eta urte berean ere,
Gipuzkoako inprimategiak eskuorri gisa plazaratu zuen.
Hala ere, edozein lan egin aurretik, Gobernuarekin negoziatu
behar ziren portuaren lagapena —estatuak bertan jasotzen zituen
arielak kontuan harturik— eta lanen eta itsasoari kendutako lurren
jabetza erabatekoa. Sustapen Ministerioaren 1870eko otsailaren 8ko
dekretuaren eta urte horretako maiatzaren 12ko legearen bidez lortu
zen hori, eta Pasaia probintziaren esku geratu zen 90 urtez. Beraz,
Foru Aldundiak hartu zuen urtean gutxienez 100.000 tona trafikatzeko lanak egiteko ardura; gainera, hobekuntza lan berriak egin beharko zituen kopuru hori gainditzen bazen. Beste horrenbeste gertatuko
litzateke 500.000 tona baino gehiago mugituz gero17. Bestalde,
1870eko maiatzaren 24an txostena aurkeztu zion Pasaiako portuko
batzorde bereziak Aldundiari, eta Pasaiako portuak behar zituen
hobekuntzak egiteko onena sustapen batzorde bat hautatzea zela
adierazi zion18. Formula hori erabili zen, eta portuko lanak egiteko
baimena eman zion estatuak Aldundiari; horrek Pasaiako portuko sustapen batzordearen sorrera babestu zuen eta 1871n eratuko zen.
Gipuzkoako portu horren aro berria hasi zen orduan, noski, eta berehala ekin zieten lanei; aurrerago ikusiko dugun bezala, baina, eten egin
behar izan zituzten Bigarren Karlistaldiarekin.

4.3 Manuel Peironcely-k Pasaiako
porturako egin zuen proiektua19
Bi kezka planteatzen zituen Peironcelyk. Lehenengoa zen ea portuak baldintza onak zituen edo ez ontziak sartzeko; eta bigarrena,
ea ontziak portuan seguru zeuden eta zamaketa lanak egiteko baliabideak zituzten. Lehenari dagokionez, Pasaiak baldintza ezin hobeak zituela zioen. Portuko sarreraren aurreko haitzek eta ubideko haizeteek zapuzten zituzten pixka bat abantaila horiek. Nolanahi ere, arazo
horiek ekaitza edo haizeteak zirenean soilik izaten zirela onartzen
zuen. Lurrun ontziek ez zuten inolako arazorik, bela ontziei eragiten

zieten horiek. Zentzu horretan, ez zegon ados haitzak leherraraztearekin eta ibaiertzeko nasak ubidean egitearekin, 1869an onartutako
proiektuak adierazten zuen bezala. Ubide horretako ertzak oso hondatuta zeuden, eta ez zen egokia horietan kairik egitea. Beraz, ingeniari horren arabera ez zen nahitaezkoa portuaren sarreran hobekuntzarik egitea.
Bigarren kezkari dagokionez, ontzien segurtasuna arrunta zen, baina onera egingo zuen bere proposamenekin. Haren iritziz, tiraina
nabarmen baretuko zen badiako zati handi bateko ur azpiko trabak
kenduta. Arazo handiagoa zituzten ontziek zamalanetan, ia ez baitzegoen horretarako baliabiderik Pasaian. Horrenbestez, zamalanak
erraztea zen lehentasuna. Badia drainatuta eta ontziralekuak eginda
ontziek errazago egingo zituzten zamalanak, baina itsasgora eta itsasbeheren ondoriozko mailak arazo izango ziren horientzat.
Horregatik, nasa itxia eraikitzea erabaki zuen Peironcelyk; ikusi den
bezala, baina, ez zen ideia berria. Hala, Donibane eta San Pedro
aurrean kaiak egitearen aurkakoa zen ingeniaria, eta portuaren sarreran, itsas hondoan, gorpu hilak ezartzearen alde zegoen.
Horiek horrela, bere proposameneko lan guztien artean Herrerako
itsasartean nasa bat eraikitzeko beharra azpimarratu zuen
Peironcelyk, eraikin horien abantailei (ontziak ur gainean mantentzea)
haizeteetatik babesteko aukera, Donostiaren gertutasuna –komunikazio bide bikainak baitzituen inguruan–, iragazgaiztasun baldintza egokiak eta Norteko trenbidetik hurbil egotea batzen baitzitzaizkien.
Haren ustez Pasaiaren behar handienetako bat ontzien zamalanak
erraztea zenez, nasa egin behar zen portuan lehenik eta behin. Ez
zetorren bat 1869ko proiektuarekin eta Lafargaren planarekin, beraz,
lanen bigarren faserako utzi baitzuten nasa. Izan ere, ahalik eta
gehien mugatu beharko lirateke drainatze lanak. Horrenbestez, nasa-

ren inguruan zetzan haren berrikuntza. Hori zen lan ezinbestekoa
Pasaiako portua lehengoratzeko, eta haren mende egon behar zuten
gainerako lanek. Nasaren zabalerak ezin zuen 110 m-tik gorakoa
izan, eta 600 metro neurtu behar zituen.
Ontzien sartu-irtenak erraztuko zituen dike esklusadun batek lotuko zuen nasa badiarekin. Ontziak nasaren ahora joan zitezen, ubide
bat egin behar zen lokatzean, itsasoa eta badia lotzen zituenaren
luzapena izango zena. Bihurgune itxurako ubide horrek hiru ontzirentzako lekua izango zuen. Gainerakoan, trenbideak ezarriko ziren
nasako kaietan, Norteko trenbidearekin bat egin eta salgaiak
garraiatzen zituzten bagoiak mugiarazteko balioko zutenak.
Antxoko ibaiertzean ere proposatzen zituen Peironcelyk hainbat
lan, lau zatitan banatuta. Trenbideari eusten zion betelana handitzea
zen lehena, biltegiak eta zerbitzuak ezartzeko. Zabalgune horren
erdi-erditik irtengo zen 100 metroko kai-ontziralekua zen bigarrena.
Antxoko hirugarren lana, berriz, ubide nagusiaren tamainako adarra
zen, nagusiaren bidebanatzea izango zena. Azkenik, solairu bakarreko eta trenbidez hornitutako bi biltegi sortzea zen azken lana.
Amaitzeko, Herrerako itsasartea ixten zuen harri-lubeta edo
Salinaseko bidea kentzeko beharra aipatzen zuen Peironcelyk. Harrilubeta hori bota egin behar zen, ingeniariak diseinatutako nasaren
barruan zegoen eta.
Pasaiako portua lehengoratzeko, lan horiek guztiak ezinbestekoak
baziren ere, ez ziren nahikoak instalazio horien beharrak asetzeko.
Horregatik, beste bi gauza ere hartu zituen kontuan Peironcelyk bere
proiektuan. Batetik, nasan sartzen ez ziren ontziei zerbitzu erosoa
emateko beharra. Bestetik, portua lehenbailehen ustiatzeko beharra,
“Herrerako Kai”
zaharraren eta bertako
egoitzen ikuspegia.
Pasaiako Portuko
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arekiko lotura, Antxoko zabalgunearen handitzea —biltegi bat
ezartzeko beste—, kai-ontziralekua, horren alboko adarkadura, eta
Salinaseko harri-lubeta eraisteko lanak ziren horiek. Lan horiek egiteko 9 milioi errealetik gora beharko ziren. Gainerako dirua lanen
bigarren faserako erabiliko zen; alegia, nasaren barneko gainerako
lanak egiteko Antxoko zabalgunea handitzeko eta bigarren biltegia
eraikitzeko. Hain zuzen, lehen lan horiek burutzeko bost urte beharko zirela kalkulatzen zuen Peironcelyk, eta, haren ustez, lanak hasi eta
bigarren urtean izango zen portua ustiatzen hasteko aukera, ontziak
Antxoko kai-ontziralekuan sartzeko eta zama lanetarako ezarritako
instalazioak erabiltzeko moduan egongo baitziren.
Lanak egiteko sistemari dagokionez, neurketa eta balorazio zehatzak
zituzten lanek eta lehenagoko proiektuetara egokitu zitezkeenak
enkante bidezko kontratazioa proposatzen zen proiektuan; gainerakoak Administrazioak egin beharko zituen.
Peironcelyren proiektuak 100.000 tonako merkataritza trafikoak
zituen behar guztiak asetzen zituen, 1870eko maiatzaren 12ko legearen 2. artikuluak lanen lehen faserako eskatzen zuen bezala. Hala,
1871ko ekainaren 9ko Errege Aginduak proiektu horretako lanak egiten hasteko baimena eman zion Foru Aldundiari, eta Peironcelyren
esku utzi zuen horiek zuzentzea.

Bide, Ubide eta
Portuetako Ingeniari
Ramón Peironcely
Elosegi. Idazleak eta
editoreok gure eskerrik
beroenak adierazi nahi
dizkiogu Ramón
Peironcely Jaunari, bere
aitona zenaren argazkia
argitalpen honetarako
uzteagatik.
denbora beharko baitzen nasa eraikitzeko. Bi helburu horiek betetzeko, trenbidearen Antxo aurreko zabalgunea zabaltzea proposatu zuen
Peironcelyk, Ruiz de Velascoren proiektua aintzat hartuta, kai-ontziralekua ezartzea bertan, eta Herrerako itsasartea zeharkatuta
Etxeberritik Salinasera zegoen bidea eraistea. Ia 16 milioi erreal kostako ziren lan horiek guztiak, baina bi alditan egiteko aukera proposatu zuen Peironcelyk. Lehenengo lan premiazkoak egingo zituzten;
haren iritziz, nasarako ubidea, horren itxitura, hegoaldeko barneko
kaiko lehen 200 metroak eta zegokien drainatzea, Norteko trenbideKaputxinos eta Antxoren
arteko burdinbidea,
“Kai Berriak” egin gabe
artean. Pasaiako Portuko
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1871ko abuztuaren 29ko Errege Aginduak Santanderko buru izendatu zuen, halere, baina handik gutxira, urriaren 6an, eszedentzia
eskatu eta lanean hasi zen berriz ere 1872ko urtarrilaren 22ko Errege
Aginduari esker, eta Zaragozako buru bihurtu zen. Egun hartan bertan, ordea, zera eskatu zion Pasaiako Portuko Sustapen Elkarteko
Administrazio Batzordeko presidente Rocaverde markesak Sustapen
ministroari: utz ziezaion Manuel Peironcelyri bere zerbitzura jartzen
eta portuko lanak zuzentzen. Handik egun gutxira lortu zuen baimena, eta, horrenbestez, ez zen hasi Aragoiko hiriburuan. Ordurako eta
1871ko ekainaren 9ko Errege Agindu bati esker, Gobernuaren baimena zuen Gipuzkoako Foru Aldundiak Pasaiako lan premiazkoenak
hasteko. Baskongadetako ingeniari buru Juan de Orensek txosten bat
egina zuen aurrez, eta, bertan, proiektu hori egitera aholkatzen zion
Agintaritzari20. Horiek horrela, 1871ko otsailaren 27an Donostiara

Hainbat merkatal egoitza
kaian. Pasaiako Portuko
Agintaritzaren
argazki-artxiboa.
joan zen Orense bere erabakia hartzeko; Pasaiako portura joan eta
Peironcelyren proposamenaren xehetasunak aztertzeko asmoa
zuen. Francisco Lafargaren laguntza izan zuen bertan, ongi ezagutzen
baitzuen Pasaia, dakigun bezala. Laburbilduta, eta Gipuzkoako Foru
Aldundiak aurkeztutako proiektua onargarria zela azpimarratuta
ere, Antxoko ibaiertzeko lanak aldatzeko aukera eskatu zuen
Orensek, lehorreko kaiaren beste diseinu baten aldeko apustua
eginda; izan ere, 10 eta 20 metro irabaziko zituen horrek horrela;
gainera, aurrekontuari milioi bat erreal gehitzeko beharra adierazten zuen, zirga bideen ordezko lurrunezko atoia erosteko, hain
zuen.
Gainerakoan, Pasaiak portua hobetzeko lanetan jarraitu zuen
Peironcelyk, eta, 1871ko abenduaren 31rako, Gobernuak baimendutako proiektuan aldaketak proposatzen zituen txostena idatzi
zuen21. Proposamen berri horren helburu nagusia Herreran aurreikusitako nasa kentzea zen, drainatze lanekin badiako lasaitasuna
hausten zuen erresaka desagertuz gero. Ixte hormaren oinarriak oso
sakon ezarri beharra zen arazoa. Hala ere, baimenaren zain eta
nasa ezinbestekoa izango zela pentsatuta, Gipuzkoako Foru
Aldundia hasia zen kanpoko lanak egiten; hau da, portura sartzeko
eta lanek iraun bitartean hura ustiatzeko balioko zutenak. Egia esan,
orduan ikusi zuen Peironcelyk hainbat aldaketa egiteko beharra; ez
proposatutako lanetan, baina bai haien ordenan.
Hala, honela laburbil daiteke obrak egiteko plan berria: lehenik
eta behin, sarbide bat zabalduko zuten badiako lokatzean, eta gorpu hilak jarriko zituzten bertan, proiektuan aurreikusi bezala.
Herrerako itsasartearen sarrerara iritsitakoan drainatze lanekin
jarraituko zuten beste 200 metroan eta 6 metroko sakoneran.
Drainatze hori egitearekin batera kaiak eraikiko zituzten lehen aipatutako zabalgunearen iparraldeko ibaiertzean, nasarako pentsatutako lerrokatze eta erabakiei eutsita. Hain zuzen ere, kai horien gainean egingo zuten Antxoko ibaiertzean jarri nahi zuten biltegia, eta

eremu hori Norteko trenbidearekin lotuko zuten burdinazko bide
baten bidez. Azkenik, Salinaseko harri-lubeta bota nahi zuten.
Lan horiek amaitzeko hiru urte beharko zituztela pentsatzen zuten;
beraz, badia garbituta tiraina gutxitzea lortzen zuten edo ez ikusiko
zuten, eta horren ondoren zer lan egitea komeni zen erabakitzeko
moduan egongo ziren. Guztia ongi joanez gero, bi urtean amaituko
zuten proiektua, ixte-dikea eraiki eta Antxoko ibaiertzaren alboko
kanpo lanak eginda.
Lanen hurrenkeran aldaketa handi hori egiteaz gain, baina, beste bi
lan garrantzitsu eranstea ere erabaki zuen Foru Aldundiak. Lehena,
Santa Isabel gazteluaren eta Almirantearen Dorrearen arteko ubidearen aldeetan 60.000 metro koadro drainatzea, ubidea zabaltzeko.
Gobernuaren aurreproiektuan ageri zen, jada, behar hori. 120.000
metro kubo legar eta lokatz ateratzea proposatzen zuen aurreproiektu horrek; orain, berriz, erdia baino ez. Bigarrena, Errege Ontziola
izeneko eremuan, Pasai San Pedro eta Herrerako itsasartearen artean,
zabalgune handi bat egitea. Konponketa tailerrak, biltegiak edo bestelako zerbitzuak jartzeko erabil zitekeen zati hori, lanak egiteko
orduan beharko baitziren. Egia esan, Lafargak 1869ko Biltzar
Nagusietan aurkeztutako planean ageri ziren kai horiek. Hala ere, eta
planteamendu horrekin ados egon arren, Peironcelyren ustez ahalik
eta merkeenak izan behar zuten kai horiek, eta behin-behinekoak ere
izan behar zuten hein batean, karenatze dikea edo dikeak egiteko
orduan erraz eraisteko. Horrenbestez, betelana drainatze lanetatik
ateratako lokatzarekin egitea eta ezpondak harri lehorrez estaltzea
erabaki zuen.
Horiek horrela, 1872ko uztailaren 12an bere proiektua aurkeztu
zuen Peironcelyk, Antxoko ibaiertzaren parean kaia egiteko proiektua
(Proyecto de un muelle paralelo a la ribera de Ancho)22. Hark zioenez,
zurezko kai irtenak honako arazo hauek zituen: behin-behinekotasuna eta iragankortasuna, ez baitzen egonkorra eta ontziak ezin izango
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baitziren bertan kateatu. Horregatik, fabrikako kai bat proposatzea
erabaki zuen, nasarako proiektatutako ixte-dikean hasi eta Antxoko
ibaiertzaren paretik joango zena; ontziak zuzenean kateatuko zituzten bertan. Kai horrek 200 metroko luzera izango zuen, eta beste 25
metro erantsiko zizkioten trenbideko zabalguneko betelanetako
ezpondak haren gainean gera zitezen. Horrez gain, nasarako ubidera
sartzeko badian egin beharreko garbiketa kai osora zabaltzea proposatzen zuen eta Salinaseko harri-lubeta bota nahi zuen, Ernabidotik
(Frantziarako errepidean) Pasai San Pedrora zihoan errepidea eraikitzen ari baitziren.
1872ko abuztuaren 16ko Errege Agindu batek nasa ez baztertzera
behartu zuen, eta 1872ko uztailaren 12ko proiektua onartu zain, egin
nahi zituen lanak aztertzen eta ordura arte aipatu gabeko xehetasunak
ikertzen jarraitu zuen Manuel Peironcelyk. Lan horren guztiaren
emaitza izan zen, Herrerako nasaren kanpoaldeko lanen proiektua,
1873ko otsailaren 15ekoa23. Honako hauek ziren, zehazki, proposatutako lanak: 1) Ubidetik legarra eta hondarra ateratzea, Santa Isabel
gazteluaren eta Almirantearen dorrearen arteko zatia zabaltzeko;
nasarako ubidea zabaltzea eta jatorrizko proiektuan proposatutako 8
gorpu hilen ordez 6 baino ez jartzea, kaia zurezkoa izan beharrean
fabrikakoa izango zen eta; 2) Antxoko ibaiertzaren pare-parean 300
metrok luzerako kaia eraikitzea, 1872ko uztailaren 12ko proiektuak
proposatutako 225 metrokoaren ordez; 3) Kaia eta hori geltokiarekin
lotuko zuen trenbidea berdintzea, lehorretik itsasora arteko garraioa
ahalik eta errazena izan zedin; 4) Kaiko, bideetako eta abarretako
zoladura; 5) Aduanako bulegoak, salgaiak aztertzeko biltegiak eta
bestelakoak hartuko zituzten eraikinak egitea; 6) Errege Ontziola izenekoa berdintzea, material gordailuak eta behin-behineko biltegiak
ezartzeko; proiektu hori 1871ko abenduaren 31n aurkeztu zuten eta
1872ko abuztuaren 16an onartu, eta horretan ziharduten; eta 7)
Ernabido eta Salinas arteko errepidea egitea; proposamen hori ere
1871ko abenduan egin zuten, 1872ko abuztuan onartu, eta amaituta
eta zerbitzu publikoaren esku zegoen. Lan horiek guztiak 1.557.590
pezeta eta 25 zentimo kostatu ziren.
Hala ere, Espainiako giro politikoa guztiz nahasia zegoen ordurako, eta gerra zibila zuten. Egia esan, 1872ko apirilean hasi zen
Karlistaldia, porrot egin bazuen ere. Serranok Mañarian eta
Morionesek Orokietan menderatu zituzten karlistak.
Karlosek berak Beratik gurutzatu zuen muga maiatzaren 2an, eta
Frantziara itzuli behar izan zuen Gobernuaren armadatik ihes egiteko. Zornotzako maiatzaren 24ko ituna izan zen horren guztiaren
emaitza, karlisten buruei beren taldeak antolatzeko astia eman ziena.
Dorregarai iparraldeko armada karlistako buru zela, berriz hasi zen
gerra urte horretan, abenduan. Amadeo Saboiakoak 1873ko otsailaren 11n Espainiako Koroari uko egin izanak, Errepublika aldarrikatzeak eta lurraldeetako altxamenduek kaosa eragin zuten liberalen artean.
Maiatza eta azaroa artean karlistek mendean hartu zuten armada liberala Eraulen, Udaben eta Montejurran. Ordurako, 24.000 inguru gizonez osatutako armada zuten karlistek, eta Euskal Herriko eta
Nafarroako landa eremua ez ezik, hainbat herri garrantzitsu ere kontrolpean zituzten, Tolosa edo Lizarra besteak beste. Ez da harritzekoa,
beraz, Pasaiako portua hobetzeko lanak etenda geratu izana; horiek
horrela, Peironcelyk denbora gutxi egin zuenez Sustapen Elkarteko
zuzendari eta 1873ko urriaren 20an berriz eskatu zuen bide, ubide
eta portuetako ingeniarien taldean sar zezaten.
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Gerra amaitu eta berriz ere lanak hasi zituztenean, jatorrizko
proiektuan hainbat aldaketa eginda. Pasai San Pedro errepidearekin

lotzeko, Madril-Irun errepide nagusiarekin bat egingo zuen errepide
bat hasi ziren egiten Mirakruz gainean eta, ondoren, Salinaseko harrilubeta bota zuten; 1878ko martxoaren 15erako amaitu zuten.
Bestalde, gerra aurretik Jose Patricio Alonsorekin sinatu zuten portua
drainatzeko lanen kontratua. Orduan ere egitura bat ezarri zuten
hormigoizko blokeak egiteko, eta, horrekin batera, bi garabi jarri
zituzten bloke horiek tailerretik zegokien lekura garraiatzeko.
Ingalaterratik ekarritako kateak eta Lasarten egindako bost tornu ere
erosi zituzten gerra aurretik. Hortaz, material hori behar bezala zaindu behar izan zuten; zorionez, ez zuen kalterik izan. Bakea heldutakoan, merkataritzak eraikitzen ari ziren lanak lehenbailehen erabiltzea
erabaki zuten, eta Antxoko aldeko kaian 30 metroko zati bat egiten
ahalegindu ziren. Ontziak kai horretan sar zitezen, draga-ontzia
bidea zabaltzen ari zen lokatzean 1878an; hala ere, gero izango zena
baino txikiagoa zen. Gainera, Antxoko muturraren zati handi bat desmuntatua zuten ordurako. Kai horren muturraren eta geltokiaren
artean eremu berdindu handi bat zegoen, eta zamalanak bizkortzen
lagunduko zuen han lurrunezko garabi batek. Ustiatu beharreko kaia

zabaltzeko balioko zuen zurezko ontziraleku bat ere egin behar
zuten24. Azkenean, 1879an amaitu zuten Antxoko portua, 310 metrokoa, eta hantxe egin zen lehen itsas garraioa, gerora 100.000 tonakoa
izatera iritsiko zena.

4.4 Berrezartze garaiko lanak
Gerra amaitutakoan, enpresa kontzesiodunak akzio berriak jaulki
behar izan zituen urrunago heltzeko. Diru gehitze horri eta itsasoko
trafikoa handitzeari esker, hain zuzen, lehen faseko lanak 1881eko
lehen seihilekoan amaitu zituzten, eta Antxoko portuaz gain, Norteko
trenbideko zabalgunea handitu, hainbat biltegi eraiki eta beste trenbidearekin lotura zuen beste trenbide bat egin zuten25. Hala, lehen talde horretako inbertsioa 3.377.585 pezetakoa izan zen26. Esan behar
da, bestalde, portuak gerraren ondoren hartutako garrantziari esker
lehen mailakoa bihurtu zutela aduana27. Zentzu horretan, positiboa
izan zen, argi eta garbi, urte horietan merkantzien garraioak, oro har,

izandako bilakaera. Izan ere, 1879an 53.410 tona garraiatu ziren;
1880an, 74.651; 1881ean, 103.052; 1882an, 108.884, eta 1883an
126.15128. Merkataritza trafikoaren igoera handi horrek lanen bigarren fasea has zitekeela adierazten zuen, 1870eko maiatzaren 12ko
legearen arabera; izan ere, nabarmen gainditu zen 100.000 tonako
muga. Horiek horrela, lanen lehen fasea amaitu bezain laster izugarri
hasi zen merkantzien mugimendua, eta lanen bigarren fasea hasi
behar izan zuten. Ez dugu ahaztu behar Gipuzkoa bete-betean zegoela murgilduta industrializazioan, eta, beraz, behar berriei erantzungo
zieten instalazioak behar zirela portuan. Hau da, enpresetarako ikatza
eta makinak ez ezik, eta elikagaiak inportatzeko eta bertako eta gainerako probintzietako produktuak —Ebroren itsasertzeko ardoa bereziki— esportatzeko aukera emango zuen portua.
Hala ere eta aurreikuspenak onak izan arren, Sustapen Elkarteak
adierazi zuen ez zela gai lanen bigarren faseari ekiteko, eta 1884ko
urriaren 11n ixtea erabaki zuen enpresak29. Orduan berreskuratu
zituen Foru Aldundiak portuaren gaineko eskubideak, eta aldi berria

1928ko Antxoko
planoa. Molinaoko
itsasadarra kanal bihurtu da dagoeneko.
Eremua urbanizatu da,
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dute, eta orubeetan
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dira. Era berean, XXI.
mendearen hasieran
eraitsi berri diren instalazioak antzematen
dira (Campsa,
Luzuriaga, hiltegia...).
Pasaiako Udal
Artxiboa.
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eragin zuzena eduki zuen, adibidez, portuko sarrera egiteko orduan;
hala, ibaiertzak ez zituzten biribilduko, libratu egingo zituzten baizik,
ontzi handiak errazago sar zitezen. Era berean, urrundu egin ziren
nolabait aurreproiektutik, nasak irekia izan behar zuela uste baitzuten, ez itxia, Pasaiako badiak ontzi handiak hartzeko moduko hondoa
zuelako. Bi horiek izan ziren Colletek aurreproiektuan egindako aldaketa nagusiak, nabigazioan izandako aurrerapenak eta portuan egindako hobekuntzak kontuan zerbitzu hobea eskaintzeko.
Horiek horrela, bigarren talde horretan egin beharreko lanak
zehaztu zituen Colletek. Drainatzea zen lanik premiazkoena, noski,
Sustapen Elkarteak egindako drainatze lanek badiako korronteak
baretu eta tiraina desagerrarazi baitzuten. Horregatik zen ingeniaria
drainatze lanekin jarraitzearen aldekoa, ontzi handiak ibiltzen ziren
lekuetan itsasbehera bizien azpian 8 metroko sakonera lortu arte;
Pasai San Pedron eta Antxon ere egin zituzten lokatz ateratzeak.
Herrerari dagokionez, esan dugu baztertu egin zuela ur gaineko nasa,
aurreproiektuan eta Manuel Peironcelyren proposamenean planteatutakoa. Arazo teknikoek eta drainatze lanen eragin positiboek nasa
libre edo ireki baten aldeko apustua egitera bultzatu zuten Collet;
horren hegoaldeko kaiak 300 metro izango zituen luze eta 5 metro
sakon itsasbehera bizien marraren azpian. Mendebaldeko kaiak, 110
metro luze, eta iparraldean, berriz, ertzean estaldura trinkoa jartzea
eta bost pontoi edo ontziraleku eraikitzea aurreikusten zuten.
Ontzitegi bat eta ontziak konpontzeko tailer bat ere egingo zituzten
Pasai San Pedroko gune horretan; azken hori ere aipatzen zen aurreproiektuan. Nasa egiteko Irunerako errepidea aldatu behar zen, noski, eta alboko lurretan nasa Norteko trenbidearekin lotuko zuten zerbitzu-bideak eta biltegiak egiteko ere erabili nahi zituzten.

Zamalanetan: bi pisuko
trolebusak. Pasaiako
Portuko Agintaritzaren
argazki-artxiboa.
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ekarri zuen obren bigarren faseak. Probintzien ordezkariak Daniel
Ezpeleta eta Ernesto Mourgues kapitalista frantsesekin jarri ziren
harremanetan berehala, obrak egin eta portua ustiatuko zuen elkarte
bat sortzeko, Aldundia ordezkatuta. Haiek Eugenio Pereire enpresariarekin hitz egin zuten, proiektua bermatzeko eta horri bultzada handiagoa emateko. Hala, Ezpeleta eta Mourguesek probintzia ordezka
zezaten 1884ko maiatzaren 13an egindako akordioan, Foru
Aldundiari ekainaren 30erako Espainian egoitza izango zuen elkarte bat, erakundearen konfiantzako pertsonek osatutakoa, aurkezteko konpromisoa hartu zuten horiek30. Elkarte horrek konpromisoa
hartzen zuen, era berean, zabaltze lanak 1885eko uztailaren 1erako
hasteko eta 1889ko ekainaren 30erako bukatzeko. Horrela, 500.000
tonak gaindituz gero bakarrik hasiko ziren hirugarren lan multzoan
pentsatzen. Elkarteak obligazio hori betetzen ez bazuen, ordea,
iraungi egingo zen akordio hori, eta Foru Aldundiaren esku geratuko
zen berriz ere lanak egiteko ardura. Hortaz, eta itun horren arabera,
1884ko ekainaren 17an sortu zen Pasaiako Portuko Elkartea.
Donostian zuen egoitza, baina Parisen zuen Administrazio
Zuzendaritza Batzordea, kapital gehiena frantsesa baitzen.
Lanei dagokienez, konpainiako ingeniari Charles Colletek txosten
luzea idatzi zuen 1884ko azaroaren 20an, eta, bertan, hurrengo urteetarako ildoak zehaztu zituen31. Azken urteetan nabigazioaren arloan izandako aldaketen ingurukoa zen lehen gai interesgarria, eta,
azpimarratzen zuenez, gero eta lurrunezko ontzi handi gehiago iristen ziren Pasaiara. Aldaketa handia zen hori 1869an onartutako aurreproiektuari zegokionez, orduan belaontziak baitziren nagusi. Horrek

Bere txostenean, Antxoko kaia eta Atlantikoaz gaindiko kaia ere
lotzea proposatzen zuen Colletek, baina azpimarratzen zuenez, lotura hori trabatzen zuten hainbat haitz zeuden badiarantz. Haitz horiek
leherrarazteko denbora eta diru asko beharko zenez, harlangaitzezko
kai aurreratu edo wharf bat eraikitzearen alde zegoen ingeniaria. Kai
horren ondoren Atlantikoaz gaindiko kaia aipatzen zuen Colletek;
300 metro luze izango omen zen hori. Horrekin batera, 30 m-ko
zabalerako zerbitzu gune publikoa bat egongo zen; hori, noski, trenbidearekin lotuta. Zerbitzu gune horren atzean, berriz, biltegiak eta
gordailuak egongo ziren. Sarrerako ubidea ere ardatz zuen Colletek;
aipatu ditugu, jada, horren inguruko asmoak. Zehazki eta sarrera garbitu eta zabaltzeko asmoz, Zepetako haitzak eta Gurutzetako muturreko ur azpiko zatia zartaraztea, Kodemaste ingurua eta ubide ertzak
San Pedroraino drainatzea eta luiziak saihesteko Ondartxoko harrobietako eustormak amaitzea proposatzen zuen. Azkenik, lan osagarriei eskaintzen zien atal txiki bat, kai eta errepideetako zoladurari eta
kaietan egin beharreko eraikinei, besteak beste; tarte handixeagoa
eskaintzen zion lehen aipatutako dike ontziralekuari: Sustapen
Elkarteak San Pedroko Errege Ontziolaren gainean egindako zabalgunean egongo zen hori, eta, zabalgune horren hegoaldean ontziak
konpontzeko tailer bat jarriko zuten.
Bigarren lan multzo horren inguruko proiektua 1885eko apirilaren
18an onartu zuten, baina arrazoi administrazioak tarteko, lanak ez
zituzten 1885eko urrira arte hasi; beraz, hilabete batzuk atzeratu
ziren horiek. Zehazki, Herbehereetako Wolker & Boss enpresak hasi
zituen lanak, portua drainatuta, Parisen irailaren 6an izandako lehiaketaren irabazleak. Lan horiek premiazkoak ziren, leku gutxi baitzegoen Pasaian garai hartan. Portura iristen ziren ontziak ez ziren sartzen
lanen lehen fase hartan egokitutako 310 metroko Antxoko kaian.
Beraz, beharrezkoa zen kaia luzatzea eta biltegiak eraikitzeko lurrak

prestatzea32. Handik gutxira arazo larriak sortu ziren, ordea,
Elkartean, bertako merkataritza zuzendari Joaquin Jamar merkataritza
ustiaketa zerbitzuko arduradun zela. Izan ere, kritika gogorrak egin
zizkion zerbitzu teknikoak egindako lanari; Parisen zuen egoitza zerbitzu horrek, eta Collet zen burua, “portuetako lanen ezagutza oinarrizkoenak ere ez zituen ezgaia”. Are gehiago, Pereire taldea Pasaiako
Portuko Elkarte Nagusian sartuta egotea ere kritikatu zuen Jamarrek;
esaten zuenez, finantzei zegokienez talde horrek ez zuen ezertxo ere
egin, aberastea baino ez zuen bilatzen; haren esanetan, talde horrek
ez zuen inolaz ere lagundu Pasaiako lanak bultzatzen33. Hala,
Eugenio Pereire eta horren taldea konpainiako zuzendaritzatik kendu
eta krisia konpondu zenean planteatu zuten berriz ere lanen bigarren
fasea.
Osasun arazoetatik osatuta, Pasaiako Portuko Elkarte Nagusian
sartzeko eskaria egin zion bide, ubide eta portuetako ingeniari
Ramon Peironcelyk –Manuelen semea, hila zen aita ordurako–
Agintaritzari 1886ko abenduaren 14an. Onartu egin zioten eskatutakoa, eta portuko instalazio horietako lanak planifikatzen hasi
zen handik gutxira, ingeniari zuzendari gisa. Ramon Peironcelyk
urte horietan egindako lanak bigarren lan multzo horrekin lotu
behar dira, hortaz. Sarrerako ubideari dagokionez, 1887ko azaroaren 30erako prest eduki zuen Gurutzetako muturra ardatz zuen
proiektua. Hango haitzak leherraraztea eta inguru hartan balizatze
horma bat altxatzea zen asmoa. Ubidea zabaldu nahi zuten horrela, ontzi handiak errazago sar zitezen, Horrekin batera, mutur
hori sakonera handiko ontzientzat arriskutsua izan zitekeela uste
zuten34. 1888ko otsailaren 18ko Errege Aginduak onartu zuen
proiektua, eta urte hartan bertan Fontan y Tedescorekin egindako
kontratuari esker balizatze horma hasi zuten Gurutzetan, eta
hantxe bertan hasitako haitz-erauztearekin jarraitzen zuten35.

Atlantikoaz gaindiko kaia izenekoa ere sartzen zen lan multzo
horretan, Norteko trenbidearen aurrean behar zuena. Harlanduz hasi
zituzten lanak, baina oinarrizko lokatza trinkoa ez zelako 1887ko
abuztuaren 20an izandako mugimendu batek obra berriz planteatzera behartu zituen. Hala, beste proiektu bat aurkeztu zuen Peironcelyk
urriaren 30ean, eta, bertan, zurezko behin-behineko kai bat eraikitzearen aldeko apustua egiten zuen, hori azkarrago eraikiko zutela eta
merkeagoa izango zela pentsatuta. Denbora aurreztea eta fabrikako
kaiaren hautaketa aurreagorako uztea zen asmoa. 120 metroko luzera izango zuen, eta Atlantikoaz gaindiko kaiaren hasierako 10 metroak batuta, 130 metro. Egia esan, ezbeharra gertatu izan ez balitz, handik gutxira egongo ziren Atlantikoaz gaindiko kaiko lehen 150 metroak erabiltzen hasteko moduan, eta, Antxoko kaia luzatzeko Herrerako
nasan eraikitako 60 metroak batuta, 210 metro izango ziren guztira36.
Horrenbestez, metroak irabazteko beharra zuten nola edo hala, baita
Ramon Peironcelyrena bezalako behin-behineko lanaren aldeko
apustua eginda ere.
1888ko apirilaren 12ko Errege Aginduak onartu zuen proiektu hori,
baina 130 metroko luzera hori eskasa geratu zen handik gutxira, eta
1888ko ekainaren 25ean zurezko kaia beste 80 metro luzatzeko beste
proiektu bat aurkeztu zuen Peironcelyk; 210 metro edukiko zituen
guztira, bigarren lan multzoaren proiektuko 310 metroetatik urrun,
halere. Atlantikoaz gaindiko kaiaz gain, wharf-a eta Herrerako nasa
zituen Elkarteak hari zegokion lanak osatzeko. Orduan, Herrerako
kaiak bigarren lan multzoaren ondoren eraikitzea erabaki zuten, sakonera txikiagoa zutenez ez zirelako besteak bezain erabilgarriak (nasa
irekia zenez eta ez ur gainekoa, 5 metro); wharf-a (haitz muturraren
gaineko kai aurreratua, Antxon ur azpian zegoena) ordezkatu behar
zuen fabrikako kai aurreratua egiteko, berriz, gutxienez bi urte beharko zirenez, Atlantikoaz gaindiko kaiaz arduratu behar zuten37.

Zamalanetan: ikatza.
Pasaiako Portuko
Agintaritzaren
argazki-artxiboa.

I 91

amaitu zituzten kaiak eta betelanak, baina bideak, oholtzak eta
biltegiak egiteko lanak eten egin zituzten, lehen aipatutako krisi
larriagatik39.

Txirrikaren (“cabria”
delakoaren) bidezko
zamalanak: PYSBErako
Diesel motorra (1953).
Pasaiako Portuko
Agintaritzaren
argazki-artxiboa.
Ordurako, hain zuzen, proposamen berria zuen aurkeztua
Peironcelyk, wharf-a ordezkatuko zuen kai aurreratuaren ingurukoa. Egia esan, Charles Colletek 1884ko azaroaren 20ko proiektuan planteatutakoaren aldaera zen, 1885eko apirilaren 18ko Errege
Aginduak onartutakoa baina enpresan sortutako krisi larriagatik etenda geratutakoa. Lan trinkoarekin ahalik eta espazio gutxien betetzearen aldekoa zen Collet, badiaren berezko martxa ez zapuzteko.
Badiaren erdialdeko drainatze lanak amaituta eta erresakaren inguruko kezkak uxatuta, ordea, lan handiago bat egin nahi
Peironcelyk, Colleten wharf-ari buruzko proiektuko fabrikako kaiaren azalera eskasa baztertuta. Horregatik, kai aurreratu edo kai
mutur bat egitea erabaki zuen, kai lerro luzeagoa eta ontziak horren
bi aldeetatik amarratzeko aukera lortzeko. Bi aukera planteatzen
zituen horretarako: lan metalikoa edo fabrikakoa; azkenean, bigarrena hautatu zuen. Zehazki, Antxoko eta Atlantikoaz gaindiko
kaiak lotuko zituen trapezio itxurako mutur trinkoa nahi zuen.
Honako hauek ziren hautatu zituen neurriak: 100 metroko luzera
ekialdeko kaiarentzat, 128 metrokoa mendebaldekoarentzat eta
100ekoa iparraldekoarentzat edo sarrerakoarentzat. Gainerakoan,
zerbitzu-bideak, oholtzak eta biltegiak jarriko zituzten kai aurreratu horretan38.
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Proiektu hori 1888ko abenduaren 7ko Errege Aginduak onartu
zituen, eta Wolker & Boss enpresak hasi zituen lanak 1891ko
maiatzean; ordurako Peironcely ez zegoen enpresan. Izan ere,
enpresa horren zerbitzura lau urte egin ondoren, alta eskatu zuen
bide ingeniarien taldean. Ez dakigu Elkarte Nagusia zergatik utzi
zuen, baina elkarteko nagusien eta Gipuzkoako Foru Aldundiaren
arteko tentsioa ere handiagoa zen garai hartan. Egoera okertu izanak izango zuen eraginik akaso konpainia uzteko erabakian.
Nola edo hala, 1890eko urriaren 6ko Errege Aginduak estatuaren
zerbitzuan sartzeko baimena eman zion, eta handik gutxira
Leonera bidali zuten. Kai aurreratuari dagokionez, berriz, 1894an

Atlantikoaz gaindiko kaiaren lehen zatian izandako ezbeharren eta
lan berrietan sortutako arazo teknikoen ondorioz, bigarren multzoko
lanak ez ziren 1889ko ekainaren 30erako amaitu, hala aurreikusita
bazegoen ere. Orduan, lau urteko luzapena eskatu behar izan zuen
Elkarteak, eta Foru Aldundiak onartu egin zuen40. Hala, 1893ko ekainaren 30a zen lanak amaitzeko epea. Hala ere, lanak ez zituzten
behar beste aurreratu, 1889ko amaieran Ramon Usabiaga probintziako ahaldun eta Aldundiaren ordezkari gisa Elkarteko Administrazio
Batzordeko kideak adierazitakoaren arabera; izan ere, egun horretarako lan garrantzitsu asko zituztela amaitzeko jakinarazi zien
Elkartekoei, eta Elkarteko presidentearekin hitz egiteko eskatzen zion
Aldundiari, lanak berriz hasi eta aurreikusitako egunerako amaituta
egon zitezen41. Ezpeletako baroiak uxatu zituen kezka eta, esan zuenez, lanak eta Elkartea ondo zihoazen42. Haren hitzak sinesgarriak
izan ziren oso, baina ez ziren nahikoa izan Elkartearen eta
Aldundiaren arteko liskarra saihesteko, 1893ko ekainaren 30ean
amaitu gabe baitzeuden lanak. Horiek horrela, 1893ko apirilaren
28an eten egin zuen Aldundiak kontzesioa, eta ukatu egin zuen
Elkarteak eskatutako lau urteko luzapena. Urte oparoen ondoren
–dirua jarri zuten akziodunei %7tik gorako dibidenduak eta akziodunei %2ko interesak ordaindu zizkieten–, urte “zailak” iritsi ziren,
Javier Markinaren hitzetan, eta 433.651 pezeta baino ez zituzten
inbertitu lanetan43. Liskar gogorrak izan zituzten bi aldeek garai
horretan, baina beste azterketa batean aztertu ditugunez, ez diogu
horri tarterik eskainiko44.
Esan nahi dugu, halere, azkenean akordio batera iritsi zirela
Elkartea eta Aldundia, 1901eko abenduaren 30ean izandako akziodunen ezohiko biltzar nagusian45, eta Aldundiak konpromisoa hartu zuela bigarren multzoko lanak egiteko beharrezkoak ziren baliabideak jartzeko; horrenbestez, 1.200.000 pezeta jaulki zituen
Elkarteak 500 pezeta nominaleko obligazioetan, eta horien interes
eta amortizazioak parekoa eta urtean %4ko interesa bermatuko zizkion probintziari. Era berean, 1884ko obligazioak, %5era zirenak,
pareko %4ra trukatzeko konpromisoa hartzen zuen Aldundiak, eta
kontzesioa amaitu bitartean ordaintzeko. Elkarteak, berriz, estatutuak aldatzeko konpromisoa hartzen zuen, bai eta Pasaian jardungo
zuen bederatzi laguneko Administrazio Batzordea sortzeko ere;
bederatzi lagun horietatik bost Aldundiak hautatuko zituen, eta beste laurak, berriz, akziodunek.
Testuinguru berri hartan, berehala hasi zituzten lanak. Egia esan,
1898ko abenduaren 16ko Errege Agindu batek lanak jarraitzeko
eskatu zion Elkarteari, bigarren faseko lanak lau urteren buruan
amaitzeko46. Hala, agindu horri kasu eginez, uztailetik ingeniari
zuzendari zen Eduardo Lopez Navarrok Atlantikoaz gaindiko kaiaren behin betiko proiektua aurkeztu zuen urriaren 10ean, eta
lehendik zegoena (fabrikako eta zurezko 210 metrokoa) burdinazko beste 90 metrorekin luzatzea erabaki zuen. Dena den, lan hori
alferrikakoa zela ohartarazi zuen, garai hartan trafiko handia baitzegoen Pasaian. Horiek horrela, balio ez zuten zatiak ordezkatu eta
zurezko zatia konpontzearen eta aurrerago minerala ontziratzeko
burdinazko kai bat eraikitzearen aldekoa zen gehiago47. Hala ere,
onartu egin zuten proiektua 1900eko irailaren 27an, Lopez
Navarrok adierazitakoak kontuan hartuta lana atzeratzea erabaki
bazuten ere. Beraz, 1902ra arte metalezko kaiak ez zuen ordezkatu 210 metroko zurezkoa48.

Era berean, 1899ko azaroaren 28an 1894tik egiteke zegoen kai
aurreratuaren beste proiektu bat aurkeztu zuen ingeniariak, lehen
aipatu bezala. Egia esan, Pasaian salgaien mugimenduak behera egin
zuenez, ardoaren salmentarekin lotutako pipak gordetzeko erabiltzen
zuten hura, eta, horrenbestez, bi bide bakarrik ezarri zituen orduan
instalazioetan: garabientzat zen bata, eta mendebaldeko bagoientzat,
berriz, bestea, haren parekoa49. Are gehiago, Herrerako nasako sarrerako kaiaren proiektu bat ere aurkeztu zuen Lopez Navarrok, 1905
arte eraikiko ez bazuten ere50.
Lanek martxa ona hartu zuten arren, Elkarteak ezin izan zituen
konpromisoak aurreikusitako epean bete, eta 1903an lau urteko beste luzapen bat lortu zuen. Horiek horrela, Ministerioaren 1903ko
abuztuaren 10eko ebazpen batek hainbat lan egitera behartu zuen
Elkartea, bigarren fase hori behin betiko amaitzeko. Ordurako eta
estatutu berrien ondorioz Elkartean izandako aldaketen ondorioz,
Ramon Elosegi zen ingeniaria, Ramon Peironcelyren lehengusua.
Hala, bada, 1903ko abenduaren 3rako ingeniari zuzendari berriak
prest zuen Atlantikoaz gaindiko kaia 90 metro luzatzeko proposamena; metro horiek hormigoi armatuz egingo zituen51. Itxura denez,
Atlantikoaz gaindiko kaia —300 metrokoa— amaitzeko garaia zela
uste zuen Gobernuak. Zentzu horretan, ezin dugu ahaztu 1900etik
aurrera piztu egin zela nolabait Pasaiako portuko salgaien mugimendua52; hala ere, lan hori urteko 500.000 tonako trafikoa lortu arte
atzeratzearen alde zegoen Elosegi. Azkenean, hormigoiz estali zuten
zorua, eta altzairu laminatuzko habe eta habexkak erabili zituzten
babesteko eta herdoiltzearen ondorioak saihesteko53.

1903ko abuztuaren 10eko xedapen horrek Pasai San Pedron karenatze-dike bat eraikitzera ere behartzen zuen Elkartea, 1898ko abenduaren 16ko Errege Aginduak atzeratutakoa; Elosegi ez zegoen lan
hori egitearen alde, garai hartako trafikoak ez baitzuen lan hura justifikatzen. Dike hori egitearen eta Atlantikoaz gaindiko kaia luzatzearen ordez bokalean Arando Grandeko topea egitea eskaini zuen. Hala
ere, 1904ko urtarrilaren 10erako Elosegik idatzia zuen Karenatzedike lehorraren proiektua. 1869an onartutako aurreproiektuan San
Pedroko elizaren inguruan kokatzea hautatu zuten, baina Elosegik
baztertu egin zuen leku hori, zimendu egokia ez zuela uste baitzuen.
Are gehiago: arrazoi horregatik beragatik baztertzen zuen badiaren
hegoaldean jartzea, hau da, Atlantikoaz gaindiko kaitik Kaputxinos
penintsulara. Horregatik jarri nahi zuten iparraldeko ibaiertzean,
Donibaneko lurretan, hango kordeldegiaren inguruan54. Azkenean,
ez zuten hori eraiki, baina bai saiheskako ontziraleku bat Pasai San
Pedron. Gainera, 1904ko ekainean Herrerako sarrerako portuko lanak
hasi zituzten eta, uda hartan bertan hormigoizko horma bat altxatu
zuten Arandon55. Txosten horretan bertan (8. or.) iragarri zuten 30
tonako potentziako garabi elektriko bat jarriko zutela kaia urreratuan.
Gainerakoan, kai horretan agertu ziren zirrikituak konpondu behar
izan zituzten, eta Atlantikoaz gaindiko kaiko biltegiak egin zituzten;
bigarren multzoko lanak 1906an amaitu, eta urte hartako maiatzaren
23ko Errege Aginduak onartu zituen56.
Hala, eta hainbat urtean liskar ugari izan ostean, amaituta zeuden
bigarren faseko lanak. 1906tik aurrera inbertsio gutxi egin zituzten,
eta horrek haserreak piztu zituen berriz ere Elkartearen, Aldundiaren
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eta portuaren erabiltzaile nagusien artean; azkenean, 1926ko
maiatzaren 21eko Errege Dekretuak portua Estatuaren esku utzi
zuen berriz ere, eta Lan Batzorde sortu berriari itzultzeko eskritura
hori hurrengo urteko urtarrilaren 11n sinatu zuten57.

4.5 Ondorioa
Pasaiara industrializazio prozesua eta modernizazioa ekarri zituen
hamarkadetan bihurtu zen hori probintziako industria portu
garrantzitsua. Gauza jakina denez, aduanak barnealdetik itsasertzera
eta mugara ekarri zituzten 1840ko hamarkadako lehen urteetan, eta
horrekin batera industrializazio prozesu mantso baina iraunkorra hasi
zen Gipuzkoan, portu egitura egokia edukitzera behartzen zuena.
Donostiako portua egokitzea pentsatu zuten aurrena, baina portu
horrek oso aukera mugatuak zituela ikusi zuten berehala. Horregatik,
Pasaiako portua moldatzea erabaki zuten, XVIII. mendean izandako
funtzio banaketari helduta. Trenbidea, Irunerako errepidea eta portua
aurrerapen handiak ziren probintziako komunikazio bideei zegokienez. Hala, Donostiako burgesiak Pasaian ikusi zuen aukera egokiena.
Azkenean, baina, tokiko kapitala ez zen izan nahikoa proiektua
bultzatzeko, eta atzerrira jo behar izan zuten dirua lortzeko, probintziako erakundeen begirada zorrotzaren azpian, betiere. Horiek
horrela, hamarkada gutxi batzuen buruan industria portu garrantzitsu
bihurtu da Pasaia, 1870eko maiatzaren 12ko legeak finkatu bezala,
garaian garaiko merkataritza trafikoak eskatutako hainbat lan eginda.
Biltegiak gauez. Pasaiako
Portuko Agintaritzaren
argazki-artxiboa.
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Itsasbazterreko arrantzako patroi galaiko-pasaitarra
izan zen nire aitona Candido Rincon Rincon-i
(1910-1998), eta Itsasozko eta Burdinezko gainerako
Gizon eta Emakume guztiei

P

5.1 Sarrera:
langile identitatea1

ASAIA, SALBUESPENA DELA DIRUDIEN ARREN, EUSKAL
Herri askotarikoaren araua berresten duen beste kasu bat baino ez da: identitate komuna
osatzen duten jatorri askotako biztanleak hartzen dituen herri bat.
Nortasun horren oinarria, baina, ez da talde etnokultural baten partaide izatea –ondorengo gizaldiek hori eraiki, berreskuratu eta aldarrikatuko duten arren–, baizik eta funtsezko beste faktore bat, askotan
komunitateen motor kultural gisa aintzat hartu ez bada ere: alegia,
lana eta klase bateko kide izatea.

Pasaiako barruti guztien eta are badia osoaren izaera langileriari
oso lotuta egon da; ohiturak, nahaste urbanistikoa, industria-eraikinen kopuru handia edota Gipuzkoako hiriburuaren erdialdearekiko
–merkataritzari, zerbitzuei eta azken bolada honetan berpizten ari
den turismo berriari askoz ere emanagoa– kontraste nabarmena dira
ezaugarri nagusietako batzuk. Jatorri desberdinak gorabehera,
arrantzako, portuko eta hauen inguruan sortu ziren sektoreetako
esku-lan zail, astun eta arriskutsuak Pasaiaren eta honen antzeko
beste hainbat herriren berezko langile-izaera garbia eraiki zuten.
Horrez gain, merkataritza espezifiko txikia hauspotu zuen: janaridendak, lanerako eta arrantzarako arropa-dendak, pentsioak eta
ostatuak, apopilo-etxeak, etab., denak langile-populazio horri
zuzenduta eta honen menpeko.
Dena den, lana ez da multzo monolitikoa. Alderdi praktikoa,
materiala eta aberastasuna sortzekoa, alderdi kulturala, haren inguruko ohiturak, langileen diskurtsoak eta karakterizazioa,… izaera
askotarikoaren erakusgarri dira guztiak. Lana gizarte-eremua da eta,
beraz, klase-gizarteak modelatzen du. Hartara, herri honen ardatz
nagusiak lana eta langileriaren kultura direla diogunean ez dugu
esan nahi bertako biztanleek, mekanikoki, langileriaren, sozialismoaren edo iraultzaren aldeko ideologiarako joera dutenik.
www.gipuzkoa1936.com
Gipuzkoako Foru
Aldundia.
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Esan gabe doa langileen guneetan, baldintza materialen eraginez, langileriaren aldeko aldarrikapenek eta protestek oihartzun
handiagoa izaten dutela; nolanahi ere, ingurune honek ez du zertan
ekarri berekin kultura proletario edo iraultzaile bat, ez du zertan
ekarri ikerlan honetan Langile Kultura deituko duguna. Baldintza
horien eraginez sortzen dena artikulu honetan Lanaren Kultura deituko duguna da. Alegia, gizarte-talde bat lan eta bizi baldintza
zehatz batzuen menpe bizitzean bereganatzen dituen balioak, usadioak eta ohiturak. Gerora, usadio, ohitura eta balio hauek, beharbada, Langile Kultura –klase-kontzientzia eta politika dario, berez,

Saregileak. MEIPI ote?.
Pasaiako Portuko
Agintaritzaren
argazki-artxiboa.
kontzeptuari– osatuko dute, baina hau hainbat baldintza subjektibo
eta testuinguruari loturikoen menpe egongo da betiere.
Edozein modutan, Pasaiaren nortasunak Lanaren Kulturaren eragina
du bereziki, eta bizirik dirau egun, bertako arrantzaren eta fabriken
jarduera edota biztanleen autokontzientzia maila gorabehera.
Izan ere, portua bizirik dago oraindik, 1.500 bat lanpostu zuzenekin2,
txatarra eta produktu siderometalurgikoak garraiatzen dituzten ibilgailu astunak etengabe dabiltza joan-etorrian, Pasaiako biztanle gehienek besteren kontura lan egiten dute artean, eta honek ez digu
ahazten uzten zer garen eta nongoak garen.
Gaur egun gazteak Luzuriagaren edo Lasaren lantegietan,
PYSBEren fabriketan, edota Lertxundiren, Andonaegiren edo Lopez y
Barros-en arrantza-ontzietan lanean ari ez diren arren, gogoan dituzte
oraindik haien aurrekoen lantegien izenak eta ontzien orriak.

eta halaber langileek beren interesak erarik erradikalenean defendatzeko sortutako erakundeen substratua: II. Errepublikako grebetan
bezala, edo errepresioa oso handia den garaietan, gerraostean bezala,
klase-kontzientziaren aldeko borrokaren abangoardia.
Hainbat faktore baldintzatzailek eragiten dute fase batetik bestera
pasatzeko orduan, eta horietako asko, gainera, elkarri lotuta daude:
lehenaldi hurbileko borroken balantzea, eskualdean produkzio-sektore erabakigarrietan langile-klaseak duen indarra, sektore horien
egoera –horren arabera, aldarrikapenak eta kontzientziazioa ahuldu
edo indartuko dira– berezko kultura politikoaren bilakaera, munduko
ekonomiak hurbilekoan dituen ondorioak, komunitate bakoitzaren
iraultza-tradizioen ekarpena, errepresio politikoaren maila, oinarrizko
eskubide nazionalen aldeko borrokaren intentsitatea, langileriaren
auziak oinarrizko eskubide nazional horiek defendatzen dituztenen
diskurtsoan duen garrantziaren maila, etab.

Beraz, ezin ditugu gure lehenaldia eta gure orainaldia alde batera
utzi; gure herriaren pertzepzioa, honen kokapena gure herrialdean
eta gure egoera haren barnean gure eta gure aurrekoen bizipenen araberakoa izango da. Den-denak, bizipen guzti horietatik hasi eta hirigintzako egituretaraino, lanari lotutako kulturara, haren gabezietara
eta borroketara garamatza, baina ez dugu ahaztu behar kultura hori,
berez, kontraesankorra dela.

Dena den, klase-fakotrea, kristalizazio-maila ezberdinak dituen
arren, gizartean txertatuta dagoenez, beste diskurtso eta identitate
batzuen eragina jasotzen du eta hauekin nahasi egiten da, batzuetan
era dialektikoan eta beste batzuetan modu kontraesankorrean. Esate
baterako, langile-kontzientzia mailaren eta kontzientzia nazionalaren
arteko korrelazio argia dago; alegia, langile-kontzientzia handiagoa
den heinean, handiagoa da kontzientzia nazionalarekiko akordioa
hasieran, hurbilketa ondoren, eta, azkenik, atxikimendua.

Langileriaren kultura gizarte-talde zehatz baten nortasunari eta
egoera psiko-sozialari dagokio; langile-klasearen kultura beraren
haztegia da eta harengana iristeko baliabiderik egokiena izan daiteke,

Aukerako kidetasunekoa dei genezakeen prozesu honen oinarrian
dago, hein handi batean, nazioarteko sistema ekonomiko, politiko eta
ideologikoan izandako aldaketak, eremu lokala eta nazionala gain-
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jotzen duguna adierazteko; hau da, giza-talde bat besteengandik
bereizten duten ezaugarriak eta hartako gizabanakoak identifikatzeko
erabiltzen duguna: errituak, mitoak eta batez ere hizkuntza.
Bestalde, klase-kultura eta, zehatzago esateko, langile-kultura
dugu. Kultura hau oinarritzen da, batez ere, giza-talde batek lanaren
inguruan dituen ohitura, arau eta balioetan. Toki eta garai honetan
Pasaiako langileria da horietaz baliatzen dena bizimodu eta lan-baldintza zehatz batzuetara egokitzeko eta, era berean, berezko identitate bat sortzeko. Kulturaren kontzeptuaren adiera hau ez dago adiera
etnokulturala bezain zabaldua, baina horrek ez du esan nahi egokia
ez denik. Hemen darabilgun kulturaren beste adierarekin, etnokulturalarekin, duen harremana ezinbestekoa da lan honen argudiatzea
garatzeko.
Dena den, klase-kulturaren kontzeptuak ez du berez argitzen orain
arte esan duguna baino askoz gehiago. Klase-kultura izateak ez du
bermatzen klase-kontzientzia izatea nahitaez, eta are gutxiago azken
honek jarduera politikoari bide emango dionik.

MEIPIko sarrera eta
enpresako Ostatua.
Pasaiako Portuko
Agintaritzaren
argazki-artxiboa.

ditzen dituztenak eta Pasaian Euskal Herriko beste zenbait eskualdetan baino areagotuagoak agertu direnak.
Pasaian –etorkin asko ditu, gehienbat galaiko-portugaldarrak– klase-faktorearen aldarrikapen nazionalaren mugimenduaren arteko
bateratasunak hainbat alderdi ditu, baina ezaugarririk garrantzitsuena
da mugimendu politiko jakin batean gauzatzen dela, boto-banaketa
zehatzak adierazten duenez. Udalerriaren eta bertako barrutien arlo
soziopolitikoan izaten diren fenomeno asko ezin dira azaldu bi
komunitate bereizten dituen ikuspuntutik. Izan ere, perspektiba
honek ez ditu kontuan hartzen herri honek eta Euskal Herriko beste
hainbatek duten errealitate soziala, klase-faktorearen bilakaerak eta
langileen identitatea, edo honen zati handi bat behintzat, aldarrikapen nazionalarekin bat egiteak oso markatuta dagoena.
Eta hori dena gertatzen da Pasaian, klase-faktorearen inguruan
identitatea eraiki duen Euskal Herriko herri batean. Baina ez dugu
salbuespentzat hartu behar, beste kasu bat baino ez da. Nolanahi ere,
Pasaiak badu zor bat berekiko eta bere nortasunarekiko: bere identitate sozialaren bilakaera eta jatorria barnetik aztertzea.
Beraz, artikulu honen gai nagusiari ekin aurretik, aztertu egin behar
ditugu, labur-labur bada ere, aurrerago erabiliko ditugun kontzeptu
pare bat: Kultura eta Identitatea.

5.2 Kulturaren kontzeptuari buruzko zenbait ohar labur
Kontzeptu gutxi egongo dira Kulturarena bezain zabalduak eta
hain polisemikoak. Behin eta berriz entzuten ditugu kultura politikoa,
kultura orokorra, enpresa kultura edo kultura zibikoa bezalako terminoak. Gizarte zientzien arloan ere, Kultura hitzari lotutako hainbat
esanahi ditugu.
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Artikulu honetan bi adiera nagusi erabiliko ditugu. Alde batetik,
etnokultura terminoa erabiliko dugu eskuarki identitate kulturaltzat

Langileriaren kultura eratzeko orduan, Pasaian eta mundu osoan,
bi fase bereizten dira: Lanaren Kultura, alde batetik, eta Langile
Kultura, bestetik. Horiek horrela, Lanaren Kulturan, langileriaren kulturaren ezaugarri guztiak ditugu –ohiturak eta usadioak, arauak eta
balioak-, bizimodu eta lan-baldintza zehatzek bereizten duten komunitate batek bereganatutako baliabide gisa.
Hasiera batean pentsa genezake ingurune sozio-produktibo zehatz
batera egokitzeko ohiturak eta usadioak, arauak eta balioak hartzearen prozesu honen “berezko” ondorioa pixkanaka gero eta klasekontzientzia handiagoa lortzea litzatekeela. A priori, hala izan behar
duela dirudi. Leku ezberdinetako baina gizarte-jatorri bereko jendeak
arazo berak dituenez, lanaren latza, soldataren miseria, langabeziaren izua... berdin sentitzen duenez, langile bakoitzaren bizipen pertsonal horiek egunero sozializatzen direnez, pentsa dezakegu Lanaren
Kulturak ezinbesteko garapena izan behar duela: Langile Kulturari
bide emango dion kontzientzia, gerora, gainera, langile-klasearen
interesen aldeko antolakuntza eta mobilizazioa ekarriko duena.
Hala ere, ez da inondik inora ere hala gertatzen. Izan ere, langileriaren kultura deitu dugunaren barnean dagoen Lanaren Kultura faktore soziopolitikoen menpe dago erabat eta oso funtzio kontrajarriak
har ditzake langileen kontzientziaren eta antolakuntzaren aldeko
borrokaren indar-korrelazioan. Hortaz, klaseen arteko indar-korrelazioaren emaitzaren arabera, lanaren kulturak zein norabide hartzen
duen, langileriaren kultura garatu edo atzera egingo du.
Esate baterako, ez dute esanahi bera, ez Pasaiako langileriaren kulturaren bilakaeraren intentsitatean ez norabidean, 1931tik 1936ra
arteko grebak –Lanaren Kulturaren elementuak Langile Kultura osatzera ere iritsi ziren– edo frankismoak langile mugimendu iraultzailea
zapaltzea; azken honek langile-klasearen interesen kontrako ideia
arrotzak sartu zituen Lanaren Kulturan: nazional-katolizismoa, mirabekeria edo goranahia, besteak beste. Eta ez du, jakina, esanahi bera
edo garrantzi bera, bakailaoaren industriak PYSBEren inguruan izan
zuen garapenak edota Luzuriaga ixteak.
Nolanahi ere, Pasaiaren identitate modernoaren osaketan klasefaktorea ezinbestekoa dela pentsatzeak ez du esan nahi inondik inora
identitate etnokulturalen garrantzia ukatzen dugunik. Izan ere, gure
ustez, langile-kontzientzia handiagoa den heinean, hasieran, elkarulertze bat izaten da haren eta kontzientzia nazionalaren artean,

ondoren bien arteko hurbiltze bat, eta azkenik, kontzientzia nazionala hartu egiten da. Gure iritziz, hauexek dira prozesu hori baldintzatzen
duten faktoreak:
•Langile-klase osoaren, eta bereziki, etorkinen segmentu etnokulturalaren berezko faktoreak: lehenik eta behin, kontuan hartu
behar dugu internazionalismo proletarioa beti izan dela oso
garrantzitsua langile-kulturan. Hau ez da inolaz ere munduko herritartasuna aldarrikatzen duen printzipio kosmopolita bat; internazionalismo proletarioaren arabera, ordea, munduan langile-klase bakarra dago eta herri eta nazio guztiek dute inperialismoaren aurrean
defendatzeko eskubidea. Euskal Herriaren kasuan, gainera, berezko
ezaugarriak ditu kontuak, Jon Maia bertsolariak Tierras vascas, abuelo izeneko artikulu zirraragarrian laburbiltzen digun bezala. Hona
hemen artikulu horren paragrafo pare bat:
Fue más tarde cuando tus mismos valores, la misma línea
invisible, el mismo hilo de conciencia que atravesó la península en tren, llevaron a tu hijo a luchar por esos mismos ideales de libertad y dignidad, esa lucha que igual que a ti, le
llevó a dar con sus huesos en la cárcel. Qué cruel es comprobar de padre a hijo que la lucha por la dignidad, que
enfrentarse de cara, hace que, después de tanto tiempo, la
represión toque la puerta de la misma casa. Pero qué hermoso es comprobar que estamos en el sitio adecuado, y al mismo tiempo, qué bello es pensar que es la misma trayectoria
que vosotros empezasteis hace 70 años en Albacete, en

Extremadura, la que nos ha llevado a todos tus nietos a ser
euskaldunes y de izquierdas, de lengua y de corazón. Es
emocionante pensar que todo tiene una coherencia y un
porqué, que la historia te enseña que estás en el sitio adecuado, fiel a unos valores y principios que son universales y
atemporales. Es hermoso sentir, abuelo, que son esos mismos valores tuyos, germinados en la selva albaceteña, los
que han llevado a toda nuestra familia a permanecer en el
mismo sitio que tú estabas, ahora en tierras vascas. La misma
conciencia que siempre nos ha mantenido con la dignidad
del apaleado, de los sin voz, de los explotados y de los olvidados. Porque son miles los emigrantes-desterrados que llegaron de otras tierras que encontraron su espacio vital en ser
de izquierdas y euskaldun. Los que en esta lucha encontraron un lugar en el mundo, un espacio vital donde ser coherentes con ellos mismos y la nueva tierra que les daba de
comer.
Esta lucha fue casi el único puente de integración verdadera
a esta cultura, para muchos comunistas y socialistas llegados
de otras tierras. Nuestros abuelos y nuestros padres no eligieron seguir por el camino más difícil por casualidad.
Aquellos que recién llegados de otros lugares apostaron en
su día por mandar sus hijos a aquellas ikastolas de entonces.
Apuesta que muchos que se creen más vascos que nadie,
con label y pedigrí, nunca hicieron. Fueron miles de belarrimotxas, hezurbeltzas, maketos, que gracias a una concien-

“Kai Berriak” eraikitzeak
sortutako aldaketen
artean, Molinaoko bokalea
tokialdatzea aipa
dezakegu (1950.eko
hamarkadan zehar).
Pasaiako Portuko
Agintaritzaren
argazki-artxiboa.

cia hereditaria socialista, comunista, libertaria, hace 30
años, entendieron enseguida que era la misma mano que les
ahoga allí, la que ahogaba a este pueblo y su cultura. Por
ello decidieron amarlo, conocerlo, sentirlo y defenderlo. Por
respeto. Porque ellos, o sus padres, sabían lo que era estar
oprimidos y negados de identidad en León, Albacete,
Extremadura, Galicia, Zamora o Andalucía. Gracias a ellos,
y a algunas cosas más, esa dignidad se mantiene viva hoy en
nosotros, abuelo. La dignidad del más humilde, la del pajarero, la del cuidador de cerdos, la del leñador sumido en la
miseria que se levanta ante el poder establecido. La del parado, la del torturado y preso republicano. Somos los hijos de
los que perdieron la guerra civil, cantaba Evaristo. Y es así,
pero también somos los afortunados herederos de toda una
lucha por la dignidad del ser humano. Es ahora cuando uno
se va dando cuenta de que lo de menos es el nombre de tu
voto, que lo de menos es el nombre de la tierra donde naces.
Es todo un pasado junto a los avatares de la vida, la que nos
ha traído a este presente, otra vez, abuelo, en el bando de los
sin voz, en un pequeño partido llamado comunista y de las
tierras vascas. ¡Me recuerda tanto a ti! Es ahora cuando uno
se da cuenta de que la historia se repite en distinto lugar y
con distintos nombres, que los que encarcelaron al padre
encarcelan al hijo. Es una sensación extraña esta, sentir que
tu misma conciencia, defender los mismos valores que tú
defendiste, nos ha convertido ahora a tus nietos, otra vez, en
ciudadanos sin derecho a voto y a tu hijo, otra vez, preso
político. Uno ahora se da cuenta, sin buscarlo, de que las
historias familiares tienen una coherencia, y que no puede
ser que seamos nosotros los equivocados cuando son ellos
los que van cambiando de dictaduras a democracias, de
campos de concentración a cárceles de exterminio, de
falangistas a demócrata cristianos... y siguen empeñados en
hacernos la vida imposible a los mismos de siempre, llamémonos comunistas albaceteños, socialistas de León, izquierda abertzale o sea cual sea el nombre3.
Pasaiaren kasuan, gainera, etorkinen eskulanaren etorrera
garrantzitsua, denok dakigun moduan, Maiaren artikuluan aipatzen
den garaiaren aurretik izan zen. Beraz, faxismoak azpiratutako
Langile Kulturaren sozializazio horren atarikoa II. Errepublikan bertan
izan zen; hau da, ez porrotaren garaian, garaipenarenean baizik.
• Euskal Nazioaren Aldarrikapenerako Mugimenduaren diskurtsoaren eta praktikaren berezko faktoreak: paraleloki, Euskal
Nazioaren Aldarrikapenerako Mugimenduak kidetasun handiagoa du
Langile Kulturarekin haren presentzia eremu lokalean handiagoa den
heinean, eta era berean, garrantzi handia ematen die langileen aldarrikapenei oinarrizko eskubide nazional horiek defendatzen dituzten
indar horien diskurtsoan.
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• Beste zenbait eragile politikoen faktore politiko-ideologikoak:
Maiak bere artikuluan jasotzen duen fenomenoak badu jarraipenik
eremu ideologiko-diskurtsiboari dagokionez, eta ezin da inolaz ere
alboratu. Frankismoak sistematikoki 36-9ko porrota militarra partekatzen duen giza-multzo bat definitzeko erabiltzen duen terminologiak –“rojo-separatista”–, berez, bi identitate ezberdin ditu. Era honetan, frankismoak bere ekarpen txikia egin zion bien arteko bateratasun horri. Azkenik, 80ko hamarkadaren bukaera aldera, nabaria da
herri minorizatuen autodeterminazio eskubidearekiko gutxieneko
sentsibilitatea duten espainiar jatorriko langileak erreferente izango

den ezkerreko erakunde koherente eta sendo baten bila dabiltzala.
Horiek horrela, azkenean, haietako askok politikoki nazioaren aldarrikapenerako mugimenduarekin bat egin eta, nolabait esatearren,
bidea alderantziz egingo dute: kontzientzia politikotik abiatuta euskal
nazioaren onarpenera iristea. Izan ere, etorkinen segmentu etnokulturaleko langile kontzientziatuenek ez dute auto-identifikaziorako
aukera handirik aipatu dugun bateratasun horretaz aparte.
• Belaunaldien arteko bilakaera soziologikoaren faktore orokorrak: hau gutxi balitz bezala, goian adierazitako faktoreez gain,
belaunaldien bilakaerak ekarriko duen egoera objektiboa bi komunitateen ustezko teoria asmatu zuten aztiek iragartzen zutenaren aurkakoa zen erabat. Pixkanaka, jendea ezkontzen da, mobilizazio beretan
bat egiten du, arazo ekonomiko berak ditu, seme-alabak ikastola
beretara joaten dira, eta hala, eguneroko bizikidetza kontuan hartu
beharreko beste faktore bat dugu bateratasun prozesu honetan.
Horrela, pixkanaka, Langile Kultura aurreratuenak –etorkinen segmentu etnokulturalena barne– eta kontzientzia nazionalak bat egiten
dute. Baina, jakina, horrek ez du esan nahi bateratze prozesu horretan kontraesanik eta gorabeherarik ez dagoenik.
Dena den, prozesua ez da bateratasun horretan gelditzen; 90eko
hamarkadatik aurrera, identitate soziala nazionalaren barruan sartzen
da de facto. Gainera, une jakin batetik aurrera, prozesua bat-egite bat
baino gehiago da; alegia, azkenean ordezkapena gertatzen da, langileriaren identitatearen alderdi asko aldarrikapen nazionalaren berezkoekin parekatuta. Esan bezala, ezker kontsekuenteak oro har eta
langileen identitateak bereziki bizi duen krisialdiaren aurrean aldarrikapen nazionala aterpe egokia izango da hasieran eta, pixkanaka,
guztientzako etxe bihurtuko da.
Klase-faktorea euskal identitatearekin eta aldarrikapen nazionaleko mugimenduarekin bat etortze honek hainbat adierazletan antzeman daiteke Pasaian: botoen banaketatik hasi –lanaren azkenaurreko
atalean ikusiko dugu– eta euskararen berreskuratze prozesura iristeraino, edo behintzat honek udalerrian duen balorazioraino. Hala ere,
azken alderdi hau ez da hain argi ikusten eta horregatik, ez dugu artikulu honetan aztertuko.
Langileriaren kulturaren kontzeptuari buruz, Lanaren Kulturaren
eta Langile Kulturaren arteko loturei buruz eta Langile Kultura horren
eta Euskal Nazioaren Aldarrikapenaren artean dauden aukerako kidetasunei buruz zenbait zehaztasun aurkeztuta, Pasaiaren historiaren
azken 90 urteotako bilakaera sozialaren azterketari ekiteko moduan
gaude. Alegia, badugu non ezarri gure ikerketaren hirugarren zutabea: datuak.

5.3 Pasaiaren historia modernoa:
kronologia posible bat
Irizpide horien arabera, lau fase bereizten ditugu. Jakina, 4 fase
horiek ez ditugu ausaz proposatu. Fase horietako bakoitza Lanaren
Kulturak Langileriaren Kulturaren garapenean duen jokabidearen arabera bereizi dugu: haren plataforma gisa funtzionatzen duen, garapena geldiarazten duen, edo bestela, Langileriaren Kultura Euskal
Nazioaren Aldarrikapenerako Mugimenduarekin bat datorren ikusita.
Era berean, aipatu ditugun faktore taldeen bilakaerak azaltzen du fase
horietako bakoitzaren izaera. Hurrengo taulan azalduko dugu laburlabur goian adierazitakoa.

EGITURAFAKTOREAK

FAKTORE
POLITIKOMILITARRRAK

BARNE KOHESIO
FAKTOREAK

1916-1936

1936-1950

1950-1980

1980-2006

Alderdi
ekonomiko
erabakigarriak

Arrantza-jarduera
industrialaren hastapena
Pasaian: 1926an PYSBE
(Pesquerías y Secaderos de
Bacalao de España) lantegia
Donostian sortu zen.

Arrantza gelditu egin zen.
Francoren tropen aurrean, flota
guztiak ihes egin zuen, konpontzeko zeuden baporeek izan
ezik. Hauek gerraontzi gisa erabili zituzten. II. Mundu Gerrak
arrantza gelditu egin zuen gutxienez 1945. urtera arte.

Pasaiako arrantza-industriaren modernizazioa eta
garapen handia; Garapen
frankistak hazkunde berria
dakar portuan eta dagoeneko
arrantzaren gorakadak
indartutako inguruaren
jarduera industrialean.

Arrazoi askok eragindako krisia: kalen
agorpenak, Kanadaren 200 milien
ezarpenaren ondorioek, oraindik
biziberritu ez zen badia osoari eragin zion
industri birmoldaketak eta krisiak.

Bilakaera
demografikoa

Eskulanaren beharra zela-eta
hazkunde demografikoa, batez
ere galiziar jatorrikoa.

Hazkundea eten egin zen
gerrarengatik eta gerraostearengatik. Alabaina, 1945etik aurrera berdindu egin zen
etengabeko igoerari esker.

Demografia asko hazi zen
etorkin-olde handiarengatik.

Jatorri espainiarreko langile askoren
erretiroa eta krisi eskonomikoa direlaeta %12tik gora jaitsi zen 10 urtean.

Munduan

Langileen Mugimendua indartu
egin zen Iraultza Sobietarraren
babespean eta, ondoren, langileen aurreratzea geratzeko
faxismoa garatu zen.

II. Mundu Gerra; nazioartean
Faxismoa garaitu zen.

Gerra hotza eta frankismoa
mendebaldeko komunitatean
goren aldian zeuden komunismoaren aurkako borrokan; frankismoaren amaiera.

Bloke sozialistaren kolapsoa eta inperialismoaren aurkako borrokaren eredu ziren
hirugarren munduko Nazio Askapenerako
Mugimenduen porrota edo suntsipena.

Estatuan

Langile-erakundeen garapena;
II. errepublikaren aldarrikapena; Matxinada faxista

Faxismo frankistaren
garaipena; Erregimen
frankistaren autarkia eta
nazioarteko isolamendua

Langileen mugimenduaren
egiturak pixkanaka berrantolatu
ziren, frankismoaren mugak
gainditu nahian.

Trantsizioaren garapena hitzaren zentzu
erreformistan; EBan sartu eta Espainiako
ezker kontsekuenteak ardurak utzi zituen.

Euskal Herrian

Hego Euskal Herria tentsio
sozialen toki bihurtu zen.

Langileen Alderdi
Nazionalisten eta Abertzaleen
suntsipena gerra zibilean.

ETAren eta gainerako ezker
abertzalearen sorrera,
langileen eta etorkinenganako
sentsibilizazio argiarekin.

Ezker abertzale modernoaren garapena.
Elementu sozialistak bere diskurtsoan
asko nabarmendu arren, munduko
ezkerraren antzera, ez dira programa
zehatz batean jasotzen.

Pasaian

Grebak, manifestazioak, eta
matxinada faxistari aurre
egiteko, langileen batailoiak
eta miliziak.

Langile-milizien suntsipena,
errepresio politiko-soziala eta
garaitutakoen ondasun
ekonomikoen bahiketa.

Langileak pixkanaka hasi ziren
mobilizatzen, eta langileen
alderdi ezkertiar eta abertzaleek
gora egin zuten.

Ezker abertzalea kudeaketa-alderdien
kontrako indar politiko bakarra izango
zen hemendik aurrera.

Euskal Herrian

EAE/ANV eratu zen, alderdi
politiko abertzale ezkertiar gisa.

Pasaian

Sindikatu iraultzaileen osaera Langile-klasearen barneLangile etorkinen parte-hartze handia ezker abertzalearen erakundeetan.
mistoa. Langileen erakundeek kohesioa ez zen guztiz apurtu.
Burgesia donostiarren
intoxikazio-saiakerak
neutralizatu zituzten.

BALANTZEA
(Osagarritasuna/Kontraesankortasuna: Lanaren
Kultura/ Langile Kultura/Nazioaren
Aldarrikapena)

Lanaren Kultura Langile
Kultura izatera pasatu zen
berehala, testuinguru
mesedegarri bati esker.
Antolamendu-hastapenak,
ondoren Langile Kulturak eta
aldarrikapen nazionalak bat
egitea ahalbidetuko zutenak.

1. Taula: “Pasaia Modernoaren etapa historikoak”.

Euskadin bizi eta lan egiten zuten guztiek osatutako Euskal Herri
Langilearen teorizazioa; arrazismoaren ukapena eta Euskararen
pixkanakako balioespena.

Langileen protesten
atzerapausoa gutxieneko lan
adierazpenera; Langile
Kulturarenak ez ziren osagaiak
sartu ziren Lanaren Kulturan.
Bestalde, langile-klasearen eta
alderdi abertzaleen suntsipenak
atzerapen bat ekarriko dute bi
identitateen konbergentzian.

Pixkanakako langilebirpolitizazioa, hainbat
planteamenduk bultzatuta.
Planteamendu hauek, ordea,
ezker abertzalearen hegemoniari emango diote bide, erregimena aldatu beharrean, hura
hausteko herri-aldarrikapenaren
Euskal Herriko eragile nagusi
gisa.

Dudarik gabe, munduko gertaerek eraginda, Langile Kultura krisian sartu
zen heinean, langileen identitateak bat
egin zuen euskal identitate nazionalarekin, Pasaiako boto ezkertiar eta
abertzalearen garrantziak erakusten
duen bezala.

Taula honetako eremu bakoitzaren datuen azterketak eta aurkezpen sistematiko eta zehatzak, bistan denez, artikulu honen neurria eta
helburua gaindituko lituzke. Honenbestez, aurreko taulan adierazi
ditugun alderdi garrantzitsuenei erreparatuko diegu; hau da, taulan
gorriz margotu ditugunei. (1. taula)

1916-1936: identitate berria sortzen
Gerraosteko garaiak eta hurrengoek –perspektiba historikoaren
faltak, dirudienez, botere politikoari atxikitzen laguntzen duelako–, orain ahanzturaren geruza pixkanaka gainetik kentzen ari
bagara ere, ez dute ikerketa asko sorrarazi, artikulu honi dagokion
arloan, behintzat. Pasaia modernoa sortu zen garaiak –19161936–, aldiz, agiri eta erreferentzia asko eman dizkigu langileriak
udalaren eta badia osoaren idiosinkrasian izan zuen garrantziari
buruz.

HILABETEA

GUTUNEN AURKIBIDEAN JASOTAKO GERTAERA (gertakari-kopurua
guztira /langileen gertakari-kopurua)

1916. URTEA (5/1)
Trenbideetako langileen greba

1917. URTEA (13/1)
Grebak

1918. URTEA (8/5)
Grebak eta horniketa
Langileen Gunea (mitinak)
Pasaiako portuko Zamaketarien eta antzeko langileen Elkartea
Zurginen Sindikatua
Ardo-saltzaileen Elkartea

1919. URTEA (5/3)
Dena hasi zen XX. mendeko lehen hamarkadan; izan ere, lehen
Mundu Gerrak Espainiako industriarako testuinguru ekonomikoproduktibo egokia sortu zuen. Eta harekin batera, esate baterako,
Trintxerpeko barrutia sortu zen Donostian eta halaber PYSBE
enpresa, itsas zabaleko arrantza sustatu eta arrainaren eskaera
handia asebeteko zuena. Faktore hauek guztiek etorkinen eskulana erakarri zuten; hasieran bretoiak4, eta gero iberiar penintsulakoak, batez ere galiziarrak. Azken hauen kontratazioa armadoreek
berek bultzatzen zuten barruti berrian, Trintxerpen. Honen ondorioz, auzoak hazkunde arin eta kaotikoa izan zuen urte gutxian,
eta honek hainbat arazo sortu zituen, hirigintzari, osasunari eta
pilaketari lotuta, besteak beste5. Nahikoa da datu bat dena azaltzeko: 1910ean Pasaiak 3.571 biztanle zituen eta 1940an, 10.0246;
honek esan nahi du populazioa hirukoiztu egin zela hiru hamarkadatan, faxisten altxamenduak eragindako heriotzak gorabehera.
Hala bada, 1935ean Pasaiak 2.000 marinel, sugin eta patroi
inguru zituen, eta beste 500 bat gizon eta emakume lurreko lanetan ibiltzen zirenak: sareak josten, arrandegietan lanean, zamalanetan, lehortegietako lanetan, etab. Beraz, punta-puntako sektorea zen probintziaren ekonomian7.

Upelgileen Baliaezintasun Kutxa Elkartea
Maiatzaren lehena Kontsumo kooperatiba
Elkartea
Grebak

1920. URTEA (7/4)
Grebak
Maiatzaren lehena Kontsumo kooperatiba
Elkartea
Upelgile Ofizialen Elkartea
Zezenketaren aurkako Gazte sozialisten idatzia

1921. URTEA (9/5)
Langile-elkarteen tokiko federazioa
Langile-elkarteen batzorde administratiboa
Lanuztea
Pasaiako talde sozialista
Pasaiako Upelgileen Baliaezintasun Kutxa
Elkartea

1922. URTEA (3/2)
Mitinak
Grebak

1923. URTEA (3/3)
Langile mugimendua, probintziako garapen ekonomiko handienak sortutako hazkunde demografikoan oinarrituta, gero eta
garrantzi gehiago hartzen ari zen Pasaiako badian. Jarraian, alderdirik aipagarrienak aurkeztuko ditugu:
• Langileen erakundeen eta jardueren garapena: Pasaiako langileriaren antolakuntzak garapen ikaragarria izan zuen urte hauetan, eta halaxe frogatzen du 1916 eta 1936 arteko udal-gutunen
azterketak. Erregistratutako 198 udal-gutunetatik 65 langileen
kontuei lotuta zeuden. Hona hemen udal artxibategiko zerbitzuak
egindako aurkibidearen laburpen bat. (2. taula)
Pertsonek, erakundeek eta enpresek edozein gairen inguruan
udalarekin izaten duten komunikazioaren erregistroa da goian
azaldu duguna. Horregatik, aurkibide honetan jasota dauden erregistro guztien %32,83 langileen kontuen gainekoak izatea oso
esanguratsua da langileek herriaren bizimoduan zuten protagonismoa zein zen jakiteko.
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• II. Errepublikaren garaiko hauteskundeen emaitzak Pasaian:
Langile Kulturak herrian zuen garapen maila adierazten dute. Izan
ere, indar aurrerakoiek oro har eta, bereziki, langileen aldekoek

Askotariko Lanbideen Elkartea
La Unión Popular Kooperatiba
Zurginen Sindikatuak

1924. URTEA (1/0)
1925. URTEA (8/0)
Langileen Elkarteen Federazioa

1926. URTEA (7/2)
Grebak
Pasai Donibaneko Arrantzale-kofradia Elkartea

1927. URTEA (3/0)
1928. URTEA (5/0)
1929. URTEA (8/0)
1930. URTEA (10/2)
Grebak
La Unión Pasaiako Arrantzaleen Sindikatua

1931. URTEA (15/5)
La Unión Sindikatua
Langile ekintzaileei buruzko txostenak
Langileen Lanuztea
Alderdi Sozialista Erradikala
CNT Pasai Antxoko Langileen Sindikatua

1932. URTEA (14/10)
Enplegatuen, funtzionarioen eta langileen
Elkartea
Saregile euskaldunen Taldea
Pasai´ko Euzko Langillien AlkartasunaSolidaridad de Obreros Vascos
Orratzaren Pasaiako Sindikatua (jostunak)
Grebak
Arte zurien Sindikatua (okinak)
Eusko Abertzale Ekintza
Pasaiako UGT (Iparragirre kalea, 6)
Pasai San Pedroko Alderdi Errepublikano
Sozialista Erradikala (Francisco Andonaegi
kalea, 13 behea –egun Euskadi Etorbidea–)
Pasaiako Langabeen Sindikatua

1933. URTEA (10/4)
Langileen lanuztea
Pasaiako Talde Sozialista
Pasaiako Aduanako Zamaketarien Elkartea
CNT-ko Pasaiako Itsaso eta Arrantzako Saila
(Francisco Andonaegi kalea, 13 –egun Euskadi
Etorbidea–)

1934. URTEA (19/7)
Urtarrila
Urtarrila

Pasaiako Ateneoa
Greba (Pasaiako Aduanaren Federazioaren
Panfletoa)
Euskal Langileen Taldea
Altzako eta Pasaiako udal enplegatuen, funtzionarioen eta langileen Elkartea
Langileen Lanuztea
Sorospen Elkarteak
Ordena Publikoa (greba iraultzailearen hedapena)

Otsaila
Martxoa
Ekaina
Iraila
Urria

1935. URTEA (19/7)
Iraila
Iraila
Urria
Urria

Mitin politikoei buruzko txostenak
1934ko urriko gertaeren inguruko konfiskazio
militarrak
Langileen eta Nekazarien Milizia Antifaxistak
Arrantza-industriaren Federazioa

Urria

La Unión Sindikatua

Urria

Elkarteak eta Sindikatuak

Urria

Langileen Elkarteen Federazioaren aldeko antzerkia

1936. URTEA IRAILAREN 13RA ARTE (26/5)
Martxoa

Gerraren eta Faxismoaren kontrako Emakumeen
Elkartea

Martxoa
Abril
Ekaina

Pasaiako Ezker Errepublikanoa
UGT
Gerraren eta Faxismoaren kontrako Emakumeen
Elkartea. (Ilunben)
Greba

Julio

GERTAKARIKOPURUA
GUZTIRA
198

LANGILEEN
GERTAKARIKOPURUA
65

oso emaitza onak lortu zituzten. Hala egiaztatzen dute 1936ko
otsail-martxoko legegintza-hauteskundeetako datuek. (3. taula)
Fronte Popularraren garaipena, nabarmena izan arren –Larrañaga
komunista, Fronte Popularreko hautagairik bozkatuena, Pasaian boto
gehien jaso zuena izan zen, Irujo jelkideak baino %18,7 gehiago–, ez
zen gehiegizkoa izan. Bi faktore hartu behar dira kontuan, hauen
azterketa artikulu honen eremua gainditzen badu ere: alde batetik,
CNTk, espresuki adierazi ez bazuen ere, Fronte Popularra babesten
zuen eta 36ko hauteskundeetan ez zuen abstentzioa eskatu. Ez dugu
ezagutzen, ordea, Avance Marino sindikatu libertarioaren jarrera hauteskunde haien aurrean; sindikatu honek 857 militante zituen Pasaian
–bertako libertario guztiak– eta 1.200 afiliatu Gipuzkoa osoan. Beste
faktore garrantzitsu bat dugu Pasaiak Gipuzkoako gehiengoaren aurkako bilakaera izan zuela. Fronte Popularrak Pasaian eta Gipuzkoako
beste 5 herritan –denak Pasaiak baino biztanle gehiago zituzten– irabazi zuen arren, Gipuzkoako eskuin kontserbadoreenak aurrera egin
zuen nabarmen. Lurraldeko 89 udaletatik 28tan izan zen bozkatuena
Koalizio Kontrairaultzailea. Hauen garrantzi demografikoa urria
bazen ere –biztanle guztien %17 dira eta soilik Tolosak 10.000 biztanle baino gehiago zituen eta Azkoitiak, Oñatik eta Hondarribiak
5.000 baino gehiago–, datu honek adierazten du eskuinak
Lurraldearen zati zabal bat kontrolatzen zuela. Era berean, botoen %8
inguru hautagai-zerrenda nazionalistatik eskuinera joan ziren9.
• Burgesiaren karakterizazioa eta Pasaiako portualdean sartzeko
egin zituen azpijokoak: Donostiako burgesiak Pasaiari buruz egin
zituen karakterizazio egokiek datu gehiago ematen dizkigute
Errepublikaren garaiko Pasaiako langileen goraldiaren inguruan.
Halako egoeraren aurrean, Donostiako dirudunek hainbat artikulu
argitaratu zituzten El dían eta antzeko egunkarietan; haietan,
Gipuzkoaren eskandalua edota Soviet gorriaren gunea bezalako gauzak idazten zituzten Pasaiako egoerari buruz10.
• Faxisten altxamendutik Pasaia 1936ko irailaren 13an erori zen
arte bertako langileek jokatu zuten papera: Pasaiako marinelek,
batez ere “Avance Marino” sindikatu libertarioak, garrantzi berezia
izan zuten Gipuzkoako milizianoen defentsa-ekintzetan eta administrazio zibilean. Hauexek dira gertaera aipagarrienak:

Pasaiako marinelak Tolosako eta Beasaingo frontetan izan ziren. Militarrak Loiolako kuarteletatik ateratzen
zirela jakin zutenean, Donostiara itzuli eta Aietetik sartu
ziren hiriburura Donostiako altxamendua galarazteko11.

Pasaiako Portuan ainguratuta zegoen Xauen torpedo-ontziaren erasoa. Donostiako Kontxatik, Xauenek
Casino Handia, Maria Cristina Hotela eta Gobernu
Militarra bonbardatu zituen. Matxinatuen gotorleku nagusi horietan suntsiketa gutxi eragin arren, erasoak adoregabetu egin zituen12.

Biztanleek gerrarako prestatze-lanetan parte hartu
zuten: Bolborategi bihurtu zuten Trintxerpe. Emakumeek,
%
32,83

oso denbora gutxian, molotov koktelak prestatzeko ehunka botila bildu zituzten sindikatuen egoitzetan. Hain zen
erradikala Pasaiako egoera, non bertan hil baitzuten
1936ko uztailaren 27an Gipuzkoan hildako lau erlijiosoetako lehenengoa13.

2. Taula: Pasaiako udal gutunen aurkibidearen laburpena.
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3. Taula: Hauteskundeemaitzak Pasaian 1936ko
otsailaren 16an eta
martxoaren 1ean egindako
gorteetako
hauteskundeetan.8

HAUTAGAIA

ALDERDIA/FRONTEA

Lehen itzuliko BOTOAK/2. itzuliko BOTOAK

Larrañaga Churruca, Jesús

Alderdi Komunista/Fronte Popularra

1730/1745

Apraiz de Betolaza, Luis

Ezker Errepublikanoa/Fronte Popularra

1744/1665

Amilibia Machimbarrena, Miguel

Alderdi Sozialista/Fronte Popularra

1744/1736

Ansó Zunzarren, Mariano

Ezker Errepublikanoa/Fronte Popularra

1748/1668

Múgica Múgica, José

Fronte Kontrairaultzailea

334/ —

Oreja Elósegui, Ricardo

Fronte Kontrairaultzailea

334/ —

Paguaga Paguaga, Antonio

Fronte Kontrairaultzailea

336/ —

Lojendio Irure, Juan Pablo

Fronte Kontrairaultzailea

340/ —

Picavea Leguía, Rafael

Euzko Alderdi Jeltzalea

690 /1493

Lasarte Arana, José María

Euzko Alderdi Jeltzalea

987/ 1463

Irazusta Munoa, Juan Antonio de

Euzko Alderdi Jeltzalea

1000/ 1465

Irujo y Ollo, Manuel de

Euzko Alderdi Jeltzalea

1327/1470

Monzón Ortiz de Urruela, Telesforo

Euzko Alderdi Jeltzalea

995/—

Trintxerpeko marinelek Mendiko Frontea izeneko operazioan parte hartu zuten: CNTko jarraitzaile Felix Likiniano
donostiarrak asmatu zuen gehienbat eta bere helburua zen
mendiak defendatzea bailarak salbatzeko. Horretarako,
atzetik hartu beharko zituzten erreketeak eta Nafarroako
atzealdetik Oiartzungo posizioetako matxinatuei eramaten
zizkieten hornigaiei bidea itxi. Honenbestez, arrantzale talde handi bat mendira mobilizatu zuten, baina hauen partehartzea ez zen oso eraginkorra izan, mendian oso ohituta ez
zeudelako eta ekipamendu ez-egokia zutelako14.
Ekoizpen-baliabideen sozializazioa eta auto-kudeaketa:
Ugazabei ondasunak eta baliabideak kendu ondoren,
Avance Marino sindikatuak lana antolatu eta ekoizpenak
agintariei ematen zizkieten. 30 gizonek osatutako bi txanda
egin zituzten PYSBEn izakinetako bakailaoa biztanleen artean banatzeko. Horrez gain, zenbait itsasontzi-bikote bidali
zituzten itsasora arrantzara Donostiako eta Gipuzkoa osoko
gaixoei eta ospitaleei janaria eman ahal izateko15.
Ikus daitekeenez, alderdi hauek eta beste batzuek lagundu egiten
dute honakoa frogatzen: garai honetan, Lanaren Kultura –ez da ahaztu behar, hala ere, Euskal Herriko eta Espainiako egoera mesedegarria
zela– plataforma bat izan zela Langile Kultura bat garatzeko; izan ere,
Pasaiako langileriaren kontzientziazioa, politizazioa eta are militarizazioa egunetik egunera handiagoa zen eta Langile Kultura garatzea
prozesuaren jarraipena baino ez zen izan.
Baina hori ez da guztia. Diferentzia etnokulturalen gainetik
–kontzientziazio-maila desberdinak zekartzaten diferentzia hauek
manipulatu nahi izan zituen tokiko burgesiak–, Pasaiako langile
gehienak klasea ezaugarri nagusi zuen komunitate baten kide sentitzen ziren; dena den, alderdi etnokulturalak ezin dira erabat alboratu. Ezaugarri hau –agian kontzienteegia ez zena eta aldarrikatu ere
egin ez zena– garai hartako Langile Kulturan topa daiteke modu batean edo bestean, esaterako:

Intoxikatzeko saiakeren neutralizazioan: II. Errepublikaren
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garaiko klase-borroka latza gizarte-esparru guztietan islatu zen.
Eta duela 7 hamarkadako Pasaian, indar burgesek intoxikazioa

erabili zuten, jatorri- diferentziak aprobetxatuz, langileen
arteko zatiketa sustatzeko. Saiakera hau, ordea, berehala
neutralizatu zen. Paradigmatikoa da 1936ko maiatzaren
5ean egindako grebaren ondorioz gertatutakoa. Egun horretan, itsasoko zein lehorreko arrantza-industriako langileek
–CNT, UGT eta ELA sindikatuekin batera– lan-baldintzak
hobetzearen aldeko greba hasi zuten. Gatazka luzatu egin
zen ekainaren bukaerara arte. Testuinguru honetan, hilabete
eta erditik gora greban eman ondoren eta gosearen mehatxupean, gezur bat zabaltzen hasi zen: 400 marinel galiziar prest
zeuden Galiziatik etortzeko, tripulazioa handitzeko aldarrikapena lortuz gero sortuko liratekeen lanpostu berriak
betetzeko. Gezur hau, arrantzale euskaldunak eta galiziarrak aurrez aurre ipintzeko asmatu zena, anarko-sindikalistek segituan gezurtatu eta hauxe nabarmendu zuten: erakunde sindikal guztien baitan, batzuk zein besteak arazorik
gabe bizi ziren elkarrekin eta, berria egia izatekotan, ustezko aprobetxategiek zegokien txanda itxaron beharko zuten
sindikatuek kudeatutako lan-poltsan16. Jarrera hau, soilik
hiru hamarkada lehenago beste leku batzuetan, besteak beste Bizkaiko meatze-inguruan gertatu zenaren aurrerapena
zen. Dolores Ibarrurik, la Pasionaria-k, hauxe salatu zuen Él
único camino argitalpenean: la variedad y diferencia de las
regiones de origen de los obreros que llegaban a las minas,
inspiró a los encargados de éstas la criminal idea de cultivar
las inquinas y rivalidades regionales, dividiendo a los obreros en cuadrillas con arreglo a la provincia o región de donde procedían [...]. No siempre estas rivalidades artificiosamente provocadas terminaban en justas más o menos poéticas. A veces los odios regionales se dirimían a tiros o puñaladas y terminaban para unos en el hospital o en el cementerio y para otros, en la cárcel 17.

Kulturan integratzeko prozesu batean, klasea erreferentzia elementu gisa harturik; oligarkia donostiarrak,
lehen langileak etorri bezain laster, ateo, gorri, boltxebike,
“komunistoide” eta anarkistatzat jo zituen galiziarrak18.
Haien xedea zen erreparoak sortzea jatorri etnokultural
ezberdinak zituzten langileen artean. Alabaina, ezinezkoa
izan zen partekatutako usadio eta ohitura, balore eta arau

horietan oinarritutako langileen arteko harreman hori saihestea. Ondorioz, epe ertainean Langileen kontzientzia eta
Kultura bat sortu zen, sindikatu iraultzaileen militantzia
komun batean gauzatu zena, eta bertan, oinarriko militanteen
zein arduradunen artean jatorri etnokultural horien dibertsitatea topatzen dugu19.
Azkenik, EAE alderdiari emandako botoan eta Estatutuari
buruzko bozketen emaitzan: atentzioa ematen du 1931ko
ekainaren 28ko hauteskunde orokorretan, sortu berria zen
eta ezker abertzaleko ideologia zuen EAE alderdiko hautagaia bozkatuena izatea Pasaia bezalako herri batean. Izan
ere, bertan etorkin asko zeuden eta bazirudien tentsio sozialaren ondorioz a priori langileriaren artean errotuagoak zeuden alderdiak izan zitezkeela nagusi. Pasaia osoan EAE
izan zen alderdirik bozkatuena 695 botorekin, eta
Donibanen laugarren geratu arren –eskuinekoak, nazionalistak, tradizionalistak eta integristak ziren lehen 3
alderdietatik oso urrun–, San Pedron (Trintxerpe barne) eta
Antxon irabazi zuen; hain zuzen ere etorkin gehien zeuden
lekuetan. Are deigarriagoa da Euskal Estatutua berresteko
azaroaren 5eko plebiszituaren emaitza. Pasaian, 3.855 hautesletatik 3.111 hauteslek alde bozkatu zuten eta soilik 167k
kontra20. Emaitza hau zaila da etorkin asko dituen herri
batean ulertzen, komunitate historikoen interesak, 2
komunitateak eta faktore etnokulturalak bakarrik kontuan
hartzen eta langile-erakundeen papera eta presentzia alde
batera uzten dituen ikuspegi batetik21.
Langile pasaitarrek gertaera hauetan eta beste batzuetan nabaria
den irmotasuna erakutsi arren, 1936ko uztailan, indarren korrelazioa
oso azkar hasi zen aldatzen. Horrekin batera, errealitate sozial guztia
–jada Pasaiako eragile ekonomiko eta politikoa zen langileriaren
hegemonia lokal eta global batean oinarrituta– goitik behera aldatuko
da hurrengo fasean, faxismo frankistak irabazi eta gero. Hala ere, utzitako arrastoak luzaroan iraungo du inguruko biztanleen pentsamoldean, nahiz eta, aurrerago ikusiko dugun moduan, ustekabeko
bideak hartu.

1936-1950: Porrotaren eta garapenaren artean
Errepublikako garaia oparoa izan bazen ere, hamabost edo hogei
urteko beste aldi honetan ez zen ia ezer argitaratu Pasaiako langileriaren egoeraren gaineko literaturari eta ikerlanari dagokienez.
Ez da zaila testuinguru ekonomiko-produktibo eta demografikoa
azaltzea: garai hartako krisialdiak eta atzerakada ekonomikoak, pixkanaka, ekoizpenaren22 eta populazioaren23 hazkundeari bide eman
zioten. Korapilatsuagoa da, ordea, langileen eta herriaren subjektibitatearen oinarrizko ezaugarriak deskribatzea. Horren arrazoia langileriaren porrota da, eta hau erakundeek eta aldarrikapenek indar
gehiago izan zuten Pasaia bezalako tokietan bereziki latza izan zen.
Lehen oztopoa iturriak bilatzea da: ikertzaileek iturri zuzenetara jo
behar dute, izan ere, erregistro ofizialek ez dute ez langileen daturik
ezta langile-erakundeen ekimen, ekitaldi edo eskaeren erregistrorik
gordetzen. Arrazoia sinplea da: ezabatu egin dira, lehenik eta behin,
arlo soziopolitikotik, eta noski, erregistro formal eta ofizialetatik24.
Iturri zuzenak erabiltzearen arazoa, batez ere, eta denok dakigun
moduan, erloju biologikoari zor zaio.

1936ko irailaren 13tik aurrera, beste erloju bat, kasu honetan historikoa, beste erritmo batean hasi zen denbora neurtzen. Pasaiako
langileek egindako azken ekintza Jatamendi izeneko itsasontzia
bokalean hondoratzea izan zen, matxinatuek portuko instalazioak eta
itsasontziak erabiltzea oztopatzeko. Harrezkero, Francisco Lasak
dioen moduan, porrota nabarmendu egin zen Pasaian eta batez ere
Trintxerpen:
Trintxerpe, cuando las tropas de Franco, al frente de
Beorlegui, entraron, se fue toda la gente y también se llevaron todos los barcos....Por la calle solo se oía el maullar de
los gatos que salían a los balcones. El hecho de que la gente
dejara Trintxerpe hay que tener en cuenta que era un foco de
CNT, FAI, tipo comunistoide, y de ahí la huída. Con el tiempo fueron regresando.
Hori egia da, baina ez egia osoa: Pasaia hutsik geratu zen
“anarkistak” eta “komunistoide”ak joan zirelako, baina baita ere
aurretik faxismoaren aurkako borrokan hil zirelako, edo beste
fronte batzuetan jarraitu zutelako borrokan, edo erbesteratu zirelako, edo zigortu, atxilotu, fusilatu edo ondasunak bahitu zizkietelako gerra bukatu eta denbora dezentera. Horren lekuko dira
Pasaiako Udal Artxiboan erregistratutako hainbat agiri; 1937. eta
1941. urteen artean, Gipuzkoako Konfiskazioen Auzitegiak eta
Nafarroako Erantzukizun Politikoen Eskualdeko Auzitegiak bidalitakoak eta udal frankista berriak erantzundakoak. Hauxe da agiri hauen edukiaren zati bat: (4. taula)
Informazio-eskaera honi erantzunez, Pasaiako alkateak izenak
eman eta eskatu ez zitzaion informazioa erantsi zuen.
Zoritxarrez, 4., 5. eta 6. taldeei buruzko zerrendaren zatia soilik
aurkitu dugu, eta gainera, 4. eta 6. taldeetan zerrenda ez dago
osatuta. Hala ere, salatutakoen kopurua oso handia da; 315 salatu,
12 taldeetatik 3tan soilik. Denek zuten langileen erakundeekin
edo erakunde ezkertiarrekin zerikusia. Eta hori Pasaian bakarrik.
Zerrendaz gain, udalak beste 135 lagun ezkertiarren izenak 27
erantsi zituen.
Dirudienez, instantzia gorenei informazioa urria iruditu, eta
zerrenda berriak eskatu zituzten berriro. 4 urte beranduago,
Nafarroako Erantzukizun Politikoen Eskualdeko Auzitegiak hiru
aldiz –1941eko otsailaren 8an, maiatzaren 17an eta abuztuaren
23an– eskatu zion Pasaiako alkateari bahitu zitezkeen ondasunen
jabeen zerrenda bat. Auzitegiak, zenbait xehetasun argitzea xede
zuten beste bi gutun bidali ondoren, Udalak eskatutako zerrenda
igorri zuen. (Tabla 5)
Zerrendan aipatzen diren 46 lagunetik soilik 8k dute soldata
bera edo handiagoa; hogei inguru, alegia, guztizkoaren %40tik
gora lagun, ezezagunak dira edo kanpoan, hilda kartzelan edo
herritik kanpo daude lanean. Gehienak, erditik gora, zerrendatik
kanpo daude. Honen arrazoia ez da frankismoaren errukitasuna
edo borondate ona; segur aski, dagoeneko sozialki zigortutako
lagunak ziren hauek, haien iraganarengatik lanik aurkitu ez zutenak eta zeuzkaten ondasun urriak galdu zituztenak. Horregatik
ezin zitzaizkien ondasunak bahitu.
Agian orain ulertuko ditugu langile zahar askoren jarreraren nondik norakoak. Porrota saminaren ondorengo urteak eszeptizismoz eta
etsipenez bizitakoek “si por el mundo quieres andar; ver, oír y
callar”29 bezalako gauzak esaten zituzten.
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4. Taula: 1937-III-23.
Militante langileei eta
nazionalistei buruzko
informazio eskaera,
1937.26

Esta comisión ha adoptado el acuerdo de analizar la conducta de cuantas personas `puedan estar comprendidas
en alguno de los apartados que se especifican en el adjunto documento, por si, por su oposición al triunfo del
Movimiento Nacional, hubieran contraído responsabilidades que procediera exigir por el procedimiento establecido en el Decreto de 10 de enero del año en curso.
En su consecuencia, V.S. a la mayor brevedad, remitirá a esta Comisión una relación de los nombres, que según
los antecedentes que obran en esa Alcaldía, aparezcan comprendidos en algunos de los grupos especificados.
No creo necesario encarecerle la importancia del servicio que se le encomienda, advirtiéndole que al mismo
tiempo tiene que dedicar todo su celo y actividad, sin que deje de figurar ninguna persona que deba estar incluida en los grupos indicados.
Dios guarde a V.S, muchos años.
(Lugar, fecha, sello de la Comisión de incautaciones, firma del gobernador civil)
Grupos establecidos por la Comisión de incautación de bienes de la Provincia de Guipúzcoa, a que hace referencia el adjunto oficio.
1º) Todas las personas que actuaron en los diferentes Comisariados durante el dominio de los rojo-separatistas.
2º) Todas las que a partir de octubre de 1934 han desempeñado cargos directivos o actuad como asesores políticos en las organizaciones políticas integrantes del frente popular y del nacionalismo vasco.
3º) Todas las que hayan desempeñado cargos similares en las asociaciones inspiradas por las aludidas
Agrupaciones.
4º) Todas las que acordaron levantarse en armas contra el Ejército español y las que efectivamente la hicieran.
5º) Todas las que fueran proclamadas candidatos a Diputados a Cortes, por los aludidos partidos en las elecciones de febrero de 1936.
6º)Todas las que públicamente hicieran campaña a favor de los dichos partidos o de sus candidatos.
7º)Todas las personas que fueran designadas por los aludidos candidatos como apoderados en las dichas elecciones así como las que en su representación actuaran como interventores en las mesas electorales.
8º)Todas las personas que protegieran a los Partidos políticos integrantes del Frente Popular y del Nacionalismo
Vasco, especialmente mediante aportaciones económicas.
9º)Todas las personas que a partir de 1936 hayan desempeñado cargos públicos en representación de los aludidos partidos.
10º) Todas las personas que a partir de Febrero de 1936 hayan figurado como afiliados a dichos Partidos.
11º) Todas las personas que arrendaran o cedieran sus locales para que se establecieran las oficinas de las
Organizaciones políticas durante el dominio de los rojo separatistas.
12º)Cualesquiera otras que, sin estar comprendidas en los apartados anteriores hayan contraido las responsabilidades a que se refiere el decreto de 10 de enero último.
(Lugar, fecha, sello de la Comisión de incautaciones, firma del gobernador civil)
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Contestando a sus oficios fechas 28 de Febrero, 17 de mayo y 23 de agosto del corriente año, tengo el honor de
comunicar a V.S. que tras realizar las averiguaciones pertinentes se ha llegado a conocimiento de los datos que
adjunto se envía, comprensivos en:
1º. Relación nominal de las personas comprendidas en la relación enviada por el Tribunal Regional de
Responsabilidades Políticas de Navarra, de quienes se ha pedido averiguar poseen capital igual o superior a
15000 pesetas o disfrutan de un sueldo o jornal no inferior a 15 pesetas diarias, con expresión de circunstancias
de concurran en varios de los mismos.

5. Taula: 1941-II-28.
Bahitu zitezkeen
ondasunen jabeen
zerrenda, Udalak
Auzitegiari bidalitakoa.
Nafarroako Erantzukizun
Politikoen Eskualdeko
Auzitegia, 1941.28

2º. Relación nominal de las personas comprendidas en la relación enviada por el Tribunal Regional de
Responsabilidades Políticas de Navarra, que residen y trabajan fuera del término municipal y que, a pesar de
haberse averiguado su paradero, no ha sido posible obtener los datos necesarios para venir en conocimiento de
los datos que se interesan.
3º. El resto de los comprendidos en tal relación enviada por el Tribunal Regional, según informes recibidos, han
resultado que, o no llegan a la cantidad tope de 15000 pesetas de bienes o 15 de jornal, o son desconocidos, o
fallecidos, o ausentes ignorándose su paradero.
Lo que me es grato comunicar a VS para su conocimiento y a efectos pertinenentes
Dios guarde a V.S. muchos años.
(Lugar, fecha, El Alcalde)

Nolanahi ere, Langile Kulturaren zapalkuntzak ez zuen Lanaren
Kultura guztiz usteldu. Gizartearen lankidetza beharrezkoa da ekoizpen-prozesuan, bai kapitalarentzat bai langileen eguneroko biziraupenarentzat. Horregatik, eta batez ere lan-ingurunea ezatseginagoa
denean, besteak beste, elkartasun eta eraginkortasun mailak ezin du
muga batetik behera jaitsi. Horregatik, eta, gure ustez, beste garai
batzuetan hala gertatu delako eta klase-sen hutsa jarraitu delako,
alde etnokulturalak ez dira tentsio-iturri izan ez lan-munduan ez
gizartean:
Aquí retomamos de nuevo el ejemplo paradigmático de
Trintxerpe, donde jamás hubo roce alguno entra ambas
comunidades y su mezcolanza se ha dado con absoluta normalidad, alumbrando centenares de matrimonios mixtos que
engendraron los cientos, quizás miles de descendientes que
se han educado con el referente, de las ambas culturas30.
Alabaina, honek ez du esan nahi jatorri ezberdinak erabiltzen ez direnik etekin eta ustiapen maila handiagoa lortzeko:
Gaizka, [oficial de pesca de altura], es partidario de que la tripulación sea mixta, es decir vasca y gallega, ya que de ese
modo la diversidad le da más juego para el respeto, la competencia... entre unos y otros31.

50eko hamarkadan, autarkiako eta isolamenduko politikarekin
hautsi, eta frankismoa pixkanaka zabaltzen joan zen nazioartean.
Ondorioz, mundu-ordena bipolar berri bat joan zen sortzen, non
mendebaldeko blokeak erregimen frankistaren laguntza izan zuen
komunismoaren nazioarteko hedapenaren aurka borrokatzeko.
Errealitate berri honek erregimenaren barruko indarren korrelazioaren aldaketa ekarri zuen berekin. Honenbestez, sektore falangistak –behin nazismoa eta faxismoa garaitu ondoren– botere frankistaren instantzietatik baztertu egin zituzten, sektore teknokrataren mesedetan. Opus Dei-ra hertsiki lotuta, azken sektore honek “desarrollismo” frankista sustatu zuen, hau da, demokraziarik gabeko garapena,
nekazal-populazioa erakarriko zuten poloen –batez ere polo industrialen– sorkuntzan oinarritutakoa.
Politika ekonomiko hau ondorio garbiak izan zituen Pasaian eta
eskualde osoan. Eremuaren izaera industriala nabarmen areagotu
zen. Hala, 1975ean, bigarren sektorearen garrantzia biztanleria aktiboan %56ra iritsi zen eskualdean, eta Pasaian, ordea, “soilik”
%45,4ra32. Oinarrizko sektore metalurgikoak –eraldatu metalikoak,
kimikoak eta eraikuntza eraldatuak– dira nagusi, bai enpresa-kopuruari bai langile-kopuruari dagokionez33.

1950-1980: Lehendik datorrena

Garapen estruktural honi erantsi behar zaio –itsas zabaleko lehen
portu gisa– udalak jaso zuen bultzada. PYSBE eta itsas zabaleko
arrantza suspertu nahian, Erregimen frankistak kreditu batzuk eman
zituen. Laguntza honi esker, PYSBE etenik gabe egin zuen aurrera
50eko hamarkadan. Gainera, arrain freskoaren arrantzaren kolapsoaren ondorioz, itsasbazterreko armadoreek Ternuara ere bidali behar
izan zituzten arrantzatzera haien ontzi-bikoteak.

50eko hamarkadarekin garai berri bat hasi zen Estatuan, eta baita Pasaian
ere, faktore nazional eta lokal garrantzitsuen eragina izango zuena.

Ikus daitekeenez, faktore ekonomiko hauei guztiei esker, Pasaia
etorkinen eskulan-gune bilakatu zen berriz ere. Etorkin gehienak gali-

Pasaiako langileriaren egoera orokorra aldatzen hasi zen 50eko
hamarkadatik aurrera, tokikoak baino, orokorrak ziren hainbat egoerarengatik. Egoera hauen ondorioak areagotu egin ziren Pasaian.
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“El poblado”. Langileen
etxebizitza-multzoen
adibidea Pasaian.
Pasaiako Udal Artxiboa.
ziarrak izan arren, mendearen lehen herenarekin alderatuz gero,
oraingoan penintsulako beste leku batzuetako langile gehiago etorri
ziren gurera.
Garapen-garai honetan, esan daiteke, Trintxerpen Galiziako 5.
probintzia sortzearekin batera, Pasaia Kalifornia berri edo dolarraren hiri bihurtu zela34; arrantza-sektore eraberritu eta industria berri
baten babesean, bere historiaren hazkunderik handiena izan baitzuen
garai honetan. Bada, 1950. eta 1974. urteen artean, 10.000 lagun
inguru kokatu ziren Pasaian, hau da, 1900. urtetik 1981. urtera etorritako guztien %63,2. Migrazio-mugimendu izugarri honi zor zaio
Pasaiako biztanleria 24 urtean 11.773 biztanletik 22.501 biztanlera
pasatzea35.
Ez dugu langile-masa berri hauen kontzientziazio-maila II.
Errepublikaren garaian bezain ondo ezagutzen. Ez dugu Pasaiako
langileriaren egoeran espezializatutako azterlanik aurkitu, eta,
hemen ikertzen hasteak, artikulu honen helburuak gaindituko lituzke. Horiek horrela, beste lan batzuetan frogatu beharreko aierutan
oinarrituko gara. Horrela, uste dugu ikaragarrizko eskulan horrek ez
zuela kontzientzia-maila altu bat, izan ere, langileriak galdu egin
zituen talde politiko eta sindikalik hoberenak gerra zibilean eta langileen ekimen eta erakundeek ondoren jasan zuten errepresio politikoan. Hala ere, maila-apal subjektibo hau gorabehera, garapen
industrialaren eta munduko –batez ere, estatuko eta nazioko– testuinguru politikoaren baldintzengatik ondoriozta dezakegu, langileriarentzat eta bere kulturarentzat indarrak metatzeko garai bat dela
honakoa.
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Batetik, frankismoa zalantzan jartzen, kritikatzen eta haren aurka
mobilizatzen hasi ziren estatuko hainbat esparru, hala nola erakunde katoliko eta eliztarrak, ikasleak, irakasleak, etab. Halaber,

Espainiako langileen mugimendua berregituratzen hasi zen eta,
antolatzeko eta borrokatzeko modu berriek, batez ere, Comisiones
Obreras Sindikatuak bete egin zuen garaipen faxistak gerra zibilean
utzitako hutsunea36.
Bestalde, Euskadi Ta Askatasuna (ETA) agertzea –ondoren Euskal
Nazio Askapenerako Mugimendua (ENAM) deituko denaren nukleo
gisa– faktore garrantzitsua da, oro har, euskal langileriaren eta,
ondorioz, Pasaiako langileriaren ondorengo jokabidean. Baina erakunde honen eragina ez datza bere jarduera politiko-militarrean,
ezta sinesgarritasun politiko gero eta handiagoan ere; hauxe da, aitzitik, garrantzitsuena: langileen gaiaz egiten duten artikulazio teoriko
eta programatikoa eta orobat –batez ere 1967tik aurrera– langileen
mobilizazioen erradikalizazioa oinarritzat hartuta, arrakasta gehiagorekin edo gutxiagorekin aurrera daramaten teoria horren inplementazioa37.
Garai honetako langileria pasaitarraren egoeraren azterketari
buruzko agiririk ez dagoela ikusita, eta aipatu ditugun faktore guztiak kontuan hartuta, ondoriozta dezakegu orain arte adierazitako
faktore guztiek ondorio bikoitza izan zutela Pasaiako langileriaren
indar-metaketan: alde batetik, langileen mugimendua erabat suntsitu zuen gerraondoko fasea gainditu egin zen, eta beste alde batetik,
konbergentzia baterako oinarriak finkatu eta garatu egin ziren.
Dena den, hasierako Langile Kultura kontzienteenaren eta euskal
eskubide nazionalen aldarrikapenetik etorritako identitatearen arteko konbergentziak bien arteko bat-egiteari bide eman zion.
Aipatutako identitatearen fenomenoa errazago hauteman daiteke
hurrengo fasean, trantsizioaren ondoren ezarritako demokrazia formalak ahalbidetu egin zituen hauteskundeen emaitzen bitartez,
hain zuzen.

1980-2006: Krisia eta konbergentzia
Pasaia goieneko mailara eraman zuten faktore berberak gain behera
etortzean, oraindik guztiz gainditu ez duen krisi batean murgildu zen.
Alde batetik, altura handiko arrantzan, testuinguru eta egitura faktore batzuek38 eragin zuten: arrain-harrapaketa murrizteak, 200 milien
eta arrantza-kupoaren muga ezartzeak, operazio-kostuak igotzeak
batetik, eta sektorearen egituraketa eskasak, sektorea sakabanatzeak
eta merkataritzako bide ez oso eraginkorrak bestetik, oso ondorio txarrak izan zituzten gizartean39; itsasontziak amarratu egin ziren eta
lehorrean lanik aurkitzen ez zuten marinelak langabezian geratu.
Arrantza-industriari hertsiki lotuta zegoen inguruko industrian, arrantzaren krisiak ez ezik, egitura-egoerak ere izan zuen eragina. Egitura-egoera honetan, bat egin zuten energia-krisien ondorioek eta ekonomiamailan oso lehiakorrak ez ziren sektore heldu batzuen ondorioek.
Ikuspegi ekonomiko honen aurrean, ez da harritzekoa 1981.1991. urteen balantze demografikoaren saldoa (%12,3), aurreko
hamarkadekin alderatuta, negatiboa izatea. Pasaiak 1.700 biztanle
inguru –gehienak etorkinak– galdu zituen hamarkada horretan40.
Krisi kroniko batera kondenatuta zirudien herri bat zen; antza denez,
ez zegoen suspertzeko plan bakar bat ere gauzatzerik eta portuko salgai-trafikoaren balantzearen emaitza onak41 ez ziren nahikoak izan
90eko hamarkadaren bigarren erdiaren bukaera aldera komunikabideek deskribatutako egoera hau ezkutatzeko:
Tasa de paro: 22’6 %. Densidad de población: 659 habitantes por km2. Crecimiento vegetativo: nulo. Actividad económica: en retroceso. Este duro panorama no corresponde a un
área deprimida alejada de nosotros sino que retrata la realidad actual de la bahía de Pasaia donde se encuentra más de
la mitad de la población de Guipuzkoa42.
A priori, datu hauek ikusita eta orain arteko planteamenduari
jarraiki, pentsa dezakegu Pasaiako langileriak, egoera ekonomikoaren
narriadura honen ondorioz, berriz ere eskuratu zuen borrokarako grina galduko zuela.
Aitzitik, herri honen errealitate politikoak beste norabide bat hartu
zuen: aurreko hamarkadetako –orduan, ETAren agerpena lehenik, eta
ezker abertzalearen garapena ondoren, funtsezkoak izan ziren– euskal politikan sortzen joan zen konfigurazio politikoaren ildotik, hain
zuzen ere. ENAMeko erakundeek II. Errepublikako indar nazionalisten eta garai hartako euskal esparruko indar iraultzaileen berezko
lekua hartu zuten, eta honek berebiziko garrantzia eman zien; batez
ere, 1977an legalizatutako PCE alderdia erreformista bihurtzen eta,
gutxi-asko iraultzaileak ziren gainerako erakunde ezkertiarrak
garrantzi politikoa galtzen hasi ondoren.
Aurreko garaietan egin dugun bezala, adierazle soziologiko gisa
hauteskunde–datuetara jotzen badugu, ikusiko dugu –batez ere langile izaera duen herria den aldetik– nola eragin zioten Pasaiari egoera
horiek guztiek.
Lehenik eta behin, euskal alderdi politikoen jarrerak –batez ere
abstentzioarena, baina baita Ezezko botoena ere– nagusitu egin
ziren 1978ko abenduaren 6ko erreferendum konstituzionalean.
Horixe da, hain zuen, 16.215 hautesle zituen errolda honek erakusten duena: (6. taula)

ERROLDA:

16.535 (%100)

BAI:

7.701 (%45,02)

EZ:

256 (%1,5)

Zuri eta baliogabea:

381 (%2,3)

6. Taula: 1978ko
abenduaren 6ko
erreferendum
konstituzionalaren
emaitzak.43

PARTE-HARTZE TOTALA: 8.238 (%49.82)
ABSTENTZIOA:

8.247 (%50,18)

ABSTENTZIOA ETA EZ:

8.503 (%51,58)

Aurreko emaitzak ikusita44 ezker abertzalearen garrantziari buruz
sor litezkeen zalantzak desagertu egiten dira 1979ko urriaren 25eko
estatutu-erreferendumaren emaitzak aztertu ahala. Oraingoan, eta
aurreko urteko abenduarekin alderatuz gero, euskal alderdiak ez
ziren elkartu. Hartara, Euskadiko Ezkerra eta EAJ Autonomia
Estatutuaren alde agertu ziren bitartean, Herri Batasunak abstentzioaren aldeko kanpaina egin zuen eta hau nabaritu egin zen gure herrian:
(7. taula)

ERROLDA:

16.535

BOTOAK:

8.238 (49,82%)

Abstentzioa:

8.247 (50,18%)

BAI:

7.701 (45,02%)

EZ:

256 (1,5%)

Zuri eta baliogabea:

381 (2,3%)

ABSTENTZIOA ETA EZ:

8.503 (53,28%)

7. Taula: 1979ko urriaren
25eko estatutuereferendumaren
emaitzak.45

Udal hauteskundeak kontuan hartzen baditugu, ikusiko dugu nola
gehien bozkatu diren zerrendak ezker abertzalearenak diren.
Gainera, bertako zerrenda-burua alkate izan da, 1979tik udal hauteskundeak egin diren 7 alditatik 4tan46: (8. taula)

URTEA

ALKATEA

ALDERDI POLITIKOA

1979

Eduardo Aseguinolaza

HB

1983

Roberto López de
Echezarreta Murguiondo

PNV

1987

Joseba Xabier
Portugal Arteaga
Joseba Xabier
Portugal Arteaga

HB

1995

Bixen Itxaso González

PSE-EE/PSOE

1999

Juan Carlos
Alduntzin Juanena

EH

2003

Izaskun Gómez Cermeño

PSE-EE/PSOE

1991

8. Taula: Pasaiako udal
hauteskundeen
emaitzak.47

HB

Hauteskundeetako datuei esker honako tesia froga dezakegu:
1978tik aurrera sortu zen egoera berriaren aurrean, ezker abertzalea
Errepublika garaiko langileen indar iraultzailearen oinordeko bihurtu
zen. Indar hauek suntsituta geratu ziren, bai egitura aldetik –erakunde
hauetako batzuk desagertu egin ziren48–, bai politikoki; izan ere,
egun erakunde gisa bizirauten dutenek funtzio politiko ezberdin bat
dute, beren historian zehar bete zutenaren kontrakoa, hain justu.
Jakin badakigu tesi hau polemikoa dela eta batek baino gehiagok
ñabardurak egingo dizkiola agian. Besteak beste, argudia daiteke PSE-
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EE/PSOE dela ezker abertzalea bezain oinordeko; indar nagusia baita,
batez ere, Pasaiako etorkin gehien dauden lekuetan. Gure ustez,
honelako ñabardurek, hemen defendatzen den tesia baliogabetu baino, osatzen laguntzen dute. Egia da PSE-EE/PSOE askotan izan dela
alderdirik bozkatuena Trintxerpen, XX. mendeko inmigrazioaren
hartzaile nagusian. Antxon, ordea, ez da oro har halakorik gertatu.
Horrez gain, hauteskunde orokorretan izan ezik –non diferentziak
areagotu egiten diren– botoen aldea ez da oso handia izan. Hainbat
alditan, udal, foru eta europar hauteskundeetan, esaterako, ezker
abertzalea izan zen alderdirik bozkatuena, baita Trintxerpen ere.
Gainera, kontuan hartu behar da PSE-EE/PSOE alderdiaren hautesleak, batez ere langileak, erakundearekiko leialtasunarengatik bereizi
direla bozkatzeko orduan, alderdiak jarraitu duen lerro politikoa alde
batera utzita. Alegia, hautesle askok, batik bat zaharrenek, PSEEE/PSOE alderdiari botoa ematen jarrai dezakete, egun denarengatik
baino, izan zenarengatik. Azkenik, hauteskundeetan, funtsezko beste
faktore bat, mota honetako objekzioak egiten direnean aintzat hartzen
ez dena, erakunde batek eta besteak dituzten bitartekoen arteko diferentzia da. Jakina, ez da gauza bera gizarte-eraginari dagokionez,
estatu-aparatu oso bat kudeatzea eta, aldi berean, historiako mende
batetik gorako bilakaera izatea, edo estatu horren errepresioa jasatearekin batera, II. Errepublikaren militante langileei gertatu zitzaien
moduan, iritzi publikoaren aurrean deabruak bezala ikusiak egotea.
Oinordetza politiko natural hau eta artikulu honen hasierako
orrietan aipatutako faktoreak direla-eta, tentsio politiko bat dago.
Eta tentsio honek ahalbidetu egiten du, krisi ekonomiko eta sozialetik
harantz, Langile Kultura baten eta Ezker Abertzalea aitzindari duen
Identitate Nazionalaren Aldarrikapenaren arteko konbergentzia
Pasaiako badian.
Nolanahi ere, frogatzen saiatu gara Pasaiako errealitate soziopolitikoa ezin dela arrazoi bakar batek eragindako ikuspegietatik ulertu.
Ikuspegi hauek demokrata/bortitza kontrakotasunean oinarritzen dira
edo, jatorri-ezberdintasunak direla-eta, bi komunitate etnokulturalen
bateraezintasunean. Aitzitik, hauxe saiatu gara argitzen: gure herriaren berezitasun sozio-politikoak ulertu nahi dituenak, ezin du ahaztu
Pasaia modernoaren eta klase-faktoreak bere identitatean duen
garrantziaren oinordetza sozio-historiko ikaragarria. Gainera, identitate hau eta bere memoria ezin dira alboratu industria-ondarea
kudeatzeko orduan.

5.4 Ondare antropologiko bitxia;
langileen identitatea eta kultura
politikoa
Ikusi dugun moduan, eta behin baino gehiagotan esan dugu, lan
honek alderdi asko uzten ditu jorratu gabe: langileen erakundeen edo
haietatik geratu zenaren egoera gerraostean, langileen militantziaren
antolatzeko moduak eta haien eragina “desarrollismoaren” garaian,
lanaren kulturaren, langile kulturaren eta euskal kontzientzia nazionalaren arteko lotura...
Dena den, gauza bat argi dago. Ez dago industriarik ezta ekonomiarik langilerik gabe. Hau horrela izan da, da eta izango da. Beraz,
industria-ondarea suspertzeko politika kontsekuente batek ekintzak
egin beharko lituzke langileriaren kulturan.
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Baina hemen esandakoak zenbait arazo sortzen ditu. Alde batetik,
ez da posible, lanaren kulturaren eta langile kulturaren harreman honi
jarraiki, Pasaiako langileen bizi eta lan baldintzak, usadioak eta ohitu-

rak –alegia, lanaren kultura– guztiz aztertzea. Ez behintzat alderdi
horiek kontzientzia eta langile kultura baten garapenarekin duten
lotura kontuan hartu gabe. Ez da harritzekoa, bada, Pasaiako langileriari buruz dauden lan zabalak, soilik arlo antropologikotik, kolektibo
zehatzetan oinarrituta egotea. Lan hauek, guztiz edo ia guztiz, alde
batera uzten dute langileria pasaitarraren eta langileria beraren alderdi politiko-antolatzailea; usadioetan, ohituretan eta hauen aldaketan
alderdi sindikalek eta politikoek –egindakoagatik edo ez egindakoagatik– eraginik izango ez balute bezala.
Beste alde batetik, baliteke ondarea guztiz osatzeko eta azken
mugaraino eramateko antropologia kultural bat garatzea errentagarria
ez izatea, hasiera batean, lan horren arduradunak diren erakundeentzat. Izan ere, horrek esan nahi du egungo egoera eta egoera historikoa harremanetan jarri eta atzera begirako alderaketa bat egin
beharko litzatekeela. Eta ondorioz, erakunde sindikal, langileen erakunde edo erakunde ezkertiar bat baino gehiago, segur aski, lotsaz
gorrituko litzateke; haren konpromiso historikoa gehiegizkotzat jo
daitekeelako baino, haren egungo egoera antitetikoa delako aldarrikatzen jarraitzen duen konpromiso harekiko.

Arrantza-ontzidia.
Pasaiako Udal Artxiboa.
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PASAIAKO
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BALIOAZTATZEN

Aurkene Alzua - Basagaitz Gereño - Markel Mendizabal
Pasaiako Portuko Agintaritzaren argazki-artxiboa.

Kaiak handitzeko lanek
Zamatete-Gatzaga ukitu
aurretiko irudia. Atzean,
Andonaegiren palazioaren
gibelean, Trintxer baserria
ikusten da.(1945. urtearen
inguruan). Pasaiako
Portuko Agintaritzaren
argazki-artxiboa.
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ROITZAPENEK ETA IRAGANA INTERPRETATZEKO MODUEK

osatzen dute, besteak beste, udalerri baten nortasuna, eta ondarea da, hain zuzen ere, iragan
horren lekukotza iraunarazteko moduetako bat. Pasaian, portuaren
industrializazio garaian izandako aldaketa handietan datza iragan
horren zati bat, eta, gaur egun, Pasaiaren industria ondarea deiturikoan
bilduta dago, hein handi batean.
Bitxia gerta daiteke esku artean dugun lan honetarako industria
ondarea hautatu izana, azken hamarkadetako krisi sozioekonomikoei
eta industria birmoldaketari lotutako konnotazio negatiboak egon baitaitezke egun, oraindik. Hala eta guztiz ere, beharrezkoa zen hautaketa hori egitea, Industria Iraultza izan baita Pasaiaren bilakaera historikoaren arorik garrantzitsuenetako bat. Garai nahasia izan zen; bizimodua eta udalerriaren gizarte antolaketa ikaragarri aldatu ziren, eta
erabakigarria izan zen ordura arte arrantzalea izandako herria
Bizkaiko Golkoko portu nagusietako bat bihurtzeko; gainera, migrazio aldi ugari ere ekarri zituen industrializazioak. Garai haren lekuko
mutu eta ahaztuak dira Pasaiako ontziola, pabiloi, hiltegi, ohitura,
lanbide eta bizimodu zahar eta berriak. Hau da, ondare material eta
immaterial handia.
Gaur egun, ondarearen interpretazioa da ondarea zabaltzeko eta
kudeatzeko tresna onenetako bat; Europan ditugu horren aplikazioaren adibide ugari. Jakintza adar gaztea da, hainbat kultura arlotan
nahiko ezezaguna oraindik, baina tradizio handia du Erresuma
Batuan. Ondarearen Interpretazioaren inguruko teoriak XX. mendearen erditik aurrerakoak dira, ondarearen eta kulturaren kontzepzio
berri baten ondorio, eta gizakia eta giza garapena kokatzen ditu kultur jardueren erdian. Ondarearen eta gizakiaren arteko elkarreragina
errazteko ekintza komunikatiboa da interpretazioa, beraz. Ondareak
gordetzen duen informazioa modu atseginean eta jolas gisa transferitzean datza (deskodetze prozesua). Adituek erraz ulertzen dute
informazio hori; gainerakook, berriz, nekez. Interpretazioa komunikatzeko prozesuetan komunitate horretako kide askok parte hartzen
dutenean, eragin positiboa izaten dute emaitzek herritarren oroitza-

pen eta nortasunean, eta iraganetik jasotako interpretazio adostua
eskaintzen dute. Herritarren eta ondarearen artean lotura afektiboak
sortzeko modua ematen du, azken batean, eta beren kulturari eta
izaerari atxikita dagoela sentitu, eta baloratu eta errespetatu egiten
dute.
Era berean, giza garapena eta garapen ekonomikoa ez ezik,
herriak garatu eta udalerri kohesionatu eta dinamikoagoak bihurtzea
ere ekar dezake interpretazioa industria ondareari aplikatzeak.
Ondarearen interpretazioaren eta horrek pasaitarrekin duen loturaren inguruko gogoeta egin nahi izan dugu atal honetan; kultura
eta ekonomia berritzeko ekimena, Pasaiaren garapen iraunkorrean
eragin dezakeena.
Ondarearen jabe egiteko dinamikek bultzatuta, nork bere burua
garatzeko bideak ematen ditu interpretazioak, oroitzapen historikoa
berreskuratzeko aukeraren bidez. Pasaiari dagokionez, ondarea
pasaitarrei eta bisitariei hurbiltzeko aukeraz gain, ondarea interpretatzeak kohesio soziokultural handiagoa ere ekarriko lukeela uste
dugu. Horrekin batera, garapen ekonomikoa lortzeko beste bide
bat ere izan daiteke Ondarearen interpretazioa, turismo iraunkorra
lortzeko dinamikak sortu eta turismoaren merkatuan kokatzeko
estrategiak babestuko bailituzke.

6.1 Ondarearen interpretazioa
1957an Interpretation of our Heritage argitaratu zuen Freeman
Tildenek, eta, horrekin, jakintza berri bat sortu zen. XX. mendearen
erditik aurrera zientifikoki garatzen joan da hori, eta egunetik egunera gero eta aplikazio eremu gehiago ditu. Gizakiaren eta inguruaren arteko harremana ulertzeko modu berria ematen du interpretazioaren teoriak. Gizakiak natura menderatzen duela dioen ikuspegi
modernista gainditu, eta gizakiaren eta natur eta kultur inguruaren
arteko harremana jartzen du mahai gainean, integrazioa eta errespetua oinarri hartuta. Printzipio horiek bat datoz garapen iraunko-

rraren gaineko filosofiarekin, konpromiso politikoa ez ezik, gizakiaren eta baliabideen arteko oreka lortzeko modua ere baita hori,
baliabideak arriskuan jarri beharrik izan gabe.

Ondarearen inguruko ikuspegi berria
Unescoren arabera, «artista, arkitekto, musikari, idazle eta jakintsuen
lanek osatzen dute kultur ondarea, eta, horiekin batera, baita egile
ezezagunen sorkuntzek, herriaren bihotzetik sortutakoek, eta bizitzari
esanahia ematen dioten balioek ere; hau da, herri horren sormena
adierazten duten lan material eta immaterialek: hizkuntzak, errituek,
sinesmenek, leku eta monumentu historikoek, literaturak, arte lanek,
eta artxibo eta liburutegiek»1.
Antzinako zibilizazioetatik, sentimenduak atzeman eta sortzeari,
eta arbasoek utzitako elementuei lotuta agertzen da ondarea. Grezian
eta Erroman, gorde beharrekoak ziren hondar materialak, iraganeko
garai hobeak edo senide maite eta miretsiak ekartzen baitzituzten
gogora. Hondar materialak pertzepzioekin lotzeak —ikusi eta ukitu
egin baitaitezke eta iragana oroitarazten baitute— ondarearen osagai
ukiezinak duen garrantzia erakusten du2.
Erabilgarritasun eta pertzepzio horren ondorioz, ondarea babestea izan da gizartearen funtzio nagusietako bat. Bilakaera historikoaren lekuko eta emaitza da eta, horregatik, moralizazio balioa eman
dio gizarteak. Joera hori indartu egin zen XIX. mendean, industrializazioarekin eta populazio hazkundearekin areagotu egin baitzen
ondarea galtzeko arriskua. Ondarea babesteko beharra zegoen,
beraz, eta erakundeek lehen neurriak hartu zituzten. Alabaina, XX.
mendean izan zuten horiek indarrik handiena, batez ere II. Mundu

Gerraren ondoren. Azken berrogeita hamar urteetan aurrerapen
handia egin da ondarearen eta kulturaren kontzeptualizazioari eta
teorizazioari dagokienez eta, horren ondorioz, askoz ere sentsibilizatuagoa dago gizartea, askoz ere kultur eta ondare politika gehiago
garatu, eta nazioarteko erakundeak sortu dira, Unesco besteak beste.
Korronte berriak sortu dira, XIX. mendeko kontserbazionismo eta
kolekzionismoa gainditu eta ondarea norberaren eta komunitatearen garapenaren esparruan sartzearen aldeko apustua egiten dutenak. Horregatik, gaur egungo diskurtsoa ez da bakarrik «ondareak
duen baliora» mugatzen, horren beraren balioetaz ere arduratzen da:
erabilera-balioa, balio formala eta balio sinboliko-esanguratsua3.
Interpretazioak garrantzi berezia ematen die erabilera-balioari
eta balio sinboliko-esanguratsuari. Hala, objektu bati balioa ez dio
ematen horren antzinatasun edo edertasunak, baizik pertsonei
objektu horren alde historiko eta kulturalen berri emateko eta
horiek alde horietara hurbilarazteko duen gaitasunak. Erabilerabalioa kontsumo-balioaren parekoa da, turismoari eta kultura erakartzeko —eta, horrekin, irabazi ekonomikoak sortzeko— gai den
heinean. Balio sinboliko-esanguratsuaren oinarriak, berriz, ondareak berak dituen eduki eta gaitasunetan dago, komunitate bateko
kideek beren oroitzapen eta kultur nortasunaren babesle gisa
emandakoetan. Kasu horretan, identifikatzeko eta ingurua bereganatzeko gaitasunak ematen dio balioa ondareari. Bizipenekin eta
komunitatearen historiarekin lotutakoak izango dira balio azpimarragarriak; azken batean, objektuak gizartearen historian izan duen
funtzioa. Horrenbestez, ondare materiala eta immateriala bereizten ditu interpretazioak. Euskarri fisikoa duen ondare oro da lehena, eta oroitzapenarekin eta bizimoduekin zerikusia duena, berriz,
bigarrena4.
Batelerak. Blanche
Hennebutte
www.albumsiglo19mendea
.net (Koldo Mitxelena
Kulturunea. Gipuzkoako
Foru Aldundia).
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edota transmititzen den ezagutza berria. Beraz, tokiko kulturak finkatzen ditu informazioa eta ezagutza komunikatzeko eta interpretatzeko eredu nagusiak.
Laburbilduz, ondarea eta kultura ulertzeko modua aldatzearekin
batera, kultur diziplina erabilgarri eta garrantzitsuenetako bat bihurtu
da interpretazioa egun.

Interpretazioaren inguruko definizio eta printzipio
oinarrizkoak

Garbi dago bilakaera nabarmena izan duela ondare kontzeptuak;
izaera materialista zuen aurrena, monumentua bera babestea zen
garrantzitsuena; pixkanaka, baina, beharrezkoa bihurtu da espazioa
eta kultur inguruaren ikuspegi osoa edukitzea. Laburbilduz, gaur
egungo kontzeptuaren ikuspegitik, monumentua bera ez ezik, horrek
ordezkatzen duen oroitzapena, eta ondarearen kultur eta natur
ingurua ere babestu eta baloratu behar dira.

Kultura eta garapena
Ondarearen interpretazioaren garapena kulturaren kontzepzio berri
batekin batera iritsi da, kontuan hartzeko faktorea baita hori garapen
sozio-ekonomikoa, oro har, eta giza eta lurralde garapena bereziki
lantzeko orduan.
XX. mendeko 40ko hamarkadatik 60kora, gerraondoan, hazkunde
ekonomiko eta demografiko handia izan zen Europan. Bizitzaren
ikuspegi modernista nagusitu zen, eta kulturak eredu eboluzionistari
jarraitu zion; prozesu horretatik pasatu behar zuten herrialdeek goi
mailako kultura —Mendebaldekoa, jakina— lortzeko. Pixkanaka-pixkanaka gainditu egin zen eredu hori, eta 70eko eta 80ko hamarkadetan kultura zaintzeko modu berriak agertu ziren. Kultura herritar guztientzat izatea eta herritarrek sorkuntza eta kultur garapenean protagonismo handiagoa edukitzea zen helburua. Depaigne-ren arabera,
“kultur jarrera sortzaile-aktiboa bultzatu behar da, ez jarrera kontsumista eta pasiboa”5. Kultur demokrazia deitu zaio horri. Era berean,
globalizazio ekonomikoak berekin dakartzan elkarren arteko lotura
eta kultur aldaketa azkarren ondorioz, kultur eta nortasun erreferenteak sendotzeko beharra sentitu zuen jendeak garai hartan, eta piztu
egin ziren berriz ere nortasun eta kulturak, hala eskualdeetakoak nola
tokikoak6.
Kultura ulertzeko moduak izan duen bilakaeraren ondorioz, alde
kulturala ere hartzen da kontuan, egun, lurralde eta giza garapena
bilatzen duten prozesuetan. Garapenaren aurrean, bere zeregina definitzea lortu du kulturak, eta erabakigarria da edozein garapen prozesutan, erakundeen indarra, kapital soziala edukitzea eta herritarrak
mobilizatzea bezala. Horregatik, komunitateak parte hartzea eta
hori antolatzea bilatzen duten proiektuek eta tokiko eta eskualdeko
kudeaketa prozesu askok garrantzi handia eman diote kulturari
beren diseinu eta lanetan. Zentzu horretan, bizimoduak, irudimena
eta interakzio sozialeko sistemak sustatzen dituzten tokiko eta
eskualdeetako kulturek ekarpen garrantzitsua egiten diete garapenari eta berrikuntzari.
Talde-ikasketarako prozesuen bidez lortzen da berrikuntza eta kultura lotzea, tokiko kulturak zehazten baitu nola sortzen, partekatzen

Hasieran, pertsonak natur baliabideek zuten garrantziaren inguruan
sentsibilizatzeko erabili zen interpretazioa. AEBetako natur parkeetan
sortu zen ekimena, XIX. mendetik zeuden horiek martxan. 80ko
hamarkadan hasi ziren interpretazio arloko lehen transferentziak, kultur baliabideen balioa azpimarratzeko, oro har; hein handi batean,
aisialdia igarotzeko modu berriek ekarrita, landa turismoak eta turismo kulturalak, besteak beste7.

Gerra Karlistan erre zuten
Gatzagako jauregiaren
xehetasuna. Aurreko
argazkian ikusten den
jauregia beste honen
ordezkaria izan zen, hain
zuzen ere. Egun, toki
honetan Nautika dago.
Lago de Pasages (1839),
B. Barker eta S.
Crocker-ena.www.albumsiglo19mendea.net
(Zumalakarregi Museoa.
Gipuzkoako Foru
Aldundia).

Gaur egun oso zabalduta dago kultur interpretazioa, museoen
zeregin berri diren programa didaktikoen ugaritzeak bultzatuta.
Interpretazioak gero eta interes handiagoa izateak natur guneen
hobekuntzari eta natur zein kultur turismoaren goraldiari zor bazaio
ere, ezin dira ahaztu handituz doazen herritarren eskaera eta motibazioa, begiratze hutsaz gain jolas jarduerak eta ekintza hezitzaileak ere
bilatzen baitituzte. Horiek horrela, esperientzia osoa bilatzen du
ondarea ikustera joaten denak, aisia gunean edo gune ez-formal
batean ezagutzak eta emozioak eskainiko dizkiona8.
Baina zer da ondarearen interpretazioa? Lehen definizioa diziplinaren sortzaile Freeman Tildenek emandakoa da: “Jatorrizko objektuak
erabiliz, baliabidearekin harreman zuzena edukita edo irudien bitartez, esanahiak eta loturak adieraztea helburu duen hezkuntza jarduera; ez da mugatzen gertaeren informazio hutsa ematera”9. Horren
ondorioz, hezkuntza ez-formaleko estrategia da ondarearen interpretazioa, eta programa didaktiko eta interpretatiboen bidez jaso liteke.
Programa didaktikoak ikastea helburu duten pertsona edo talde
homogeneoentzat dira. Hezkuntza sistema formaletik etorritakoak
dira batez ere talde horiek. Ekipamendu eta jarduera jakin batzuk
eskaintzen dira haientzat, haien beharrei erantzun eta duten ikas maila kontuan hartzen dutenak; hala eskolaurreko eta unibertsitateko
ikasleentzat nola helduentzat.
Aisialdian halako guneetara joaten den jendearentzat prestatutako
programak dira programa interpretatiboak, hau da, helburua batez
ere jolasa edo aisia dutenak. Lagun talde hori heterogeneoa da (faktore bereizlea), talde motei edo osaerari dagokionez.
Peart-en definizioaren arabera10 komunikazio prozesua da interpretazioa, gure natur eta kultur ondarearen esanahi eta loturak jendeari helarazteko diseinatutakoa, objektu, tresna, paisaia edo leku
batekin harreman zuzena edukitzeko aukera emanda. Beraz, hautatu
egin behar dira jendeari edo kontsumitzaileei aurkeztu beharreko elementu eta gaiak. Horiek horrela, erakutsi nahi dugun objektu edota
elementuaren aurrean egin behar da interpretazioa, ez baitago bigarren eskuko esperientzietarako aukerarik: interpretatu beharreko
objektuaren aurrean egin behar da interpretazioa. “Horrek ez du
esan nahi baztertu egin behar denik erakusketak, argitalpenak edo
ikus-entzunezkoak diseinatzeko aukera oro —ez baitira beti interpretazio baten isla—, baizik eta interpretazioa objektu errealaren zuze-
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neko ezagutzaren inguruan edo horri lotuta egin eta oinarritu behar
dela interpretazioa. Zuzeneko esperientzia horren inguruan garatu
beharko lirateke programak”11.
Horrenbestez, ondarea aurkezten eta gizartean erabiltzen laguntzen
duen lan-metodoa da interpretazioa, eta begi bistako natur eta kultur elementuetan oinarritzen da, material eta immaterialetan, horiek dauden
lekuan daudela, eta ezaugarri horiek jatorrizko testuinguruan sustatzea
bilatzen du12.
Hiru elementu nagusi aurkituko ditugu interpretazioaren inguruko
dinamika horretan: pertsonak, ondarea eta erakundeak. Esparru elkarreragilea sortzen da bizitza soziala egituratzen duten hiru faktore
horiekin. Hiru faktore horiek interpretazioan egiten dute bat, eta elkarren arteko komunikazio bide konstanteak sortzen dituzte.
Elkarreragin horretan, erakundeek errazten dute ondarearen eta gizartearen arteko harremana.

Ondarearen interpretazioaren helburuak
Wharf edo kai
aurreratuaren xehetasuna.
Pasaiako Portuko
Agintaritzaren
argazki-artxiboa.

Lehenik eta behin, jendeak ondarea edota horren ingurua ikus, bila,
beha, azter, uler eta senti ditzan laguntzea du interpretazioak helburu; hau da, senti edota bizi ditzan. Horretarako, beharrezkoa da bisitarientzat ulergarria den kode bat sortzea, bisitaria eta ondarea harre-

manetan jarriko dituena, horiei ikusten ari direna barnerarazi, esperimentarazi eta ulertarazita. Gainera, ezagutza eta datuak transmititze
hutsa baino gehiago izan behar du interpretazioak; hala, bisitariak
sentsazio berrietarantz gidatuko dituzten pertzepzioak “sortzea” da
horren helburu nagusietako bat13.
Pertsonak dira komunikazio prozesu horren guztiaren arrazoia —
ondarea eta horren ingurua babesten laguntzen duen tresna ere bada,
noski—. Horren ondorioz, bisitarien beharrei erantzun behar die
interpretazioak, eta haien buruak aberasteko balio behar du.
Helburu nagusi horrek beste helburu funtsezko bat lehenesten
laguntzen du: ondarearen babesa. Batez ere, errespetuaren eta
herritarren parte-hartzearen bidez, eta, horrekin, datozen belaunaldiek ondare natural eta historikoaz gozatzeko aukera edukitzea bermatzen du. Horixe da interpretazioaren eta horren inguruko jardueren oinarria.
Lehen aipatutakoaz gain, beste aukera hauek ere ematen ditu prozesu horrek, Sharp-en arabera14:
1. Bisitariari bisitatzen duen lekua miresten eta ulertzen laguntzeko. Bisita esperientzia aberasgarri eta atsegina izan dadin lortu
behar du interpretazioak.

Prozesu horren bidez, inguruan duten ondarea baloratzen has daitezke bisitariak. Aurrean duten elementuaren inguruko jarrera aldaketa ekarriko du horrek, eta horri buruzko errespetua eta miresmena
bultzatuko. Balio emate prozesu horren beharra ez da berdina ondasun guztietan, askok bai baitaukate herritarren miresmena. Hala ere,
balorazio hori ez da hain agerikoa industria ondareari dagokionez;
oroitzapenean gordetzen ditugun konnotazio negatiboengatik akaso,
ondasun horiek inguru suntsitu, pobre eta utziekin lotzera eramaten
gaituztenak.

Irudia: Ondarea interpretatzeko prozesua
Iturria: Guk geuk egina

2. Kudeaketa helburuak betetzeko, bi bide erabilita. Lehenik eta
behin, bisitaria baliabidea modu egokian erabiltzera bultzatuta,
lekua berezia dela eta jarrerak ere berezia izan behar duela azpimarratuta. Era berean, baliabidearen aurkako giza inpaktua murrizteko ere erabil daiteke interpretazioa: hondatzeko arriskua duten
lekuen inguruko interesa gutxiarazita edo bisitariak asko erabiltzen
diren guneetan bilduta. Jendea hainbat lekutan banatzeko erabiltzen
da interpretazio zerbitzuen eragina, eta presio hori ondoen jasango
duen eremura bideratzeko15. Helburu hori lehen mailakoa izan
daiteke, eta, ondorioz, gune baten kudeaketa hobetzeko beharrak
interpretazio zerbitzuak eskaintzeko beharra ere sor dezake, era
berean.
3. Jendeak erakunde baten helburu eta jarduerak uler ditzan
laguntzeko. Erakunde guztiek —berdin publiko edota pribatuek—
mezu bat transmititu behar dute, eta ongi antolatutako interpretazio batek sustatu egin dezake mezu hori, eta mezua transmititu
behar duen agentziaren irudia eta horren helburu eta interesek bat
etor daitezen lortu.

Horregatik, interpretazioa eta adierazitako ekintzak oso lagungarriak izan daitezke Industria Iraultzatik gaurdaino iraun duen komunitate baten lekuko diren elementuei balioa emateko. Laburbilduz,
ondarea interpretatzeko ekintzak oso egokiak izan daitezke iraganeko
ondasun horietara inguratzen diren komunitate bateko kideek edota
bisitariek bertako arbasoen edukiak eta oroitzapenak barneratu eta
bereganatzeko.

Interpretazioa, ondarearen eta gizartearen arteko
lotura gisa
Interpretazioa ondarearen arloan sartzeak horren eta gizartearen arteko loturak indartzeko bidea zabaltzen du, itxuraz. Lehenik eta behin,
interpretazioak ondarea ulertaraztera bideratutako zabaltze estrategiak garatzeko aukera ematen duelako da hori, eta, bigarrenik, didaktikara eta horren komunikaziora bideratutako elementuak sistematizatzeko modua ematen duelako ondarea kudeatzeko planak diseinatzeko orduan.
Interpretazioa eta horren hedatzea eguneratua eta herritarren
pentsaera eta hizkerekin egokituta mantentzea da erronka.
Horretarako, balio humanistikoei eman behar zaie lehentasuna ondarea babesteari dagokionez; horrekin batera, garapen iraunkorraren
aldeko konpromisoa hartu behar da, eta diseinatutako jarduerek ekarpena egin behar diete inguru horretako lurralde eta giza garapenari.
Hainbat lehentasun zehaztu behar dira horretarako. Lehenik eta
behin, ondarea ezagutarazteko politika egin behar da, lurralde eredu
bati eta bestelako museo, multzo historiko, artxibo eta liburutegiek
Kaiako Agintaritzaren
antzineko bulegoak.
Pasaiako Portuko
Agintaritzaren
argazki-artxiboa.
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argazki-artxiboa.
osatutako sare edota sistemari lotutakoa. Interpretazio zentroak, erakustoki berriak eta turismo eta kultur informazioa eskaintzen duten
bulegoak modu koherentean sartu beharko lirateke sisteman, betiere
ondarea ezagutarazteko jardueren osagarri.
Bigarrenik, kultur kudeaketa bitartekaria izan behar du ondarea
ezagutarazteko lanak, inguru fisikoaren iragan historikoarekiko loturaren arabera uler daitekeen produktu baten dokumentazioa, balorazioa, interpretazioa, ekoizpena eta hedatzea koordinatzeko prozesu
zaila baitu berekin. Kultur ekintza da, iraganeko aztarnekin —ukigarri
eta ukiezinekin— jarduten baita, eta bitartekaria, objektuarekin eta
bisitariarekin loturarik ez duen programa eta oinarri bat dagoelako.
Bitartekaritza lan horrek aurrerapen teknologikoak baliatzea litzateke
onena.
Ondarearen eta gizartearen arteko loturak (afektiboak, hezkuntzazkoak, ludikoak eta identitarioak) ezartzeko tresna kontzeptual eta
praktikoak garatzea litzateke hirugarren lehentasuna. Tresna horien
artean interpretaziori dagozkionak nabarmentzen dira, baina museografiaren eta gaur egungo kultur animazioaren esparruetan identifikatzen hasiak direnak ere aipa eta sar daitezke.
Lehentasun horiei kasu egiteak ondarearen eta gizartearen arteko
lotura eredua sortzeko modua ematen du, balio zientifikoa eduki eta
inguruarekin bat egiten duena. Herritarrak bere kultura uler eta asimila dezan eta horrekin identifika dadin lagundu behar du eredu horrek,
aurrerapausoa izango baita hori ondarea babesteari eta zaintzeari
dagokienez. Ezagutarazte estrategia diseinatzeko orduan, zera galdetu behar da: ondarearen gaineko informazioaren kontsumo pasiboa
sustatzea den ezagutarazte horren helburua, edo horri buruzko iritzi
eta pentsamoldeak sorraraztea.
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Ondarearen inguruko kontzepzio tradizionalistarenarekin lotzen
da kontsumorako ezagutaraztea; ezagutza zientifikoa zabaltzea eta

ondarearen erabilera aurrez zehaztua sustatzea bilatzen du horrek.
Begiespena eta kultur kontsumo hutsa bultzatzen dira, eta herritarrak
ondarea ezagutarazteko prozesuko objektu hutsak dira. Ezagutarazte
estrategia hori aplikatu da ia gaur egun arte museo eta monumentu
multzoetan, eta ondarearen gaineko errespetu eta mireste jarrera pasiboak sorrarazi ditu. Gaur egun, parte-hartzea indartzea du xede interpretazioak, kultur sorkuntzaren eta ondarearen irakurketa pertsonalizatuaren bidez. Benetan eraginkorrak izateko, herritarrengandik ere
heldu behar dute ekimenek, haiek baitira prozesu honen protagonista eta subjektu. Era berean, interpretazio-mezu pertsonalizatuak sortzeko laguntza eman behar dute erakundeek. Horrela, ezagutarazte
horrek kultur etxeetako teknikarien lan izateari uzten dio, eta herritarrek proposatzen dute beren interpretazioa. Ondarearen eta gizartearen arteko loturaren bilaketa horretan, interpretazioaren laguntzaile
dira kulturaz jabetzeko ekintzak.
Adierazitakoaren ildotik, kudeaketa tresna gisa erabiltzen da egun
interpretazioa, publikoarekin komunikatzeko irrika horretan16.
Padrok17 uste du museo tradizionalaren alternatiba dela interpretazioa,
kultur eta natur ondarea lekuan-lekuan kudeatzeko eta aprobetxatzeko
modu berriak garatzen baititu, eta horren testuinguruari lotuta.
Museoetan ez bezala, objektua horren testuingurutik at egoten baita
horietan, interpretazioak objektua bere jatorrizko lekuan egotearen
alde egiten du, horren helburu guztiak bete ahal izateko. Agian, hortxe
sortuko dira ondarea ezagutarazteko diren ekintzak eta babesteko direnak bateratzeko arazoak. Horiek horrela, ondarearen eta horren inguruaren gozamena bultzatzen du interpretazioak, eta, horrekin batera,
horiek babestea bilatzen. Horregatik, gordetze-babeste eta garatzearen arteko oreka bilatuko duen kudeaketa eredua ezartzea eskatzen du
interpretazioak. Zentzu horretan, ondarearen babesa eta horren
balioen jabetzea sendotuko duten hezkuntza programen bidez informazioa banatzea izan daiteke tresnarik onena bisitariak kultur eta
natur guneak egoki erabil ditzan. Bisitarien kudeaketa deitzen zaio
horri, eta baliabideak kudeatzearekin batera egin behar da hori18.

Karga gaitasun bat du leku bakoitzak, baliabidearen ahultasunaren
eta horren erabileraren araberakoa izaten dena. Erabilera hori, berriz,
ondare horrek jasotzen duen bisitari kopuruaren eta horiek jokabidearen araberakoa da. Interpretazioa. Kudeaketa tresna den heinean, karga gaitasun hori ez gainditzen laguntzen du interpretazioak, eta
horrek guztioi egiten digu mesede. Kasu horretan, interesgarria da
bisitariengan duen eragina ikustea. Horrek bisitariari espazioa egoki
erabiltzen laguntzen dionez —inguruaren ezagutzaren arabera ere
badago hori—, honek ahalik eta debeku gutxienekin eta ahalik eta
esku-hartze gutxien eginda lortuko du hori ezagutzea. Hartara, ondarea bisitatzeak poz handiagoa ere emango dio. Azken batean, bisitariarekin harreman handiagoa bultzatzen du interpretazioak, eta eragin handiagoa izaten du haren ezagutzan eta jokaeran, bestelako
metodo inpertsonalen aldean —liburuxkak besteak beste—19.
Ondarearen eta gizartearen arteko lotura indartzeak giza garapenari eta garapen ekonomikoari ere egiten die mesede, inguru horretako ondarea babestea bermatzeaz gain. Giza garapenari, herritarrek
beren jatorria ezagutzen dutenez, haien irudia eta nortasuna indartzen
duelako eta beren ondareaz harro sentiarazten dituelako, eta gizartea
kohesionatzen laguntzen du horrek. Garapen ekonomikoari dagokionez, berriz, inguruan turismo iraunkorreko ekimenak garatzeko aukera ematen du, eta zerbitzu sektorea bultzatzen.

Interpretazio planen garapena
Ondarea lekuaren eta testuinguru sozio-ekonomikoaren zati
denez, interpretazio planak sartu behar dira natur zein kultur baliabideen kudeaketa iraunkorra eta aprobetxamendu bidezkoa aintzat hartuko dituzten lurraldea garatzeko estrategien artean. Ondarea inter-

pretatzeko plan horiek ez dituzte kultur produktuak soilik sortu behar,
turismoa erakarriko dutenak; horrekin batera, ondarea turismo iraunkorraren printzipioei jarraituz sustatuko eta kudeatuko dela ere ziurtatu behar dute, horrek onura zuzenak ekarriko baitizkio gizarteari eta
ondareari.
Interpretazio plana interpretazio planifikazio baten ondorio da, eta
ondorengo alderdi hauek ere biltzen ditu:
- Interpretatu eta aztertu beharreko baliabidearen inguruko
ahalik eta informazio guztia biltzea.
- Erabiltzailearen eta horren ezaugarrien azterketa egitea.
- Interpretazioaren helburuak zehaztea.
- Mezua sortzea.
- Mezua publikoari transmititzeko metodo eta moduak
hautatu eta garatzea.
- Kudeaketa plana diseinatzea.
Interpretazioa garatzeko orduan, erakundeek lehentasunak finka
ditzaten lagundu behar du interpretazio planak, eta koherentea izan
erakundeen politikekin.

6.2. Industria ondarea
Kultur ondarearen barnean sailkatuta dago industria ondarea. XIX. eta
XX. mendeetako Industria Iraultzaren ondorio diren kultur baliabideek
osatzen dute industria ondarea. Ondare historiko-monumentala ez
bezala, ondasunak ekoizpenean izan duen erabilerak ematen die
balioa industria ondasunei; zenbat eta erabilera handiagoa, orduan
eta balio handiagoa. Aldaketa sozio-ekonomikoek eta industria birXXI. mendearen hasieran
erantsia izan den
Kaputxinoseko kaiaren
lotunea. Borobilean
Ugalde Elkargoaren
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moldaketak ez dute saihestu hainbat fabrika ixtea, jende ugari kaleratzeak dakartzan eragozpenak, negozio eteteak edo kaltetutako
langile eta familien etsipena. Industria guneak husteak nolabaiteko
hondamendi fisiko, ekonomiko eta soziala eragin du gune horietan,
eta, ondorioz, horiek erakargarritasuna galdu dute. Joera horren aurka
egiten dute industria ondarea babesteko talde eta erakundeek. II.
Mundu Gerraren ondoren, industria arkeologia hasi zen indartzen,
industria ondasunen inguruan bereziki eta iraganeko aztarnei buruz
oro har zegoen gero eta interes handiagoari erantzuteko. Mugimendu
hori funtsezkoa izan zen hainbat industria aztarna ondaretzat hartzeko, pentsaezina baitzen hori ordura arte. Industrializazioa bera garai
historiko bihurtu izana du oinarri kontzepzio aldaketa horrek.

1985ean sortu zen hori, Luxenburgon Adierazpen Bateratua sinatu
ondoren, eta industria gune utziak berreskuratzeko nazioartearen
elkarlana zen..

Industria ondarearen beste ezaugarri bat horren berezitasuna da,
industrializazio prozesua bizi izan zuten guneetan egoten baita; hori
ez da horrela leku guztietan. Gainera, inguru bereziak sorrarazi ditu
industrializazioak, pobreziari eta hondamenari lotutakoak askotan.

Estatuari dagokionez, 1978ko Espainiako Konstituzioko 46. artikuluak ezartzen du ondare historikoa babestu eta aberastu beharra, eta
botere publikoek zeregin hori nahitaez bete behar dutela dio.

Horregatik, mundua etengabe aldatzen ari denez eta mugatua
denez, industria lurzoruen eskaerak batetik eta utzitako industria
ondareak bestetik erronka jotzen diete lurraldearen aprobetxamendu
iraunkorrari. Egoera horri erantzuteko, esku-hartze proposamen
askok ordezkatzea izan zuten oinarri, industria ondarea deuseztatu
eta lur zati horiek beste erabilera batzuetarako erabiltzeko. Hala ere,
industria ondarea historiaren eta lekuetako kulturaren zati dela konturatzeak, bizi eta lan ezaugarri baita, mantsotu egin du ondare hori
deuseztatzeko prozesua, eta aukera berriak eskaintzen ditu egun
lurralde kudeaketa eta garapenari dagokienez.
Zalantza hori dela eta, kontsumitzeko eta ekoizteko modua aldatzea
proposatzen du garapen iraunkorrak teknologia berriak eta kultur
ondarea antolatzeko modu berriak erabilita, eta horien babesa, erabilera eta iraupena sustatuta.
50eko hamarkadan sortu zen Erresuma Batuan industria arkeologia; paisaiaren zati ez ezik iragan historikoaren isla ziren industria
eraikinak, garai hartako gizarteko bizimoduaren jatorri zirenak,
babesteko beharrari erantzuteko asmoz. Europan, Garapenerako Polo
Europarra izanekoaren babesa izan zuen industria ondareak;
1950. urteko proiektua.
Egin gabea, bistan dena.
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Nazioartean, nahiko berria da industria ondarea sustatzeko eta
babesteko interesa. 1978an sartu zuen Unescok lehen aldiz industria
gune bat Munduko Ondarean (Wieliczkako gatz meatzea, Polonia);
urte hartan bertan Industria Ondarea babesteko Nazioarteko
Batzordearekin (TICCIH) bildu zen. Bi ekimen horiek izan ziren
industria hondarrak babesteko lehen urratsak. Hala ere, 1992. urtean
sendotu zen Ondare Batzordea, industria ondareari izaera eta balio
unibertsala eman zizkion corpusarekin eta politikarekin.

Testuinguru horretan, Katalunia eta EAE izango dira aitzindariak
industria ondarea ikertzeko ezagutarazteko eta babesteko prozesu
horretan. Horrela hasi zen horren inguruko interesa, industriaren
atzeraldiaren ondorioak —ondorio ekonomiko, sozial, eta kulturak,
nahiz ingurumen arlokoak—, jasan zituzten bi erkidego horien eskutik, hain zuzen.
Industria ondareari buruzko ardurak sorrarazi zuen 1989an
Industria Ondarearen eta Herri Lanaren Euskal Elkartea; hainbat arlotako erakunde eta profesionalak biltzen ditu horrek, eta industria
ondarea ezagutu, zabaldu eta babestea du helburu. Garai hartan, era
berean, Eusko Jaurlaritzako Kultura Sailak eta Deustuko
Unibertsitateko Deiker Institutuak ikerketa eta hedapen proiektu
garrantzitsu bat hasi zuten, eta emaitzak ondorengo hiru argitalpen
monografiko hauetan atera zituzten: Arqueología Industrial en
Bizkaia (1988), Arqueología Industrial en Gipúzcoa (1990) eta
Arqueología Industrial en Alava (1992)20.
Gainerako autonomia erkidegoetan ere, hainbat argitalpen eta ekitaldi ekarri ditu industria ondarearen inguruko gero eta interes handiagoak, bai eta sentsibilizazio eta hedapen ekintzak ere.

Industria ondarea eta turismoa
Azken urte hauetan, turismoa garatuta, krisian dauden hainbat
hiri biziberritzeko aukera eztabaidatzen ari dira; batez ere, industria
instalazioak helburu turistikoetarako erabilita. Berritze prozesu
horrek, baina, ez die industria sektore utzi edo zaharrei eragin; 80ko
hamarkadaren erditik aurrera, gainerako industria instalazioak ere
pizten dute interesik, eta horiek ere bisitatzen dituzte. Ondorioz,
industria ondarearekin lotutako turismoa garatu zen, Industria
Turismoa izenekoa. Turismo mota berri hori ere kontuan hartzekoa
izan da lurraldea egituratzeko planak diseinatzeko orduan.
Eskualde eta udalerri guztiek aplika ditzakete industria turismoko
estrategiak, horretarako aukera ematen duen iragana edukiz gero,
betiere. Jarraian, gaur egungo hainbat joera eta adibide bildu ditugu, kultur eta turismo erakargarritasunen hainbat multzo orokorretan sailka daitezkeenak.
Industria elementuak ekoitzi eta prozesatzea. Berritu eta museo
bihurtu dituzten lantokiei aplikatzen zaie, eta industria lanbideen
historia erakusten da. Sail horretan sartzen dira pelikulak, kontzertuak, catering-a eta abar. Eskozian, adibidez, Dunaskingo (Ayrshire)
antzinako burdina industriak baloratu dituzte, eta industria ondarea
sustatuta garapen ekonomikoa lortzeko bideak aztertu.
Garraioaren erakargarritasuna. Trenaren, uraren eta errepideen
alorrari aplikatuta. Esperientzia horiekin bisitariei nostalgia sentiaraztea da helburua.
Ikusi dugunez, tokian tokiko jarduerak dira interpretazio modu
egokienak, errealitatea hobeto ulertzen laguntzen baitute. Ezaugarri
hori aintzat hartuta, ondorengo hauek dira interpretazioaren filosofia
oinarri hartuta industria ondareari aplikatzeko jarduera arruntenak:
Tokiko museoa: museo mota egokia da ondarearen balioa azpimarratzeko. Horrekin, tokiko kulturaren inguruko interesa sortzen
hasi zen, eta kultura artifiziala igor zedin saihestu zen. Industria
ondareari dagokionez, Tokiko museo mota egokienetako bat indus-

tria makinen museoa da; oso pedagogiko eta didaktikoa izaten da,
benetako objektuak edukitzen baititu ikusgai, horiei dagozkien
azalpenekin.
Museoa dinamikoa izan dadin eta jendearen interesa pitz
dezan, beharrezkoa da erakusketak aldi baterakoak izatea eta erakusgai dauden objektuak eta jarduerak etengabe berritzea. Itxura
denez, aldi baterako erakusketa eta jarduerak egitea da museo bizi
eta dinamikoa, garai berrietara egokituko dena, edukitzeko modu
bakarra.
Zerrenda horretan museo zientifiko-tekniko espezializatuak
(nabigazio nekazaritza, irrati, optika, argazkigintza, automobil,
tren, eskulan, globo, motozikleta eta argindar museoak, besteak
beste), hainbat garaitako zubiak, itsasargiak, portuak, ontziolak,
tren geltokiak, hainbat garaitako trenbideak, mende hasierako mendiko igogailuak, ubideak, esklusak, findegiak eta bestelako petrolio
instalazioak, haize errotak, dike lehorrak, ehun industriak, burdinola eta errementeriak, presak, eszenografia egituragatik interes berezia duten antzokiak, hondeamakina handiak eta abar agertzen dira.
Interpretazio ibilbideak: interpretazio zerbitzu eraginkorrenetakoa da, jende mota orok eraikinen kanpoko zein barneko aldea ezagut ditzan laguntzen baitu. Bestelako zerbitzu bati lotuta egoten da
gehienetan, bisitari zentroei, aisia guneei eta jatetxeei, besteak beste. Oso egokia da ondarea ezagutarazteko lekuetarako.
Interpretazio argitalpenak: ondare balioa duten espazioak beren
osotasunean interpretatzeko edo horien ezaugarri jakin bat azpimarratzeko diseinatutako eskuorri, panfleto, gida eta abar dira horiek.
Espazio horietan (natur eta arkeologia parkeak, leku historiko edo
industrialak eta abar) erabiltzeko eginak daude batik bat.
Eraginkorrak izan daitezen, “objektu, paisaia edo leku baten aurrean” erabili behar ditu bisitariak.
Interpretazio seinale eta kartelak: ondare balioa duten lekuetan
bi motako kartelak egon daitezke: administratiboak (bisitaria
gidatzeko informazioa eskaini, eta espazioko mugimendua ordenatzen laguntzen dute) eta interpretatiboak (leku jakin horren
balioak ezagutarazten dizkiete bisitariei). Natur guneetan asko erabiltzen badira ere, leku historiko eta industrialetan ere erabil daitezke.
Interpretazio erakusketak: baliabide aldakorrak dira, modu egokian konbinatuta jendearengan eragiten duten tresnak, eskulanak,
diagramak, efektu bereziak eta abar baitituzte. Hiru dimentsioko irudiak nahiko erraz uler daitezkeen ideia korapilatsuak adieraz ditzake. Komunikabide horrek zentzumenak erabiltzera bultzatzen du,
eta, horregatik, pertsona gai eta ez-gaien pertzepzioa areagotzen
dute. Gainera, ondare ukiezina ezagutarazi nahi izanez gero are
erabilgarriagoa da bide hau, bisitariari sentsazioak eta bizipenak
transmititzeko modua izan baitaiteke.
Interpretazio mintzaldiak: bisitariekin zuzenean komunikatzeko
dira. Interpretariak gai izan behar du bere lantokiko balioekin lotutako edozein gairi buruzko mintzaldia eskaintzeko. Espezialisten
laguntza izan dezake.
Jarduera horiek, maiz, heztea bilatzen badute ere, ezin ahantz
daiteke industria instalazioen potentzial erakargarria. Hezkuntza
turismoarekin lotura zuzena ez duten merkatu segmentuekin erlaziona daitezkeen hainbat garapen prozesu, lan egiteko moduen
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bilakaera, fabrikek eta teknologia berriek ekarritako aldaketa sozioekonomikoak eta beste hainbat elementu sartzeko aukera ematen
dute.
Industria ondarea aukera lehiakorra izan daiteke, beste hainbat
aukera tradizionalekin batera, eta, gaur egungo eskaintza osatu ez
ezik, eskualdeetako turismo erakargarritasuna areagotu dezake.
Industria ondarearen inguruan eratzen diren prozesuak hura “birsortu”
eta turismo edo aisia erakar dezakete.
Bestalde eta ikuspegi ekonomiko batetik, lanpostu zuzen eta
zeharkakoak sortzearekin batera hori mantentzen laguntzen duen
ekoizpen dinamika sortzen du industria ondareari balioa emateak.
Beraz, prozesu honekin industriak hondatutako espazioak berreskura daitezke, baita espazioari beste erabilera eta esanahi bat emanda ere. Azken batean, industria birmoldaketaren ondorioz degradatutako eremuak berreskuratzeko planak diseinatzeko modua ematen
du. Horregatik, tokiko garapena indarberritu eta dinamizatuko duten
ekintza berritzaileak garatzeko aukera ematen du industria ondarea
interpretatzeko planak.

6.3 Pasaiaren kasua
Pasaiak ondare aberatsa du lau barrutietan: Donibanen, San Pedron,
Trintxerpen eta Antxon: Ondare historiko-kulturala Donibanen eta
San Pedron dago batik bat, horiek baitira barruti antzinakoenak.
Industria ondarea, berriz, lau barrutietan sakabanatuta dago, badia
osoan. Ondare hori azken bi mende hauetan sortu da, aldaketa handiak izan baitira aldi horretan; iragana atzean geratu da, baina azken
urteetako bizimodua erakusten duen ondare gaztea geratu zaigu21.

Industria ondarearen baliabideen deskripzioa
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XIX. mendearen amaieran Industria Iraultza izan zen Pasaian; horrek
bere mugak areagotu egin zituen, eta ondorioz, egun duen industria
izaera hartu zuen. Tokiko ekonomia aldarazi zuen industrializazioak;
arrantzatik bizi ziren familia asko herriko industrietan hasi ziren lanean, itsasoko lana utzita. Horiek horrela, ikaragarri hazi ziren industriak, eta bizimodua ateratzeko aukera eman zieten Pasaiako herrita-

rrei eta beste hainbat autonomia erkidegotatik iritsitakoei.
Halako industria prozesu guztietan, baina, ahultzen hasten dira
industriak goraldiaren ondoren. Horrenbestez, goraldiko eta horren
ondorengo beheraldiko oroitzapenak nahasten dira. Hori dela eta,
gaitzetsi egiten dira industrializazioa eta garai hartako elementu eta
azpiegiturak. Hala ere, ez da ahaztu behar komunitate baten orain
gutxi arteko bizimoduaren isla direla garai horretatik heldu zaizkigun
elementuak eta, beraz, horren iraganaren eta orainaren zati.
Jarraian, industrializazio garaiko elementuak deskribatuko ditugu.
Kontuan hartu behar da helburua ez dela ondare baliabideen zerrenda edota horien azalpena eskaintzea, baizik eta industria ondarearen
bidez pasaitarren oroitzapen eta bizipenak islatzea. Horrenbestez,
industria iraultzaren didaktika eta hedapen balioari buruzkoa da atal
hau, eta beste ikuspegi batetik lantzen da beste hainbat lanetan
zehatz aztertutako gaiari; besteak beste, Beatriz Herreras Moratinosek
(1999) Pasaia. Iraganaren oroigarria etorkizunari begira laneko Pasaia
bere ondareaz atalean, Untzi Museoak Donostian argitaratutakoan.
Orain, argitalpen honetan bertan ikertzaile honek aberasten duen lan
hori izan dugu, hain zuzen, azterketa honen abiapuntu.
Pasaiako giza geografiak eta geografia fisikoak erakusten duten
bezala, arrantza izan da ia Pasaiako ekonomiaren iturri bakar.
Arrantzaren antzinatasuna argi eta garbi islatuta dago Pasai San
Pedroko eta Donibaneko hiriguneetako etxeen ezaugarri arkitektonikoetan. Balkoi luze eta estuak dituzte etxeek, arrantzaleen sareak
lehortzeko erabiltzen baitzituzten. Gainera, ganbara zuten etxe guztiek goiko aldean, bai eta biltegia ere, arrantzarako tresnak gordetzeko.
Kale horietan barrena industrializazioaren aurreko garaietako bizimodua ikus daiteke. Arrantzatik soilik bizi ziren gizon-emakumeak
aurki ditzakegu gaur egun oraindik. Pertsona horiek, horien familiak
eta paisaia dira industrializazioaren aurreko, industrializazio garaiko
eta horren ondorengo bizimoduaren isla.
Industrializazioak erabat aldatu zuen pasaitarren bizitza. Horiek
horrela, arrantzan eta eguneroko bizimoduan ere ekarri zituen aldaketak. Lan egiteko eta elikagaiak salerosteko modu berriak sortu ziren,
Donibaneko eta San Pedroko hiltegietan (badiaren alboan zeuden
1882an) ikus daitekeen bezala. Azoka ere sortu zuten Antxon (19261929), ur biltegia edo Putzua izeneko lekuan; bertan, beren soberakin
guztiak sal zitzaketen pasaitarrek.

Barruti horiek, Pasaiako antzinakoenek, arrantza tradizionalean
oinarritutako ekonomiak utzitakoa ez ezik, industrializazio garairako
trantsizioa ere erakusten dute, horrek portuarekin eta arrantzarekin
zuen lotura zuzen edo zeharkakoari dagokienez.
Donibanen, adibidez, Bordalabordan, hainbat industria sortu
zituzten itsaso aurrean: PYSBE (1919), MEIPI (1930), Astilleros
Luzuriaga (1951). Astilleros Luzuriaga enpresan, ohiko lantegi funtzionalez eta ur gaineko dikeez gain, kaietako garabiak ikus daitezke,
ontzigintzan garrantzi handikoak direnak. Orain arte aipatutakoez
gain, industriara begirako hainbat ekonomia jarduera ere sortu ziren
Bizkaia auzoan.
Hala, portzelana lantzen hasi ziren 1854. urtean inguru horretan.
Arizabalo etxean eta gaur egun aparkalekua den tokian zegoen fabrika; zeramika labearen tximinia ikus daiteke oraindik. Bistako adreiluzkoa da, eta engranatze-eraztunak eta irudi geometrikoak ditu ahoaren
inguruan.”22. Lur sail horrek ez du erabilera hori bakarrik izan, ordea;
izan ere, transformadore metalikoak egiten zituen enpresa bat ezarri
zuten han enpresa hori itxi zutenean, 1916an. Paisaiari eta ekonomiari dagokienez, 60ko hamarkadan izan zen aldaketa nagusietako bat,
zentral termikoa zabaldu zuten eta.
Pasai San Pedron ere ontzigintzarako eta arrantzarako pabiloiak
eraiki zituzten (1944) frontoiaren aurrean. Urte batzuk geroago,
1950ean, beste batzuk altxatu zituzten errepide bazterrean. Kaiaren
aurrean 1966an eraikitako Itsas eta Arrantza Lanbide Eskola da ontzigintzak Pasaian izan zuen garrantziaren isla.

Molinao, 30eko hamarkadan sortutakoa.
Garraiobideak garatzearekin bat, kanpora zabaltzea ere ekarri
zuen industrializazioak. Errepideak hobetu zituzten, eta Madril-Irun
Norteko trenbidea inauguratu zuten (1864). Geltokiaren jatorrizko
egitura ia osoa eraitsi zuten, eta metalezko aterpe isurkiduna baino ez
da geratzen egun; burdinurtuzko zutabeak ditu oinarri eta kapitel sinpleak eta San Andresen gurutzez osatutako metalezko xaretaz dekoratuta dago. Hasierako trenbide hori ez ezik, Donostia eta Hendaia
lotzen dituen “Topoa” egiteko proiektua ere hasi zuten 1901ean.

Biltegiak gauez. Lanak ez
zuen etenik (1948).
Pasaiako Portuko
Agintaritzaren
argazki-artxiboa.

Trintxerpen ere antzera gertatu zen. San Pedrotik kanpoko industria gune izatetik izaera berezia zuen barruti izatera igaro zen. Antxon
bezala, sinbiosia gertatu zen bertako industrien eta bizilekuen artean.
1908 aldera Andonaegui ontziola sortu zuten, La Constructora
Guipuzcoana enpresa bizkaitarrak erosiko zuena. Hala ere, 1915etik
aurrera hasi zen inguruko paisaia erabat aldatzen, ontzigintza eta
arrantza enpresa handiak iritsi baitziren kai ingurua.
Industriaren garapenak populazio hazkundea ekarri zuen eta,
ondorioz, etxebizitza arazo larria konpontzeko beharra sortu zen.
Jarduera horiek gero eta indar handiagoa hartzen ari zirenez, asko hazi
zen populazioa, batez ere kanpotik iritsitakoa. Galiziarrak ziren batik
bat arrantza enpresetara iritsi zirenak, eta kultur nahasketa sortu zen.
Lurralde honetan eraikitako eraikinei dagokienez, Francisco
Andonaegiren biltegiak eta Bita S.A. konpainiaren eraikina dira azpimarratzekoak; sareak lehortzea zen azken horren zeregina. Geroago,
bulegoak eta beste ezarri zituzten eraikin horietan, industria ondareari beste erabilera bat emanda.

Bestalde, gero eta indar handiagoa zuten industria eta itsas jardueren ardatz izan zen Antxo. Lur sailetan zatitu zuten eremua; horrek
erakusten ditu ezin hobeto bi erabilerak: bizileku eta industria erabilerak, hain zuzen. Beraz, industrializazioak eragindako aldaketak
ezarri zituen gaur egungo hiri egituraren oinarriak.

Langileen etxeen eta enpresak bereizten zituen Araneder kalea
Velasko ontzigileak zuen alokatuta, eta bere ontziko sareak lehortzen
zituen bertan. Bordaluze etxea (1932) ere azpimarratzekoa da kale
horretan.

Hainbat industria eraikin daude Molinaoko ibaiaren alboan lerrokatuta. Iparraldean trenbidea muga duela, Beissier pintura fabrika
dago. Arraina gazitu eta tapioka eta elikagaiak egiten zituzten enpresa horietan lehen. Bestelako industriak ere egon ziren Molinao ibaiaren alboan, elikagaiekin inolako zerikusirik ez zutenak. Besteak beste,
SETE, aluminiozko hodiak egiten zituen enpresa, eta Tornillos

Arrantza sektorearen krisiaren ondoren, desagertu egin dira kale
horretan hutsik eta utzita zeuden hainbat enpresa. Hirigintza proiektu
berriak egin zain dago ingurua gaur egun. Alturako Arrantzako
Kooperatiba 30eko hamarkadan sortu zuten, eta arraina salerosten eta
manipulatzen jardun zuen batez ere. 60ko hamarkadan itxi zuten, baina kooperatibaren bulegoek bertan jarraitu zuten. Arrandegi kalearen
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Ospitalilloa eta Trintxerpe.
Euskadi Etorbideko etxeen
azpian izotz-fabrika. XV.
mendean jada aipatua zen
Martimuño baserria, orain
dela gutxi beste eraikin
batekin ordezkatua izan
dena, ezkerraldean ikus
daiteke. Pasaiako Portuko
Agintaritzaren
argazki-artxiboa.

mugakide da arrain kontserbak eta arrain gazitua prestatzen dituen
Serrats enpresa. Beste hainbat jarduera ere izan ziren bertan: izotz
enpresa, bakailao lehortegia, mekanika tailerrak eta galdategia.
Pasaia oro har hartuta, baina, portua da protagonista, zalantzarik
gabe. Pasaiako portua naturala da, eta arrantza eta ontzigintza izan
ziren bertan nagusi azken mendeetan. Aldaketa ugari izan ditu portuak, baina XIX. mendera arte ia erabat eutsi zion jatorrizko egiturari.
1870etik aurrera etorri ziren paisaiaren aldaketa nagusiak, portua
hobetzeko lanak hasi baitzituzten orduan.
Lehenik eta behin, kaiak eraiki zituzten Antxon, badiara atxikita,
zamaketa lanak errazteko. 1870 eta 1884 artean, hainbat lan hasi
zituen Portua Sustatzeko Elkarteak, portuari egitura modernoa emango ziotenak. Horrekin batera, ikaragarri hazi zen portuko trafikoa. II.
Karlistaldiaren (1876) ondoriozko krisiaren ondoren, ahalik eta
gehien ustiatu zituzten lehorreko baliabideak, eta zabaldu egin zuten
kaia, itsasoari tartea janda; beste horrenbeste gertatu zen San Pedron
ere, arrantza portu gisa espezializatu baitzen.
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Primo de Riveraren diktaduratik (1923) Gerra Zibilaren amaiera-

ra goraldia izan zuen Pasaiako portuak, gainerako azpiegiturek
bezala. Horren erakusle dira Portu Aurreratuan eraikitako ondarebalio handiko bost eraikinak. Hainbat estilo hautatu zituzten horiek
eraikitzeko orduan: neoeuskalduna, eklektikoa, historizista eta arrazionalista. Honako hauek dira eraikin horiek: Osasun zerbitzuetarako eraikina, 40ko hamarkadakoa; bulego berezietarako eraikina,
1933an eraikitzen hasitakoa; Aduanaren eraikina, 1935ekoa;
Portuko Lanen Batzordearen bulegoak hartzen dituen eraikina,
1935ean amaitutakoa hori ere, eta Itsas Armadaren zerbitzuetarako
eraikina, 1931n amaitutakoa. 1937an beste hiru biltegi eraiki zituzten Herrerako portuan. 4. biltegia geroago eraiki zuten eta egun
Portuko Agintaritzaren bulegoak daude bertan. Administrazio eraikinez gain, konponketa tailer bat ere egin zuten 1938an. Garai aberats horretakoa da, baita ere, Jaizkibel draga-ontzia, garai hartako
garabi baten alboan dagoena.
Jaizkibel draga-ontziak ondare-balio handia du, eta kultur ondare kalifikatu gisa sailkatu zuen Eusko Jaurlaritzak 1992an. 1934an
eraiki zuen Compañia Euskalduna de Construccion y Reparacion de
buques enpresak. Jaizkibel draga-ontzia Euskal Herrian geratzen
den metal josizko ontzi bakarretakoa izateak ematen dio horri

balioa. Izan ere, burdinazko ontzigintzaren hasierako garaietakoa
da teknika hori. 1991n, draga-ontzi hori desegin zezaten saihestu
zuten Untzi Museoak eta Industria OndarearenEuskal Elkarteak”.
Ur gaineko industria ondareko beste elementu nagusietako bat
Astilleros de Pasaia enpresaren ur gaineko dikeak dira, ontziak konpontzeko eta karenatzeko erabiltzen zirenak. Ur gaineko bi dikeak
orain gutxi arte egon ziren martxan, baina gaur egun dike handia
bakarrik dago, txikia Astilleros Luzuriaga enpresan desegiten ari baitira. Dike hori EAEko industria ondareko elementu interesgarrienetako
bat zen, horren berezitasuna, antzinakotasuna (1925ean eraiki zuten)
eta ezaugarri teknikoak zirela eta. Lubecker ontziolan eraiki zuten,
Lubecken (Alemania).
Pasaiako portuaren bilakaera historikoak utzitakoa da Pasaiaren
itsas industria ondare aberatsa. Balio historiko eta ikonografiko handiko elementuak ditu ondareak, eta inguru horren iraganaren erreferentzia dira. Hala, beharrezkoa da horiek kontserbatzea, Pasaiaren
iraganaren eta etorkizunaren arteko lotura baitira. Hain zuzen ere,
elementu arkitektoniko horiek egiten dute berezi ingurua, eta horiek
ematen diote nortasuna.

6.4 Pasaiako industria ondarearen
planifikazio interpretatiboa
Interpretaziori dagokionez, herri bikaina da Pasaia, horren ondare
aberastasuna dela eta, tokiko garapena bultzatzeko Industria
Ondarea Interpretatzeko Plana egiteko. Horrelako ekimen bati
esker, Pasaiaren iragana ezagutzeko aukera edukiko lukete herritarrek. Garai hau ezin hobea da halako prozesu bat hasteko; batez
ere, bi arrazoirengatik: batetik, badirelako herrian, oraindik, industria prozesua ezagutu zuten belaunaldiak. Eta, bigarrenik, portuaren
itxura aldatu egin delako eta material hondarrak desagertu egin direlako. Bi faktore horiek direla eta, beharrezkoa da prozesua Pasaiako
industria garaiko oroitzapen historikoa gordetzeko. Gainera, turismo iraunkorreko dinamikak bultzatzeko aukera ere badago, gero
eta bisitari gehiago iristen baitira herrira horren iragana eta oraina
ezagutu eta ulertzeko asmoz.
Halako proiektu batek are egokiagoa dirudi orain, inbertsio eta
aldaketa handiak ari baitira egiten eskualdeko hirigintza antolaketan. Hemendik urte batzuetara, Gipuzkoako komunikazio sarearen
antolaketa berriak eta hirigintza egitasmoek nabarmen hobetuko
dute pasaitarren bizi-kalitatea, baina, era berean, gero eta zailagoa
izango da bizileku eraberritua ahaztu eta industriarako sortu zen
herria gogoratzea.
Industria elementuen artean Jaizkibel draga-ontzia da nabarmentzekoa, horren ondare-balio eta sinbolismo handia direla eta.
Ontzi hori izan liteke interpretazio prozesuaren motorra. Industria
elementuak ere hartu beharko lirateke kontuan interpretazioa planifikatzeko orduan; besteak beste, ontziolak eta oraindik martxan dagoen ur gaineko dikea, garai hartan berritzailea izan zen lan egiteko sistema haren isla baitira.
Ondare elementu horiek interpretazio prozesu zabal baten hasiera
dira, eta Pasaiaren iragana herritarrei ezagutaraztea du horrek helburu. Hau da, bildutako lekukotzak eta bertako herritarrak ardatz dituen
egitarau didaktiko eta komunikatiboa hastea. Horretarako, beharrezkoa da, lehenik eta behin, ondare hori bisitatzera joaten direnek iraganaren berri izan dezaten, hezkuntza prozesu ez-formal baten

bidez.
Ekimen horien helburua da ondarearen eta pertsonen artean lotura
afektiboak sortzea, kulturen eta belaunaldien arteko elkarreragin eta
komunikazioaren bitartez. Herriko kultura eta belaunaldi guztietara
heltzeko gai liratekeen egitarau eta mezuak sortu beharko lirateke, eta
elkar eragiteko eta komunikatzeko guneak sortu. Ez bakarrik ondarearen balio hutsa azpimarratzeko guneak, baita bizipenak, esperientziak
eta sentimenduak trukatzeko ere. Horrela, industria-ondarearen inguruko kulturen eta belaunaldien arteko elkarrizketari egiten zaio tartea
espazio publiko horretan. Azken batean, espazio publikoa komunitate osoari zabaltzeko interpretazio proiektua litzateke.
Prozesu horrek, era berean, oroitzapen historikoa sortzeko eta birsortzeko bideak eskaintzen ditu, taldearen irudimenean ondare elementuak sartuta.
Bestalde, ez da ahaztu behar halako egitarau eta ekimenak lekuanlekuan egin beharko liratekeela. Estrategiek inguruko ondarearen
garrantziaren jakitun izan behar dute, tokiko kulturaren emaitza eta
ondorio baita. Horiek horrela, garai hartan aldaketa ikaragarriak bizi
izan zituzten lagunen eguneroko bizimodua ezagutaraztea planteatzen
dugu, industria ondare higigarriaren (arkitektura, makinak....) eta
higiezinaren (ohiturak, bizimoduak) bidez, eta horiek izandako bilakaera erakutsita.
Ekintza horien xede izango den jendeari dagokionez, proposatu
beharreko jarduerek mota guztietako jendea erakartzeko modukoak
izan behar dute, gizarte eta kultura mailen artean inolako desberdintasunik egin gabe. Hala ere, ahalegin berezia egin beharko da pasaitarrak erakartzeko; izan ere, horiek dira, ustez, inguru horretan egin
litezkeen jardueren hartzaileak. Gai horrekin lotuta, azpimarratu egin
behar da, berriz ere, pasaitarrek beren ondarea ezagutzeko eta hori
babesteko eta ezagutarazteko duten eskubidea.
Jarduerak jendearentzat interesgarriak izan daitezen, beharrezkoa
da horiek aldi baterakoak izatea, eta jarduerak eta erakusgai dauden
objektuak etengabe aldatzea.
Ondarea interpretatzea oinarri luketen jarduera ororen filosofia
kontuan hartuta, hiru funtzio edota zeregin bete beharko lituzkete
horiek prozesu horren bidez.
Lehenik eta behin, funtzio hezitzailea, bisitarien giza gaitasunak
garatzen eta hobetzen saiatzeko. Erakusketa txiki eta didaktikoen
bidez eman behar zaio jendeari informazioa; ikus-entzunezkoak
behar dute horiek hein batean, testu luzeegirik gabeak. Ikastaro eta
hitzaldiak ere egin daitezke, museoaren eta jendearen artean komunikazio bide bat zabalduta.
Funtzio horrek arreta berezia jartzen du haurretan, biztanle
multzo horrengana heltzeak jarrita etorkizunean ere jende multzo
potentziala edukitzea ziurtatzen baitu. Hezkuntza intuitiboa erabili behar da haurrekin, erakargarri eta ludikoa. Azken batean, hezkuntza estetikoa, eguneroko bizimoduan aplikatzeko moduko
esperientzia.
Bigarrenik, funtzio ikertzailea dugu; ezinbestekoa da hori museoa
garatzeko. Funtzio hori ondo betetzeko beharrezkoa da unibertsitate
eta bestelako ikerketa erakundeekin harremanetan egotea, eta ezagutza eta esperientziak trukatzea. Ezinbestekoa da, era berean, ideologia aldetik ikuspegi zabalagoa eskaintzea, fitxen, katalogo zientifiko-
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“Metalezko zatia altzairuzkoa da, eta honako neurri hauek ditu: luzera, 60,20 m; zabalera, 10,50 m; oinarria 4 m; gehienezko sakonera, 2,10 m; abiadura, 6,75 milia; 900 tona inguruko desplazamendua, 650 tonako edukiera. Kroskoa gela itxietan zatituta dago: aldakak brankan; biltegiak putzuaren aldeetan; kate kutxa eta dragatzaile buruaren eta makinistaren gelak eskuinean; suginen, kapitainaren eta ikuskatzailearen gelak ezkerrean; jangela eskuinean; itsasgizonen gelak ezkerrean; galdara lekua, makina lekua, ur tankea,
popako aldakak. Draga-ontziak flotazio mailatik 17 metroko sakoneran dragatzeko gaitasuna du, 3 metroko gorabeherarekin (…)
Drainatze gailuaren zati azpimarragarria da erdiko dorrea, altzairu gozozko xafla eta profilekin eta gotor txarrantxatuekin eraikia,
mekanismoari eta arlingaren palankari eusteko. Putzupadak altzairu urtuzkoak dira, eta 500 litroko edukiera dute. (…) Kanpoko aldea
makotuta dago, horren itxura indartzeko eta isurketa errazteko. Drainatutako produktuak drainatzearen sakonerara egokitzen zen erdiko kutxa batera pasatzen ziren. Makina higiarazi osagarri batzuk ere bazuen draga-ontziak: makina nagusia, kondentsadorea, zabortegietako punpa, sorgailu elektrikoa eta galdara. Ontziaren bizkarrean honako makina hauek zeuden: eskala tornua, gindaxa, kanpai
tornua, atzeratze tornua, zabortegietarako tornua eta brankako egiturako garabia.” (Herreras Moratinos, op. cit.).

en, ikerketen inguruko argitalpenen eta abarren bidez. Horrekin batera, beharrezkoa da artxibo eta argazki fondoak erabiltzea, inoiz ikusgai
jarri gabeko fondoekin erakusketak prestatzeko.
Azkenik, funtzio hedatzaile eta soziala dago; hori da interpretazio
prozesuaren helburu nagusia, publikoarengana iristea eta helarazi
nahi diogun mezua ulertaraztea, alegia. XX. mendean museoek sozializazio handia lortu dutela gogorarazi behar da, eta interesgarria da
bide horretan sakontzea.
Atal honetan ikusi dugunez, Pasaian egin litekeen ekimenean kontuan hartu dugu interpretazioak ondarearen balioa ahalik eta herritar
gehienei ezagutarazteko duen garrantzia; positiboa izango litzateke
ondare hori sozializatzeko, ezinbestekoa baita hori ondarea babestuko badugu. Prozesu horrek Pasaiaren historia sozializatzen eta ezagutarazten lagundu zezakeela uste dugu, herritarrek lurraldeko ondarea
eta lurraldearen iragana estimatzen jakin dezaten lortuta.
Beraz, aurkeztu dugun Interpretazio Planak Pasaiako industria
ondarea babestuko dela bermatzea du helburu eta, horrekin batera,
norbera garatzeko bideak eskaini ditugu, oroitzapen historikoa
berreskuratuta; bai eta herriko ekonomia garatzeko aukera ere, turismo iraunkorreko ekimenak sortuta.

6.5 Ondorioak
Pasaiak industria ondare aberatsa du, Industrializazioak herriaren
bilakaera historikoan edukitako garrantziaren isla dena, aldaketak
ekarri baitzituen horrek herritarren bizimodu eta ohituretan. Horrekin
batera, betiko aldatu zen badiako paisaia.
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Zentzu horretan eta inguruko aldaketak kontuan hartuta,
Interpretazioa da diziplina egokiena Pasaiako gizartearen eta industria ondarearen arteko loturak sendotzeko. Aurreko hori guztia
Interpretazioaren hedatze eta kudeatze printzipio berritzaileei esker
da posible. Europan azken hamarkadetan abian jarritako ekimenek
ekarritako onurak dira horren erakusle. Bestalde, kultur ondarearen
interpretazioak oro har, eta industria ondarearenak bereziki pasaitarren eta herritarren giza garapenari eta garapen ekonomikoari ekarpen positiboa egiten diotela azpimarratu behar da. Ondarearen jabe
egiteko, oroitzapen historikoa berreskuratzeko eta nortasun kolektiboa sendotzeko prozesuak abian jarrita, gizarte kohesioan aurrera
egiteko aukera da giza garapenari egindako ekarpenaren isla.
Garapen ekonomikoa turismo iraunkorreko ekimenak garatzeko

moduak ekar dezake.
Azkenik, ondarearen inguruko gogoetak eta eztabaidek ondarea
kontserbatzeko beharra erakusten dutela nabarmendu behar da, garapen osoa eta gizarte kohesioa lortzeko faktore baita.
Adierazi nahi dugu, azken ekarpen gisa, ondareari buruzko arazo
honetan guztian beharrezkoa dela Pasaiako eragile, erakunde eta
herritar guztien laguntza, guztiok ahalegindu behar baitugu akordioa
lortzen, hemen adierazitako elementuak ziurtasunen ordez errealitate
izan daitezen.

I. ATALA: PASAIA: INDUSTRIA ETA ONDAREA . Beatriz Herreras - Josune Zaldua
1 Donostiako itsasertzeko buruzagitzaren artxiboa. MOPU: Pasaiako itsasargia berritzeko proiektua. 1. agiria. Deskribapen txostena
2 Manuel Peironcelyk egin zuen itsasargiaren proiektua 1893an, gero handitu egin bazuten ere.
3 Pasaiako Portuko Agintaritzaren Artxiboa (PPAA). Pasaiako Portuaren txostena. 1927ko urtarrila- 1941eko abendua. 94. or.
4 PPAA: Pasaiako Portuaren txostena. 1927ko urtarrila- 1941eko abendua. 114-118 or.
5 PPAA: Pasaiako Portuaren txostena. 1927ko urtarrila- 1941eko abendua.92-98 or. Txosten honetako argazkien arabera, eraikina oso soila zen eta, agian, fatxadeta-

ko trapezio itxurako frontoiak ziren dekorazio elementu bakarrak; horiek eta zerrenda horizontalak baino ez zituen.
6 PPAA: Pasaiako Portuaren txostena. 1927ko urtarrila- 1941eko abendua 116. or.
7 PPAA: Esp. 20.
8 PPAA: Pasaiako Portuaren txostena. 1927ko urtarrila- 1941eko abendua, 110. or.
9 PPAA: 690.2 4. biltegia egokitzeko proiektu aldatuaren behin-behineko likidazioa. Transatlantikoa (1996ko iraila)
10 PPAA:295.1.17. biltegia eraikitzeko eta etxebizitzetarako egokitzeko proiektu aldatua (1968ko ekaina)
11 PPAA:38.64
12 PPAA:924
13 PPAA: 10.2, 10.4 karpeta
14 Makina nagusia lurrunezkoa zen, zuta, hedapen hirukoitzekoa, eta abiadura aldatzeko kondentsazioduna. Arrosarioa edo helizea higiarazten duen transmisioari

dagozkion enbrageen bidez aritzen zen.
Galdararen barne aldeak 3.650 mm-ko diametroa du, eta kanpotik, berriz, 3.100 mm-ko luzera. Jostura hidraulikoa da, eta txalupak Siemens-Martin altzairu
gozozkoak. Labeak izurtuak dira, Morrison motakoak.
16 PPAA: 40.2 Lurrun makinen bidezko lehen arrosario draga-ontziak 1791n diseinatu zituen Agustin de Betancourtek Cadizko eta Cartagenako portuak drainatzeko, baina Itsas Armadak baztertu egin zituen 1797an, indar handiegia zutelako. Azkenean, Errusiako portuetan eraiki eta erabili zituzten lehen aldiz, 1812an. Dragaontzi horiek arrosario edo eskala bat dute, eta itsas azpia hondeatzearekin batera hondakin solidoak ateratzen dituzte askak kate amaigabe batean. Hondakin horiek
zeharkako kanal edo isurtoki batzuetara isurtzen dira, eta horiek draga-ontziaren alboetako gangiletara iristen dira. Erdiko dorre batean oinarritutako eskala baten goiko aldeko gurpil motordun baten bidez mugitzen da arrosarioa. Kroskoa U itxurako plataforma bat da, oreka handikoa; brankan arrosarioa jartzeko tartea dago, eta
popan, berriz, zubia eta propultsio makinak; askotan, baina, tresna horiek ez dute autonomiarik.
17 Pasaiako Udal Artxiboa (PUA). 992.2
18 PUA: 992.4
19 PPAA: 367
20 Keen eraso kimikotik babesteko eta horren lodieraren gradiente termikoa murrizteko da geruza hori, eta aire-kamera isolatzaileak 10 cm-ko tartea uzten du hormigoiaren eta erregogorraren artean.
21 PUA: 849.45
22 Gipuzkoako Protokolo Historikoen Artxiboa (Oñati)(GPHA): 3/3257, 52. or.
23 PPAA: P.41.64., 4. or.
24 PPAA: 13.58
25 PPAA: 10.58
26 Biltegietako bi 0,30 m-ko lodierako hormigoizko lauza batez estalita zeuden, eta horietako bakoitza 0,40 m-ko zabalerako lau bidez sendotuta. Lauzen gainean
zeuden 10 m-ko metalezko biltegiak.
27 PPAA:14.58
28 PPAA: 21.6
29 PPAA: 42.64
30 PPAA: 41.64
31 2004an CLH SAk uko egin zien kontzesioei
32 PUA: 990.40
33 PUA: 3/3221, 27-3 or. Joaquín María Ferrer, Maria Jose Segurola, Manuel Otxoa Orobio, Miguel Antonio Casares, Ignacio Laskibar, Pedro Roteta, San Millan de
Lasaoko markesa, Joaquín Calbeton, Gabriel María Laffite eta Ignacio Maria Urdinola ziren hondartzarekin mugan zeuden lurren jabeak.
34 Vida Vasca, 1930eko maiatzaren 5a
35 SEGUROLA, S.: El cierre de una iglesia, Donostia, 1997
36 PUA: 809.7
37 PUA: 809.6
38 PUA: 849.39
39 PPAA: 119.82
40 PPAA: 81.76.
41 AAPP: 103.78
42 AAPP: 131.5
43 AAPP: 277.5
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II. ATALA: LUIS TOLOSA AMILIBIA: hurbilketa bat . Josune Zaldua
1 FERNÁNDEZ, J.J.; TRUTXUELO, M. “Arkitektura industriala Andoainen” Leyçaur Nº 7. Andoaingo Udala, 2002. 369-370 or.

FERNÁNDEZ, J.J. “Arkitektura industriala modernoa Gipuzkoan (1928-1939): tipologiak eta iturriak”. In Revisión del Arte Vasco entre 1875 y 1939. Eusko Ikaskuntza,
Donostia, 2004. 332 or.
MENDIETA, J.M.; OLAZABAL, M.; SANZ ESQUIDE, J.A. Archivo de arquitectura en el País Vasco años 30. Eusko Jaurlaritza – Euskal Herriko Arkitektoen Elkargo
Ofiziala. Bizkaiko Ordezkaritza. Bilbo, 1990. 120. or.
ZALDUA GOENA,M.J. : “La aportación de la arquitectura industrial a la arquitectura moderna en Guipúzcoa: la obra de Luis Tolosa, Luis Astiazaran y Florencio
Mocoroa” Arquitectura e Industria Modernas (1900-1965), Aktak. DOCOMOMO Iberiarraren Bigarren Mintegia, Sevilla, 1999ko azaroaren 3a, Bartzelona, 2000.
La arquitectura industrial ,1925-1965. DOCOMOMO Iberiarraren Erregistroa. DOCOMOMO Iberiarraren Fundazioaren Patronatua. Bartzelona, 2005. 224 or.
2 Pasaiako Portuko Agintaritzaren Artxiboa (PPAA): Memoria del Puerto de Pasajes Enero de 1927- Diciembre de 1941. 92-98 or. Memoria honetako zenbait argazkitan ikusten dugunez, eraikin hau soila zen oso, eta agian, hegoaldeko fatxadako frontoi trapezoidala eta alboetako fatxadetako banda horizontalak ziren eraikinaren dekorazio-osagai bakarrak.
3 PPAA: Memoria del Puerto de Pasajes Enero de 1927- Diciembre de 1941. 116 or. Hauxe da 1930ean Pasaiako Portuko Agintaritzak emandako argudioetako bat
Osasun Zerbitzuetako eraikinaren 1929ko lehen proiektua baztertzeko. Bulego Partikularren eraikinaren kasuan, 1933ko behin betiko proiektuaren Memorian jasota dagoenez, 1929ko lehen proiektua, estilo erregionalistakoa ere, Portuko Agintaritzak baztertu zuen ere 1930ean hainbat arrazoirengatik, besteak beste “(...) Euskal
estiloko eraikinari emandako forma ez zen hoberena espazioa handitzeko; estilo honekin espazioa galtzen zen berekin zekartzan teilatu eta estalkiak zirela-eta;
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horregatik, estilo aldatzea pentsatu genuen (...)”
4 PPAA: Memoria del Puerto de Pasajes Enero de 1925-Diciembre de 1941. 110 or.

5 PPAA: Zuzendaritzako kideen eta teknikarien espedienteak. Antonio Bizkarrondo Gorosabelen espedientea. Espediente honetan Zuzendaritza Fakultatiboko txosten bat dago, 1936ko urriaren 8an izenpetuta, eta bertan azaltzen da lana utzi zuten langileen zerrenda, horretarako zeuden arrazoiak ezin direla zehaztu eransten
bada ere. Zerrenda honetan, aipatu dugun Antonio Bizkarrondoz gain, beste hauek ere azaltzen dira: Florentino Garai Artabe Zubiri, Mugimendu Burua; Jon Errasti
Lizaur, Ustiapeneko Arduraduna; Jose Juanes Etxebeste, Laguntzailea; Salvador Camacho Vellón, Laguntzailea; Felicidad Benito de Pedro, Laguntzailea; Ramon Egaña
Otazo, Bigarren Laguntzailea eta Francisco Guilarte Manero, Eskribau-Mekanografoa.
6 PPAA: Zuzendaritzako kideen eta teknikarien espedienteak. Zaila izaten da Estatu Espainiarreko hainbat portutako ingeniari eta goi mailako teknikari hauek
Pasaiako Portuarekin zuten lotura profesionala. Batzuetan soilik adierazten da Pasaiako Portuari “agregatuak” izan zirela; beste zenbaitetan, “agregatuak ondorio ekonomikoetarako” eta noiz edo noiz, “Portuarekin lotua” besterik ez.
7 PPAA: Memoria 1942-1948. 95-98 or.
8 Exp.20. 1929an idatzi zen Biltegiak eraikitzeko proiektuan aipatzen dira jada 1923ko Londresko Nabigazio Kongresuan zabaldu ziren portuetako instalazioetako
eta arkitekturako aurrerapenak. Pasaiako Portuko Memorietan ere, behin baino gehiagotan aipatzen dira alor honetan nazioartean agertzen ari diren berrikuntzak.
9 PPAA: Zuzendaritzako kideen eta teknikarien espedienteak. Felix Calderon Gazteluren espedientea. Badakigu izan zela 1957an elkarte honek Londresen egin zuen
kongresuan.
10 PPAA: Luis Tolosa Amilibiaren espediente partikularra.
11 PPAA: Luis Tolosa Amilibiaren espediente partikularra.
(1935eko urtarrila)
12 Memoria del Puerto de Pasajes (1927-1941). Junta de Obras del Puerto de Pasajes, 1942. 40. or.
13 Memoria del Puerto de Pasajes (1942-1948). Junta de Obras del Puerto de Pasajes, 1949. 109. or.
14 Miguel Salvador Cordon (1913- ) Venezuelako erbestealdian delineatzailea izan zen arren, eraikin ugari proiektatu eta eraiki zituen, Caracasen gehienbat, txaletak eta apartamentuetako eraikinak batez ere. Haren eraikinen artean nabarmentzekoa da Venezuelako hiriburuko Euskal Etxea. Obra hauetako gehienetan estilo neoeuskaldunaren ildoa jarraitu zuen, baina beste zenbaitetan arkitektura modernoaren estetikara hurbildu zen. Nire ustez, bai haren lanak bai haren irudiak ikerketa
berezi bat merezi dute dudarik gabe.
L. Tolosaren irudiari eta XX. mendearen lehen erdiko arkitektoei eta arkitekturari buruz eman zigun informazioa interesgarria izan zen benetan. Bihoakio hemendik
gure esker ona haren laguntza eta eskuzabaltasunarengatik.
15 Rafael Ugarte Oiarbidek (1924-), Pasaiako Portuko Agintaritzan adituak, lehen eskuko informazioa eman zigun erakunde honetako teknikariei eta bertako jarduerari buruz. Bihoa gure esker ona berarentzat ere.
16 Bihoa lerro hauetatik gure esker ona hala Juan Ignacio Tolosa Barrenetxearentzat nola Rosa Maria Tello Cominentzat, Luis Tolosaren estudioaren fondo garrantzitsuen gordetzaileak direnentzat, haien laguntza eta eskuzabaltasun ordainezinagatik.
17 Herminia Laborde Truebak informazio garrantzitsua eman zigun honi buruz. Hark dioenez, L. Tolosa enpresako instalazio arkitektonikoak mantentzeaz eta jarraipena egiteaz arduratu zen behin haiek eraiki ostean. Lerro hauetatik eskertu nahi dugu haren interesa, eskuzabaltasuna eta adeitasuna.
18 Andoaingo Udal Artxiboa (AUA): 179/ 7 (1928-1939).
19 Pasaiako Udal Artxiboa (PUA): Sig.996,3
20 PUA: Sig. 992,24 (1941); Sig. 995,11 ( 1955)
21 AUA: 175/1
22 Donostiako Udal Artxiboa (DUA): H-2523-3
23 DUA: H-2504-17.
24 J.I. Ieregiren ibilbide profesionalak ere azterketa zehatza merezi du inondik ere.
25 AUA : 174/7. (1957).
26 DUA : H.2474-26.
27 AUA: 179/3.
28 ESNAOLA, S.: Trintxerpe. El cierre de una iglesia. Donostia, 1997. Hauxe dio, besteak beste, 37. Orrialdean: “(…) L. Tolosa Jaunak, Pasaiako Portuko Agintaritzako
delineatzaile proiektugileak, Eliza berriaren proiektua egina zuen, Iribarren Arkitektoak proiektua izenpetzen eta gainbegiratzen bazuen ere. Luis Jauna obraren
Zuzendaria izango da (…)” PUA:2-PR.(1940-1944)
29 AUA: 176/3. Espediente honetan Leitzarango paper-lantegiaren proiektua dago, 1952an Ignacio Gabarain ingeniariak sinatuta (ezin da ondo irakurri).
30 PUA: Sig.297,13
31 Rev. El Bidasoa. 12. urtea, 3. aroa, 551. zk. Irun, 3-3-1956
32 Noticiario de la Industria, in Industrias Pesqueras, 30. urtea, 695. zk. 10. or. Asociación General de Industrias Pesqueras y sus Derivados, Vigo, (1-4-1956)
33 PPAA: Memoria del Puerto de Pasajes, 1949-1955. 27. or.
III. ATALA: PASAIA ARTEAN. Eremu tradizionaletik industrialdera. Mikel Lertxundi - Larraitz Arretxea
1 UNSAIN, J.M.: “Literatura, imagen y memoria”. En: UNSAIN, J.M. (coord.): Pasaia. Iraganaren oroigarria, etorkizunari
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begira. Memoria histórica y perspectivas de
futuro. San Sebastián: Untzi-Museoa-Museo Naval, 1999, pp. 263-352. Irudiak direla eta: ZAPIRAIN KARRIKA, David: Pasaia 1805-2005. 200 urteko batasuna.
Pasaia: Udala, 2005.
2 HUGO, Víctor y ACÍN, José Luis: Los Pirineos. Palma de Mallorca: Terra Incógnita, 2000, 74. or. Ezin ahaztu Koldo Izagirrek eginiko itzulpen bikaina: Idi orgaren
karranka: Euskal Herrian gaindi, 1843. Donostia: Elkarlanean, 2002.
3 MADRAZO, Francisco de Paula: Una espedición a Guipúzcoa en el verano de 1848. Madril, 1849, 126. or.
4 ALTUBE, Fernando: Guipúzcoa-San Sebastián. 1857-1873. Didier Petit de Meurville. Donostia: Kutxa Fundazioa, 1994. 70. or.
5 ARIAS ANGLÉS, E. y MORALES MARÍN, J.L.: “La pintura”. Del neoclasicismo al impresionismo. Madril: Akal, 1999, 207. or.
6 ARIAS ANGLÉS, E.: Antonio de Brugada. Pintor romántico y liberal. Madril: Ayuntamiento de Madrilgo Udala, 1989, 46. or.
7 MÚGICA, Serapio: “Oquendo. Los cuadros de la Casa Consistorial”. Euskal-Erria, t. XXXII (1895), 208.-213. or.
8 Muñoz Degrain eta Martínez Cubells ikaskideak izan ziren Valentziako San Carlos Akademiaren mende zegoen Arte Eder Eskolan. TENORIO, R. y ÁLVAREZ, A.:
“Ecos de Roncesvalles completa la colección de Muñoz Degrain del Museo de Málaga”. Jábega. Revista de la Diputación Provincial de Málaga, 2001, 98.-104. or.
9“Gacetilla”. La Voz de Guipúzcoa,1889ko abuztuak 15, 2. or.
10 ALCÁNTARA, Francisco: “La exposición del Círculo de Bellas Artes”. El Imparcial, 1898ko maiatzak 18, 1. or.
11 Catálogo de la Exposición General de Bellas Artes. 1899. Madril, 1899, 57. or. (362. eta 364. zenbakiak).
12 1896ko udan Donostiako Arte Eder Jauregian antolatu zen erakusketa artistikoan hartu zuen parte. Primera Exposición de Pintura y Escultura Erakusketaren
Katalogoa. Donostia, 1896, 9. or. (96. zk.).
13 Lan hauetako askok Pedro Venancio Gassís y Minondo erakusketan hartu zuten parte. Oiartzun, Pasaia, 2001.
14 OSSORIO Y BERNARD, Manuel: “Exposición de pinturas en Madrid. 1890. Los pintores bascongados”. Euskal-Erria, 1890eko ekainak 20, 535.-537. or.
15 Salís erakusketaren katalogoa. Donostia: Aurrezki Kutxa Munizipala, 1990, 235. or. (235. zk.).

Euskal Gaien lehen Batzarra zela-eta Oñatin antolatu zen Arte Eder erakusketan (1918) Casas de Pasajes izeneko lana ere erakutsi zen.
16 “Gacetilla”. La Voz de Guipúzcoa, 1890eko irailak 14, 2. or.

Primera Exposición de Pintura y Escultura erakusketaren katalogoa. Donostia, 1896, 7. or. (67. zk.). Litekeena da 1918an Oñatin erakutsitako berbera izatea
(Ruinas del Castillo de Pasajes).
18 Catálogo de la Exposición General de Bellas Artes. 1899. Madril, 1899, 127. or. (897. zk.tik 899. zk.ra).
19 AGRAMUNT LACRUZ, Francisco: Diccionario de Artistas Valencianos del siglo XX. III. Liburukia. Valentzia: Albatros, 1999, 1821.-1823. or.
20 “Notas de Arte. Exposición J. Vila Prades”. Garellano, 2. zk. (1921), s.p.
21 GÓMEZ EIZAGUIRRE, S.: “Exposición Nagy”. El Pueblo Vasco, 1915eko irailak 17, 4. or.
22 REYERO, Carlos y FREIXÁ, Mireia: Pintura y escultura en España. 1800-1910. Madril: Cátedra, 1995, 234. or.
23 San Ignazio Zirkuluak antolatutako Gipuzkoako Artisten bi urtez behingo 5. Erakusketa. Udalaren Arte Aretoak. Donostia. 1948ko maiatzak 15. (87. zk.).
24 Colección Urresti bilduman erreproduzitua. Bilbo: Arte Eder Museoa, 2006, s.p.
25 Udalaren Arte Aretoak. Akuarelen Erakusketa. Agustín Ansa. Donostia, 1949 (8. eta 34. zenbakiak).
26 Noizbait esan da Guineak, Abran girotutako lan kostunbristetan, Bizkaiko Labe Garaiak alboratu zituela, aurrerabidea saihestu nahian edo.
27 Olio honetan eta beste askotan, artistak kanpoan, naturan bertan, hartzen zituen paisaiari buruzko apunteak, eta gero estudioan behin betiko obra bukatzen zuen.
Gainerako lanotan bezala, argiaren bilaketa eta pintzelkada askea nagusitzen dira.
28 Sydney Crockerren eta Bligh Barkerren Sketches from the Basque Provinces Spain lanean erreproduzitutako grabatua. 1839an Londresen argitaratua.
29 HUGO, Víctor y ACÍN, José Luis: Op. Cit., 74. or.
30 SALAVERRIA, J.M.: “Visión de pueblo antiguo”. Vida Vasca (1925). Unsainek aipatua: Op. Cit., 331. or.
31 BILBAO, I.: “Explicación”. Iñaki Bilbao. Pinturak. Atzo, gaur eta bihar erakusketaren katalogoa. s.l.: Pagoarte, 2001, s.p.
32 PORTUGAL, X.: “Espacios habitables”. Iñaki Bilbao. Pinturak. Atzo, gaur eta bihar erakusketaren katalogoa. s.l.: Pagoarte, 2001, s.p.
33 BILBAO, I.: Op. Cit., s.p.
34 UNSAIN, J.M.: Op. Cit., 291. or.
35 MELLADO, Francisco de Paula: Recuerdos de un viaje por España. Madril, 1849-1851.
36 HENNEBUTTE, BLANCHE: France et Espagne: album des deux frontieres: vues des environs de Bayonne et de St. Sebastien. Baiona, 185?
37 “hauxe da badian barrena eraman ninduen batelaren; Felipa du izena, garai hartan hogei bat urte izango zituen [...]. Batelariaren ohiko jantzia darama soinean eta
ontzitxoa mugitzeko erabiltzen duen arraunean airoski bermatzen da gizon bat bezala”. MAÑE Y FLAQUER, Juan: El Oasis. Viaje al país de los fueros. Bartzelona, 1879.
38 País Vasco. Croquis de álbum albumak Gipuzkoatik eta Bizkaitik egindako makina bat ibilaldiren emaitza ziren hamabost litografia jasotzen zituen. Bergara,
Durango, Donostia, Tolosa, Irun, Hondarribia eta Pasaia ere irudikatu zituen.
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IV. ATALA: PASAIA, 1861-1926: industria portuaren sortzea eta sendotzea. Carlos Larrinaga
* Eskerrak eman nahi dizkiot Fernando Dueñasi Pasaiako Portu Agintaritzaren artxiboak kontsultatzeko baimena eman didalako.
1 Pasaiako Portu Agintaritzaren Artxiboa (PPAA): Pasaiako portuaren aurreproiektua, 1866ko abenduaren 25ekoa, § 71. Oharra: testua ez dago ez orrialde zenbakituetan ez eta folio zenbakituetan ere, baina paragrafoak zenbakituta daude.
2 Carlos Larrinaga: Actividad económica y cambio estructural en San Sebastián durante la Restauración, 1875-1914. Donostiako historiari buruzko Camino doktorea Institutua; Donostia, 1999, 35-40 or.
3 Idem: De la Diputación Foral a la Diputación Provincial de Guipúzcoa: autonomía administrativa y modernización durante la Restauración (1875-1902).Donostiako historiari buruzko Camino doktorea Institutua; Donostia, 2006, 118-119 or.
4 Registro de las Juntas Generales que esta M. N. y M. L. Provincia de Guipúzcoa ha celebrado en la N. y L. villa de Segura el año de 1861. Probintziako inprimategia; Tolosa 1861, 28-31 or.
5 PPAA: Proyecto Puerto de Pasages. Demolición del dique de Salinas, Francisco Lafarga de Cabieces, 1868.
6 PPAAn aurkitu genuen kopia bat.
7 Joan Alemany: Los puertos españoles en el siglo XIX.- CEHOPU; Madril 1991, 105-106 or.
8 Jose Gabriel Zurbano: El puerto de Pasajes durante la industrialización de Guipúzcoa (1870-1936).- doktore tesi argitaratugabea, Euskal Herriko Unibertsitatea
1998,142-143 or.
9 PPAA: Proyecto de un muelle y almacenes en el puerto de Pasages, Ruiz de Velasco eta abar, 1867.
10 Kai hauen 60ko hamarkadako egoerari dagokionez, ikus Carlos Larrinaga: La Liga Cantábrica y el comercio del norte de España a finales del siglo XIX.- Irungo
Kasinoa; Irun 1999, I. kap.
11 Honako lan hauetan bilduak: Informe sobre un proyecto de dotar al puerto de Pasages, de todos los medios que faciliten las operaciones del comercio y la navegación.- Juan E. Delmasen inprimategia; Bilbo 1868.
12 Tesi honi eutsi diogu honako lan honetan: Carlos Larrinaga: Actividad económica...
13 Registro de las Juntas Generales que esta M. N. y M. L. Provincia de Guipúzcoa ha celebrado en la N. y L. villa de Zumaya el año de 1868.- Probintziako inprimategia; Tolosa 1868, 28 eta 54-55 or.
14 PPAA: Plan de obras en la bahía de Pasages, Francisco Lafarga, 1869ko maiatzaren 28a.
15 Registro de las Juntas Generales que esta M. N. y M. L. Provincia de Guipúzcoa ha celebrado en la M. N. M. L. M. V. y M. S. F. villa de Fuenterrabía el año de 1869,
Probintziako inprimategia, Tolosa, 1869, 68-70 or.
16 PPAA: Proyecto de las obras que deben ejecutarse en el Puerto de Pasajes formado por orden de la Diputación de la M. N. y M. L. provincia de Guipúzcoa, Manuel
Peironcely, 1870. Beste kopia bat hementxe ikus daiteke: Administrazioaren Artxibo Nagusia (AGA), Herri Lanak, 4(4), 25/1.135.
17 Legedi horren kopiak: Gipuzkoako Artxibo Orokorra (AGG-GAO), JD IT, 1830,1.
18 Dictámen presentado á la Exma. Diputación Foral por la Junta de puerto de Pasages.- J. Mª Arzaneguiren inprimategia; Donostia 1870, 6. or.
19 Proposamen honen azterketa bat honako lan honetan ikus daiteke: Jose Gabriel Zurbano: El puerto de Pasajes...,184-193 or., eta Carlos Larrinaga: El ingeniero de
caminos Manuel Peironcely (1818-1884). Modernización y obra pública en la España del siglo XIX.- prentsan argitaratu gabea,12. kap.
20 Archivo General de la Administración (Espainia) (AGA), Herri Lanak, 1.136: Puerto de Pasajes. Informe del Ingeniero Jefe de las provincias Vascongadas al proyecto de obras en dicho puerto, que ha presentado la Diputacion de Guipuzcoa (1871ko apirilaren 1a), Juan de Orense.
21 Archivo General de la Administración (Espainia) (AGA), Herri Lanak, 1.135: Puerto de Pasages. Memoria relativa á las obras que en dicho puerto se propone construir la Diputacion de [la] M.N. y M.L. Provincia de Guipuzco[a] (1871ko abenduaren 31), Manuel Peironcely.
22 PPAA: Puerto de Pasages. Proyecto de un muelle paralelo a la ribera de Ancho, Manuel Peironcely, 1872.
23 PPAA: Puerto de Pasages. Proyecto de las obras exteriores a la dársena de la Herrera, Manuel Peironcely, 1873.
24 Manuel Peironcely: Noticia acerca del estado en que se encuentran las obras en construcción en el puerto de Pasajes, in Revista de Obras Públicas, 6. alea, 1878ko
martxoaren 15a.
25 Memoria que manifiesta el progreso y desarrollo del puerto de Pasajes desde su reversión al Estado en enero de 1927 hasta diciembre de 1941.- Pasaiako Portuko
Lanen Batzordea; Donostia 1942, 12. or. [ Javier Markina ingeniariaren testua].
26 Ibídem, 10. or.
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27 Diario de San Sebastián, 1879ko urtarrilak 16.
28 Pasaiako Portuko Sustapen Elkartea: 1883ko txostena, 2. taula
29 Azalpen interesgarria in Jose Gabriel Zurbano: El

puerto de Pasajes..., 199. or.

30 Gipuzkoako Artxibo Orokorra (Tolosa) (GAO), JD IT, 1830,1.
31 Gipuzkoako Artxibo Orokorra (Tolosa) (GAO), JD T 439, 1. Ikus, baita ere, Jose Gabriel Zurbano: El

puerto de Pasajes..., 205-219 or.

32 Pasaiako Portuko Elkarte Nagusia: 1886ko txostena (ed. elebia).
33 GAO, JD IT, 1830,3: Joaquin Jamarrek Francisco Egañari 1886ko uztailaren 20an bidalitako txostena (56-60 or.).
34 GAO, JD T 439, 1: Proyecto de las Obras de Ensanche y Valizamiento del

Canal de Entrada en la Punta de las Cruces, Ramon Peironcely, 1887.
puerto de Pasajes..., 215.or.
36 PPAA: Proyecto de un muelle provisional de madera en el muelle transatlántico, 1887. Beste kopia bat: AGA, Herri Lanak, 9.164. kutxa.
37 PPAA: Muelle transatlántico. Proyecto de prolongacion del muelle provisional de madera, 1888. Beste hainbat kopia, in AGG-GAO, JD T 439, 1 y en AGA, Herri
Lanak, 9.164. kutxa
38 PPAA: Proyecto de muelle de fábrica avanzado sobre la punta submarina de Ancho (1888ko otsailaren 1a). Beste hainbat kopia, in AGG-GAO, JD T 439, 1 eta
AGA, Herri Lanak, 9.164. kutxa.
39 PPAA: Variación del proyecto aprobado por R. O. de 7 de Diciembre de 1888 para las instalaciones del muelle avanzado, Eduardo Lopez Navarro, 1899.
40 GAO, JD IT, 1830, 3: 1888ko martxoaren 22an Pasaiako Portuko Elkarte Nagusiko presidente Jose Manuel Brunetek Gipuzkoako Foru Aldundiari egindako luzapen eskaera. Aldundiak 1888ko apirilaren 26ko biltzarrean onartu zuen luzapena (Registro de las sesiones celebradas por la Diputación Provincial de Guipúzcoa
durante el segundo período semestral del año económico de 1887 á 1888, Probintziako inprimategia, Donostia, 1888, 78-79 or.).
41 GAO, JD IT, 1830, 3: Ramon Usabiagak 1889ko azaroaren 7an Gipuzkoako Foru Aldundiari idatzitako gutuna.
42 GAO, JD IT, 1830: Pasaiako Portuko Elkarte Nagusiko Administrazio Batzordearen 1889ko azaroaren 30eko bilerako akta: Daniel de Ezpeleta baroiaren parte-hartzea, 149v-153r or.
43 Memoria que manifiesta el progreso y desarrollo del puerto de Pasajes desde su reversión al Estado en enero de 1927 hasta diciembre de 1941.- Pasaiako Portuko
Lan Batzordea; Donostia 1942, 10. or. [Javier Markinaren testua].
44 Jose Gabriel Zurbano: El puerto de Pasajes..., 219-228 or. eta Carlos Larrinaga: De la Diputación Foral a la Diputación Provincial..., 142-151 or.
45 Akordioari buruzko guztiari dagokionez, ikus, in GAO, JD IT 1830,4: Santiago Erro notarioaren aurrean 1902ko otsailaren 25ean sinatutako eskritura, eta Estatutos
de la Sociedad General del Puerto de Pasajes con las modificaciones introducidas en junta general de accionistas de 30 de diciembre de 1901 y aprobadas por la
Excma. Diputación provincial de Guipúzcoa en sesión de 3 de enero de 1902.- Probintziako inprimategia; Donostia 1902.
46 Laburbilduz, Errege Agindu horretan hurrengo lau urteetan lanak amaitzeko plan bat zehazten zen; hala, ubidean eta badiako sarreran 8 metroko hondoak ezartzeko drainatze lanak egingo zituzten, Manuel Estibaus ikuskatzaileak 1898ko txostenean adierazi bezala; gutxienez 2.000 metro kubo haitz aterako zituzten
Gurutzetan ur azpitik; Atlantikoaz gaindiko kaian ezinbesteko konponketak egingo zituzten; kaia urreratuan bideak, xaflak eta garabiak ezarriko zituzten; eta lehen
seihilekoan 300 metro luze izango zen Atlantikoaz gaindiko kaiaren behin betiko proiektua aurkeztuko zuten; beste sei hilabeteetan, berriz, Herrerako nasaren behin
betiko proiektua. Bigarren urtean drainatze lanak eta Gurutzetatik haitza ateratzeko zirenak jarraituko zituzten, Herrerako hegoaldeko kaian falta ziren 44 metroak
osatuko zituzten, Atlantikoaz gaindiko kaia egiten hasiko ziren, behin betiko proiektuari jarraituta, eta Kodemasteko itsasartearen eta Gurutzetako muturraren artean
egiteko zeuden hormen erdiak eraikiko zituzten. Hirugarren urtean drainatze lanak eta Gurutzetatik haitza ateratzeko zirenak jarraituko zituzten, mendebaldeko edo
Herrerako sarrerako kaiko 55 metro egingo zituzten, Atlantikoaz gaindiko kaiko lanekin jarraituko zuten eta Kodemasteko eta Gurutzetako hormak amaituko.
Azkenik, laugarren urtean Gurutzetako lur azpiko ebaketa amaituko zuten, bai eta Herrerako sarrerako kaia ere, horren alboko errepidea eginda eta bideak eta xaflak
jarrita; nasaren hegoaldeko estaldura horma, pontoiak eta ontziralekuak eraikiko zituzten; Atlantikoaz gaindiko kaia ere amaituko zuten, eta kai aurreratuko kalteak
konponduko. Elkarteari dagokionez, adierazitako lanak bukatzen ez bazituen iraungitzat joko lukete. Azkenik, karenatze-dikea Agintaritzak beharrezko jotzen zuenean eraikiko zutela adierazten zen. (GAO, JD IT 1830, 4).
47 Proiektu hau PPAAn dago.
48 Memoria que manifiesta el progreso y desarrollo del puerto de Pasajes desde su reversión al Estado en enero de 1927 hasta diciembre de 1941.- Pasaiako Portuko
Lan Batzordea; Donostia 1942, 77. or.
49 PPAA: Variación del proyecto aprobado por R. O. de 7 de Diciembre de 1888 para las instalaciones del muelle avanzado, Eduardo Lopez Navarro, 1899.
50 Jose Gabriel Zurbano: El puerto de Pasajes..., 231. or.
51 PPAA.
52 Carlos Larrinaga: Actividad económica..., 245 or. eta ondorengoak, eta Jose-Gabriel Zurbano (1999): Comercio y desarrollo portuario, in Pasaia. Memoria histórica y perspectiva de futuro.- Untzi Museoa; Donostia 1999, 47-51 or.
53 Memoria que manifiesta el progreso y desarrollo del puerto de Pasajes desde su reversión al Estado en enero de 1927 hasta diciembre de 1941.- Pasaiako Portuko
Lan Batzordea; Donostia 1942, 77. or. [Javier Markina ingeniariaren testua].
54 PPAA.
55 Pasaiako Portuko Elkarte Nagusia: 1905eko txostena, 7-8 or.
56 Memoria que manifiesta el progreso y desarrollo del puerto de Pasajes desde su reversión al Estado en enero de 1927 hasta diciembre de 1941.- Pasaiako Portuko
Lan Batzordea; Donostia 1942, 17. or. [Javier Markina ingeniariaren testua].
57 Honi dagokionez, ikus Memoria que manifiesta el progreso y desarrollo del puerto de Pasajes desde su reversión al Estado en enero de 1927 hasta diciembre de
1941- Pasaiako Portuko Lan Batzordea; Donostia 1942, 18-23 or. [Javier Markina ingeniariaren testua], Felix Luengo: Crecimiento económico y cambio social.
Guipúzcoa, 1917-1923.- Euskal Herriko Unibertsitatea, Bilbo 1990, 65-69 or., Jose Gabriel Zurbano: El puerto de Pasajes..., 247-252 or. eta Carlos Larrinaga: La
Diputación Provincial de Guipúzcoa durante la Dictadura de Primo de Rivera y la Segunda República (1923-1936): autonomía administrativa, modernización y crisis económica. El capítulo de las infraestructuras - HAEEn dagoen lan argitaratu gabea, 2005, 68-96 or.
35 Jose Gabriel Zurbano: El

V. ATALA: INDUSTRIA - ONDARERIK OTE LANGILERIARIK GABE? Klase-faktorea Pasaiaren identitate modernoaren ardatz nagusi gisa. Alvaro Ricón
1 Ondorengo artikulua ez zen posible izango honako pertsona, elkarte eta erakunde hauek, trukean ezer eskatu gabe, agiriak lortzeko orduan eman didaten lagunt-

136 I

za suharrarengatik ez balitz:
Manuel Irixoa, Trintxerpeko Fato Cultural Galego elkartekoa, informazioa eta harreman garrantzitsuak ezagutzera eman zizkidana.
Pasaiako Udal Artxiboan lanean ari diren emakumeak, haien lan-ordutegitik kanpo ere, era guztietako datu historikoak bilatzen lagundu zidatenak.
Pasaiako Udaleko Idazkari eta Udal Abokatu Joseba Belaustegi, egunen batean osoki ezagutuko den altxor dokumentala erakutsi zidana. Nik, oraingoz, horren zati
bat erabili dut artikulu hau osatzeko.
Ramón Fanlo, Pasaiako Portuko Agintaritzako langilea, LABek erakunde horretan duen sindikatu-ataleko Arduraduna eta LABeko Garraiorako eta
Telekomunikazioetarako Idazkari Nazionala, portuaren jardueraren bilakaera ulertzeko datu interesgarri ugari eman zizkidana.
Juan Carlos Alduntzin, Pasaiako Alkate ohia, hainbat hauteskundetako datuak, laburtuta eta barrutien arabera multzokatuta lortu zizkidana.
Mila esker guztiei.
2 Eta zeharkako beste 6.000 edo 7.000, Portuko Agintaritzako langilea den Ramon Fanlok 2006ko abuztuaren 26an egindako elkarrizketan batean esandakoaren arabera.
3 Maia, Jon; Tierras vascas, abuelo, Gara, Donostia, 2005/04/14; interneten bidez eskuratu dut, ondorengo helbidean:

http://www.nodo50.org/haydeesantamaria/docs_ajenos/2005/gara_14042005.htm.
bacalao 1926-2004, 27. or.,Zabaltzen, Donostia, 2004.
5 Orejas Pérez, José Ignacio; Breve historia del sindicato de la pesca de CNT “Avance Marino” de Trincherpe – Pasajes de San Pedro (Guipúzcoa), CNT, 184 eta 185
zenbakiak, 1995eko uztaila eta abuztua. Helbide honetan eskuratu dut: http://www.cnt.es/gipuzkoa/article.php3?id_article=104.
6 ZZEE; http://es.wikipedia.org/wiki/Pasaia.
7 Pereira, Dionisio; O Trintxerpe republicano: xénese da denominada “quinta provincia galega” in Euskadi, 2. or., argitaratu gabeko artikulua.
8 Estornés, Bernardo; Pasaia, Auñamendi Encyclopedia, http://www.euskomedia.org/euskomedia/SAunamendi?idi=en&op=7&voz=PASAIA.
9 Barruso, Pedro; Verano y revolución: la guerra civil en Gipuzkoa (julio-septiembre de 1936), R&B Aramburu Editor, Donostia, 1996; ondorengo helbidetik hartua:
http://www.gipuzkoa1936.com/web/leertodo.php.
10 Pereira, Dionisio; O Trintxerpe republicano..., Op. Cit., 9. or.
11 Orejas Pérez, José Ignacio; Breve historia..., Op. Cit.
12 Chiapuso, Manuel; Los anarquistas y la guerra en Euskadi. La comuna de San Sebastián, Abarka Argitaletxea, Andoain, 2003. pags. 70-74 or.
13 Orejas Pérez, José Ignacio; Breve historia..., Op. Cit.
14 Jiménez de Aberasturi, Luis María; Casilda miliciana. Historia de un sentimiento, Txertoa Argitaletxea, Donostia, 1985. 41-45 or. Eta halaber: Orejas Pérez, José
Ignacio; Breve historia..., Op. Cit., eta Chiapuso, Manuel; Los anarquistas y..., Op. Cit., 200-211 or.
15 Orejas Pérez, José Ignacio; Breve historia..., Op. Cit.
16 Pereira, Dionisio; O Trintxerpe republicano..., Op. Cit., 12 or. Era berean, egileak Avance Marino argitalpenaren 8. zenbakia, 1936ko ekainekoa, aipatzen du.
17 Ondorengo lanean aipatua: Letamendía, Francisco; Breve historia de Euskadi. De la prehistoria a nuestros días, Ruedo Ibérico Editions, Barcelona, 1980. 99 or.
18 Pereiraren arabera, karakterizazio hori ez zetorren bat errealitatearekin. Izan ere, haren iritziz, armadoreek langile galiziarrak bilatzen zituzten merkeagoak zirelako eta hango ibaietako arrantzaleak, esanekoak izateaz gain, oso trebatuta zeudelako lanean txiki-txikitatik. Armadoreek, beraz, hango eskulana inportatzea nahiago zuten Gipuzkoako arrantzaleekin lan egin baino, hauek ez baitzituzten hain ondo onartzen arrantzarako sistema suntsitzaile berriak. Pereriaren eta Orejasen esanetan, itsas zabaleko arrantzaren industriak berezko ezaugarriak zituen –hainbat hilabeteko kanpainak Ternua bezain urruti zeuden lekuetan–, eta hori dela-eta,
Euskal Herriaren barneko langileak sartzen ziren. Langile hauek ez zekiten gauza handirik itsasoari buruz eta langileen interesen aldeko borrokarako grina zen beren
ekarpen nagusia, lehenago halakorik ez baitzegoen arrantzaleen artean. Honen ondorioz, Pasaian sortutako aldarrikapen eta borroka horiek beste portu batzuetara
zabaldu ziren. Egile hauek arrazoi izatekotan, Pasaiako eskuineko prentsak langileen batasuna kaltetzea bilatzen zuten gezurrak botatzen zituen langileen aldeko
borroka horiek pizten zituztenak galiziarrak zirela esaten zuenean. Xehetasun gehiago nahi izatekotan, ikus: Orejas Pérez, José Ignacio; Breve historia..., Op. Cit. Eta
orobat Pereira, Dionisio; O Trintxerpe republicano..., Op. Cit., 1-3 or.
19 Dionisio Pereirak dio Unión Marítima komunistaren eta Avance Marino libertarioaren bazkide-liburuetan abizen galiziarrak eta euskaldunak txandakatzen zirela,
lehenengoak ugariagoak ziren arren. Klase-elkartasuna hain zen handia, non ez baitziren ahaztu lan-baldintza okerragoak pairatzen zituzten Galiziako sindikatukideez. Xehetasun gehiagorako, ikus Pereira, Dionisio; O Trintxerpe republicano..., Op. Cit., 8 eta hh.
20 Estornés, Bernardo; Pasaia. Op. Cit.
21 Alabaina, langileen indarrez gain, partido galeguista alderdiak ere Euskadin kokatutako galiziarrak animatu zituen Estatuaren alde bozkatzera. Horixe erakusten
du erakunde honek 1933ko azaroaren 1ean El día egunkarian argitaratutako artikuluak: Os galegos, espallados baixo todolos ceos, fillos dunha Patria escravizada
que loita niste intre histórico polo prezado ben da súa libertade, temos a obriga de ser soldados xenerosos e leais da libertade de todalas Patrias. Alí onde un Pobo
loite polo soerguemento da súa persoalidade nazonal, os galegos debemos ser os seus primeiros e máis esforzados paladins. Tal é a obriga de todo bon galego, en
quen os alleos han de ver sempre a personificación das nosas virtudes raciais. E esta obriga é ineludibel no caso da nosa irmán Euzkadi.
Patria prócer e patriarcal como a nosa; como a nosa sortida polo esforzo rexo do campo e do mar; con unha tradición democrática groriosa, enreixada tamén ao longo de moitos séculos, ha de ser, con Catalunya e Galiza, nesta hora de crise, a espranza dunha nova Hispania basada en principios máis xustos e xenerosos de paz e
concordia, posibres soio no acorde maxestuoso das nazonalidades naturais, onde a Lingua, a Raza, a Xeografia e o Traballo son vencellos eternos de fraternidade.
¡Que endexamáis os patriotas de Euzkadi teñan que decir de vos que fúchedes desleais coa hospitalidade, co traballo e co pan que con eles compartides¡.Galiza, a
Nai garimosa, cuia lembranza levades nos ollos e no esprito, namentras agarda cobizosa a hora da súa propia libertade, pídevos afervoadamente que axudedes a
Euzkadi a conquerir a súa. Varela, José Ramón; gallegos en Gipuzkoa, http://usuarios.lycos.es/jrvarela/gallegoguipuzcoa.htm. Bestalde, ANVk ez zuen hain begi txarrez ikusi estatutua. Gainera, nahiz eta edukien aldetik, aurreko egoerarekin alderatuz gero, ezberdina izan eta ANVk osatzen zuen fronte popularrak babestu, jagijagismoak eta mendigoizaleen sektoreak arbuiatu egiten zuten estatutua.
22 Fronte Popularraren indarrek, portuaren gainbeheraren aurrean, arrantza-ontzi guztiak –konpontzen edo eraikitzen ari zirenak salbu– portutik ateratzeko erabakia
hartu zuten. Honenbestez, arrantzak gerraren ondorio zuzenak ez ezik, zeharkakoak ere jasan zituen garai hartan. Izan ere, arrantza-ontziak gerraontzi gisa erabili
ziren, bai Euskadiko itsas marina laguntzailearen garaian bai faxisten esku erori zenean. Arrantzari berriro ekin zitzaion 1939. eta 1940. urtean, baina II. Mundu
Gerrak eten egin zuen guztiz arrantza Ternuan 1941. eta 1942. urteetan, eta partzialki 1943. eta 1944. urteetan. 1945. urtetik aurrera, alturako arrantza egonkortu
egin zen eta portuak kutsu produktiboa berreskuratu zuen, ez ordea, aurreko fase guztian nabarmendu zen kutsu soziopolitikoa. PYSBEren harrapaketen erdia
Ferrolen deskargatu arren, Pasaiak porturik garrantzitsuena izaten jarraitu zuen bakailaoaren sarrerari dagokionez. PYSBEren monopolioa hautsi arren -1942. urtean
Coruñan eta 1944. urtean Vigon, PEBSA eta COPIBA sortu ziren hurrenez hurren-, frankismoak PYSBE suspertu zuen, ontziola nazionaletan motordun unitate berriak
eraikitzeko kreditu garrantzitsuak emanez. Honek, aldi berean, tokiko garapen berri batentzako oinarriak finkatu zituen. Garapen hau 40ko hamarkadaren bigarren
erdian hasi eta 50eko hamarkadatik aurrera haziko da. Hala, enpresa berriak kokatu ziren portuan: Auxiliar del Puerto de Pasajes S. A. fundatu zen 1941ean,
Herrerako kaiak ustiatzeko, eta, 1943an, Astilleros Luzuriaga S. A., itsasontziak eraikitzeko eta konpontzeko. Informazio gehiago eskuratu nahi izanez gero, ikus, besteak beste Estornés, Bernardo; Pasaia. Op. Cit. eta López, Virginia; El puerto de Pasajes y la pesca del bacalao en el siglo, Euskonews & Media, http://www.euskonews.com/0322zbk/gaia32202es.html.
23 Populazioaren eta ekoizpenaren bilakaera paraleloa izan zen. Hortaz, Pasaia, 1940an 10.024 biztanle izatetik 1950ean 11.773 biztanle izatera pasatu zen.
Populazio-balantzea positiboa izan arren, bi faktore hartu behar dira kontuan. %17ko hazkunde hau 1930. eta 1940. urteen arteko hamarkadakoa baino askoz txikiagoa da. Gainera, 30eko hamarkadaren lehen erdian gertatu zen hazkundea, Pasaiako populazio-balantzeak negatiboak izan baitziren gerra zibilaren urteetan.
Informazio gehiago eskuratu nahi izanez gero, jo honako helbidera: http://www.eustat.es/bancopx/spanish/indice.asp?tipo=N.
24 Jakina, polizia politikoaren eta udal espedienteen txostenetan izan ezik; izan ere, hauetan langile militante zaharren informazioa gordetzen da, soilik errepresiorako baliagarria izan daitekeelakoan.
25 Francisco Lasaren testigantza: García-Orellán Rosa eta Beobide, Joseba; Hombres de Terranova..., Op. Cit.; eta halaber: Pereira, Dionisio; O Trintxerpe republicano..., Op. Cit., 13. or.
26 Correspondencia entre La comisión de Incautaciones y El tribunal de Responsabilidades Penales por un lado y el Ayuntamiento de Pasajes por otro, entre 1937 y
1941. Pasaiako Udal Agiritegia.
27 Zenbait izen bi zerrendatan errepikatzen dira.
28 Ibidem.
29 Ondorengo ikerketan elkarrizketatutako marinel erretiratu baten testigantza: Maneiro, Sergio, Martínez, Luisa, et al.; La bahía de Pasaia: la crisis, los proyectos de
revitalización y los discursos. Parte III. Los discursos. 127. or.
30 Varela, José Ramón; gallegos en Gipuzkoa, Op. Cit.
31 Beobide, Joseba, García-Orellán, Rosa; Hombres de Terranova..., Op. Cit. 127. or.
4 Beobide, Joseba, García-Orellán, Rosa; Hombres de Terranova, la pesca del
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32 SIADECO, SCI: Análisis descriptivo comarca Rentería-Pasajes, Comisión Social del Archiprestazgo Pasajes-Rentería, Errenteria, 1981, 68. or. Hau gertatzen da itsa-

soko langileak, lehen edo bigarren sektorean sartu ohi direnak, ez zeudelako udal errolda egiteko orduan. Gainera, kontuan hartu behar da haien pisu espezifikoa
biztanleriaren egituran handiagoa dela Pasaian eskualdeko gainerako herrietan baino.
33 Ibidem, 91. or.
34 Beobide, Joseba, García-Orellán, Rosa; Hombres de Terranova..., Op. Cit. 113. or.
35 Talde: Estudio socioeconómico de Pasaia, Donostia, 1983, 22. or.
36 Letamendía, Francisco; Breve historia..., 237-241 or.
37 Fronte Politiko eta Militarraz gain, aurreneko garaietan, ETAk Langileen Frontean eta Kultura Frontean bereizi zuen bere jarduera. Ez da hau ETAren eta langile
mugimenduaren loturen arteko deskripzioa egiteko lekua. Horretarako kontsulta daitezke, besteak beste: Francisco Letamendia, Ortzi, Breve Historia de Euskadi, lan honetakoak dira hurrengo lerroak- eta Historia del nacionalismo vasco y de E.T.A., R&B ediciones, Donostia, 1994. Hala eta guztiz ere, komenigarria da hona
ekartzea harreman horren alderdi nagusiak. Oso adierazgarriak dira, esaterako, Burgosko prozesuko auzipetuen erantzunak: Josu Abrisketa declara que la clase protagonista de la revolución vasca debe ser el proletariado. Itziar Aizpurua expone la represión cultural y lingüística que sufre Euskadi y el papel de la igualdad con el
hombre que corresponde a la mujer en la lucha revolucionaria de su pueblo. El sacerdote Julen Kalzada afirma que el evangelio le exige situarse del lado de los oprimidos y contra la represión, y denuncia los obstáculos que levantan a sus padres – que sólo se expresan bien en Euskara – para comunicarse con él. José María
Dorronsoro declara ser enemigo a muerte del racismo. Eduardo Uriarte se declara marxista-leninista y expone la hermandad de los militantes de ETA con el pueblo
español. Gregorio López Irasuegi se declara prisionero de guerra y afirma la existencia de una lucha entre el fascismo y el pueblo. Javier Izco –sobre cuya acusación
descansa el proceso– se ve frecuentemente interrumpido por el Tribunal y apenás puede expresarse. Xavier Larea afirma que son vascos todos los que vende en
Euskadi su fuerza de trabajo. Jokin Gorostidi expone que ETA lucha contra todos los símbolos del terror fascista y que se inspira en el internacionalismo proletario[...]
Letamendia, Francisco; Breve Historia..., Op. Cit., 290. or. Eta orobat 334 eta 335 orrialdeak, Txiki eta Otaegiren fusilamenduen ondorengo mobilizazioei buruz.
38 SIADECO, SCI: Análisis descriptivo comarca ..., Op. Cit., 86-87 or.
39 Joseba Beobide eta Rosa García-Orellánen hitzetan, Itsasoko Gizarte Institutaren arabera, 1972an 86 ontzi zeuden Euskal Herrian bakailaoaren arrantzarako, eta
33 bakarrik 1980an. 1978an ontzi-bikoteek hiru itsasaldi egin zituzten eta 200.000 tona harrapatu. 1980an, aldiz, Kanadako aginatariek Espainiako ontziei jarritako
kuota 20.000 tonakoa izan zen. Xehetasun gehiago nahi izanez gero, ikus: Beobide, Joseba, García-Orellán, Rosa; Hombres de Terranova..., Op. Cit. 308. or.
40 SIADECO, SCI: Hizkuntza egoeraren diagnosia eta euskararen normalizazio prozesua, Donostia, 1993, 5. or.
41 Ramón Fanloren arabera, portuaren jarduera eskualdeko jarduerarekin lotuta egon zen azken honen krisialdira iritsi arte. Orduan, itsas garraioko enpresek beste
garraio batzuk bilatzen hasi behar izan zuten krisiari aurre egiteko. Dena den, salgaien joan-etorriak areagotu ziren arren, ez dira enplegu gehiago sortu. Jardueraratioak handitzeko, ordea, produktibitatea areagotzen duten sistema teknologiko berriak erabili dira.
42 Maneiro, Sergio, Martínez, Luisa, et al.; Op. Cit., Sarrera. I. or.
43 Estornés, Bernardo; Pasaia, Op. Cit.
44 Gogorarazi behar da indar politiko gehienek, EAJk barne, abstentzioa eskatu zutela, eta gutxiago izan zirela erreferendumean ezezko botoa eskatu zutenak.
45 Estornés, Bernardo; Pasaia, Op. Cit.
46 Gogorarazi behar da, gainera, Badia-ren zerrendak ilegalizatu egin zirela 2003ko hauteskundeetan.
47 Estornés, Bernardo; Pasaia, Op. Cit. Hauteskunde autonomikoetako, orokorretako eta europarretako datuak hain biribilak ez badira ere, ildo beretik doaz.
Hauteskunde orokorretan, HBk gehiengoa lortu zuen bi aldiz: 1979an eta 1989an. Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeetan, zerrenda aerrenda bozkatuena.
48 Sindikatu libertarioak, besteak beste.
VI. ATALA: PASAIAKO INDUSTRIA ONDAREA BALIOAZTATZEN. Aurkene Alzua - Basagaitz Gereño - Markel Mendizabal
1 Unescok 1982an Mexikon egindako kultur ondareari buruzko Munduko Goi Bileran emandako definizioa.
2 Ribagorda Serrano, M. (2002). Patrimonio cultural. Madrid, Thomsom.
3 Ballart, J. (1997). El patrimonio histórico y arqueológico: valor y uso. Barcelona, Ariel: 65-66
4 Ballart, op. cit.
5 Depaigne, J. (1980). Políticas culturales en Europa. Madrid, Ministerio de Cultura :83
6 Castells, M. (1998). La era de la información. Economía, sociedad y cultura, vol. 2, El
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