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Ezagutu Hondarribia lehen Hezkuntzako 
unitate didaktikoen bilduma honen 
helburua, hain zuzen ere izenburuan 
agertzen dena da; alegia, Hondarribiko 
ondare kulturalaren transmisioan 
ekarpentxoa egitea, belaunaldien arteko 
etenik egon ez dadin.

Askok pentsa dezakete funtzio hau 
familian eta ingurune hurbilean 
betetzekoa dela, baina ez dugu ahaztu 
behar, jendartea biziberritzen doala, eta 
honekin batera aldatzen. Azken 75 urtean, 
hazten joan da Hondarribiko populazioa 
etengabe: 6.362 biztanle zituen 1940. 
urtean eta 17.181 aldiz 2015ean. Gaur egun 
Hondarribian bizi diren haur eta nerabeen 
gurasoak jaio ziren urteetan gertatu zen 
hazkunderik handiena. Populazioaren 
bilakaerari egiten badiogu kasu, aitona-
amona izateko adinean dauden biztanle 
gehienak, herritik kanpo jaio dira. Beraz, 
baliteke haur eta gazte horiek, herriko 
ondare kulturalaren transmisioa etxean 
jaso ez izana.

Hau ikastetxearen lana dela, pentsa 
dezakete bestetzuk, baina kontutan 
izanda ikastetxea gizarteratzeko bigarren 
erakundea dela (lehena familia baita), 
eta dagoeneko curriculum diseinuetan 
alor honetan finkatzen diren estandarrak 
Euskal Autonomi Erkidego osorako 
finkatuta egon, nahiz eta hainbat 
ikastetxeetan, zenbait irakaslek beren 
kasa, aparteko ahalegina eginaz, esparru 
hau jorratzen saiatu, beren erantzukizuna 
ez denez, ez dago sistematizaturik, eta 
ez da bermatzen ikasle ororengana 
heltzen denik. Baliteke beraz, haur eta 
gazte horiek, herriko ondare kulturalaren 
transmisioa ikastetxean jaso ez izana.

Jakina, herriaren lana da eta! Esan dezake 
inork. Baina…. Nor da herria?, ez al gara 
guztiok? Eta, ez al da askotan gertatzen 
guztiona den hori, inorena ez dela, 
errealitatean gertatzea?

Gero eta globalizatuagoa dagoen gure 
mundu honetan, maiz, urrun dugunaren 
gaineko informazio ugari jasotzen dugu 
eta gertukoa aldiz, etxekoa, ez dugu 
ezagutu ere egiten. Ezagutzen ez duguna, 
jasotzen ez dugun bitartean, existituko 
ez balitz bezalakoa da, eta ingurune 
hurbileko herritar kultur identitate nagusi 
horretan, hutsune handia jasan dezakegu. 
Nola baloratu ezagutzen ez duguna? Nola 
maitatu? Nola inplikatu? Nola biziberritu? 
Nola ezagutzera eman? Nola atxikimendua 
izan? Nola norberarena sentitu?

Gero eta ozenago entzuten dugu herri 
hezitzailearen ideia. Ez da berria, 
baina bai gaurkotasun handikoa. Eta 
gaurkotasun horretan oso lagungarria izan 
da Francesco Tonucci psikologia ikerlari 
italiarra. Ezaguna da, besteak beste, Fano 
herrian (Italian), udalarekin batera Haurren 
Hiria egitasmoa martxan jarri zuelako1. 
Hark esana da: Historia ikasgaia, umearen 
familiaren historia da, eta geografia, 
umearen auzoaren geografia.

Testuinguru honetan, hurbileko ezagutzak 
erabiliz, norbere herriarekiko interesa eta 
motibazioa piztea interesgarria izateaz 
gainera, beharrezkoa dela irizten diogu, 
uste baitugu honela indartzen dela 
herritarren komunitate/talde sentimendua.

Ustezko hutsune honetan ekarpentxoa 
egiteko asmotan sortu genuen egitasmo 
hau, bai ikastetxean, bai etxean, bai 
kalean landu ahal izateko. Herria hobeto 
ezagutzeko, herrira gerturatzeko, herria 
gozatzeko, herria maitatzeko. Herria 
sentituz eta maitatuz, herri kohesioa eta 
herritartasuna garatzea da egitasmoaren 
azken helburua, xedea; izan zirelako 
baikara, eta garelako izango baitira.

Bildumak, 6 unitate didaktiko 
biltzen ditu, bat lehen hezkuntzako 
ikasmaila bakoitzeko, eta irakasle/

1 Tonucci, F. (2013): Haurren Hiria. Txatxilipurdi.
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hezitzailearentzako gidaliburu 
bana. Honako hau dugu bigarrena. 
Kronologiaren ardatza jarraituko dugu; 
hau da munduren sorreratik gaur egunera 
arte, eta bertan bildu nahi genuke herri 
mailako ondarea Bigarren unitate honetan, 
erromatarren garaia eta erdi aroa lantzen 
ditugu.

Irakaslearen gidaliburuan, unitate 
didaktikoan agertzen diren eduki/
jarduerez gainera, beste hainbat biltzen 
ditugu, bai osatzeko, egoki irudituz gero, 
edo ordezkatzeko,.... Asmoa, materiala 
malgutasunez erabili ahal izatea da, 
ikastetxeak/ irakasleak/ hezitzaileak 
egokien deritzon arabera. Estekak eta 
bibliografia ere bertan biltzen ditugu.

Bildumako adiskide ditugu erraldoi eta 
buruhandien konpartsako pertsonaiak, 
haurrentzako ezagunak eta erakargarriak 
direla pentsatzen dugulako eta gainera, 
herriaren bilakaerarekin lotura dutelako; 
honela, hiru erraldoi bikote ditugu: 
portuarrak diren Meltxora eta Muxarra; 
baserritarrak diren Frantxiska eta 
Txantxano eta kaletarrak diren Anttonbordo 
eta Kaxiana. Izenak, bere garaian bizi izan 
ziren hondarribiarrenak dira.  Eta bidelagun 
gisara aukeratu dugu Martxela balea, 
horizontala den erraldoi bakarra. Umeek 
oso maitea dute eta beraren bitartez egitea 
sarrera egokia iruditu zaigu, haientzat 
erakargarria izango delakoan.

MARTXELAREKIN, ITSASOAN ZEHAR

Martxela zer moduz dago? Aurreko 
unitatean gauza pila kontatu zizkigun 
eta oraingoan ere istorio eta bitxikeria 
askoren berri emango digu. Berarekin 
batera, aurreko unitatean Frantxiska eta 
Txantxano baserritar erraldoi bikotea 
ezagutu bagenituen, unitate honetan 
Kaxiana eta Anttonbordo izango ditugu 
beste bi bidelagunak. Erromatarren garaia 
eta Erdi Aroan barrena ibiliko gara eta 
bereziki, itsasoan murgilduko gara!!!

ERROMATARREN AURRETIK

Nola dakigu aintzinako jendearen berri?

Bi iturri nagusi izan ohi dira gure 
arbasoak nola bizi izan zirenaren 
inguruko informazioa ematen digutenak: 
aurkitutako aztarna arkeologikoak batetik 
eta aurkitutako idatzizko dokumentuak 
bestetik.

Aurreko unitatean ikusi genuen bezala, 
arkeologoak izaten dira aztarna horien bila 
ibiltzen direnak. Horretarako, indusketa 
lanak egiten dituzte. Aurrerago ikusiko 
dugu zein aztarna arkeologiko aurkitu 
dituzten Hondarribian.

Idatzizko dokumentuei dagokienez, 
greziar eta erromatar idazleenak dira 
gaurdaino iritsi eta gure lurraldea 
deskribatzen duten idatzi zaharrenak. 
Gure lurraldea deskribatzeaz gain, 
bertakoen bizimoduaren berri ematen 
digute. Horien artean aipagarrienak 
Estrabon (K.a. I. mendea) eta Ptolomeo 
(K.o. II mendea) geografo grekoak dira, 
baina kontutan eduki beharra daukagu, ez 
zirela inoiz hemen egon, izan ere, beraien 
lana, bertan egondako beste bidaiarien 
deskribapenetan oinarritzen da. Tamalez, 
baskoiek berak ez ziguten idatzizko 
dokumenturik utzi, beraz, kontutan eduki 
beharko dugu, idatzi hauetan jasotakoa 
hemen egondako bidaiari batzuen 
begirada edo ikuspuntutik hartuta dagoela.

Erromatarrak Euskal Herrira iristerakoan 
leinu ezberdinak zeuden: baskoiak, 
barduliarrak, karistiarrak, autrigoiak eta 
Bidasoaren beste aldean, akitaniarrak. 
Estrabon eta Ptolomeok honela mugatzen 
dute baskoien lurraldea: Gipuzkoaren 
ekialdea eta  egungo Nafarroaren 
lurraldeak hartzen zituen gutxi gora 
behera; baita Errioxa eta Zaragozako zati 
bat eta Berdungo kanala Jacaraino ere. 
Hondarribia beraz, baskoien lurraldeari 
zegokion.
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Material osagarria:

Euskal leinuen mapa: 
https://eu.wikipedia.org/wiki/
Fitxategi:Euskal_leinuak_erromatar_
garaian.png

Leinu hauen jarduera ekonomiko 
garrantzitsuena artzaintza zen, baina 
laborantza eta ehiza jarduera osagarriak 
izango ziren. Orokorrean, hizkuntza 
eta ohitura berdinak zituzten eta baita 
nolabaiteko komunitate zentzu eta 
antolaketa bat ere. Talde bakoitzak 
buruzagi bat zeukan eta beste taldeetako 
buruzagiekin noizean behin biltzeko 
ohitura zeukaten.

BASKOIAK, NOLAKOAK OTE ZIREN?

Aipatu dugun bezala, ez dakigu baskoien 
inguruan gauza handirik. Jakitez, ez dakigu 
beraiek beren burua nola izendatzen 
zuten ere, izan ere, baskoi izena zeltiarrek 
emango diete eta ondoren greziar eta 
erromatarrek erabiliko dute.  Barscunes 
edo Bascunes da zeltiarrek emandako 
jatorrizko izena eta “menditarrak” esan 
nahi du. Egun, baskoiei buruz hitz 
egiteko erreferentzi modura hartu ohi da 
Estrabonek bere “Geografia” lanean (K.a.-
ko 29 eta 7. urte artean idatzia) Kantauri 
bazterreko herriei buruz idatzitakoa. Lan 
horretan, baskoietaraino eta Pirinioraino 
iristen ziren herriak deskribatzen ditu 
eta beraz, pentsatu ohi da baskoiak 
berak emandako deskribapen horretan 
sartu ditzakegula. Hala ere, ez dezagun 
ahaztu ikuspegi bat besterik ez dela eta 
erromatarrek, basa-herritzat zituztenei 
buruzko hainbat topiko agertzen direla. 
Azter dezagun zer dioen Estrabonek 
Kantauri bazterreko herri haien bizimodua 
eta ohiturei buruz:

Janzkera

Gizonezkoek ile luzea omen zuten, 
borrokarako zinta bat jarri ohi zuten 

bekokian eta beltzez jantzi ohi omen ziren, 
artilezko mantu batekin: “Menditar hauek 
denak urri bizi dira, oso: ura besterik ez 
dute edaten, ilea lotu gabe daramate, 
luze, emakumeek bezala, nahiz eta, 
borrokarako, bekokian zinta batez lotzen 
duten.” [..] “Gizonak beltzez jantzita 
egoten dira, artilezko mantu zakarrekin. 
Burusitako ere erabiltzen dituzte mantuok, 
lastoaren gainean lo egiteko.”

Emakumeei buruz aldiz, beroki eta zaia 
koloretsuak janzten zituztela aipatzen digu.

Ohiturak

Basatiak eta borrokazaleak zirela ere 
aipatzen du eta paisaia menditsuari 
egozten dio hori Estrabonek. 
Lehiaketak antolatzen omen zituzten. 
Horietan, ukabil-borrokan, txabalinan eta 
formazioko borrokan aritzen omen ziren.

Eserita jaten zutela ere kontatzen digu, 
paretaren luzera osoa hartzen zuen harrizko 
jarleku batean, adinaren eta mailaren 
araberako hurrenkeran: “Jatekoa eskuz-esku 
pasatzen dute eta, edaten hasita, gizonek 
dantza egiten dute flauta eta tronpeta 
soinua lagun, noiz koroak eginaz eta 
noiz gora salto egin eta belauniko eroriz. 
Bastetanian emakumeek ere parte hartzen 
dute gizonekin dantza horietan“.

Elikadura

Ahunzkia jaten omen zuten eta urtearen 
bi herenetan ezkurra besterik ez omen 
zuten janari gisa. Ezkurrekin, luzaroan 
kontserbatzen zen ogi bat egiteko ohitura 
omen zuten.

Edari gisa zerbeza hartu ohi zuten eta 
noizean behin ardoa ere izaten omen 
zuten familia arteko ospakizunetan 
hartzeko. Oliorik ez zuten erabiltzen, 
bai ordea gurina. Zeltiarren antzera 
lurrezko ontziak erabili ohi zituztela ere 
nabarmentzen du.
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Sinismenak

Sakrifizioak ere egiten omen zituzten, 
hala nola, akerrak, zaldiak eta zenbaitetan, 
baita preso zituzten gizakiak ere.

Ilargia ere gurtzen omen zuten, bereziki, 
ilargi beteko gauetan dantza eginez.

Ekonomia

Trukea omen zen beraien ekonomiaren 
oinarria: “Diruaren ordez, eskualde 
erretiratuenetan bizi direnek behintzat, 
trukea erabiltzen dute edo bestela 
zilarrezko xaflatxo batzuk.”

Hizkuntza

Koldo Mitxelenak esan zigun bezala: “Ez 
baskoi guztiak euskaldunak ziren, ez 
euskaldun guztiak baskoiak ziren”. Baskoiek 
eta inguruko leinuek, karistiarrak eta 
barduliarrak euskararen forma zahar bat 
erabiltzen zutela pentsatzen da eta aldiz, 
baskoien parte bat zelteraz mintzatzen zela.

ERROMATARRAK BIDASOAN

Erromatarrak Gipuzkoan K.a. I. mendetik 
VI. eta VII. mendera bitartean egon 
ziren eta eragin nabarmena izan zuten. 
Arrantza faktoriak instalatu zituzten 
kostaldean, baliabide mineralak ustiatu 
zituzten, portuak, zubiak eta galtzadak 
eraiki zituzten. Horrez gain, kokaleku 
berriak ezarri eta aurrekoak berrantolatu 
zituzten. Eragina nabarmena izan bazen 
ere, bertakoek ez zuten beraien nortasuna 
galdu.

Azken hamarkadetan aurkitu izan diren 
aztarnek, erromatarren garaian Bidasoako 
eskualdea gune garrantzitsu bat izan 
zela adierazten dute. Ezagutzen ditugun 
idatzizko iturrietan Oiasoûna, Oiarson, 
Olarso, Oiassó, Ossaron eta antzeko 
izenak aipatzen dira lurraldeari buruz hitz 
egiterakoan. Gorago aipaturiko Estrabon 
greziar geografoak Oiasso, ozeanoko 
kostaldeko herrialde baskoietako bat zela 
idatzi zuela esan dugu baina datu gehiago 
ere eman zizkigun; Akitania eta Iberiaren 
arteko mugan eta Tarragonatik zetorren 
lehorreko bidearen amaieran zegoela ere 
idatzi zuen.

Jarduera 1: eskolan baskoien ospakizun 
eguna antolatu dezakegu. Gutako 
bakoitzak etxetik jateko zerbait eta 
trukatu nahiko luken objektu bat 
ekarri dezakegu. Hasteko, koadernoan 
proposatzen zaigun moduan, trukea 
landuko dugu. Etxetik ekarritako objektu 
edo jostailuak gure artean trukatu 
ditzakegu. Ondoren, denok eserita janaria 
partekatu dezakegu, batak besteari 
pasatuz.  Bukatzeko, ilargi bete eder bat 
marraztu dezakegu eta ondoren, denok 
dantza egin saltoka eta noizean behin 
ahots koroak eginaz. Norbait animatuko 
al da musika instrumentu bat ekartzera? 
Eta…zergatik ez jaurtiketa lehiaketa 
bat antolatu? Beharbada mendi irteera 
batean jasotako makilak? Aukeratzen 
dugun edozein objektu erabili dezakegu 
jaurtigai modura.

Jarduera 2: trukearen gaian sakondu 
nahi izanez gero, etxean ditugun eta 
erabiltzen ez ditugun hainbat gauzen 
inguruan ere hitz egin dezakegu eta 
pentsatu, zergatik daukagun denok 
hainbeste gauza pilatzeko joera. Ze 
beste irtenbide eman diezaiekegu? 
Zergatik ez, adibidez, interneteko 
TRUKE plataforma bat erabili? Hona 
hemen horietako bat: https://www.
truke.eu/produktuak Bertan, hainbat 
gauza trukatzeko proposamena luzatu 
dezakegu, edo guk geuk truke merkatu 
bat antolatzea erabakiko bagenu, bertan 
iragarri dezakegu.
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Material osagarria: 
Tabula Peutingeriana deritzon irudikapena. 
Bertan galtzada erromatarrak azaltzen 
dira eta Oiasso ikusi daiteke:
https://www.google.es/search?biw=1600&
bih=709&tbm=isch&sa=1&ei=snvAW7CcCo
vfgAaM9KuYAQ&q=tabula+peutingeriana+
+y+oiasso&oq=tabula+peutingeriana++y+
oiasso&gs_l=img.3...3630.7315.0.8260.16.16.
0.0.0.0.91.1171.16.16.0....0...1c.1.64.img..0.2.167
...0j0i30k1.0.GbP0I41g55Y#imgrc=UHVdrR
QT1a_NZM:

Hainbat interpretazio eta eztabaida 
izan da Oiasso hiria eta lurraldearen 
kokapenaren inguruan, baina aurkitutako 
aztarnek argi eta garbi adierazten dute, 
hiri hura egun Irun dagoen eremuan 
kokatzen zela. Litekeena da, Oiasso 
izenak erromatarren garaian hiria edo 
civitas-a izendatzeaz gain, eskualde osoa 
izendatzea. Beraz, ziuraski Oiasso hiria 
eskualde bateko gune nagusia izango 
zen eta ziuraski egun Hondarribia, Irun, 
Errenteria eta Oiartzun herriek hartzen 
duten eremuan sartuko litzateke.

OIASSO HIRIA

Jaime Rodríguez Salís irundarrak aurkitu 
zuen Oiasso hiria 1969an Irungo Junkal 
elizako plazan egiten ari ziren zundaketa 
arkeologikoetan. Harrezkeroztik, Oiasso 
hiri haren berri ematen diguten hainbat 
aztarna aurkitu dira: zeramikak, txanponak, 
anforak, beirazko ontziak, ehuntzeko 
pisuak, orratzak, moluskuak, eraikuntzako 
materialak, altzari zatiak, iltzeak, haziak, 
larruzko oinetakoak, zurezko ontzi eta 
orraziak, eta antzekoak.

Baina bertako aurkikuntza 
garrantzitsuenak, nekropoli bat, portu bat, 
bainu publiko edo termen multzo bat eta 
errementaritza-tailerrak dira; baita Bidasoa 
gainean eraikitako zurezko zubi bat ere.

Material osagarria:

Bidasoa ibaian aurkituriko erromatar 
zubiaren aztarnak:
http://bertan.gipuzkoakultura.net/img/17/
grandes/PUENTEROMANO.jpg

Nekropolia aipatzen dugunean, Irungo Ama 
Xantalengo ermitan aurkitutakoari buruz ari 
gara. Nekropoli hitzak,  hildakoak ehorzten 
diren hiria adierazten du. Nekropoli hitza 
grezierazko “nekro” (heriotza) eta “polis” 
(hiria) hitzen elkarketa bidez sortzen da. 
Normalean, hiri handien edo antzinako 
zibilizazioen ehortz-lekuei esaten zaie 
nekropoli. Nekropoli erromatar honen 
erabilera  I-II mendeetan zehar kokatu da.

Pentsa dezagun… Ezagutzen al ditugu 
gaur egun Hondarribian Oiasso, Oleasso, 
Olarso, Olearso edo antzeko izenik 
dituzten lekuak? Hirian goazela adi egon 
gaitezke edo/eta etxean galdetu eta 
ondoren ikasgelan partekatu.

BA AL ZENEKIEN... Gure Bidasoa 
ibaiaren izenaren jatorria? Sarri 
gertatzen den bezala, interpretazio 
ezberdinak daude toponimo honen 
jatorriaren inguruan. Latineko “Via ad 
Oiasso”-tik datorrela da egun onartuen 
dagoen interpretazioa, beraz, Bidasoa 
toponimoaren esanahia, Oiassora doan 
bidea izango litzateke eta Tarraco edo 
Tarragonatik zetorren galtzadaren 
amaieran egongo litzateke.

BA AL ZENEKIEN... Erromatarrek 
ere beraien hildakoak errausteko 
ohitura zeukatela? Aurreko unitatean, 
historiaurreko une ezberdinetan, 
gizakiak bere hildakoak ehortzi edo 
erraustu egiten zituela ikusi genuen. 
Ondoren, hildakoen gorpu edo errautsei 
atseden emateko trikuharriak edo 
kromletxak ere ezagutu genituen.  
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Portuaren aztarnak Irungo Santiago eta 
Tadeo Murguia kaleetan aurkitu ziren 
eta aipaturiko terma-multzoa Oiasso 
museoaren atzean.

Aiako Harrietan kokaturik dauden 
Arditurriko meategiak ere ustiatu zituzten. 
Horietan dagoen mea aberastasuna izan 
zen erromatarrak hemen kokatzearen 
arrazoietako bat. Handik zilarra, kobrea 
eta burdina atera zituzten, haiekin 
armak, lanabesak eta mota guztietako 
tresnak egin ahal izateko. Kilometroak 
eta kilometroak dituzten galeriak eraiki 
zituzten mendiaren erraietan.

Material osagarria:

Luzerna ezberdinen irudiak ikusteko:
http://patrimoniobajoguadalfeo.blogspot.
com/2016/07/descifrando-un-curioso-
mensaje.html

Kulturari dagokionez, idazkera, 
matematika, filosofia, antzerkia, zenbaki 
erromatarrak eta orokorrean kultura 
klasikoko ezagutza ekarri zuten.
Elikagai eta janari ohitura berriak ere 
ekarri zituzten: zerealak, olioa, ardoa eta 
haientzako oso preziatua zen garum-a edo 
arrain saltsa.

IBILBIDE PEDAGOGIKOA: OIASSO 
MUSEOA ETA AMA XANTALENGO 
NEKROPOLIA.
Oiasso museoak Lehen Hezkuntzari 
zuzenduriko eskaintza pedagikoa:
http://www.oiasso.com/eu/hezkuntza/
ikasleak-eta-irakasleak/lehen-hezkuntza

IBILBIDE PEDAGOGIKOA: ARDITURRI 
MEATEGIA. 
Bisita honetan erromatarrek egindako 
meategiaren ustiakuntza ikusi daiteke. 
Gainera tren berdean iristeko aukera ere 
eskaintzen dute:
http://www.arditurri.com/

Bai Oiasso museoa eta Ama Xantalengo 
nekropolia zein Arditurri meategia 
eskolarekin egiteko moduko txangoak dira 
baina familian joateko iradokizuna ere egin 
diezaiekegu:

Erromatarrek ere beraien hildakoak 
errausteko ohitura zeukaten, ondoren 
errautsak zeramikazko kutxa batean 
sartu eta nekropolian lurperatzeko. 
Horrelako 106 kutxa eta hiru hilobi-
eraikin aurkitu ziren Irungo Ama 
Xantalengo ermitan (garai hartako 
nekropolia) egindako indusketa lanetan. 

Pentsa dezagun… Nola argiztatzen ote 
zituzten mendian barrena eraikitako 
galeria horiek?  Haurrekin eztabaidatu 
dezakegu ea burura zer datorkien. 
Luzerna txikitxo batzuk erabiltzen 
zituzten. Erregaia olioa izaten zen 
eta galerietan, arrokan apal moduko 
gune batzuk sortzen zituzten luzerna 
hori kokatzeko. Koadernoko jarduerak 
ere ausnarketara gonbidatuko gaitu 
lehenengo eta luzernen inguruko 
azalpena ere ikusi ahal izango dugu 
ondoren.

Jarduera 1: Irungo Oiasso museoa 
bisitatzea erabakiko bagenu, haurrei 
luzerna horiek bilatzea eska diezaiekegu, 
bertan ikusgai baitaude.

Jarduera 2: Eskulana. Buztina erabiliz 
gure luzernatxoak egin ditzakegu 
ikasgelan eta irakaslearen laguntzarekin, 
olioa sartu eta sua eman nola 
argiztatzen zuten ikasteko. 
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ERROMATARRAK HONDARRIBIAN

Hondarribiari dagokionez, erromatar 
garaiko aztarnak hiru leku ezberdinetan 
aurkitu dira: Alde Zaharrean, Higuer 
lurmuturrean eta Jaizkibelen. 

Alde Zaharreko Panpinot kalean eginiko 
indusketa lanetan zeramika zatiak aurkitu 
ziren. Horien artean terra sigillata edo 
lur zigilatua izeneko erromatar zeramika 
mota berezia nabarmendu beharra dago. 
Zeramika mota hau luxuzko produktua 
izan ohi zen, mahaiko baxera gisa erabilia. 
Pareta fineko zeramikak eta jatorri 
ezberdinetako anforak ere aurkitu ziren. 
Aztarna horiek Hondarribian nolabaiteko 
bizitoki, herrixka edo asentamentu bat 
egon zitekeela adierazten digute, ziuraski 
Oiasso hiriaren garapenarekin lotutakoa. 

Material osagarria: 
Terra sigilata edo lur zigilatua:
https://www.academia.edu/35689676/
La_difusi%C3%B3_de_la_Terra_Sigillata_
Sudgal-lica_al_nord_dHispania_Museu_
dArqueologia_de_Catalunya_Barcelona

Bestalde, Hondarribian ditugun erromatar 
garaiko beste aztarna multzo garrantzitsua 
Higer lurmuturreko uretan aurkitutakoa da. 
Higerren, Asturiaga izeneko ainguralekua 
kokatzen da eta babesleku bikaina izan 
zitekeen, garai hartan egiten zen nabigazio 
motarako: kabotajea. Nabigazio mota 
honetan, ontziek gaua igarotzeko aingura 
bota beharra zeukaten. Honez gain, 
jakin beharra daukagu, Oiasso, tarteko 
puntu bat zela Londres edo Bordelerako 
bidean, beraz, arrazoizkoa da, bidean 
Asturiaga ainguralekua erabiltzen zutela 
ondorioztatzea, badiara sartu beharrik 
gabe, hots, Oiasso hiriko portura.

Urperatze lan ezberdinetan agertutako 
hainbat aztarna aipagarri agertu dira 
Higerren, tartean, Higerreko brontzeak 
deituriko aztarna multzoa (esaterako, 
altzari baten lau aplike Minerva, Marte, 
Helios eta Isis jainko-jainkosen itxurarekin, 
Oiasso museoan ikusgai daudenak).

Ontzi baten aztarnak ere aurkitu dira. 
Erromatar garaikotzat jotzen da, harengandik 
gertu garai hartako zeramika aztarnak aurkitu 
direlako, baina oraingoz ez dago halakorik 
ziurtatzerik. Hauez gain, aingura bat eta sare 
pisu bat nabarmendu behar dira.

Jarduera 1: Ikasi dezagun txango bat nola 
prestatzen den bakoitza bere guraso edo 
familikoekin joan ahal izateko. Ikasleek 
beharrezko informazioa pentsatu eta 
prestatu dezakete eta ondoren irteera-
proiektua etxean aurkeztu. Modu honetara, 
irteera bat prestatzen ikasiko dugu eta 
proposamenak ere egin ditzakegula 
konturatu gaitezke. Era berean, familia 
inplikatzea lortu dezakegu eta beharbada, 
ikasgelan lantzen ari garen gai baten 
inguruan etxekoen interesa sustatu.
Zer jakin behar dugu? Ze egunetan egin 
ditzakegu aktibitate hauek? Ordutegia? 
Autoz joan gaitezke ala autobuseko 
ordutegia begiratu behar dugu? Ikerketa 
lantxo hau taldeka ere egin dezakegu. Eta 
bukatzerakoan, erabilgarria iruditzen zaigun 
informazioa denon artean partekatu.

BA AL ZENEKIEN… Jaizkibelgo punturik 
altuenean, sator batzuek lurra ateratzen 
ari zirela erromatar garaiko txanpon bat 
aurkitu zutela? Karlistek eraikitako San 
Enrike gotorlekuko aztarnen ondoan 
aurkitu zuten eta Nerva enperadorearen 
garaiko brontzezko txanpona da, K.o. 
96. urtekoa.
iruditzen zaigun informazioa denon 
artean partekatu.

Jarduera 1: satorren aurkikuntzari buruz 
ipuin bat idatzi edo marrazkia egin 
dezakegu gure irudimena landu eta 
Jaizkibelen erromatar aztarnak ere aurkitu 
direla gogoan izan dezagun laguntzeko.
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BA AL ZENEKIEN… HIGER izenaren 
jatorria  inguru horretan pikondo 
asko egotearekin lotu izan dela? 
Antzinako agiri batzuetan “Cabo de 
Figuer” modura agertzen da eta Udal 
Artxibategi Historikoko beste agiri batek 
hau dio: “Cabo de Iguer llamado así 
por la abundancia de los higos que allí 
se criaban en otro tiempo”. Frantses 
turistak Hondarribiara iristen direnean 
“Cap du Figuier”-ri buruz (“Pikondoen 
Lurmuturra”)  galdegiten dute Higer 
lurmuturraren bila dabiltzanean.

BA AL ZENEKIEN… 1926. urtean, 
arkeologo alemaniar bat iritsi zen 
Hondarribiara. Adolf Schulten zuen 
izena, erromatar garaiaren inguruko 
hainbat ikerketa eta aurkikuntza 
egindako katedraduna. Schulten, idatzi 
zaharretan oinarritu zen Hondarribian, 
Venus jainkosari eskeinitako tenplu 
bat egon zitekeela baieztatzeko. Idatzi 
zahar horietan, Iberiar Penintsulako 
kostaldea deskribatzen omen 
da zehatz-mehatz. Deskribapen 
horietan oinarriturik hainbat tenplu 
aurkitu zituen eta halaxe iritsi zen 
Hondarribiara, 1926ko Aste Santuan, 
Paris-Irun ibilbidea egiten zuen trenean, 
bertan Venus itsastiar jainkosaren 
tenpluaren aztarnaren atzetik joateko 
prest: Schulten, Goizeko izarraren bila 
zetorren.

Berak kontatzen duenez, oso harrera 
ona izan omen zuen Hondarribian. 
Bertako alkatea eta biztanleen 
laguntza jaso zuen eta baita Serapio 
Mugica artxibozainarena ere. Garaiko 
prentsak interes handia izan omen 
zuen indusketa lanetan. Jaizkibelen 
zehar ibili ziren tenpluaren bila, 
Guadalupen hasi eta itsasargiraino. 
Azkenean, San Telmo izeneko 
gainaldean egon behar zuela 
ondorioztatu zuen eta hantxe hasi 
ziren bila. San Telmoko baselizaren 
hondakinetan induskatuz, tenplu 
zaharrago baten aztarnak aurkitu 
zituen, baina Venus itsastiarra edo 
Goizeko izarraren estatua edo 
ikurrik gabe ezin egiaztatu tenplu 
zahar hura hari eskeinitakoa zenik. 
Hala ere, hainbat zantzu kontutan 
hartuta, Schultenek tenplu hura Venus 
itsastiarrarena zela mantendu eta 
defendatu zuen.

BA AL ZENEKIEN… Aste Santuro, 
Hondarribira, 25 erromatar soldadu 
iristen direla? Bota diezaiogun begirada 
koadernoko erromatar soldadu hauen 
marrazkiari. Norbaitek ikusi al ditu 
noizbait? Ostiral Santuko eta Pazko 
Igandeko ospakizunetan parte hartzen 
dute eta Jaungoiko Hartzaile izena 
hartzen dute Hondarribian. Ostiral Santuko 
arratsaldean, udaletxetik abiatzen dira eta, 
poliki-poliki, musikaren erritmo geldoa 
jarraituz, parrokiara iristen dira Kristo 
gurutziltzatuaren jeitsiera eta ondoren 
datorren prozesioan paper garrantzitsua 
izango dutelarik. Baina, esan bezala, 
Pazko Igandean ere badute parte hartze 
garrantzitsu bat “Ttopara” edo topaketaren 
prozesioan. Parrokian ospatzen den 
elizkizunean, apaizak “gloria in excelsis 
deo” latinezko hitzak esaterakoan 
lurrera zerraldo erortzen dira Jaungoiko 
Hartzaileak, Jesusen pizkundearen 
aurrean. Ama Birjina eta Santuaren 
arteko “ttopara” egiten da ondoren eta  
erromatarrak elizatik irteten dira, zur eta 
lur pizkundearen berriaren aurrean.
Garai batean, “Ttopara” San Nikolas 
kaleko Mugarretenea etxean egiten zen.
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ERDI AROA

Erdi Aroko azokan egon al gara noizbait? 
Zer ikusi dugu? Erdi Aroan bezala, 
saldutako produktuak eskuz eginak izan 
ohi dira gehienak. Hitz egin dezagun gure 
artean, Erdi Aroko azoka horretatik zer 
dugun gustuko edo zer iruditzen zaigun 
nabarmentzeko modukoa. Gauza asko 
ez dira egungoak bezalakoak, ezta? Zer 
iruditzen zaigu ezberdina izan daitekeela? 
Janzkera? Janaria? Jokoak? 

Erdi Aroari buruz ari garenean, beti izaten 
dira galdera gehiago erantzunak baino. 
Dokumentuek Erdi Aroko gizartea nola 
antolatzen zenaren inguruko informazioa 
ematen digute, baina informazio hori 
interpretatzea ez da hain erraza, horregatik 

behar izaten dugu adituen laguntza.

Edonola ere, beti da osasuntsua gure 
hiria eta haren izaera, historia, ohitura eta 
usadioei buruzko galderak izatea, izan ere, 
honek adi eta erantzunen bila mantendu 
gaitzake eta gure jakin-mina, osasuntsu.

Gu, Erdi Aroko Hondarribiko gizartea 
nolakoa zen, ze ohitura zituzten, nola bizi 
ziren ikasten eta irudikatzen saiatuko gara. 

IZENAK…IZANA?

Esaera zaharrak dio “izena duenak izana 
ere badu”. Euskal Herriko zenbait tokitan 
hizkuntza galdu bada ere, oraindik euskal 
abizen eta tokien izenak aurkitu ditzakegu.
Hizkuntza baten testigantza zaharrenak 
izenak izan ohi dira. Hondarribiak ere badu 
bere historia izenarekin. 

Hiriaren izena azaltzen den dokumenturik 
zaharrena, orain arte, Antso Jakintsua 
Nafarroako erregeak XII. mendean 
Donostiari emandako foruan aurkitu da 
eta bertan “Undarribia” aipatzen du. XIII. 
mendeko beste agiri batean, Alfontso 
VIII.a Gaztelako erregeak Gipuzkoatik 
konkistaturiko herrien artean Fontem 
Rapitum  aipatzen da.  

Hondarribia izenaren inguruko hainbat 
interpretazio egon dira. Egun gehien 
zabalduen dagoena “hondar”, hau da, area 
eta “ibia”, hots ur sakonera txikia duen lekua, 
hitz elkartetik sortuko litzatekeena da.

Fuenterrabia izenaren jatorriak ere eman 
izan du nahiko buruhauste. Zenbaiten 
ustez, latineko Fotem Rapitum edo Fotem 

Jarduera 1: Schultenek ez zuen 
tenplua aurkitu beraz oraindik ez 
dakigu benetan han egon zen edo ez. 
Benetan Hondarribiak Venus jainkosari 
eskeinitako tenplu bat izan bazuen, 
nolakoa ote zen? Schultenen arabera, 
ez zen ziuraski kapila txiki bat baino 
handiagoa izango. Denon artean 
irudikatu dezagun tenplua eta ondoren 
bakoitzak bere marrazkia egingo du. 
Nolakoa irudikatzen du bakoitzak 
Venusen tenplua?

Jarduera 2: Zer gertatuko litzateke orain 
Venusen tenplua aurkituko balute? Hartu 
dezagun denboraren makina eta bidaiatu 
dezagun 1926ra. Schultenekin lanean ari 
gara Higer lurmuturrean tenpluaren bila 
eta halako batean tenplu haren aztarnak 
aurkitu ditugu. Aurkikuntzaren inguruko 
albistea idatzi behar dugu. Albiste bat 
idazteko 5 galdera kontutan eduki 
beharko ditugu: ZER? (edo zergatik), 
NOLA?, NOIZ?, NORK? eta NON?

Jarduera 3: Albistea ikastetxeko 
webgune edo irratian aireratu dezakegu.

Jarduera 1: zenbat izen ezberdin entzun 
ditugu gure hiria izendatzeko? Ikasgelan 
aipatu ditzakegu burura datozkigun 
izenak: Hondarribia, Fuenterrabia, 
Fontarabie…
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Rapidum izenean izango luke bere jatorria. 
Gauza bera gertatuko litzateke frantzesez 
erabili ohi den Fontarabie izenarekin ere.

Fuenterrabia izena ere erabiltzen dute 
zenbaitek gaur, izan ere, luzaroan hori izan 
zen hiriaren izen ofiziala. Udalak ordea, 
Euskaltzaindiaren agirian oinarriturik, 
“Hondarribia” izena berreskuratzea erabaki 
zuen 1979ko urriaren 10ean eta hauxe da 
hiriaren izen ofiziala gaur egun.

AGUR HONDARRABI

Agur, Hondarrabi nere sorlekuari
Agur, itsas mendi agur kabi kantari
Negarrez nua ni beharrez urruti
Panpoxa Hondarrabi ni zure ametslari.

Zure esnatzea Guadalupeko ezkilak
Zure lo hartzea olatu soinu ixilak
Zure ametstea zeruko izarrak
Ama ikustea herritar guztiak.

Agur nere kabitxo berdiñik gabeko
Agur nere usotxo bainan ez betiko
Agur nere maitetxo ez naiz ez ahaztuko
Agur nere amatxo laister etorriko.

Lurdes Zubeldia hondarribiarrak Parisen 
bizi zela jarri zizkion hitz eder hauek bere 
jaioterriari. Herrimina dario olerkiari.

Lurdes Zubeldia Garaño Hondarribian jaio 
zen 1923an eta 2017an hil zen. Umoretsua 
eta azkarra omen zen eta zalantzarik gabe, 
sormen handikoa. Bere bizitzan zehar 
hainbat olerki eta kantu konposatu zituen. 
Hainbat kronika eta testu ere idatzi zituen. 
Bere sormen lan oparoan Hondarribia 
eta Euskal Herriarekiko maitasuna 
nabarmentzen dira.
1936ko irailean, gerra garaian, muga 
zeharkatu eta Ziburura alde egin behar 
izan zuen bere familiarekin. 13 urte 
zituela kontserbera batean lanean hasi 
zen eta neskame bezala ere aritu zen. 
Oso gaztetxo zelarik aita eta ama hil 
zitzaizkion. 
Bere Hondarribia maitera itzuli zen 
ondoren izeba bat zaintzera, baina hura 
ere hil zenean Parisera joatea erabaki 
zuen lan bila. Zenbait urte eman zituen 
bertan, baina Hondarribira itzuli zen 
bisitaldi batean, bere senarra izango 
zena ezagutu eta herrira itzuli zen. 
Hondarribian ezkondu eta 4 seme-alaba 
izan zituen.

Herrian ere zabaldu dira bere olerki eta 
kantuak. “Agur Hondarrabi” olerkiak badu 
bere musika Francisco Lazcanorena eta 
herriko koru batek baino gehiagok abestu 
ohi du. Hil aurreko urtean, hiriko urrezko 
domina eman zion udalak.
Bere olerki, kantu eta sormen lana hobeto 
ezagutu nahi baditugu, Hondarribiako 
liburutegian “Nere sukaldetxoan” liburua 
aurkituko dugu.

ENTZUN DEZAGUN… “Hondarribia” 
izenak ere aldaera ezberdinak ditu 
herritar bakoitzaren ahotan. Ondorengo 
grabaketan, bi hondarribiarrek izenaren 
kontua darabilte gora eta behera. Entzun…
https://ahotsak.eus/hondarribia/
pasarteak/hon-095-022/

Hurrengo estekan, Blagan elkarteko 
kideak horren inguruan ari zaizkigu: 
http://www.blagan.eus/2016/10/13/
hondarribia-hondarbiya-onddarbi-edo-
fuenterrabia/

Eta guk nola esaten diogu gure herriari? 
Hondarribia, Hondarribi, Hondarrabi, 
Onyarbi, Onyarbiya, Ondarbiya…Eta 
gure guraso eta aiton-amonek?

Jarduera 1: gu ere olerkari. Gaurko gure 
erronka, Hondarribiari buruz olerki edo 
esalditxo batzuk idaztea izango da. 
Errimarekin egitea lortzen badugu…itzel! 
Bakarka edo taldeka egin dezakegu. Ea 
zer bururatzen zaigun…
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Hasiera batean, Erdi Aroko gizartea usadio 
eta ohituren bitartez egituratzen zen eta ez 
zuten idatzizko dokumenturik erabiltzen. 
XII. mendetik aurrera ordea, gizartea geroz 
eta konplexuagoa bilakatzen joan zen 
heinean, dokumentu idatziak garrantzi 
handia hartzen hasi ziren. Testuinguru 
honetan, geroz eta arruntagoa bilakatu 
zen zigiluen erabilpena. Zigiluek bi funtzio 
nagusi zituzten: dokumentu egilearen 
ofizialtasuna bermatzea eta pergaminoak 
itxi edo zigilatzea. Zigilu hauek harrizkoak 
edo metalezkoak izan zitezkeen eta 
negatiboan eginiko diseinu baten bidez, 
argizarian edo beste material bigun batean 
presioa eginez erabiltzen ziren.

Halakoxea dugu Hondarribiko 
Kontzejuaren Zigilua. Gipuzkoako 
zaharrenetako bat da. Frantziako 
Artxibategi Nazionalean, zigilu honen 
adibide bat gorderik dute. 1297ko 
pergamino batetik zintzilik dago eta  balea 
arpoiaz jotzen irudikatzen den Europako 
irudikapenik zaharrenetakoa da. Bi alde 
ezberdin ditu, aurrealdean, gaztelu bat 
ageri da eta atzealdean, lau arrantzale 
dituen ontzi bat ageri da eta horietako bik 
bale bat arpoiaz jotzen dute.

Zigilu bat ikur garrantzitsua da eta 
bertan, zigiluaren jabea bere nortasuna 
irudikatzen saiatu ohi da. Hondarribiko 
Erdi Aroko zigiluan ere, garaiko 
hiribilduaren nortasuna ikusi dezakegu: 
gazteluaren bitartez bere gotorleku izaera 
nabarmentzen du batetik, eta arrantzale 
eta balearen bitartez, gure hiriak 
aspaldidanik izan duen itsasoarekiko lotura 
islatzen da. Horrez gain, aurrerago ikusiko 
dugun bezala, bale ehizaren garrantzia ere 
nabarmentzen da zigiluan.

Beranduago, egun ezagutzen dugun 
armarria sortu zuten eta bertan, zigiluaren 
elementuak mantendu zirela ikusi ahal 
izango dugu hurrengo unitatean.

Arma Plaza kultur eta turismo informazio 
bulegoko 1. solairuan, nahi izanez gero,   
Erdi Aroko Kontzejuaren zigiluaren 
irudikapena ikus dezakegu.

Material osagarria: 
Hondarribiko Erdi Aroko Kontzejuaren 
zigilua ikusteko:
https://www.ondarebideak.eus/erakutsi_
item?id=705548

http://www.lebrelblanco.com/anexos/
a0282.htm

HIRIAREN SORRERA

Olearso muinoan Nafarroako errege 
Antso III.a “Nagusia” edo “Handia”ri 
eraikitako eskultura batek gogorazten 

Jarduera 1: Ikusi dugu nortasunaren 
isla izan ohi zirela zigiluak. Ikasgelan 
bakoitzak gure zigilu pertsonala egin 
dezakegu. Horretarako norberak bere 
ikurra diseinatuko du, edozer gauza izan 
daiteke. Oso eskulan erraza da. Animatu! 
Hona beharrezkoak diren materialak: 
plastikozko tapak (edozein plastikozko 
botilekin datozenak, esaterako, ur-
botilak, freskagarrienak…), Goma Eva, 
tinta, kola (super glue motakoa) eta 
guraizeak. 
Goma Evaren gainean gure diseinua 
marraztu eta guraizeekin diseinua 
jarraituz moztuko dugu, adibidez, bale 
bat. Balea plastikozko taparen gainean 
itsatsiko dugu kolaren laguntzarekin. 
Sortu dugu gure zigilu pertsonala! 
Erabiltzeko, tinta kaxa batean busti eta 
orri zuri batean egin dezakegu froga! 
Bide batez, tapak etxetik ekartzen 
baditugu, birziklatzen ariko gara.
Hona hemen eskulana argi eta garbi 
azaltzen den esteka:
https://www.eitb.eus/eu/hiru3/
eskulanak/
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digu Hondarribia Nafarroako Erreinuaren 
parte izan zela. Erromatarren garaiari 
buruzko atalean, Schulten arkeologoaren 
1926ko indusketa lanak aipatu ditugu, 
Venus jainkosari eskeinitako tenpluaren 
bila, San Telmoren ermita aurkitu zen leku 
berean. Puntu horretatik gertu dago hain 
zuzen Antso III.aren omenez eraikitako 
monumentua.

Ospe handiko erregea izan omen zen eta 
bere agintaldian lurralde eremu zabal 
bat gobernatu omen zuen “Enperadore” 
titulua eskuratzeraino; Kataluniako 
mugetatik Galiziko mugetaraino eta 
iparraldean, Garona ibairaino. Garaikidea 
zuen historialari arabiar batek Baskoien 
Erregea bezala aipatzen du.

Material osagarria:

Antso III.a “Nagusia” edo “Handia” 
deiturikoaren monumentua 3D-n ikusteko:
https://3dwarehouse.sketchup.com/
model/f5016590bfb6c8dd7c534373b5
ae2f8d/Atalaya-de-Sancho-III-el-Mayor-
Hondarribia?hl=pl
Antso III.ari buruz gehiago jakiteko (3 
hizkuntzetan):
https://www.euskokultur.eus/data/
uploads/nor-gara/2004-05-antso3-
aldizkaria.pdf

Nafarroako Erreinua 824 urtean sortu 
zen eta 1512rarte iraun zuen, Gaztelako 
Erreinuak erabat konkistatu zuen arte. 
Hondarribia eta Gipuzkoa osoa Nafarroako 
Erreinuaren parte izan ziren, 1200 urtean 
Gaztelako Erreinuak bere menpe hartu 
zituen arte. 

Hondarribia leku estrategikoa izan da eta 
hori mendeetan zehar izan duen muga 
izaerari zor dio. Nafarroako Erreinuko 
erregeak, Hondarribiaren garrantziaz 
jabetu ziren eta haiek izan ziren herria 
gotortzen hasi zirenak, beharrezkoak 
zituen babesekin hornituaz. 

Egun Paradorea den gazteluaren jatorria 
Nafarroako Antso Abarka erregeari egotzi 
ohi zaio, X. mendean, nahiz eta ezin izan 
den halakorik egiaztatu, ez baitugu horren 
inguruko dokumenturik. 

KONTU KONTARI… Hondarribian 
kondaira bat dago Antso Abarka 
eta Justiz baserria lotzen dituena. 
Lehenengo ikasgelan norbaitek Justiz 
ezagutzen duen galdetu dezakegu. 
Gutako norbait egon al da noizbait? 
Non dago? Zer da gaur egun Justiz? Ze 
inskripzio dago ate nagusiaren gainean?
Justiz etxea Jaizkibelen dago, 
Guadalupetik nahiko gertu. Gaur egun 
jatetxe bat da eta golf eskola ere 
ondoan dauka. Atearen gainean “Guztiz 
ederra” idatzia dago.
Justiz izena Hondarribiako 
zaharrenetako bat omen da, bertako 
leinu zahar bat beraz. Gure kondairak 
halaxe dio: Antso Abarka erregea 
Hondarribiara etorri ohi zenean 
Jaizkibelen ehizan ibiltzea gustuko 
omen zuen. Behin, ehizean zebilela 
Justiz etxera iritsi omen eta hango 
etxeko neskaz maitemindu zen. “Zu 
guztiz ederra zara” esan omen zion 
erregeak. Elkarrekin seme bat izan eta 
erregeak gauza asko eskaini omen 
zizkion. Neskak han zuenarekin aski 
zuela erantzun omen zion. Orduan 
erregeak teilatura igotzeko esan eta han 
goitik bere begiek ikusten zuten guztia 
oparitu zion. Herri tradizioak kontatzen 
digu istorio hau eta honen arabera, 
etxearen izena, Justiz, “guztiz ederra”tik 
dator. Elezaharraren beste bertsio 
batek, neska iturri batean topatu zuela 
esaten digu. Hala bazan edo ez bazan, 
sar dadila kalabazan eta atera dadila…
Justizko etxean.
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Baina dokumentuei buruz ari garela, 
badago bat denboran oso urruti doana, 
izan ere, jada 1180 urtean “Undarribia” 
izeneko gune bat aipatzen du. Dokumentu 
hori, Antso VI.a “Jakintsua” Nafarroako 
erregeak Donostiari emandako forua da. 
Antso Jakintsuak hainbat hiri sortu eta 
hainbat foru aldarrikatu zituen, sortutako 
hirietara jendea erakarri eta Gaztelarekiko, 
Nafarroako Erreinuko mugak babesteko 
helburuarekin, tartean, esan bezala, 
Donostiako Forua eta honen barruan 
“Undarribia”.
1180 urterako beraz, badakigu Hondarribia 
izaera propioa zuen gune bat zela, ziur 
aski gaztelua eta haren bizitzari loturiko 
biztanleria izango zituen herrixka edo 
gune bat. 

1200 urtean Gaztelako errege Alfontso 
VIII.ak Araba eta Gipuzkoa konkistatu 
zituen. Dokumentuek, Hondarribiko 
konkista odoltsua izan zela aipatzen dute. 
Ordutik aurrera, Hondarribia Gaztelako 
Erreinuaren menpe geratu zen, nahiz eta 
historian zehar, behin baino gehiagotan 
Hondarribia Nafarroako Erreinura 
bueltatzeko asmo edo interesik egongo 
zen, bai erabaki estrategiko modura, bai 
Hondarribiak berak eskatuta.

Edonola ere, Gaztelako Erreinuak 
Gipuzkoa bereganatzearekin batera, 
kostako foruak berretsi eta Nafarroako 
Erreinuaren estrategiari jarraipena eman 
zion, hiri gehiago fundatuz. 1203 urtean 
Hondarribiari hiri-gutuna eman zion. 
Hemendik aurrera Hondarribia hiribildu 
bihurtu zen.

HONDARRIBIA HIRIBILDUA

Euskaraz “hiribildu” hitzarekin hiri baten 
moduan biltzea esan nahi dugu, izan ere, hauen 
sorrerak bertan bizi ziren gizarteak moldatu 
zituen antolakuntza berri baten bitartez.
1203. urteko apirilaren 18an, Gaztelako 
Alfontso VIII.ak Hondarribiari hiri-
gutuna eman zion. Hiri-gutuna kontratu 
bat dela esan daiteke, non eskubideak 
eta pribilejioak jasota geratzen diren. 
Alfontso VIII.ak honen bitartez biztanle 
berriak erakarri nahi zituen, Bidasoako 
mugaren kontrol hobea lortu eta Europa 
Atlantiarrarekiko merkataritza harremanak 
kontrolatu nahi zituen.

Hiri-gutunaren bitartez, Hondarribiak 
estatus berri bat lortu zuen, hiribilduarena 
alegia. Batetik, Donostiako Forua eman 
zitzaion non hiriko legea, araudia eta 
antolamendu juridikoa zehazten ziren, 
eta bestetik, lur eremu zabala zehaztuta 
geratu zen Hondarribiarentzat: Oiartzun 
ibaitik Bidasoaraino, Irun, Lezo, Pasai 
Donibane, Lesaka eta Bera bere esku 
geratzen zirelarik. 

Hondarribiak beraz kostaldea izateaz gain, 
larre eremuak, lurrak eta basoak zituen, 
bere ustiakuntzaren bitartez hiribilduaren 
garapen ekonomikoa bultzatzeko.

Alfontso VIII.ak hiri-gutuna, aurretik 
zegoen hiriko kontzejuari eman zion.

Hiribilduaren fundazioak Baionako 

BA AL ZENEKIEN… Hiriaren sorrera 
bisigodoekin lotzen duten ikertzaile asko 
daudela? Zertan oinarritzen da teoria 
hau? Banbaren Dorre txikia eta bertan 
aurkituriko txanponean. Banbaren Dorre 
txikia, 1729. urterarte gure harresietan 
egon zen defentsa dorre edo kubo bat

izan zen (Hendaiara begira zegoen 
harresiaren zatian kokatua, egungo 
Kasino Zaharretik ez oso urrun). 
Banba dorreak bisigodoen Wamba 
erregearengandik omen zuen izen hori; 
izan ere, errege horren garaiko (VII. 
mendea K. o.) txanpon bat aurkitu zuten 
bertan. Gaurdaino, ez da hipotesi hau 
ziurtatuko duen dokumenturik aurkitu.
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gaskoiak eta inguruko jende ezberdina 
erakarri zituen Hondarribiara. Hauek 
zerga-salbuespenak erakarrita iritsi ziren.

Ondoren etorriko ziren Gaztelako errege-
erreginek Hondarribiko hiri-gutuna 
berretsi zuten. Arma Plaza kultur eta 
turismo informazio guneko 1. solairuan, 
hiri-gutunaren irudi bat ikusteko aukera 
dugu, Isabel eta Fernando errege-erregina 
katolikoen berrespenarekin 1503an.

Material osagarria: 
Hondarribiko artxibategian dagoen hiri-
gutunaren kopiaren irudia:
http://www.aranzadi.eus/fileadmin/webs/
hiribilduak/foruak4.html

HARRESITZEA

Historian zehar gotorleku eta hiribildu 
garrantzitsua izan zen Hondarribia. 
Aipatu dugu, historikoki izan zuen muga 
izaera dela eta, leku estrategikoa zela, 
beraz erdi aroan beharrezkoa ikusi zuten 
sortutako hiribildua harresiz inguratzea, 
hau da, harriz egindako hesi edo murru 
batez inguratzea. Berriro ere, euskarak 
informazio guztia hitz bakarrean argi eta 
garbi adierazten digu.

Hondarribiak hainbat gotortze izan ditu 
historian zehar. Gotortze bakoitzak une 
historiko bakoitzean erabiltzen ziren arma 
motei erantzun zien. Erdi Aroko harresiak, 
orokorrean, gezi eta katapulta-jaurtigaien 
erasoei erantzuteko pentsatuak zeuden. 
2 edo 2,5 m-ko lodiera izan zezaketen 
eta altuera handikoak izan ohi ziren, 
eskalatzeko zailak beraz.

Erdi Aroko harresiaren arrasto gutxi daude 
gaur egun ikusgai Hondarribian, izan ere, 
ikus dezakeguna gehienbat beranduago 
eraikia da, hau da, XVI. mendean. Beraz, 
alde batetik Erdi Aroko harresia dugu 
eta bestetik, beranduago egingo den 
bergotortze batean, Errenazimentuko 
harresia deitu dezakeguna daukagu. 

Unitate honetan proposatuko dugun 
ibilbide pedagogikoan, Erdi Aroko harresi 
haren arrastoak ikusi ahal izango ditugu 
eta gaur egungo Alde Zaharreko etxeen 
artean pasatzen zela nabarmenduko dugu.

Erdi Aroko harresi hura kareharriz 
egindako harlangaitza (gutxi landutako 
harria) erabiliz eraiki zen. Lau angeluduna 
izan zela pentsatu ohi da eta ziurrenik, 
bi ate nagusi izango zituela: San 
Nikolas ate zaharra (txikiena) eta Santa 
Maria. Txikiago batzuk ere bazeuden,  
Magdalenakoa esate baterako.

Harresiak hiribildua babesteko helburua 
izateaz gain, beste zenbait funtzio 
batzuk ere betetzen zituen: pertsona eta 
merkantzien sartu-irtenak kontrolatzea, 
zerga ordainketaren bitartez eta sute eta 
izurriteengandik babestea. 

HIRI HARRESITUAREN BARRUKO BIZITZA
Erdi Aroko Hondarribiko hiribildua ziur aski 
ez zen besteetatik oso ezberdina izango. 
Ikasi dugu honez gero, harresi batek 
inguratzen zuela eta bi ate nagusi (San 
Nikolas eta Santa Maria) eta beharbada, 
txikiagoa zen hirugarren bat ere bazituela 
(Magdalenakoa). 

Hasi baino lehen irakurri dezagun 
garaian Hondarribitik pasatako 
Armagnac zaldunak egiten duen kaleen 
deskribapenean oinarrituriko kontakizuna, 
garai hartako giroa hobeto irudikatzen 
lagunduko baitigu, Ernesto Goiricelayak 
bere Alde Zaharreko kronika batean 
idatzi bezala: “Armagnac sei kale nagusi 
eta hiru ate zituen gotorturiko herri txiki 
batera iritsi zen. Ate nagusitik sartu zen 
(San Nikolas atea), izen bereko kalea 
jarraituz Gornutzetik Arma Plazara iristeko 
aukera ematen zuena. Hondarribia, ez 
zen Armagnac-eko konteak ezagutzen 
zituen beste Erdi Aroko hiribilduetatik oso 
ezberdina. Bere kaleak, batzuetan hautsez 
beteta eta bestetan lokatzez gainezka 
zeuden, etxeetako beheko solairua 
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gremioek erabiltzen zuten, zenbait zerri 
eta oilo aske zebiltzan eta oso garbitasun 
gutxi zegoen.” Kontutan izan behar dugu, 
gainera, etxeetan komunik ez zegoela 
eta iraizkinak leihotik behera botatzen 
zituztela. 

Etxeei dagokienez, hiribildua neurri 
berdineko 95 orubetan banatua omen 
zegoen (8x12 m). Orube horietan 
eraikitako etxeak 8m-ko fatxada izan ohi 
zuten eta sakonerari dagokionez, hasiera 
batean, zati bat baratz txiki bat jartzeko 
utzi ohi zen. Etxe bakoitzean famili bat bizi 
zen. 

Etxeek bi ate izan ohi zituzten: bata etxe-
bizitzara sartzeko eta bestea, familiako 
artisauaren denda edo tailerrera sartzeko. 
Hasiera batetan bi solairu besterik ez 
zituzten, behekoa eta 1. solairua eta 
etxeak ez ziren harresia baino garaiagoak 
izaten, harresiaren funtzioetako bat 
etxeak babestea baitzen. Denborarekin, 
biztanleriaren kopuruak gora egin zuen 
hiribilduetan eta orubeak zatitzeaz 
gain, etxeak garaiagoak egin behar izan 
zituzten.

Eraikuntzarako, zura, adobea eta igeltsua 
erabili ohi zituzten eta teilatuetarako aldiz, 
teilak. Oso gutxitan erabiltzen zen harria 
etxe bat eraikitzeko. Aurrerago, etxeen 
artean medianera izeneko harrizko horma 
batzuk eraikitzen hasi ziren, suteengandik 
babesteko. Pentsatu beharra dugu, etxe 
guztiak egurrezkoak izanik eta bata 
bestearen ondoan egonda, etxe batek su 
hartuz gero, denak erre zitezkeela. Horrela, 
Hondarribiak bi sute garrantzitsu pairatu 
zituen 1462an bata eta 1498an bestea. 
Azken honetan, bederatzi etxe besterik ez 
omen ziren zutik geratu.

Hondarribiko hiribilduak ere bazituen 
bere dorretxeak estrategikoki kokatuak 
harresitik gertu. 1498ko sute lazgarri 
hartan gaztelu, eliza eta dorretxeak 
soilik iraun zuten, harrizkoak baitziren. 

Hiribilduetako dorretxeak, etxebizitza 
funtzioa izateaz gain, defentsarako 
ere baliagarriak izan ohi ziren. Bertan, 
merkatari, eskribau edo letratuen leinuak 
bizi ziren. Denbora pasa ahala, dorretxe 
hauetako batzuk jauregi bihurtuko dira, 
baina hori hurrengo unitatean ikusteko 
aukera izango dugu.

Hiribilduko eraikin garrantzitsuenak 
eliza eta gaztelua ziren. Izango dugu 
beraiei buruz sakontzeko aukera ibilbide 
pedagogikoan. 

Putzuek ere berebiziko garrantzia 
zuten hiribilduko biztanleen ur beharrak 
hornitzeko eta baita suteetarako ere. Baita 
setioetan ere, gure ibilbide pedagogikoan 
ikusiko dugun bezala. 

IBILBIDEA: ERDI AROKO AZTARNEN 
BILA

Ibilbide honetan, gure hirian egun 
geratzen diren zenbait aztarnen bila 
joango gara. Ez dira asko agerian 
daudenak. Gogoratu 1498ko sute 
handiak hiribildua ia erabat suntsitu 
zuela:

1. Arma Plaza

Gure ibilbidea Alde Zaharreko punturik 
altuenean hasiko dugu, Arma Plazan. 
Hurbildu gaitezen lehenengo badiarantz, 
Nestor Basterretxearen eskulturaren 
ingurura. Bertatik argi eta garbi ikusten 
dugu Kantauri itsasoa, Bidasoa ibaiaren 
itsasoratzea eta Hendaia. Gainera muino 
baten gainean gaudela konturatuko 
gara.

Mendez-mende, Hondarribia leku 
estrategikoa izan dela aipatu dugu eta 
kokaleku honetan hori argi geratzen 
zaigu. Hemen ulertu dezakegu zergatik 
dagoen gaztelu bat dirudienez X.
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mendetik aurrera, eta beharbada 
lehenagotik ere. Erdi Aroan, hiribilduak 
muino edo mendixka baten inguruan 
eraiki. ohi ziren eta muino horren 
punturik altuenean gaztelu edo 
babes-dorre bat jarri ohi zuten, 
lurraldea kontrolatzeko helburuarekin. 
Hemen gauza bera gertatzen 
dela konturatuko gara: muinoaren 
puntu altuenenean gaude, gaztelua 
daukagu alboan eta hemendik badia 
kontrolatzen dugu.

2. Gaztelua

Abia gaitezen orain gazteluaren beste 
aldera, eliza eta gazteluaren artean 
kokatzen den Bretxara. Bertatik 
gazteluak bi zati ezberdin dituela ikusiko 
dugu. 

Gaztelua eraiki zen unean, Hondarribia 
Nafarroako erreinuaren barne zegoen. 
Diotenez, Antso Abarka errege nafarrak 
eraiki zuen X. mendean eta Antso 
Jakintsuak hedatu XII. mendean, nahiz 
eta ez daukagun horren inguruko 
dokumentaziorik. Garai haietan, 
Nafarroako Erreinuaren itsasoko atea 
izan zen Hondarribia, beraz zentzuzkoa 
da kokagune hori babestea. 

Erdi Aroko gazteluaren aztarna bat edo 
beste geratzen da oraindik. Paradoreko 
patioan, barruan, oraindik jatorrizko 
gazteluaren forma karratua antzeman 
dezakegu. Garai hartan, oinplano karratu 
hura lau babes-dorrek inguratzen zuten. 
Gu gauden tokitik, dorre horietako 
baten aztarna ikusi dezakegu.

Gaur egun duen fatxada edo 
aurrealde izugarria, beranduago 
gehituko diote Erdi Aroko gazteluari. 
Karlos V.a deituriko enperadorea 
izango da XVI. mendean gaztelua 
handituko duena.

Gaztelua gotorlekua izateaz gain 
jauregia ere bazen. Gotorleku edo 
gaztelu funtzioa Arma Plazara begira 
dagoen bloke erraldoiak betetzen zuen. 
Hareharrizko bloke handi hau barrutik 
sei solairuetan banatua omen zegoen 
eta soldaduentzako kuartel edo bizitoki 
gisa erabili ohi zen. Horrez gain, biltegiak, 
zaintza etxea, polborina eta goiko 
solairuan (egun Paradoreko teilatua 
dena), artileriako plataforma zegoen, 
badiara zein Jaizkibelera kainoiak begira 
zituela. Jauregi modura erabiltzen zen 
zatia aldiz, ez zen hain altua eta bertan, 
hiribildutik pasatzen ziren pertsona 
garrantzitsuak ostatu hartzen zuten: 
errege familia, kapitain generalak, alkate, 
gobernadore eta halakoak. Jauregi 
modura erabiltzen zen zatia egungo 
Paradoreko terrazan egongo zen gutxi 
gora behera, baina 1794ko setioan erabat 
suntsituta geratu zen.

XIX. mendean enkantera atera zuten 
eta gaztelua jabego pribatua izatera 
pasa zen. 1928an Maria Kristina 
erreginak Hondarribira eginiko bisitaldi 
batean gaztelua salgai zegoela ikusi 
eta alkatearekin hitz egin ondoren, 
Udalak gaztelua erostea erabaki 
zuen. Hamarkada batzuk beranduago 
estatuari emango zion eta 1968an Hotel 
bezala ireki zuten. 

Material osagarria:
Hondarribiko gazteluari buruz gehiago 
jakiteko:
http://www.aranzadi.eus/fileadmin/
webs/gazteluak/
http://aunamendi.eusko-ikaskuntza.eus/
eu/karlos-v-gaztelua-hondarribia/ar-
154078-143877/

3. Elizako Iparraldeko fatxada

Gauden tokitik, gure atzealdean eliza 
daukagu. Elizaren iparraldeko fatxada 
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dugu hau. Eliza 1471. urtean eraikitzen 
hasi ziren, Erdi Aro amaieran beraz. 
Aurretik beste eliza bat egon zela 
pentsatzen du aditu batek baino 
gehiagok eta ziur aski erromaniko 
estilokoa zela, baina egun ez daukagu 
hori ziurtatuko duen dokumentu edo 
frogarik.  
Fatxada honen atean, eskuineko aldean 
armarri bat ikus dezakegu. Inskripzioak 
hala dio: “Estas son las armas de 
Fuenterrabía, de la Corona de Castilla”.

Armarri hau, nahiz eta beranduago 
egina den (1567), Erdi Aroko zigiluaren 
irudikapen bat da. Bertan gaztelua eta 
lau arrantzale ikus ditzakegu, bale ehizan 
ari direnak. Hemen, nahi izanez gero, 
Erdi Aroko Kontzejuaren zigiluari buruz 
gida honetan ikusi dugunari errepaso bat 
egiteko baliatu dezakegu aukera.

4. Erdi Aroko harresi aztarna elizan

Ate honetatik elizako atzealderantz 
bagoaz, absiderantz, bertan birrinduriko 
harresi zati bat ikus dezakegu. Erdi Aroko 
harresiaren zati bat dela pentsatzen da 
egun eta hipotesi baten arabera, gaztelua 
eta eliza batuko zituen.

5. Apezpiku plaza. Azkue dorretxea 
(Palencia edo Etxebestenea bezala ere 
ezaguna)

Eskailerak jaitsi eta Fraxkueneko Murrua 
kalean zehar Apezpiku plazara iritsiko 
gara.

Gure aurrean egun hotela bihurturik, 
Erdi Aroko hiribildu hartatik egun 
geratzen zaigun etxe zaharrena ikusiko 
dugu. Denboran zehar oso eraldatuta 
badago ere eraikina jatorrian XIV edo 
XV. mendekoa da. Erdi Aroko harresiko 
lerro berean eraiki zen defentsarako 
helburuarekin.  

Beheko solairuan zalditegia eta 
sukaldea zituen eta lehenengo solairuan 
etxebizitza noblea. Bigarren solairura 
iristeko eskailera aldiz, barruan zegoen. 
Dorretxe zaharrenetan, sarrerako atea 
lehen solairuan egon ohi zen eta  “patina” 
izeneko harrizko eskailera baten bitartez 
igotzen zen jendea. Kasu batzuetan 
harrizko eskailera beharrean egurrezko 
bat izan ohi zen, behar ez zutenean kendu 
zezaketena. Sarrera lehenengo solairuan 
egoteak defentsa sistema pasibo bat 
erakusten digu, izan ere, helburua, erasorik 
egonez gero, etsaiari sarbidea zailtzea 
zen. Hemen eraikinaren eskuinetara ikusi 
dezakegu harrizko eskailera hori.

Bertan ikusten dugun armarria askoz ere 
beranduago ezarria da. Nabarmena da, 
jarri zutenek oso kokaleku berezia eta 
batere ohikoa eman ziotela; eraikinaren 
ertzean hain zuzen. Zenbaitek diotenez, 
ziur aski honen helburua, armarria Kale 
Nagusitik ikusi ahal izatea izango zen. 
Bitxia ezta?

Historian zehar famili ezberdinen esku 
egon denez, izen ezberdinak izan ditu: 
Azkue, Palencia edo Etxebeste. Gaur 
egun “Obispo” bezala ezagutu ohi 
dugu, bertan, XVI. mendean, apezpiku 
ezagun bat jaio baitzen, Cristobal 
Rojas y Sandoval izenekoa, Karlos 
V.aren kapilaua izandakoa eta Sevillako 
artzapezpikua izatera iritsi zena. Ziur 
jada erreparatu diogula plazan bertan 
bere omenez dagoen estatuari.

Material osagarria: 
Azkue dorretxearen irudia:
http://bertan.gipuzkoakultura.net/
bertan11/argazkiak/g/067.jpg

6. Ubilla dorretxearen aztarnak

Etxenagusia kalean barrena jarraituko 
dugu Ubila kalera iritsi arte. Bi kaleak 
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ARTZUKO MATXIN

Hondarribian badago “Matxin Artzu” 
izeneko kalea.

gurutzatzen diren lekuan etxe bat dago. 
Duela urte gutxi berritu behar izan zuten 
baina oraindik, Etxenagusia Margolaria 
kalera begira dagoen zatian, Erdi Aroko 
Ubilla dorretxearen aztarnak daude 
ikusgai.

7. Frantzes putzua.

Etxenagusia Margolariaren kalean 
aurrera jarraituz, Frantzes Putzua bezala 
ezaguna denera iritsiko gara. Putzu 
hau beranduago eraiki bazuten ere 
(XVI. mendean) bidean daukagunez 
oso ondo datorkigu hiri harresituetan 
putzuek zuten garrantzia aipatzeko. Gida 
honetan ikusi dugun bezala, putzuak 
oso garrantzitsuak ziren eguneroko 
ur-horniketarako (gogoratu etxeetan 
ez zeukatela ur korronterik), suteak 
itzaltzeko eta setiopean irauteko. 
Imajinatu dezagun hiri harresitua setiatua 
izaten ari dela. Horrek esan nahiko du, 
etsaiak hiri-harresitua inguratu duela eta 
hiriko sarrerak blokatuta dituztela. Guk 
ez diegu sartzen utzi nahi izango, baina 
atera ezin dugunez, nola egingo genuke 
ur-hornikuntzari begira? Putzuei eskerrak 
ur-hornikuntza bermatua daukagu. Izan 
ere ugariak ziren hiri-harresituak zituen 
putzuak. Honen adibide dugu, egungo 
udal liburutegian bertan dagoena.

8. Etxenagusia kalea. Erdi Aroko harresi 
aztarna

Kalearen amaierara goaz orain. 
Etxenagusia Margolaria eta Leiba 
Jenerala gurutzatzen diren horretan, 
Erdi Aroko harresiaren zati bat dago 
ikusgai. Harlangaitza erabilita eraikita 
dago, gutxi landutako harria beraz. 
Egun, oso leku gutxitan ikus daiteke 
Erdi Aroko harresia, baina horrek ez du 
esan nahi desagertu zenik. Harresi zati 
honi erreparatzen badiogu ikusiko dugu 
ondoko etxearen barruan sartzen 

dela, izan ere, Errenzimentuko harresia 
eraiki zenean, Erdi Arokoa etxeak 
eraikitzeko erabili zen.

9. San Nikolas ate zaharra (barrukoa)

Leiba Jenerala kalea gurutzatuz 
Harategi kalean zehar jarraituko dugu 
eta azken hau San Nikolas kalearekin 
gurutzatzen denean, San Nikolas ate 
zaharra ikusiko dugu. Ate zaharra, 
kanpokoa baino askoz txikiagoa da. 
Zeharkatu dezagun ateak osatzen duen 
arkua eta jarri gaitezen atearen beste 
aldean. Hortxe dugu Erdi Aroko atearen 
aztarna, nahiz eta denborarekin ateak 
zenbait itxuraldaketa jasan dituen. Erdi 
Aroko harresia beraz, egun atearen bi 
alboetara ikusten ditugun etxeetatik 
pasatzen zela imajinatu dezakegu. Gure 
atzean, Errenazimentu garaiko harresia 
daukagu, baina horri buruz hurrengo 
unitatean hitz egin ahal izango dugu.

Jarduera 1: ba al dakigu kale hori 
non dagoen? Ikasgelan denon 
artean eztabaidatu dezakegu ea 
gutako norbaitek kale izena noizbait 
entzun duen eta non dagoen dakien. 
Alde Zaharrean? Portu auzoan? 
Puntalean?...Beharbada klaseko 
norbait bertan bizi da…

Jarduera 1: ezagutzen al dugu Artzuko 
Matxinen historia? Hemen historia 
kontatuko dugu baina horren aurretik, 
bakoitzak egin dezala bere ikerketa lana, 
etxean galdetuz, auzoan,…ea norbaitek 
ikasgelara gure pertsonaiaren historiaren 
arrastorik ekartzea lortzen duen.
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Honez gero, gure ikerketa lanaren 
ondoren, beharbada gure protagonistaren 
historia bera ezagutzea lortu dugu, edo 
historia arrastoren bat, edo agian ez dugu 
informaziorik biltzerik lortu. Edonola 
ere, gaur Alde Zaharreko Ubilla kaleko 
4 zenbakira joango gara. Bertan, Alde 
Zaharreko etxe askotan bezala, armarri 
eder bat dago. Bertaratu gaitezen eta 
aztertu dezagun.

Ezagutu dezagun Artzuko Matxinen 
historia: 1280 urtean Felipe III. Frantziako 
erregeak Hondarribia eraso zuen hiribildua 
setiopean jarriz. Une horretan, Hondarribia 
Gaztelako Erreinuaren menpe zegoen 
eta Gaztelako erregea bera, Alfontso X., 
Donostian zegoen. Alfontso X. Hondarribia 
setiatua izaten ari zela jakitean harantz 
joan zen bere tropak lagun zituela 
Jaizkibelgo mendia zeharkatuz. Bertan, 
zonaldea ondo ezagutzen zuten pertsonak 
bildu zituen frantziarren kontra-estrategia 
prestatzeko asmoz. Horien artean Artzuko 
Matxin zegoen.
Artzutarrak bide egokia adierazteaz 
gain bi neurri hartzeko proposamena 
egin zuen: batetik, zaldien ferrak 
oihalekin estaltzeko proposatu zuen, 
soinurik ez egiteko frantziarrengana 
hurbiltzen zihoazen bitartean eta 
bestetik, beren alkandorak armaduraren 
gainetik janzteko proposatu zuen, 
frantziarrengandik bereiz ahal izateko 
erasoak irauten zuen bitartean. Horrela 
goizaldea baino lehen frantziarren 
kanpamendua ustekabean erasotzea 
lortu zuten eta hauek ihesi joan ziren, 

baina gure artzutarra, Frantziako erregea 
zegoen dendaraino iritsi zen eta bost 
frantziar zaldun hil ondoren ia-ia erregea 
bera hil zuen, nahiz eta honek azkenean 
ihes egitea lortu. 

Gaztelako erregeak, Artzuko Matxin saritu 
zuen Gornutzeko eremua oparituz eta 
baita hiri harresituko lur eremu bat ere. 
Hondarribiar guztiak ere saritu zituen 
erregeak, setioan izandako jokaeragatik.
Orain, historia ezagututa ulertu dezakegu 
zergatik ikusten diren bost buru armarrian 
eta “Soy de Arsv” inskripzioa armarriaren 
oinean. 

NOLA ZEGOEN GIZARTEA ANTOLATUA?

Erdi Aroak 10 mende iraun zuen, 
oso garai luzea da. Gauzak oso 
ezbedinak ziren eta ez da erabat 
erraza, garaiko gizartea nola bizi zen 
irudikatzea. Gizarte antolamenduari 
dagokionez hiru estamentuetan banatua 
zegoen: nobleak, kleroa eta azkenik, 
herri-xehea. Atal honetan, garai hartako 
hondarribiarrak nola bizi ziren aztertzen 
saiatuko gara.

Jarduera 1: denon artean deskribatu 
dezagun. Ze elementu bereiztu 
ditzakegu armarrian? Inskripzio bat ere 
ageri da. Zer ote dio?

Jarduera 2: egin dezagun bakoitzak 
armarriaren marrazki bat. Nahi izanez 
gero kolorezta dezakegu.

ENTZUN DEZAGUN… 
1. unitatean Gregorio Berrotaran ezagutu 
genuen. Bera Artzu baserrikoa zen eta 
oraingo honetan Artzuko Matxinen 
historia berarengandik ere entzuteko 
aukera izango dugu hemen:
https://ahotsak.eus/hondarribia/
pasarteak/hon-080-002/

Jarduera 1: denok elkarrekin entzun 
ondoren erantzun ditzagun honako 
galderak: 
- Noizkoa da Artzu baserria?
- Zer daukate Artzuko baserrian oso 
ondo gordeta?

- Ze materialarekin eginak daude 
orriak?

- Ze urtetakoa da dokumentua?
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Hiribilduko gobernua

Donostiako Foruak zioena jarraituz, udal 
kontzejuaren esku zegoen hiribilduko 
gobernua. Kontzejuaren funtzioen artean 
merkatua arautu, hiribildua hornitu, pisu 
eta neurrien sistema eta justizia eta 
ordena publikoa bermatzea zeuden. 

Karguak birakariak ziren eta ez 
biziartekoak, beraz urtean behin berritzen 
ziren. Kontzeju kidea izateko bertako famili 
batekoa izateaz gain ezinbestekoa zen 
ondasunak izatea. 

Funtzionamendu egokiago bat izateko 
ordenantzak zituen. Ordenantza hauek 
Errege-erregina Katolikoek berretsi 
zituzten 1496an eta berritu egin ziren 
1530ean.

Hondarribiko kontzejua honela zegoen 
osatua:

Prebostea: erregearen ordezkaria zen 
hiribilduan.
Bi foru alkate: justizia funtzioak betetzen 
zituzten eta hiriko oligarkiaren artean 
aukeratu ohi ziren.
Epaimahaikideak: udal legea betearazi eta 
hiriko politika diseinatzen zuten alkateekin 
batera.
Eskribaua: udal dokumentuak idatzi eta 
akordioak sinatzen zituen.
Prokuradore sindikoa: eskribaua 
laguntzen zuen bere funtzio 
burokratikoetan.
Maiordomo diruzaina: hiriko 
kontabilitateaz arduratzen zen.

Orduko Kontzejua, egungo udalaren 
gobernuaren lehen aztarna izango zen. 
Egun, alkatea eta zinegotziek osatuko 
dutena.

Hondarribiak kontzejua izateak, hiribilduak 
Gipuzkoako Hermandade Nagusian eta 
Gipuzkoako Batzar Nagusietan bere 
ordezkaritza izateko aukera eman zuen.

Erromatar Inperioaren gainbeheraren 
ondorengo hurrengo mendeetan, 
Hondarribiako gizartea, bereziki landa-
gizarte bat izan zela esan daiteke. 
Dirudienez, nekazari eta abeltzainek 
norbere lurrak batetik eta auzokideekin 
partekatzen zituzten basoak eta lurrak 
bestetik, ustiatzen zituzten. Bikingoen 
inbasioak amaituta, biztanleria poliki-poliki 
berriro kostalderantz hurbiltzen joan zen.

Garai hartako euskal gizartearen oinarria 
leinua zen, familia. Leinuaren buru edo 
agintari bezala “Ahaide Nagusia” zegoen 
eta berak hartzen zituen familia-kide 
bakoitzaren inguruko erabakiak. Leinu 
bereko “Ahaide Txikiak” ere Ahaide 
Nagusiaren esanetara zeuden. 

Ahaide Nagusien artean landako elitea 
osatzen zuten. Beren aberastasuna lurrak 
eta bertan dauden elementuetan zetzan: 
burdinolak, errotak, ganadua, basoak… 
Poliki-poliki, landako leinuak bi bandotan 
elkartzen joan ziren: oinaztarrak eta 
ganboatarrak. Bi bando hauen arteko 
ezinikusi eta botere liskarrak mendeak 
iraun zituen eta guda gogorrak sortu 
zituzten. Borroka horien ondorio eta kalte 
lazgarri gehienak herri-xeheak pairatu 
zituen eta segurtasun falta handia sortu 
zuen, merkataritzaren kalterako ere. Une 
honetan, talka nabarmena gertatu zen 
landako elitea (Ahaide Nagusiak) eta 
hiribilduetako oligarkiaren arteko interes 
kontrajarrien artean eta hiribilduek errege 
ezberdinekin hitzarmenak sinatu zituzten. 
Errege ezberdinek, herri-xeheak Ahaide 
Nagusiekiko zuen gorrotoa beraien 
onurarako erabiltzen jakin zuten. 

BA AL ZENEKIEN… Erdi Aroan, 
Hondarribiko Kontzejuak bere bilerak 
kanpoan egin ohi zituela, atari zabalean? 
Espazio publiko batean izan zitekeen, 
zuhaitz esanguratsu baten azpian, 
elizaren ondoan edo hilerrian.
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Hondarribiako hiribildua garatzen joan zen 
heinean, elite berri bat indartzen joan zen 
beraz; hau da, hiriko oligarkia edo gutxi 
batzuen boterea. XIII. mendean zehar, 
bertako baskoi biztanleez gain, jatorri 
ezberdinetako biztanleak iristen joan ziren, 
bereziki gaskoi jatorria zuten merkatariak. 
Denbora aurrera joan ahala, bertako 
leinuekin nahasten joan ziren oligarkia 
bakarra osatu zuten arte, Hondarribiako 
Kontzejua eta Gipuzkoako Hermandade 
Nagusian parte hartuz.

Oligarkia honen azpian, udal boterean 
esku hartzerik ez zeukaten biztanleak 
zeuden.

Gremioak

Erdi Aroan Europa osoan zehar zabaldu 
zen lan antolakuntza berri bat ziren 
gremioak. Gremio bat, lanbide bereko 
maisu, ofizial eta ikastun edo aprendizak 
batzen zituen elkarte bat zen.

Helburu ekonomiko zein sozialak zituzten. 
Kideen arteko lana eta formakuntza 
antolatzen zuten eta egitura guztiz 
jerarkizatu baten baitan funtzionatzen 
zuten.  Era berean, kideen eta beraien 
familiei laguntza ematen zieten gaixotasun, 
alarguntasun edo umezurtz geratzen ziren 
kasuetan. Zenbaitetan izaera erlijiosoa 
zuten funtzioak garatzen zituzten, santuak 
beneratuz edo kofradiak sortuz.

Done Pedro Itsas-Gizonen Kofradia

Hondarribiko gremiorik ezagunena da eta 
funtzionamenduan jarraitzen du egun ere. 

Ba al zenekien munduko kofradia 
zaharrenetako bat dela Hondarribikoa? 
Bere Ordenantzak 1361 urtekoak diren 
arren, bere jatorria lehenagokoa da, nahiz 
eta orain arte ezin izan den sorrera datarik 
zehaztu.

Garai hartan, arrantzale, marinel, armadore 
eta merkatariek osatzen zuten. Ontzi 
maisuek maiordomo eta abade karguak 
kontrolatu ohi zituzten, hau da, kofradiako 
errektoreak ziren.

Asanblada orokorra uztailean egin ohi 
zuten, abadeek deituta, eta bidaiatzen 
ari ez ziren kofradiakide guztiak joatera 
behartuta zeuden.

Kofradiakide bakoitzak bere ekarpen 
ekonomikoa egin behar zuen: itsasoko 
hamarrenak eta beste zergak, portuko 
ainguratze eskubideak eta antzekoak 
ordainduz. Horrez gain, kideak Kofradiaren 
aldeko hainbat zerbitzu egitera deituak 
izan zitezkeen eta zenbait portaera-arau 
bete behar zituzten, esaterako, barkuan ez 
jolastearena edo urteko egun zehatzetan 
errezatu beharra izatearena.  Trukean, 
Kofradiak zerbitzu ezberdinak ematen 
zizkien kofradikideei: itsas-sorospena, 
hileta zerbitzuak, gizarte laguntza eta 
halakoak. 

Egun Done Pedro Itsagizonen Kofradiaren 
egoitza Kai Berrian dago 1997. urteaz 
geroztik eta itsasontzietan lan egiten 
duten arrantzaleen mesederako lan 
egiten du. Garai bateko hainbat tradizio 
eta ohitura mantentzen ditu oraindik ere, 

Jarduera 1: Ikasgelan Hondarribiako 
gizartea nola antolatua dagoen 
eztabaida dezakegu: gure etxean nork 
hartzen ditu erabaki garrantzitsuak? 
Eta auzoan? Eta herrian, nork 
agintzen du?

Jarduera 1: beste ezer baino lehen, 
ikus dezagun denon artean zer 
dakigun kofradiari buruz aldez aurretik. 
Beharbada gutako norbaiten familia 
kideren batek kofradiarekin zerikusirik 
dauka…Non dago kofradia gaur egun? 
Zer egiten dute bertan? 
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adibidez ekainaren 29an, Done Pedro 
egunean ospatzen dena; uztailaren 
16an, Karmengo Ama Birjina egunean; 
uztailaren 25ean Santiago egunean eta 
abar. Izango dugu ospakizun hauen 
inguruan sakontzeko aukera beste unitate 
batean.

Material osagarria:

Arma Plaza Fundazioarekin harremanetan 
jarriz gero ikasgelarekin Kofradia 
bisitatzeko aukera kudeatu dezakete:

http://www.armaplaza.eus/eu/ 

Kofradiari buruzko informazio gehiago 
honako estekan aurkituko duzu:

http://www.kofradia.org/web/eus_inicio.
html

NOLA BIZI ZIREN?

Janzkera

http://bertan.gipuzkoakultura.net/
bertan11/caste/1.php

http://www.sasua.net/estella/articulo.
asp?f=indumentaria )

Erdi Aroan, jantziek hiru funtzio nagusi 
betetzen zituzten:

1. Fisikoa: hotza eta klimaren 
gogortasunetik babestea.

2. Morala: gorputzaren forma ezkutatzea.
3. Soziala eta sinbolikoa: pertsona 

bakoitzaren egoera soziala, erlijiosoa 
edota sexuala islatzea.

Jantziak egiteko artilea, lihoa, kotoia eta 
zeta erabili ohi ziren. Artilea eta lihoa 
bertakoak ziren baina kotoia eta zeta 
kanpotik inportaturikoak izan ohi ziren eta 
klase boteretsuen eskura soilik zeuden.

Gizonezkoek alkandoraren gainean 
juboi bat eraman ohi zuten eta hauekin 
batera, oso estuak ziren galtza modukoak 
erabiltzen ziren. Hotzarengandik 
babesteko larruzko zimarroiak edo 
kapak erabiltzen zituzten. Artisau eta 
soldatapekoek galtzak erabili beharrean, 
kategoria eskasago bateko jantzia 
erabiltzen zuten. Oinetakoak larruzkoak 
izan ohi ziren eta buruan kapela, bonetea 
edo kasketa erabili zitzaketen.

Emakumezkoei dagokienez, askoz ere 
janzkera konplexuagoa zeukaten. Barruko 
arropa modura gerruntzea eta barruko 
gonatxoa erabili ohi zuten. Honen gainean, 
orkatiletara iristen zitzaien azpikogona, 
gerriraino iristen zen manga luzeko arropa 
bat eta kanpoko gona. Hotzarengandik 
babesteko kapak edo bestelako mantuak 
erabili ohi zituzten. Burua babesteko aldiz, 
ohikoenak kapeluak, bonetak, txanoak eta 
buruko zapiak ziren.

Jarduera 1: koadernoaren orrialde biak 
betetzen dituen Erdi Aroko marrazkian, 
garai hartako arropekin jantziriko 
jendea ikus dezakegu. Gu horrela 
janzten al gara egun? Ze ezberdintasun 
nabarmendu ditzakegu irudian ikusten 
duguna eta egungo janzkeraren artean?

Jarduera 2: egungo Kofradiaren 
egoitza Kai Berrian dagoela aipatu 
dugu, baina…Hondarribiko zein auzotan 
dago Kofradiako egoitza zaharra? Egin 
dezagun taldekako hausnarketa. Behar 
izanez gero pista batetatik abiatuko 
gara: uztailaren 25ero, Santiago 
egunean, bertan dagoen arku baten 
aurrean, jendez inguraturik, buru 
gainean kutxa bat daraman neska 
gazte bat aurkituko dugu bueltaka. Ba 
al dakigu ze eraikinari buruz ari garen? 
(Zuloaga kaleko “Hermandadea”ri buruz 
ari gara.)
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Herritar arruntek bi jantzi izan ohi zituzten: 
egunerokoa eta igande edo jaiegunetakoa. 

Altzariak

Etxe barruko altzariak urriak izaten 
ziren, ezinbestekora mugatu ohi ziren. 
Garrantzitsuenak sukaldeko mahaia 
eta ohea ziren. Sukaldeko mahaia 
astoen gainean jartzen zen taula bat 
zen, mugikorra beraz eta etxeko lanak 
egin, sukaldatu edo janaria prestatzeko 
erabiltzen zen. Ohea orokorrean, guraso 
eta seme-alabek partekatzen zuten. 
Denborarekin eta batez ere XV. mendetik 
aurrera bakoitza bere ohea izaten hasi zen 
edo generoaren arabera banatuko ziren.

Eserleku modura gehienbat bankuak eta 
aulki bat edo beste izaten zituzten. Horrez 
gain, sukaldeko tresneria eta ongarriak 
jartzeko apalak, ontzitegiak eta arropak 
gordetzeko kutxak zituzten.

Sukaldeko tresneria zura, toska edo 
kobrezkoa zen baina dirudunek zilarrezko 
zenbait pieza izan zitzaketen.

Etxeetan ur korronterik ez zegoenez, jendeak 
putzu, iturri edo errekatatik atera ohi zuen ura.

Janaria

Oinarrizko elikadura ogia eta sagardoa 
edo ardoa ziren. Ahal izanez gero, arraina, 
haragia edo eltzekariak ere jaten zituzten. 
Bai esnea zein arrautzak, bigarren maila 
batean zeuden garai honetan.

Erdi Aroan, goseteak ohikoak 
ziren. Biztanleriaren babes sistema 
immunologikoa beraz ez zen sendoa 
eta izurriteak errez zabaldu ohi ziren 
herritarren artean. Merkataritza garatzen 
joan zen neurrian, gosetearen itzala 
desagertzen joan zen, izan ere, garaiko 
hondarribiarrek merkataritzaren bitartez 
lortzen zituzten bertako lurrek ematen 
ez zizkieten produktuak. Adibide gisa 
zerealak, olioa eta ardoa ditugu.

Haragi-produktuak garrantzi handia 
hartzen joan ziren asteroko elikaduran. 
Bertako behi, txerri, ardi eta etxeko 
hegaztien haragia jan ohi zuten; baita 
ehizean lortzen zutena ere.

Hondarribian arrain kontsumoa 
garrantzitsua izango zela pentsatzen da, 
kontutan izanik, arrantza tradizio handiko 
herria dela eta egindako indusketa 
arkeologikoetan itsas-espezie ugari aurkitu 
direla. Horrez gain, ez dugu ahaztu behar 
elizak urteko egun askotan haragia jatea 
galarazita zuela. Jaten zituzten espezien 
artean, itsasotik sardina, legatza, bisigua 
eta antzekoak kontsumitzem zituzten 
eta Bidasoa ibaiatik izokina, amuarraina, 
barboa edota aingira harrapatzen 
zituzten. Arraina freskoa edo gatzatua jan 
zezaketen.

Landak ematen zituen produktuen 
artean sagarrak garrantzi berezia 
zeukan eta freskoa edo sagardo 
modura hartu ohi zuten. Horrez gain, 
Hondarribian beste hainbat fruitu mota 
landatzen ziren, tartean mahatsa eta 
melokotoiak.

BA AL ZENEKIEN… Hona garaiko 
bidaiari batek, harriturik, uzten digun 
testigantza garaiko Hondarribiko 
emakume ezkongabeen orrazkerari 
buruz: “buruan ilerik gabe, kaskamotz, 
ile-sorta luze batzuk salbu.” 
Ezkontzerakoan ordea, burua adar-
formako zapi ikusgarri batekin tapatzen 
zuten. Kale nagusian zehar goazenean, 
Menina tailerreko erakusleihoan askotan 
izaten dituzte salgai garai hartako 
Hondarribiko emakumeen janzkera eta 
burukoa daramaten txontxongiloak. 
Ea hurrengoan handik pasatzen 
garenenean ikusten ditugun. 
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Erlijioa

Erdi Aroko kristautasuna Europa osoan 
zabaldu zen eta honek jendearen 
eguneroko bizitzan eta pentsamoldean 
eragin handia izan zuen.

Garai hartatik nabarmendu beharreko 
zerbait erromesaldiak dira, hots, 
fededunek, aberats zein txiroek, erlijio 
santutegi ezberdinetara oinez egiten 
zituzten bidai luzeak. Erromesaldi hauek 
hilabeteak edo urteak iraun zitzaketen 
eta horien artean zegoen Santiago edo 
Donejakue bidea.

Baliteke Hondarribiaren ebanjelizazio 
bide nagusietako bat Santiago 
bidea izatea, izan ere, egun ondo 
dakigun bezala, Santiagorako bidea 
Hondarribitik pasatzen zen. Portu 
auzoan zegoen antzinako Magdalena 
eliza (egun desagertua) dugu adibide 
horietako bat. Hortxe ditugu Saindua, 
Santa Engrazia eta Santiago edo 
“Santiagotxo” ermitak, hauek ere 
Santiago bidearen adierazleak. Hauen 
artean zaharrena Santiagotxo baseliza 
dela pentsatzen da, ziur aski XII. mende 
inguruan eraikia. Badirudi bertan, Kepa 
Deunaren egurrezko taila zegoela, nahiz 
eta egun desagertua dagoen.

Fede katolikoarekin batera, ehorzketa izan 
zen berriro heriotzaren aurrean aukeraturiko 
errituala. Errausketaren ordez ehorzketa 
aukeratzearen arrazoia ondo erroturiko 
sinismenaren baitan zegoen. Azken 
judizioan, arimak beraien gorputzetara 
itzuliko zirela uste zuten, bizitzan 

Jarduera 1: gaur egun gero eta erromes 
gehiago pasatzen da Hondarribiatik 
Santiagora bidean. Gure hiritik pasatzen 
den bideari Iparraldeko edo Kostako 
bidea deitzen zaio. Ikusi al dugu noizbait 
erromesik hirian zehar? Ezaguterrazak 
izan ohi dira. Motxila handi bat 
eramaten dute sorbaldan, mendiko edo 
kirolerako aproposak diren arropak 
eramaten dituzte eta sarritan oskol bat 
daramate zintzilik, erromesak direnaren 
adierazgarri gisa. Baina Erdi Aroko 
erromesak horrela ote zihoazen jantzita? 
Nola uste dugu zihoazela? Zer jaten ote 
zuten bidean? Non lo egiten ote zuten? 

Jarduera 2: jakingo al genuke 
Hondarribian zehar bidea nondik 
pasatzen den? Ikerketa lana egiten 
saiatuko gara. Ez baldin badakigu bidea 
nondik doan, non galdetu dezakegu? 
Beharbada taldetan antolatuta 
informazioa bilatu dezakegu bidea 
zehatz-mehatz nondik barrena doan 
jakiteko. Turismo bulegoan, esaterako, 
laguntzerik izango dute ziuraski.

Jarduera 3: bidea nondik doan ikasi 
dugu. Gai izango al gara hiritik abiatu 
eta Santiago bidea jarraituz Guadalupera 
iristeko? Ikasgelan, denon artean, 
bide-gidariak hautatu ditzakegu eta 
beraiek hartu taldea eramateko ardura. 
Prest al gaude? Bidea ezagutzeaz 
gain, zer beharko dugu bidean aurrera 
egiteko? Janaria eta edaria prestatu 
beharko ditugu, ezta? Egin dezagun gure 
plangintza, eta aurrera!

BA AL ZENEKIEN… Iberiar Penintsulan 
aurkitutako hazi zaharrenak 
Hondarribian aurkitu direla? Aipatu 
ditugun fruituez gain, Erdi Aroko 
Hondarribian beste hainbat landatzen 
ziren. Begira esteka honetan 
Arkeolaneko arkeologoek zelako 
sorpresak aurkitu dituzten Hondarribian 
bertan:
http://aldizkaria.elhuyar.eus/albisteak/
iberiar-penintsulako-irasagar-eta-
mizpira-hazi-zah/
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egindakoarengatik epaituak izan zitezen, 
beraz ezin zituzten gorpuak erre, arimak ez 
baitzuen itzultzeko lekurik izango. 

Hildakoen artean, zenbait boteretsuk 
elizaren barruan ehortziak izateko aukera 
izaten zuten. Gainontzeko hildakoak leku 
sakratuetatik gertu lurperatu ohi ziren, 
beraien sinismenaren arabera, deabrua 
gorputz haien jabe egin ez zedin.

Hizkuntzak

Hondarribia itsas ibilbide atlantiarreko 
kai garrantzitsuenetako bat izan zen 
eta honek eragin nabarmena izan zuen 
Hondarribian erabili ziren hizkuntzetan.

Bertakoen hizkuntza euskara zen, 
gehiengoaren hizkuntza zen beraz, baina 
ahozko hizkuntza zen garaian, ez idatzizkoa.

Bertara bizitzera etorri ziren gaskoiek, 
beren hizkuntza ekarri zuten, gaskoiera. 
Aipatu dugun bezala merkatariak 
ziren asko eta Hondarribiako familia 
boteretsuenekin harremanak izan zituzten, 
beren arteko familia-loturak sortuz. 
Hondarribiko biztanleriaren zati bat, beraz, 
elebiduna zela ondoriozta dezakegu. 
Gure hirian jatorri gaskoia izan dezaketen 
izenen artean Arkoll, Gorgot edo Panpinot 
aipa ditzakegu egun. Non ikusi ote ditugu 
izen horiek Hondarribian?

Bestalde, XIII. mendeaz geroztik, 
Hondarribiara, Europako isurialde 
atlantiarreko merkatariak iristen ziren 
beraz, litekeena da, bertako zenbait 
biztanlek frantsesa edo ingelesa 
menderatzea.

Boteretsuenen artean ere, zenbaitek 
gaztelania menderatuko zuten. Hau 
beharrezkoa zen errege-erakundeetan 
edo politika eta merkataritzari lotutako 
karguak eskuratu nahi bazituzten, izan ere, 
kontutan eduki behar dugu, dokumentu 
guztiak, publikoak zein pribatuak, 
gaztelaniaz idatziak zeudela.

Erdi Aroan kontutan eduki beharreko 
beste hizkuntza bat latina da, elizgizonek 
menderatzen zuten eta elizkizunak 
hizkuntza horretan eman ohi ziren, nahiz 
eta herri-xeheak ez ulertu. 

BA AL ZENEKIEN… Done Pedro 
Itsasgizonen Kofradiako lehenengo 
Ordenantzak gaskoieraz idatzi zituztela 
1361ean?

Jarduera 1: gaur egun zenbat hizkuntza 
egiten dira Hondarribian? Batzuk 
badakizkigu: euskara, gaztelania…Baina 
egungo Hondarribia ere leku ezberdin 
askotatik etorritako biztanleek osatzen 
dugu. Adibidez, Senegaletik etorritako 
biztanleak ere badaude. Zein ote da 
beren jatorrizko hizkuntza? 

Inkesta bat prestatuko dugu ikasgelan 
kaleko jendeari egiteko. Galderak 
adibidez hauek izan daitezke: 
Hondarribian bizi al zara? 
Zein da zure jatorrizko hizkuntza? 
Euskaraz badakizu? 
…
Edo guri iruditzen zaigun beste edozein galdera.
Ondoren taldeak osatuko ditugu eta 
denok elkarrekin auzoren batetara 
joan gaitezke, adibidez Portu auzora 
edo Alde Zaharrera. Talde bakoitzak 
ikasgelan prestatu dituen galderak 
egingo dizkio kalean aurkitutako 
pertsonei. Komenigarria izan daiteke, 
ikasgelan jendeari nola galdetu 
prestatzen badugu gidoitxo batean: 
“Egun on! ….ikastetxekoak gara eta 
galdeketa bat egiten ari gara kalean. 
Izango al zenituzke 5 min. guretzat?” 
Ondoren, ikasgelan gure galdeketaren 
emaitzak partekatuko ditugu. Ea zenbat 
hizkuntza ezberdin ateratzen zaizkigun! 
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HIRIBILDUA: HARRESI BARRUKO ETA 
KANPOKO HONDARRIBIARRAK

Ikasi dugu jada hiribilduaren sorrerarekin 
batera, biztanle asko bildu zela 
gazteluaren inguruko bizimodura, 
hiri-gutunak ematen zituen abantailak 
erakarrita. Baina biztanleriaren beste 
zati batek lurra lantzen edo arrantzan 
jarraitu zuen. Entzun al dugu noizbait 
Hondarribiak hiru arima dituela? Edo 
ez dela berdina kaletarra, portuarra ala 
baserritarra izatea? 

Hondarribiko bereizketa hori Erdi Aroan 
hasi zen eta mendeetan barrena iraun 
du. Garai hartako hondarribiarrak, 
jada, hiru produkzio-sektoretan bana 
ditzakegu: nekazariak, merkatariak 
eta arrantzaleak. Harresi barruko 
biztanleak merkatariak ziren eta harresiz 
kanpokoak,  nekazari, abeltzain eta 
arrantzaleak.

Erdi-Aro hasieran biztanleriaren gehiengoa 
nekazaritza eta abeltzaintza eta basoen 
ustiakuntzatik bizi zen eta hau osatzeko 
itsasertzean eta Bidasoa ibaian arrantza 
egiten zuten. Baina denbora aurrera joan 
ahala, merkataritza garrantzia hartzen 
joango den heinean, aipatutako jarduerak 
garrantzia galtzen joango dira, arrantza 
ezik, azken hau diru-sarrera garrantzitsu 
bezala mantendu baitzen.

Hasiera batean trukeaz baliatzen ziren 
eta gutxitan erabiltzen ziren txanponak. 
Aurrerago ordea, hiriak garatzen doazen 
heinean, trukea desagertzen joango da 
eta txanpona nagusituko da salerosketa 
guztietan.

Ikus ditzagun gertuagotik garai hartako 
hondarribiarren ogibideak:

Merkataritza

Asturiagako portua gune garrantzitsua 

izan zen Atlantikoko merkatari 
ibilbideetan. Bertara Ingalaterra, Frantzia 
eta Flandriako merkantziak iritsi ohi 
ziren eta paper garrantzitsua izan zuen 
Gaztelarako produktu sarrera modura. 
Horrez gain, Gaztelako Erreinuaren 
menpe geratu ondoren ere, Nafarroako 
Erreinuko itsas irteera naturala izaten 
jarraitu zuen. Hondarribiko portura beraz 
Atlantiko guztiko itsasontziak eta atzerriko 
merkatariak iristen ziren.

Inportatzen zituzten produktuen artean 
oihalak, kinkilak, elikadura, jantziak, 
apaingarriak, espeziak eta tindagaiak 
zeuden. Ziurrenik aleak, frantziar 
ardoak eta gatza ere ekarriko zituzten. 
Esportazioari dagokionez burdina, 
Gaztelako artilea, zura, fruituak eta larrua 
eramaten ziren.

Bertakoei zenbait abantaila eman 
zitzaizkien, esaterako zerga salbuespena, 
eta nafartar eta gaskoiekin merkatal 
akordioak sinatu ziren, hauek Hondarribiko 
portua erabili zezaten bultzatzeko. 

Garaiko portu hondarribiarra 
Kantauri itsasoko portuen lehenengo 
federazioaren barne egon zen: Paduretako 
Hermandadea, 1296an sortua. Erakunde 
hau beren kideen interesak defendatu 
eta osatzen zuten portuen potentziala 
garatzeko sortu zen eta haien lege 
propioak zituzten horretarako. 

Arrantza

Merkatari portu garrantzitsua izateaz gain, 
Hondarribia arrantza portu bezala ere 
nabarmendu zen, izan ere, ezin daiteke 
Hondarribia ulertu arrantzak mendeetan 
zehar bertan izan duen garrantzi 
historikoa, soziala eta ekonomikoa 
kontutan eduki gabe. 

1203an Alfontso VIII.aren hiri-gutunean 
Asturiaga portua Hondarribiari zegokiola 
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zehazten zen. Garai hartako Asturiaga 
ainguralekua egungo Portu auzotik 
Higer lurmuturreraino joaten zela pentsa 
dezakegu.

Hondarribiko arrantzaleak espezie 
ezberdinak harrapatzen zituztela aipatu 
dugu jada, baina bereziki bale ehizan 
gailendu ziren. Erdi Aroan euskaldunak 
balea ehizatu ohi zuten Kantauri itsasoan. 
Zaila da balea noiz ehizatzen hasi ziren 
zehaztea, baina jarduera gisa XII. mendetik 
aurrera dokumentatua dago.

Hondarribia euskal kostaldeko 
baleazaleen portu garrantzitsuenetako 
bat izan zen. Bale ehizak izan 
zuen garrantzia garaiko hiribildu 
ezberdinetako zigiluetan isladatuta 
geratu zen eta horien artean dago 
Hondarribiko Kontzejuaren zigilua. 
Zigiluaren atalean aztertu bezala, 
gogoratu behar dugu zigiluaren alde 
batean balea azaltzen dela eta txalupa 
batetik, lau arrantzaletatik bi, arpoia 
sartzeko keinua egiten ari direla.

Bale ehizarako talaietatik adi egon 
ohi ziren eta baleren bat ikusterakoan,  
txalupak hartuta itsasoratzen ziren 
balea arpoien bitartez ehizatzeko. 
Ehizatutakoan, txalupen laguntzarekin 
tiraka kostaldera eramaten zuten, 
bertan zatitzeko. Hondarribian zegoen 
talaia, desagertutako San Telmo 
ermitaren ondoan zegoen, Antso III. 
Nafarroako erregearen monumentutik 
100 bat metrotara, Schulten arkeologo 
alemaniarrak Venus jainkosari 
eskeiniriko tenplua bilatu zuen lekuaren 
inguruan.

Ehizatu ohi zuten balea Eubalaena 
glacialis motakoa zen. Euskal balea ere 
deitu izan zaio. 

Bale ehiza jarduera gogorra eta arriskutsua 
zen baina etekin handiak ematen zituen. 
Badirudi udazken eta neguan egiten zela, 
balea Noruega, Islandia eta Groenlandiako 
uretatik, Afrikako ipar-mendebaldeko 
uretara egiten zuen migrazioan Bizkaiko 
Golkotik pasatzen zenean.

Balearengandik ia dena zen probetxugarria: 
bizarrak, emakumeen gerruntzeetarako; 
haragia, fresko edo lehortua jan 
zezaketen; gantza, labeetan urtu ondoren 
“lumera” izeneko bale olioa lortzen 
zuten argiztapenean, kosmetikan eta 
medikuntzan erabiltzeko. Azkenik, hezurrak 
altzariak eta bitxiak egiteko erabili ohi ziren.

Hondarribian baleari “Zeria” esaten 
zaio. Badago Portu auzoan izen hori 
daraman etxe bat. Etxearen aurrekaldean 
data bat ikusi daiteke “1575”, etxearen 
eraikuntza urtea. Etxea 1965ean berritu 
zuten jatetxe bihurtzeko eta berrikuntza 

BA AL ZENEKIEN… Ingelesek Euskal 
balea edo Eubalaena glacialis baleari 
“The Right Whale” esaten diotela? 
“Whale” balea da ingelesez eta “right” 
zuzena edo egokiren sinonimo bezala 
erabiltzen da hemen; bale egokia 
edo zuzena izango litzateke beraz. 
Baina zergatik egokia? Ezaugarri ezin 
egokiagoak zituelako garai hartan egiten 
zuten ehiza motarako: motela da, lasaia 
eta kostatik asko hurbiltzeko joera du. 
Horrez gain, azala eta muskuluaren artean, 
beste bale motak baino grasa geruza 
lodiagoa du eta hildakoan azaleratu 
egiten da, beraz, horrek txalupen 
laguntzaz tira eginez kostara eramatea 
errezten zuen garai hartan; izan ere beste 
bale mota batzuk hildakoan hondoratu 
egiten dira eta horrek lana askoz zailagoa 
egiten zuen arrantzaleentzat.
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lanetan bale hezurrak aurkitu zituzten 
etxeko zimenduen azpian. “Zerian izurrak 
atzeman ttuzte” omen zioten arrantzaleek 
albistea herrian zabaldu zenean. 

Arma Plaza kultur eta turismo informazio 
bulegoko 1. solairuan, nahi izanez gero,  
bale hezurrak ikus ditzakegu.

Burdinolak

IX-XI mendeetan burdina mendiko 
haizeola, agorroia edo eskuoletan 
lantzen zen. Mendian prestaturiko 
instalakuntza zaharrak ziren non haizea 
eskuz sartzen zen. XI-XII mendeetan 
aldiz modu hidraulikoan funtzionatzen 

zuten olak hasiko dira. Irun, hainbat 
faktoreengatik, tartean Aiako Harriko 
meategien presentzia, kokaleku bikaina zen 
burdinoletarako. Ez dugu ahaztu behar, Erdi 
Aroan, Irun Hondarribiaren barne zegoela. 
XIV. mendean, sektore honek garrantzi 
handia hartuko du eta 1328an, erregeak, 
Irun eta Oiartzungo olagizonei pribilegio 
bat eman zien: Burdinolen Forua.

Artisautza

Hondarribiko artisauak ere gremioetan 
antolatuak zeuden. Haien lanaren bitartez, 
bertako bizilagunen eta Hondarribiara 
iristen ziren itsasontzien beharrak asetzen 
saiatzen ziren. Beren tailerra askotan bizi 
ziren etxearen beheko solairuan zeukaten.

Jarduera honen testigantza bezala hiru 
kale izen geratu zaizkigu Alde Zaharrean: 
Harategi kalea, Denda kalea eta Zilardegi 
kalea. Erdi Aroan lanbide bereko artisauak 
kale berdinean aritzen ziren askotan, 
beraz horrek esan nahi ohi ote du harategi 
kalean harakin asko zebilela lanean? Eta 
Denda kalean zer gertatzen ote zen? Zaila 
da jakitea, ez baitugu horri buruz hitz 
egiten digun dokumentaziorik.

Nekazaritza eta abeltzantza

Harresiz kanpo bizi ziren biztanleen 
zati garrantzitsu bat nekazariak eta 
abeltzainak ziren.

Laborantza sistema urtean bitan egiten 
zen lugorrietan oinarritzen zen eta baita 
hiru uzten etengabeko errotazioan ere. 
Landatzen ziren nekazal produktuen artean 
artatxikia eta garagarra nabarmentzen 
ziren. Horrez gain, sagarrak, zenbait fruta 
arbola eta sagardoa ekoizten zuten.

Abeltzantzari dagokionez txerri, ardi eta 
ahuntz ganaduak garrantzi berezia zuten.

HITZ EGIN DEZAGUN… Itsasoko 
bizimodua gogorra eta berezia dela diote 
beraien bizitza horretan eman dutenek. 
Bizitza berezi batek ere bere lengoaia 
propioa duen eremu bat sortzen du. 
Hondarribian ere itsasoak baditu bere 
hitz eta esamolde propioak. Beharbada 
batzuk ezagutzen ditugu baina beste 
batzuk ez. Ea berriak direnak ikasi eta 
erabiltzera animatzen garen!

Amen, itsasora fan eta kapen! = Kitto, 
akabo
Bale-baleka = Hor nonbait, noizean 
behin arrainen bat atzematen denean
Arrai motxokara! = Arrai multzoa
Ardoratan/ ardora ibili = Arratsean 
txardina, antxoa edo txitxarro bila 
joatea, hain zuzen ere arrain horien 
argitasuna baliatuz.
Legorrian arrantza egin nahian = 
Probetxua ateratzea
Kapen egin = uretan murgildu, urperatu
Olatuak tirlian hartu = Arraunean 
alderako heldu dena
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ZER IKASI DUT

Unitate honen bukaeran amaiera proiektu bat 
egin dezakegu, nahi izanez gero. Hona hemen 
egin ditzakegun bi jarduera proposamen:

ENTZUN DEZAGUN… 

Honako esteka hauetan, Hondarribiko 
zenbait bizilagunek izan dituzten 
ogibide ezberdinei buruz hitzegiten 
dute:

Sare-konpontzaileak:
https://ahotsak.eus/hondarribia/
pasarteak/hon-050-012/
https://ahotsak.eus/hondarribia/
pasarteak/hon-040-008/

Arrantzaleak:
https://ahotsak.eus/hondarribia/
pasarteak/hon-001-003/

https://ahotsak.eus/hondarribia/
pasarteak/hon-048-035/

Baserritarrak edo lurra lantzen zutenak:
https://ahotsak.eus/hondarribia/
pasarteak/hon-004-027/

https://ahotsak.eus/hondarribia/
pasarteak/hon-077-045/

Errementariak:
https://ahotsak.eus/hondarribia/
pasarteak/hon-028-009/

Ferratzaileak:
https://ahotsak.eus/hondarribia/
pasarteak/hon-075-027/

Neskameak:
https://ahotsak.eus/hondarribia/
pasarteak/hon-083-030/

Jarduera 1: eta gure aiton-amonek ze 
lanbide izan dituzte? Elkarrizketa bat 
prestatu dezakegu gure aiton-amon edo 
gure aukerako adineko pertsona bati 
beraien bizitzan izandako ogibideari buruz. 
Taldeka, galdera gidoi orokor bat prestatu 
dezakegu eta gero norberak nahi dituen 
galderak gehitu. Elkarrizketa egin ondoren, 
norberak elkarrizketatik nabarmendu 
nahiko lukeena ikasgelan aurkeztuko du.

Jarduera 1: errepaso modura, BA AL 
ZENEKIEN…? ataleko kontakizunak 
bildu eta aldizkari bat egin dezakegu, 
guk geuk txertaturiko irudiekin edo 
marrazkiekin. Gero etxera eraman eta 
nahi dugun guztiei kontatu ahal izango 
dizkiegu bertan ikusitako bitxikeriak!

Jarduera 2: ekainean, urtero, Erdi 
Aroko azoka ospatzen da Hondarribian. 
Guraso edo familiarekin joan gaitezke 
eta gehien gustatzen zaigun postu, 
janari, mozorro, pertsona, joko edo nahi 
dugunaren argazkia edo marrazkia egin. 
Ondoren ikasgelan bakoitzak azaldu 
dezake zergatik aukeratu duen argazki 
edo marrazki hori egitea. Erakusketa 
polit bat ere antolatu dezakegu irudi 
guztiak bilduta!
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Material osagarria:

Euskal leinuen mapa:
https://eu.wikipedia.org/wiki/
Fitxategi:Euskal_leinuak_erromatar_
garaian.png

Tabula Peutingeriana deritzon irudikapena. 
Bertan galtzada erromatarrak azaltzen 
dira eta Oiasso ikusi daiteke:
https://www.google.es/search?biw=1600&-
bih=709&tbm=isch&sa=1&ei=snvAW7Cc-
CovfgAaM9KuYAQ&q=tabula+peutinge-
riana++y+oiasso&oq=tabula+peutingeria-
na++y+oiasso&gs_l=img.3...3630.7315.0.8
260.16.16.0.0.0.0.91.1171.16.16.0....0...1c.1.64.
img..0.2.167...0j0i30k1.0.GbP0I41g55Y#im-
grc=UHVdrRQT1a_NZM

Bidasoa ibaian aurkituriko erromatar 
zubiaren aztarnak:
http://bertan.gipuzkoakultura.net/img/17/
grandes/PUENTEROMANO.jpg

Luzerna ezberdinen irudiak ikusteko:
http://patrimoniobajoguadalfeo.blogspot.
com/2016/07/descifrando-un-curioso-
mensaje.html

Oiasso museoak Lehen Hezkuntzari 
zuzenduriko eskaintza pedagikoa:
http://www.oiasso.com/eu/hezkuntza/
ikasleak-eta-irakasleak/lehen-
hezkuntza

Arditurriko meategiak ezagutzeko:
http://www.arditurri.com/

Terra sigilata edo lur zigilatua:
https://www.academia.edu/35689676/
La_difusi%C3%B3_de_la_Terra_
Sigillata_Sudgal-lica_al_nord_
dHispania_Museu_dArqueologia_de_
Catalunya_Barcelona

Hondarribiko Erdi Aroko Kontzejuaren 
zigilua ikusteko:
https://www.ondarebideak.eus/erakutsi_
item?id=705548
http://www.lebrelblanco.com/anexos/
a0282.htm

Antso III.a “Nagusia” edo “Handia”-ren 
monumentua 3D-n ikusteko:
https://3dwarehouse.sketchup.com/model/
f5016590bfb6c8dd7c534373b5ae2f8d/
Atalaya-de-Sancho-III-el-Mayor-
Hondarribia?hl=pl

Antso III.ari buruz gehiago jakiteko (3 
hizkuntzetan):
https://www.euskokultur.eus/data/uploads/
nor-gara/2004-05-antso3-aldizkaria.pdf

Hondarribiko artxibategian dagoen hiri-
gutunaren kopiaren irudia:
http://www.aranzadi.eus/fileadmin/webs/
hiribilduak/foruak4.html

Hondarribiko gazteluari buruz gehiago 
jakiteko: 
http://www.aranzadi.eus/fileadmin/webs/
gazteluak/
http://aunamendi.eusko-ikaskuntza.eus/
eu/karlos-v-gaztelua-hondarribia/ar-
154078-143877/

Azkue dorretxearen irudia:
http://bertan.gipuzkoakultura.net/
bertan11/argazkiak/g/067.jpg

Arma Plaza Fundazioarekin harremanetan 
jarriz gero ikasgelarekin Kofradia 
bisitatzeko aukera kudeatu dezakete: 
http://www.armaplaza.eus/eu/

Kofradiari buruzko informazio gehiago 
honako estekan aurkituko duzu:
http://www.kofradia.org/web/eus_inicio.html
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ESTEKA INTERESGARRIAK

Ahotsak.com:

“Hondarribia” izenaren aldeaera 
ezberdinak bi hiritarren ahotan: 
https://ahotsak.eus/hondarribia/
pasarteak/hon-095-022/

Gregorio Berrotaran Artzuko Matxinen 
historia kontatzen: 
https://ahotsak.eus/hondarribia/
pasarteak/hon-080-002/

Sare-konpontzaileak:
https://ahotsak.eus/hondarribia/
pasarteak/hon-050-012/
https://ahotsak.eus/hondarribia/
pasarteak/hon-040-008/

Arrantzaleak:
https://ahotsak.eus/hondarribia/
pasarteak/hon-001-003/
https://ahotsak.eus/hondarribia/
pasarteak/hon-048-035/

Baserritarrak edo lurra lantzen zutenak:
https://ahotsak.eus/hondarribia/
pasarteak/hon-004-027/
https://ahotsak.eus/hondarribia/
pasarteak/hon-077-045/

Errementariak:
https://ahotsak.eus/hondarribia/
pasarteak/hon-028-009/

Ferratzaileak:
https://ahotsak.eus/hondarribia/
pasarteak/hon-075-027/

Neskameak:
https://ahotsak.eus/hondarribia/
pasarteak/hon-083-030/

Auñamendi Hiztegi Entziklopedikoa, 
Erromanizazioa: 
http://aunamendi.eusko-
ikaskuntza.eus/artikuluak/artikulua.
php?id=eu&ar=126107

Bertan 11, Gipuzkoako Dorretxeak eta 
Leinuak: 
http://bertan.gipuzkoakultura.net/
bertan11/eus/4.php

Bertan 18, Gipuzkoako Gotorlekuak: 
http://bertan.gipuzkoakultura.net/es/18/
eu/2.php

Blagan elkartea hiriko izenari buruz: 
http://www.blagan.eus/2016/10/13/
hondarribia-hondarbiya-onddarbi-edo-
fuenterrabia/

Hondarribiko gazteluari buruz: 
http://www.aranzadi.eus/fileadmin/webs/
gazteluak/
http://aunamendi.eusko-ikaskuntza.eus/
eu/karlos-v-gaztelua-hondarribia/ar-
154078-143877/

Iberiar Penintsulako hazi zaharrenak 
Hondarribian aurkituak:
http://aldizkaria.elhuyar.eus/albisteak/
iberiar-penintsulako-irasagar-eta-mizpira-
hazi-zah/

Zigilua egiteko eskulana: 
https://www.eitb.eus/eu/hiru3/eskulanak/
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